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Me näännymme ja nyt vasta kärsitään vielä yksi vuosi Me-- tuolta tuttavaltani siitä että Itse KYSYMYKSIÄ

Emmehän ruPesin Puoskaroimaan lasta Hänen Onko äidin' pakko antoa kastaameidän pitäisikin elää lastemme neehän se pian me
poikansa pa se o i hyvin pieni ja lian lapsensa jos Isa niin tahtoo? — Tl--

tah??11-1m!st- kTUatUnUU voi matkustaa noiden pienten pm tuota paremmuutena Hän oli jo laaja
Kavane laniea maaiimane jin oie rauKKain Kanssa ivuiuiioviiKuna yhden kerran leikkauttanut lääkärillä

Tuskin minkään valtion laki tässämissään ollut Kunnan tuvalta on tavallisesti rankat sateet ei- - tuon paiseen Lapsi oli saanut kloro

tuotiin1 huutolaisnulikkana tänne kähän me hennota palelluttaa formia ja ollen aina lihava lapsi oli maassa määrittelee äidin tai isän
oikeuksia lasten yli uskonnollisissa
suhteissa Omassa valtiossa toimiva

kuusivuotias olin silloin enkä ole noita sydänkäpy amme Antti ra- - i1 aT Ja aipeaja nyvin immen
i Laakari sanoi vielä tarvittavan aina-

maailmaa nähnyt laajemmin kuin kas ollaan vielä vuosi ja sitten kin kakg kertaa ]ejkata lakimies voisi mahdollisesti antaa
neuvon mitä tässä suhteessa on teh

Saman päivän iltana pyysin miestä- - tävä jos kerran puolisot eivät voi
nl puhkasemaan tuon paiseen olen keskenään tätä asiaa ratkaista

kirkolle asti Alutta pietnan sina mennään 'Lapsetkin silloin jo
ollut useammassa paikassa jopa kävelevät Kun sitä ajattelen
toisesta pitäjäsfö asti tänne tul- - niin kestän vaikka sydämeni

ir-l- ut

niin olethan sinä rohkeampi rotettaisi rinnastani huudahti
itse liian arka siihen Odotimme lap- - Parasta silti olisi sopia nämä asiat
sen nukkumista ja sillä aikaa keitin kotona Voihan lapsi olla kastamatta

lähtemään ja minä seuraan sinua Miina niin innokkaasti että Ant- - teräksisen neulan (silmäneulan) kar- - myöhäsempään ikään jolla välin voi

lasten kanssa vaikka maailman ti ei malttanut vastustaa vaan boolin sekaisessa vedessä jonkun mi- - jompi kumpi vanhemmista muuttaa
ääriin sanoi Antti ja painoi Mii- - sulki Miinan syliinsä ja kuiskasi: nuutm Ja kun laPsi 01 nukkunut mielensä

nansa hetkeksi rintaansa vasten - Ollaan vaan Kestetään las- - - r Unntm— Ehdotuksesi on_ paikallaan temme tähden kaikki Vielä uusi Kun tlllin huoneeseen se nukkui jo
sanoi Miina mutta jos sentään päivä kaikki muuttaa voi (Jatk) taas Ihmeekseni näin vaan kirkkaan

iltlllllllllllllllllllllSIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIISIII JSll„ „„ „HVnlH Ololfa „„nlo

VANHAT TILAAJAT

jos tekisivät niin hyvin että säi-

lyttäisivät Kodin osastossa annetut
ohjeet ettei niitä tarvitselsi uudel
leen udella
Ainoastaan uusien tilaajien pyyn-riist- ä

julkaistaan uudelleen sellaisia
nVi iilto Inf-l- a riro an n an In 1 nrl tr

kaa ainetta Sidoin jälleen puurola-pu- n

kaulalle Seuraavana päivänä
oli lapsi levoton Hänen kasvonsa

3 JLJL S±S±± ▼ S kJJLlLkJ JL y g punottivat usein Hän vei käden kau- - 0sJasto' julUaistu
uunHmnmnmmnmmnmmmmmmmmmmmmmmmmiu ne josta arvasin etta paise ai Kaa

KUN OSTATTE
ona Kypsynyc rama on uinui paiva

Myöskin on hyvä kiinnittää huomi- - paiseen kasvamisen aikana kun lapsi
onsa kankaissa käytettyihin leimoihin 0Ii niin tuskainen Pitelin häntä sy--

ja tutustua niihin sillä tehtailijat u- - iissä niin paljon kuin mahdollista
sein käyttävät hyväksensä jäljentä- - ettei hän olisi itkenyt Keksin aina
mällä hyvien kankaiden leimoja huo- - uusia viihdytyksiä hälle Sillä tiesin
nnfllp lrnnlrnillo lrvvtimlolillral l?elm K l ~~ti-i- „t

Palkka työläisnaiset ja

osuustoimintaliike
(Jatk edelliseen numeroon)

Hyvä keino saadaksenne selville
nko vrzln!'? ?vnil„n Anl°skea5 Mills Manchesterissa N net ja aiheuttaisi kovia tuskia

w nn v„„Q)i„mmo„ia vi™it0mr ti „_keittäminen
' ' """""'" tceaaa nmiici auu luu uuuui niui- -iraatplitainin kävttaa tihanaia Tnmn Kirjassaan "Wage-earnin!-

YVomen" (Palkkatyöläisnaiset)
kirjoittaa Annie Marion MacLean

f0 t„7i nyvln tunnettua poisterikangasta jo- - noin hänet sänkyyn asettaen terveet-Mr-

Ä ka !elmataan: "Amoskeag A C A ' le puolelle Lapsi nukkui useampia
v Uw: jviarKIrmnl p nn 1 mpafvnvr alaarvnic un!n titn' v 1 „ mumlvkj-

-
luuLeja ivieniu viimein iva iuxnaci IIsyystä etta makaroonia voi ostaa a nnistoriifanfraatn nn ioimo „„ mm seuraavaa:

mah' "Al A'" tentailiJa slten käyttäen en Oven avattua tuli sellainen "Monissa teollisuuskeskuksissa mi--
lotavastoin Liflr T hyväkseen sita osaa hyvän kankaan löyhkä vastaan että vaikea oli hen- - hin tutkimustyömme meidät Johti löy

Ska TuZ makarooni Sä pe tTt1 ° °" nukkuT Simm? i'™iBystävä]listen henkilöiden

ÄSPTUkS"'kHt tyynyä vasten ja pa se o i perustamia
--

koteja" hotelleja tai klu- -
sussa sen jokainen emäntä tietänee ?aan
Kankaita ™ vhtä tär

ovat varinpita- - jennut tuottamatta mitään kipuja beja pientä palkkaa ansaitsevia tyt- -

VeäVä nt a hnnmfnnr miiVäT irB
vamPla- - mlssä langat ovat värjättyjä koska hän ei herännyt Tytön korva töjä varten Nuorten naisten kristilli--

tlt nävttää vhtä hvvin knin „h„
finnenku'n kangas n kudottu kuin poski ja pitkä musta tukka oli aivan nen yhdistys on tienraivaaja tämän- -

mik se kiteen tuntua Mutta stoa kankaat' 3°tka Varjätaäl1 Val" ™ i° viheriän kel-- laatuisen työn alalla ja sen perusta- -

tävtvv olla isonnuslasl annna sinä
m"na' taista paksua ainetta Olkapää ja mia majataloja työläisnaisille voi loy- -

'n Nalset n"kyPaivana ylpeilevät silla kylki samoin ja vaatteet yläruumiin tää jokaisessa isommassa kaupungis-Vankna- L
n m h a i in n vni

vfkn nährtä em ovat 3 htä llyviä tuottajia teolli- - kohdalta En tahtonut näkemääni to-- sa Yhdysvalloissa Toiset järjestöt ja
nfenVn

a

voi ostaa klh del fuudessa 'a voivat kilpailla työmark- - deksi uskoa niin paljon oli tuota mä- - myöskin yksityiset ovat ryhtyneet
£kvmme kln0llla miesten kanssa- - Naisten tullsl tää 3a vilmeitl löysimme paiseen sy- - samantapaiseen työhön kunnes nyt
aikamfa Ja Z annnnäaat ni WTkik myöskin siihen' etta he olisl- - dämen Se oli verinen rihmamainen joiltakin tahoilta valitetaan sitä että

Äpti LIT Tat fd?S yhtä hyviä palkan kulutta- - kudos- - Paissen tilaa riiPPui nyt tämänkaltaiset laitokset ovat vastuk-k- a

def arVosteZ ia kuln °vat ansaltsijolta Heidän kästi tyhjää nahkaa jossa oli eilen sena niiden työläisnaisten tiellä ar

nvl? ifvvfr lfnJ Jmnnio tulisi pyrkla exPerteiksl myöskin täi- - pistetyn pienen reijän paikalla noin ka taistelevat korkeampien palkkojen

kudontansa ™„1pÄ I Iä aalla ~ tuIisi pyrkiä vaivalla an" yiiden sentin kokoinen reikä puolesta Tietysti olisivat nämä lai-
sia tulea saitut rahat käyttämään mahdollisim- - tokset vastustettavia jos ne olisivatvasta kankaan valmistuksessa Jot- - man eaumsestl Pesin laDsen muutin iayaaueec armeliaisuuslaitosten luonteis a mut--kut kankaat pehmitetään vahalla oi- - itkin ilosta että hän pääsi tuosta: ta silloln vln ne pfltftvat rehellisK
jyllä tai rasvaaineksilla toiset teli- - ilman lääkärin veistä ja samalla sääs- -
dään koviksi ja kiiltäviksi käyttä- - PAISEITA LAPSISSA timme isän hiellä ja vaivalla ansai- - SZtava ? kotlohtuuT
maila valmistuksessa mannaryyniä xiköön äidit joutuko epätoivoon tut 16 dollaria jotka menetti tuo tut- - Hseiia hinnalla ia kun kerran tvtötliimaa tärkkelystä tai gumia tavani nukkui heräämättä ai--joa heidän pienoisensa saavat paiseen Lapsi maksavat saamastaan palveluksesta
Isonnuslasin avulla voi pian oppia ruumiiseensa tai kaulaan Kulmen van aamuun saakka Aamulla huoma- - niin e pitäisi löytyä mitään syytä

laskemaan langat kankaassa kutakin sanan mukaan se on joukko vieraita sin paiseessa taas mätää Käärin vaa- - näiden laitosten vastustamiseen
neliötuumaa kohden Myöskin voi aineita jotka ovat kasaantuneet yh-- tekappaleen kaulaan ja kun sitä hi -

"Nuorten naisten on äärettömän
nähdä josko langat ovat lujaksi keli- - teen ja ryt pyrkivät pois ruumiista kan kiristin tuli paiseesta helposti vaikea löytää tyydyttäviä asuntoja ja
rättyjä vaiko heikkoja ja onko kan- - Nuo aineet voivat olla alkujaan äi- - mätää Kaksi päivää aamulla ja illalla

ruokapaikkoja suurissa kaupungeissa
gas valmistuksessa läpikäynyt liian distä perityt Ainakin niin on ollut tein samaa ja sitten pesin haalealU

ja hyvin paljon tyttöjen huonolla
ankaran venytyksen ja siten heikon- - tapaus josta tässä aijon kertoa Mi- - karboolisekaisella vedellä sitä ja en- - tieIe j0UtUmisesta vuosittain voidaan
tunut Myöskin voi isonnutlasin avul- - nun äitini jo käytti tätä' keinoa ja nen kun kolme viikkoa oli kulunut lukea tyttöjen epämukavien asuntojen
la nähdä väärennykset eli "täytteet" niin moni sen ajan Ihmisistä vaan oli nahka mennyt pois uusi kasvanut ansioksi Joten näyttää siltä että
kankaassa jos pitää kangastilkun löytyy äitejä jotka heti turvaavat tilalle ja reikä mennyt niin pienek- -

itsensä kannattaval- -
lkäkärfin si arveksi että etsimättä sitä ei oi- -sytytetyn lampun valkoisen kuvun y- - pienimmässäkin pahoinvoin- - set ja itaehallintoiset asuntokluhit

läpuolella kangasta tarkastaissa nissa ja dollari dollarin jälkeen hä-- lenkaan huomannut Vielä kolme viik- -
täyttäisivät kipeän tarpeen erittäin- -

Enimmäkseen nämä isonnuslasit o-- viää lääkärin taskuun huolimatta koa ämän jälkeen oli tuttavani lan- -

kin nuorten kokemattomien ja huo-
vat sitä kokoa että ne suurentavat siitä onko saatu toivottua apua tai si aivan sairas saanut jo 3 kloro- -

nopaikkaisten työläistyttöjen takia
noin neljännes neliötuuman alan ei formia ja itkunllaan vienyt äidin her-- Sellalsla koteja onkin jo lukuisa jouk
kankaasta Laskiessa lankoja voi lu- - Keiicttaakseni näitl äitejä koitta- - moston pilalle ko 0]emaasa ja niiden työ ansaitse
vun kerrata neljällä ja siten saada maan omia parannuskeinoja kerron Kuinka pellavasiemenpuuro laitetaan kiitoksen Esimerkiksi voidaan

luku neliötuumalle Hyvän kaksi tapausta jotka ovat aivan vas- - nita Eleonoora klubit Chicagossa sil-
kankaan tavallinen lankaluku on 64 takkuiset Yksi lapsistani sai kau- - pane kaksi ruokalusikallista liina- - tä gvysta että ne ovat j0 Muuttaneet
lointa ja 60 kudetta neliötuumalle laansa paiseen noin puolen vuoden siemen jauhoja puoleen kuppiin vet- -

kokeiluajan ja alkuperäinen klubi on
paitakankaissa 84 lointa ja 80 ku- - vanhana Samaan aikaan erään tut- - 'a keittoastiaan ja keitä kunnes se

Q toimmut kaksitoista vuotta erin-det- ta

tavani poika sai myöskin
on kovaa Ota valkoinen raasu pane omai8ella menestyksellä Nyt niitä on

Ja jos kangas on hyvää voi ison- - kaulaansa paiseen Minä heti huo- - s(ä kaksin kerroin ja leikkaa neliskul- -
vUsi Wubia eri osissa kaupunkia

nuslasin avulla nähdä että langat malttiani tuon aloin pitää sillä pai- - mainen kappale levitä se rasulle ja ojssa yhteensä on tilaa noin kolmel- -
ovat sileitä ja tasaisia ja pyöreitä kaila lämmintä pellavasiemen-puuro- a P-- e Paalle vähän voita Kääri rasun lesadalle viidellekymmenelle tytölle
Jos kankaaseen on käytetty lyhyttä Tuttavani sitä vastoin oli jo kaksi kappaleet päälle ja muodosta siitä

ylögplt0 vaihdellen kahdesta dollaris- -
Villaa ia väärennyksiä nsnttaa iann kertaa kävnvt lääkärillä Inka möii nelfakulmainen lappu Aseta niin x_ __t „„„ a„ — — „ _ d La viiutiiinuslasi kohta että kangas on epä- - räsi jotain laastaria En tiennyt sen alrf I™™ kaula ii e ku!n laPsl sletai sentistä

at3insumsLattyiiiineiit!öitt
neljään dollariin viiteenkym-tasaist- a

ja nyppyistä hintaa vaan lääkäri otti ainakin dol- - 3a liinaisella tai mieluummin meneen senttiin viikolta
Näitä klubeja järjestetään sitenMyöskin tulee ottaa huomioon jos- - larin yhdestä kerrasta Tyttöni kävi villaisena vaatteella Muuttaa noin Z

ko loimen täytelangat ovat paksuni- - yhä levottomammaksi sen mukaan tunnin kuluttua loppu päivinä että varustetaan huoneusto johon so--
hhu uin Kuteen layieiangat jos loi- - Kum paise Kasvoi mutta el han kul- - kSvmi vanhat vaatteen pii asumaan vähintäin kuusikymmen
ii ien yneei ovac rasKaammat mm lenKaan itKenyt varovasti pesin pum- - r „ tä tyttöä ja laitos annetaan järkevänsilloin on kangas heikkoa Hyvä kel- - pulilla joka oli kastettu karpoolive- -

peräänkatsojan valvonnan alle jolleno kankaan tuntemiseksi on kehittää dessä paiseen ja usein muutin puu- - Vanhat tyTynvat'rui lakanat esi- -

palkataan tarpeellinen palveluskunta
pieni tilkku kangasta ja erottaa täyte- - roa liigat ja varsinkin pöytäliinan kappa- - sitten kerätään muutaman sadan dol--

langat loimista Sellaiset lakanakan- - Oli kulunut noin 12 päivää Tällä leet ovat hyviä kääreresuiksi Niistä iarjn kassa jolla päästään alkuun
kaat joiden loimi on tasaisen pyö- - ajalla oli paise muuttunut sinervän- - voi repiä pinteleitä ja muita pieneni- -

pari ensimäistä kuukautta niin että
reätä vaikka ei kangas olekaan ti- - punaiseksi ja niin laajaksi että sen piä kappaleita ja silitettynä säilyttää

'

heää vanuu pesussa tiheämmäksi ja juuret peittivät puolet kaulasta ja jossain erikoisessa laatikossa Per- - 240 Eekkeriä mäki-maat- a myytävänä
on lujempaa kuin sellainen kangas puolet niskasta Se kiilsi ja nahka heessä voi sattua pienempiä ja isom- - Kaikki aidattua Paljo karjaa ja
Joka näyttää uutena tiheälle ja pak- - oli pingotuksissa niin että luuli sen pia vaurioita ei tarvitse silloin turva- - farmikalustoa Vesi lähteistä ja pu-
sulle mutta pesussa jää harvaksi rää-- halkeavan millä hetkellä hyvänsä utua likaisiin raasuihin eikä repiä roista Helppoa puhdistaa Jos miel-eyk- si

'kun siitä "täytteet" peseytyvät Lapsen pää oli toisen olkapään va-- hyviä vaatekappaleita lyttää kirjottakaa: B H Star k
pois rassa kallellaan Silloin sain moitetta KOKENUT omistaja Stella Washington


