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kipeää kurkkua ja äänen painumista
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KOTITEKOINEN SAIPPUA
heittäkö menemään sellaisia
rasvoja jotka eivät kelpaa ja joita
ette käytä ravintona Pankaa kaikki
rasvat talteen ja kun sitä on kokeen- tunui vaikkapa vaan pienempi maani
tehkää saippuaksi
Mismkertau
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Anna seisoa täsä lipeässä pari päivää ja sekota aina välin puukepillä
Sitten pane tulelle ja kiehauta Ki
tarvitse keittää muuta kuin sen verran että seos tulee kiehuniapistee-seenmmmnnmmmmmmmmm
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RUOKASUOLA
paistetut nnne kuivumaan
Saippuan voi rehtiä niin voimakaiRuokasuola 011 yksi yleisemmin omenat "grape fruit" ym
käyttäMutta ei pidä erehtyä käyttämään ta tai lievää kuin haluaa
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liian pation suolaa Jos mällä joko vähemmän tai suuremmonipuolista arvoa vähän yminärro-ttiäossyö liian paljon suolattuja "kräkek-siä- man määriin potaskaa Sitä saamaktaa kaikista krosserikarpoista ja
Useimmisa kodeissa Joni mi suola
hapankaalia pikkeliil ja
saattaa se jtuinitiai: liian pal- saa se vaan In senttiä kamut josta
seisomaan salkussa kaiken muun aikaa paitsi silloin kuu sitä tarvitaan jon joka liottaa rituaasulatusneteei vei tehdä suuren määrän saippuaa
Jos tahtoo tehdä kaunista ja "hieeikä sillä ole pois ia ailieultaa ruuansulatuksen
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noa" saippuaa niin silloin voi suitti:
mitään esr:a muissa taloustenl ävissä iiäifiöitä
rasvan ja panna vielä
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Tiimä 011 ikftva seikka
Kaiinit'len i'distäii:nii ja säiMti'-jän- ä ia pnhclistaa
voi olla avuksi talouden pitäjälle
en suola erinoma!ien Nainen saippuaan öljyjä ja hajuvesiä ym
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muissa tehtävissä Jos mustet- voi pitää hipiänsä ruusuisen virkeä- mutta
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dosta tarvitse joutui! epätoivoon sil- man suolaa kasvojen pesuvedessä tehty saippua
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nimitavalle toverille' mrs Ja nir
Tilaisuudesla muodosAndersonille
milä
tui yksi hauskimpia illalsuja
Suoriteltiin ohjelmeillä on ollul
maa joka {lioteltiin yhteislaululla
Ohjelmassa oli runo Anna Väänäsellä
Mikael Hutasen kirjoituina "Kn ihaile konsaan" (Toverillaresla) iaulua
Kiina Hautalalta kertomus mrs Karilta ja puhe toveri Väänäsellä
Sitten vielä toverit yksityisesti lausuivat jonkun sanan hyvästiksi pois
nimittäville tovereille
Ohjelman jälkeen siirryttiin ravintolahuoneeseen
missä komru kahvipöytä oli odottamassa komeiden leivosten kera fkä-v- ä
vaan etlä menetimme kaksi invaan
nokasta jäsentä osastostamme
toivon heille samaa innostusta sillä
mihin meneuudella paikkakunnalla
vät
toimimiin sen yhteisen asian
eteen
Olen kuullut eitä tämän kuun vii25 p pitää ommeisenä laiiamaina
ja olempa varpeluseura lnyyjnem-ma että siellä on paljon liv viii ja
käsitöitä
Sonnustakaa-parvokkaita
silloin h tiilille joka sorkka ja
rahavähiin
iovhemniälle
hellittäkää
pussin nauhoia siksi illaksi
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toverit tänne
Ile valmistavat kaiken
joulukuuta
ohjelman ja on heillä pari 'kuvaelmaa ja näytöskappale "Turkki tulee"
joka kuulemani mukaan pitäisi olla
myös uutuus
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meille ehestoriläisillr ja sitten vielä
kuutin Lempi Simonsoiiin
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jelmaa että
kti" lasien kas'
läjäksi on jomunut
iixielitttmnm ja vielä
ja elämisestä
toivoo niisiä se iaiisliseh työn
niin e! ole Kiimmtt et ii ohjelmat ovat vtiiiiivia sellaisien jäMinä käsitän etsenten esittäessii
tä huvipuoli kuiiiua nuorille ja kyllä
iiii vanliemitil iii naurahtelee kun
se vaan on stvei liistä
Lopuksi iiauskaa vuoden loppua
Ehkä kirjoitan
kaikille lukijoille
vielä joskus
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