
SIVU KAKSI Tiistaina syyskuun 19 p:nä 1916 N:o 38

nyt kun he innostuivat siihen liksi ei hän olisi osannut erot- - taa lievä rankaisu ia panna pa- -
telussa on tämä: ota kankaan

£ minä en saa kiel- - taa hyvää pesua huonosta ja jos kosta järjestämään huone Ku- - J™ÄaÄklf Joa
taa senkään vuoksi kun poika joskus olisi sen huomannut itses- - kaan ei vastusta ja pian on kaik- - kangas on heikkoa kudontaa niin se
näkyi nauttivat työstä'' sanoi tään olisi hän ehdottomasti hai- - ki ennallaan Vaan äidin sydä- - kohta repeää Kalkki nukkakankaat
sisäinen ääni veksinut äidin antamaa lausun- - messä on kalvava tunne joka ovat tehdyt siten että sileäksi ku- -

Mutta nyt olin joutua uuteen toa pian muuttuu itkuksi ja ajatus tTmXTsntpulaan kun tuo pieni pesijä yht'- - Kun joskus olen sairastanut voi miksi minä nain tein Ja kun tehtailijat haluavat saada
äkkiä kysäsee : "äiti ollaanko me ovat lapset tehneet minulle kaik- - "Älä itke äiti se on meidän nukkakankaan hyvin muhkean näköi-kilttej- ä

kun autamme äitiä?" ki askareet vointinsa mukaan il-- syy kun me emme tottele heti" seksi harjataan siitä niin paljon nuk-Onk- o

tämä hyvin pesty? Saam- - man että heitä olisi siihen käs- - sanoi yksi heistä "Niin äiti sa- -
™ yykn' Vt r

eIkontuu-mek-

pestä kyökin lattiaa myös? ketty Kahdeksan vuotiaana van- - noi jo eilen samasta asiasta ja Tiedämme että silkkikankaita
'

tuli tulvittain En hin poika keitti perunoita ja pais- - toissapäivänä" sanoo toinen vin paljon väärennetään nykyaikana
vninnf- - anna pttä tattia nli hv- - toi lihaDullia kun kolme vuoro- - "Nvt me emme enään tee sei- - että niihin sekotetaan tinaa sinkkiä

vin pesty sillä poika pienillä kä-- kautta makasin sängyssä Itse laista" liimaa tai rautaa Mutta ei olla vielä j
l

T - t viitsi Horniain aiitä at + ä trhfä cimnta
Sillaan ei voinut Kiertää isoa ra- - iwm 1 ' J Vldn 1UC K™ meKamau s: väärennystä hariotetaan iumnultkan I
sua niin kuivaksi että sillä olisi ohjeet eika suna päivällisessä ten ja sitten he eivat tieda millä kaiden valmistamisessa Pumpulikan

3

j
saanut entisen vecien pois pyynit-

- "ma" inumiuuBia uuuiKaa uc vmsivcii iiviuaa aiuui imcicn Kaisun seicotetaan useammanlaisia f j
tyä ja sitäpaitsi hän kävellä tai- - vaan soosi meni piloille Aina Heidän suurin rangaistuksensa tärkkelyksiä kiinansavea liitua ym
Uisteli itse vedessä kastellen ken-- kun laitan ruokia ovat lapset on siinä kun he näkevät äidin etä ne näyttävät paksuille ja lujille f l
känsä märäksi Sanalla sanoen: katsomassa ja tekevät monenlai- - loukkaantuvan tai pahastuvan flaSSSlSJS£) f l
tästä tulr hullumpi siivottomuus sia kysymyksiä josta johtui se Ei pidä kurittaa lasta sanon joskus voi sen maistaa koskettamalla {' !

mitä oli alkujaan ollut Minua että he sietävät miksi mikäkin vieläkin niin kauan kuin muu kangasta kieleensä Myöskin tarttuu }'

pisti vihaksi Nyt huomasin nuo- - laji sekotetaan ruokaan keino auttaa ja jos kurittaa niin "'tujauho tärkkelys tai savi mustiin '

rempien istuvan vastapestyllä Olen sattunut olemaan poissa se ei saa olla hevosen kuria k8to' kun Wero° kangasta j! j
paikalla ja mustaavan kenkiä ruuanlaitto-aja- n Mieheni joka Kämmenelle lyönti hiljainen ei

'
joa kankaaseen on käytetty kovin

'
I

mustepilkkuja oli lattia täynnä ja on tavallinen "kotikokki" ei o- - tee suurta Onpa häpeä että saa paljon "vieraita aineksia" voi sen f
]s%Aa+ car'A Ir n airrf ci m r' n Qö n _ pniinnflnoii o a mii+Mn Cit ii fn- Unnaö Pnfin rU Vi 11 nm fl ta If Iin rvniataö Ira n acta aaorva 'iuj 'i aaiuum n- - saiuiuiaaa u a ci i rv rv i cl iuu la ja wJli ui ui ja iuu i iap v cl oai LH LI y 11 La " - j i""1"1 'B"1""

gynpeitto oli vaarassa loin vanhin pojista ohjasi "Tee kipeään kuin kova lyönti ellei yppyeksi Nähdäksesi onko
r kangas tasaista kudontaa ota siihen'J- -

Että tulin käskeneeksi ajatte- - nain pane tata nain äidin olen lapsi ole pilattu silla etta sita kiinnl molemmin nyppysm ja vedä
Iin eihän' se olisi ottanut minul- - nähnyt tekevän" ' aina lyödään syventymättä sii- - ensin yhtäälle sitten toisaalle Jos

ta jos puoli tuntia kun olisi kaik- - He haluavat usein pyhäisin
nen että lapsen tottelematta- - kangas on kehnoa kudontaa venyy

ki ollut puhdasta ja entäs nyt? keittää isälle ja äidille kahvia nuiuteen on niin monelaiset syyt " pois malliltaan hyvin helposti Ja

Kenet minä ensiksi puhdistan? ja kun tietävät varman määrän Esim hän on kiintynyt johonkin fkynneMäsi Sfn bUIoSi

Viha kuohahti ajatellen leipo- - osaavat kyllä ja kattavat pöydän leikkiin niin ettei malta erota olla varma että kangas ottaa ve
ntistäni alakerrassa Mutta sa- - aivan kuiii isot ihmiset snta Vaan jos lian sanoo mina nyakseen saumojen vierillä j

maila muistin taas että itse olin Tämä ei liene kaikin aioin tar- - en ole 'ota tehnyt enkä siis Saadaksesi selville sen jos hiki

halunmit herättää heissä työha- - peellista mutta kun he naluavat tarvitse korjata se on toisen teh- - SrerssTrkkaat jf
lun Nyt on siis minun asiani niin en millään muotoa tahdo tava eli toisin sanoen han valeli- - sa nesteessä tai hapatetussa riisivp- - Vt
neuvoa kuin se työ tehdään estää Heidän suuri nautintonsa telee tarvitsee hän rangaistttk- - dessä ja kuivaa viruttamatta f--

?
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Maltoin mieleni ja tyynesti re- - on siinä kun minä poistun jos-- sen eUei muuten tunnusta syyl- - Jos iiinanauKaasta myydyssä vaa'

vi lUJn i „:„:n„ i lisvvttään Minnan äiVlm 3vtw teessä on pumpulia seurassa voi sen- uS uiic cuauc pcw - - - " saada selville keittämällä kankaan fi i
'

puolen annoin kahdelle vanheni- - ja puhdistaa jonkun paikan vaik- - olla min lähellä lasta etta tam-- t
tilkun vftkevfts8ä soodavedessä Lii- - ! '' '

mane ja seuraavuie annoin kui- - Ka heistä on vaan yksi tyttö ja uK"idd Kerioa naneue KaiKKi naset kuteet tummenevat ja pumpuli
van rastineetta hän saa ovvhkiä kolme on noikia murheensa huolensa ia mieli- - jää valkoiseksi Värillisten kankaiden tit:
josta hän kovin ilostui Nuorin No niin siitä nyt näemme että tekonsa ja äidin on otettava osaa ""i"" ''"u a g
sai kantaa kengänpuhdistus-ko- - he osaavat jotain järjestää vaan kaikkiin lasten murheisiin ja Vl tT lS'
jeet kellariin Selitin että se oti hyvin usein sattuu kuitenkin nih myöntää heille kaiken mikä ei ole $j!
hyvä "kun puhdistaa kengät vaan että minä olen juuri järjestänyt vahingoksi vaikka se tuottaisikin TYHMIÄ NEITSEITÄ ff j

titä ei saa tehdä huoneessa jos- - heidän huoneensa ja he tulevat äidille uutta vaivaa 1 1:
sa leikitään ja nukutaan Muste sisään ja puolen tuntia kestäneen Äärettömän vaikea asema on (Jatkoa ensimälseltä sivulta)
pestiin käsistä ja kasvoista O- - leikin jälkeen näyttää huone sil- - äidin kohta ja äitejä on monen- -

juma]aaja itkettävät akkoia Mi- - V

tettnn vaatetta polven alle ja tä kun ei sitä olisi viikkokauteen laisia Tästä koitan kirjoittaa L kauhea ristiriita puhua'' ia I''
järjestyksessä alettiin pestä lat- - siivottu Käsken järjestää kaikki toiste mitä saa äiti kärsiä niiden

pauiiata sellaisen nuolesta iota V'

tiaa ja kuivattiin Sitten mustat- - paikoilleen Se jää tekemättä he äitien taholta jotka itse pysytte- - usko olevankaan" Tällais-- 1 f:
tm kengät panm kertaan et a ovat kaikki syyttömiä syyttäen levät kaukana lapsestaan ten tvhmyyksien johdosta nlinä

'
1

J° t0lne" t0lstaan- - S'°'n tay{yy a"- - K- -
vä-- v et "s U? luen papit myöskin tyhmien neit--

fiäiSiKällllllillilillllliiBKllIillllillllllillllSlllIillSiHHllliiiälllHSim seitten joukkoon ja sitä osotta-- f

lattian jos saa nyt mennä ulos t YJ fTT f Ci A OfTT~k B vat myöskin ne törkeät rikokset
mit kuullaleikkimään Vielä oli ulkoasussa M f V S usen Saamme

Jt" mJL1 IOIO JL J tehneen ?

vähän siistittävää Pyysivät voi- - § T ffl Pappien _
leipiä ja hedelmiä pihalle ja siellä UHnHiiieiiiiieiHiniiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiifimiiiiiiiiuiiiiiiinm kaSaS1 tSln'tl1a t

[

}

siitä mijuuusd (Jatkoa viime numeroon) vallisesti tehdään Kolme ensimäistä viksi ia varustaisivat öljyä lamn- - 1 l

ten natiskaa lattian pesu on Jokainen nainen tietää mikä voi- - sormea tulee asettaa kankaan alle ja n„ininsn pHa näkisivät pnsi
Jos olisin kieltänyt lasten pese- - makas veto on suuren östokiihkoisen sitten lujasti ja tasaisesti vetää peu- -

lJLlu"'!"l uas

mäsiä olisin tehnyt väärin Tos 1oukon näkemisessä se tempaa mu- - kaloa kohti jolla pidättää kangasta
vaaleissa kenelle antavat tuon j

'

o'H'1 joiau
kaansa- - Kaikki mielenjännityksellä paikallaan kultaisen oikeutensa äänensä f

oesui kehunut liv
ostavat tavaraa joka ensi silmäykset- - Erinomainen keino tutustua pum-- Ei tarvitse olla kovin jänkki f

vaksi olisin teniyt vieläkin nuo- - jg näyttää hyvälle Henkilön joka pulikankaisiin on hankkia näytetilk- - ymmärtääkseen mitä on sosialis- -
' i

nommin Hänellä ei ollut ym- - voi tällaista houkuttelevaa vetovoi- - kuja ensiluokan kankaista ja tutkia i v
_ _„1 „ mi Alkaa neliatko nientä musta

marrysta JOS Se Oli hyvin tai maa ascusxaa layiyy omata koho uma rvaiKissa suurissa vaatenaupois-
- '

huonosti tehty vaan iiinostuk- - J°ukon tervettä harkinta- - ja arvos- - sa jaetaan näytetilkkuja halullisille kirjaimia valkoisella paperilla p
s tfiliilrvkvn Hönfin tävtvv nsflln nrvnft- - Verlnilpmnlln pnRilnnknn ääniraita vaan nttaVan io InkpVaa in tutki- -

sen houkuttelemana teki minkä t0n„ iava„aa i(„„ im Mtno vinoin kniinn „ — Ji I!
nuomaamaan rosa uinui luuuBuuitm un multaan lumeinaan nyvan Kannaan erineen pft„ nllitttrann opillista tuin

:

ohjata näyttää viat hänelle Onneksi voi se nainen joka haluaa kelvottomasta kankaasta Vertailles- -
bc :(

Usein ' sanotaan lapselle mie- - Paremmin arvostella pumpuiiKankai- - sa tuiee ottaa nuomioon ero jtan-- j"'-"'- 01x1 ou uiton
liksi- - "kvllä cp h "" ta' pian °PPia filihen kutakuinkin kaiden välillä niiden paino kudonta Niin 011 käynyt tämän kirjoit- - j

maVö n" Ja koska pumpulikankaita enimmän korkeus pehmeys jne tajallekin Tultuani Suomesta mi-- !'
lKetaan siimaa aikuisille käytetään ja koska niitä käytetään Lakanakankaita arvostellessa ym nz mplkpin nplkäsin niitä ihmisiä H

että narrataan vähän ettei tulisi tarpeisiin missä tarvitaan lujuutta ja raskaampia musliinikankaita voi nii- - '4luclw"i"V' f

paha mieli" Vaan minä en nar-- kestävyyttä niin juuri näiden kan- - den arvon helposti oppia tuntemaan 01ta sanottiin sosiansteiKM jim ?('

ranuii Ei lapsen sentään kaiden lähempi tunteminen merkitsee tunnustelemalla kangasta sormenpäil- - kuullut heistä niin kauheita asi- - y-

u u c
men- -

vähemmän kulunkia työläisperheen lään Siten helposti voi huomata on-- oita kuin Matti Haapojasta Mut- - jji

vll£ '!p kukkarolIe- - k0 kanEas tlheaä vaiko harvaa ku" ta kiitos siitä idän tovereille että k!

ei saa pestävällä paikalla Yksi helpoin ja tavallisin keino dontaa ja onko siinä tärkkelystä antnva m:nlii„ hiPt
että kengät kastuvat ja lika niis- - pumpulikankaan tarkastamisessa on jolla ostaja petetään uskomaan että ne J KrJ°Ja li

sä kulkee paikasta toiseen liaten sen tunnusteleminen sormensa ne- - hän saa hyvää kangasta silloin kun tavaksi ja johdattivat minut sille

ia tien t" t 11 ni"ä kankaan nurjslta puolen Mutta kangas todellisuudessa onkin kaikista tielle jota myöten jo miljoonat j

itt- - oiJ iP'e?'-- ' J°kaisea eI °Ie hyvin kehittynyt lajia käyvät samaa päämäärää kohden i

yoi kiertää Lapsi tuntoaisti Voidaan kuitenkin tätäkin Myöskin tunnustelemalla kretonki- - _l „ J

lempeästi neuvoa noudattaa ja aistia kehittää melko paljon harjot- - ym leninkikankaita voi helposti huo- - 240 Eekkeriä mäki-maat- a myytävänä
heti kysyi "onko nyt parempi'" telutl kautta mata jos ne ovat liiaksi liukkaan Kaikki aidattua Paljo karjaa ja
"Nvt muistan näinhän äitikin Tunnustellessa kangasta tulee se tuntoisia sillä illoin ne ovat ala- - farmikalustoa Vesi lähteistä ja pa--

e

„ : ' ensiksikin ottaa käteensä oikealla ta- - arvoisia ja menettävät näkönsä ensi roista Helppoa puhdistaa Jos miel-- !

tekee valla Ei ole sillä hyvä että aieroo pesussa lyttää kirjottakaa: B H Stark
Jos olisin narrannut lapsen mie- - kangasta sormiensa välissä kuten ta- - Hyvä keino nukkakankaiden arvos- - omistaja Stetla Washington


