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Huolettomasti mies viittasi kädel-
lään ja nyt Magda näki hänen kä-

dessään erinomaisen hienon naisen
kengän ja toisessa harjan Nähtä-
västi hän oli sitä puhdistamassa hei-

dän sisälle tullessaan
"Oh ei vaaraa Madame Krytz"

sanoi mies yhä ahmivien katsein tar-

kastellen Magdaa joka suuttumuk-
sesta oli punehtunut "Ei kukaan
pääse sisään sillä tuossa on vartija"
ja hän osotti pistoolia pienellä hyl-

lyllä oven vierellä
"Eikä ulos ainakaan kukaan ha-

lua To kidutatte te teette heistä

marttyyrejä vaan sittenkin he ovat
onnellisia saadessaan olla täällä Ha--

Seayksi ainut cm vaan n

mutta pian hänkin tointui
hulluudestaan "

Luutnantti astui miehen eteen löi
häneen läpitunkevan katseen ja pur-

ren hammasta kumarsi Magdalle jo-

ka seisoi jäykkänä hämmästyksestä
ja aavistuksesta joka heräsi hänes-

sä Kun lumottu kulki hän miehen

jälessä jota hän aina vihasi ja hal-

veksi ja kuitenkin joku hetki sitten
hän lepäsi hänen rinnallaan Kuinka
se oli tapahtunut Tähän häipyi
se ajatus ja hänen korviinsa kaikui
vaan "Madame Krytz" sellaista hän
ei ennen koskaan ollut kuullut Hän

tiesi vaan tuota naista kutsuttavan

"lian" (J"tk)
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Cloquetln s 8 osaston ompelu-

seuran kokous pidetään joka tolneu
villiko torstaina jälkeen puolenpäi-

vän osaston talolla C s s ompelu-

seura 815 Ave F Cloquet Minn

MULLAN S S O OMPELUSEU-

RAN KOKOUKSET pidetään joka
torstai Suomi-Ilaalill- a kello 8 jpp
Kaikki tervetulleita

Puhu lapselle ymmärrettävästi
ja selvästi että et voi täyttää
pienokaisen pyyntöä siksi kun
ei taloudelliset varat myönnä in

väitetään että ei lapsi mi-

tään ymmärrä semmoisista kysy-

myksistä mutta se on erehdys
Lapsella cm vilkkaampi

kuin mitä yleensä luullaan
Mutta jos jotain lupaat lapselle
niin täytä se Silloin lapsi sinua

oppii rakastamaan ja luottamaan
sinuun Tämä on kaunista ja

puhdasta olla lapselta rakastel-
tu ja kunnioitettu Tällä tavalla
kasvaa siteet sinun ja lapsen vä-

lille eheät ja murtumattomat
Jos huomaat että lapsi näkee

jotain pahaa (jota jumalaparat-koo- n

aina näkee) niin koeta
vointisi mukaan selvittää että
se' on pahaa ja että minkälaiset

seuraukset on paheella kun se

pääsee kehittymään Useinkin

käy niin eltei lapsi ota sitä huo-

mioon vakavammalta kannalta
vaan koettaa tehdä josta juuri
sai varotuksen näin ollen on sii-

tä nuhdeltava ja useinkin nuhte-

leminen on suurempi' tekijä kuin

että saisi aikamoisen "selkäsau-

nan" Lapsi ei voi sinua vihata

jos sinä nuhtelet häntä mutta

jos sinä häntä lyöt ja pitelet ko-

vakouraisesti niin sinä kasvatat

lapsessa vihaa itseäsi kohtaan

Lapsi tottelee sinua ainoastaan

''kurin'' pakosta- multa niin pian
kuin hän välttää sinun katseesi

on hiin valmis uudistamaan pa-

hantekonsa Hän tekee sen "kiu-

salla" ja ynseä luonne kehittyy
vanhempiaan kohtaan ja hän

että "malta kun 'tulen

suureksi!" Väin ovat siteet kat-

kenneet vanhempain ja lasten vä-

lillä ikuisesti (Jatk)

Viinirypäleen
musta terttu

vaikutti vaikka kirjan mukaan se ei

saisi niin kylmää olla hieroin ihoni
kuivaksi karkealla pyyheliinalla
Menin levolle kello 8 nousin ylös
puoli kuudelta Noustuani join ku-

pillisen kuumaa vettä ilman sokeria
Se heti puhdisti vatsani
Kun oli kiire aamiaisen aikana

niin en ruvennut itse lainkaan syö-

mään sillä hätäinen pureksiminen
tuotti kipua sydänalassa Siis söin

vain kahdesti päivässä ja seitsemän-

tenä en lainkaan Minulla ei ollut

tilaisuutta oleskella joutilaana kuten

lääkäri oli määrännyt ja kymmenen
kai ennen häntä oli määrännyt sa-

maa niin minä tein pihamaan töitä

hyläten sisätyöt vaikka sainkin siitä

kärsiä mutta olin päättänyt palaut-

taa terveyden tai oikeammin saa-

vuttaa sen ensi kerran elämässäni

hinnalla millä tahansa Eihän ämä

parannustapa kuitenkaan sentte-

jä hävittänyt
Kun väsyin siilien ja ruumiini vaa-

ti lepoa en joutanut vuoteelle jo-

ten otin lasten sukkia ja housuja

paikattavaksi ja parsittavaksi sekä

istuuduin verannalle jossa tavallises-

ti istutaan jonkun hienon koruompe-lukse- n

ääressä Tämä synnytti ih-

misissä ihmettelyä ja tietenkin juo-

ruja Vaan minä olen luojalle kii-

tos kaikista riippumaton ja arvos-

telut eivät minuun sattuneet Nyt
olen terve ja kotini on kunnossa

kun jaksan tehdä nekin työt jotka
vaativat seisomista
Toivon että huomaatte tämän

jota lopettelen puoli yhden
aikana yöllä Nyt ei lapsetkaan tar-

vitse minua enkä siis ole hävittänyt
päivä-aikaa-

Pikaista paranemista toivottaen

piirrän
KOKENUT

Kirjan nimi on "Uusi Lääketiede

kirj Louis Kuli ne

LASTEN~KÄSVÄTUS
Kirj Annie R— lo '

(Jalk)
Sitten kun lapsi on tullut van-

hemmaksi on hänelle annettava

ohjeita jokapäiväisessä elämässä

Aseta säännolrrsemmäksi aterioi-misaik- a

lapselle silloin kun lapsi

on 'täyttänyt 4 ikävttutensa An-

na ruokaa neljä korkeintaan vii-

si kertaa päivässä Silloin on

lapsella todellinen ruokahalu ja

hän svö ilman niskoittelematta
mitä hänelle annetaan (ei paljon

raskaita ruokia) Silloin lapsi on

iloisella tuulella saadessaan ruo-

kaa nälkäänsä Hän pysyy ter-

veenä kuu rurTansulatns on kun-

nossa ja ruuansulatuksesta riip-

puukin koko hyvinvointi!
Tällä tavalla ruokittu lapsi on

työläis-äidill- e edullinen Lapsi
ei haaskaa ruokaa joka juuri on-

kin eduksi työläisperheessä
Taivuta lapsi pikktttehtäviin

niinkuin esimerkiksi peseminen
aamuin ja illoin Lapsi tottuu

puhtauteen Puhtaus johtaa si-

veellisiin elämäntapoihin Siveel-

liset elämäntavat johtavat sielun

puhtauteen ja onnellisuuteen

Niinkuin jo olen sanonut: on

lapsi äärettömän herkkä kaikelle

Näin ollen' on lasta helppo joh-
taa mille tielle tahansa

Yleensä on tiettyä se että jo-

kainen vanhempi tahtoisi että

lapsista tulisi hyviä ihmisiä Sen-pätähd-

on lapselle puhuttava
elämän todellisuudesta jo piene-

nä Jos haluat että lapsi sinua

kunnioittaa niin älä missään ta-

pauksessa kudo valheverkkoa

lapsen silmien eteen Puhu lap-

selle elämäntodellisuudes-t- niin-

kuin esimerkiksi: Jos olet huo-

nossa taloudellisessa asemassa

niin älä missään tapauksessa lu-

paa lapselle sitä jota et voi

täyttää!

tulisi tietoonne mitä pikemmin niin

supistan sen pienemmäksi ja joskus
tuonnempana alan kirjottaa jatku-
vaa kirjotusta tältä alalta "Sairaus

ja terveydenhoito" tulee sen kirjo-tukse- n

nimi olemaan Ehkä joku

lukijoista voi siitä poimia joitain
hyödy liisiä neuvoja
No niin tämä viimeinen lääkäri

sanoi että minulla on katari ja hy-

vin paha Edelliset lääkärit sanoi-

vat minun olevan raskaana- - hermos-

tuneena ja niitäkin kuka" Hän ih-

meekseni määräsi niin yksinkertai-
sia lääkkeitä että epäilyksellä kat-

selin häntä Minun piti ottaa joka
aamu ennen syöntiä Setles Powdoria

(Seidliz Powder) Sitä saa kaikista

apteekeista Sitä on kahta lajia
laatikossa maksaa täällä 20c Railin
pulverin lasiin ja kylmällä vedellä

täytin sen kun sr kuohahti ylös

join sen Parin tunnin kuluttua vas-

ta söin aamiaisen Lääkäri määräsi

myös raudan sekaista pulloläkkettä

joka oli saman makuista kuin "Beef

Ivon Wine" ja kysyi josko voin naut-

tia kalkkikalamaksa-öljy- ä Vastasin

tähän että sitä olen juonut jo use-

amman rublan edestä ja markoilla

vielä sen jälkeen enkä halua enää

öljyjä '
Hän feetti sitto jotain kalkin se-

kaista pulloainetta Siinä oli koline-neljätt- ä

osaa kalkkia ja yksi osa

jotain punaista vesiainett-- Se mais-

tui aivan keltakukan mehulle Tätä

otin joka ruokailun edellä ja sitä

mustaa ruokailun jälkeen Ja tätä
SEmaa minun piti jatkaa lähes kolmo

kuukautta Joskus tunsin helpotusta
liian joskus menetin aivan kaiken

toivoni parempaan Minulla oli an-

kara pakotus sivuissa munuaisten

kohdalla selässä ja nyt rupesi vai-

vaamaan hartioissa Jalkani olivat

niin turvonneet etten voinut kenkiä

pitää Lääkäri oli kyliä huolellinen

tutki munuaisten tilaa otti vert

ja tutki sitä vaan ei löytänyt sanot-

tavampaa vikaa vaan kaikki ei ollut

kuten olisi pitänyt seka määrsi yhä

juomaan samoja lääkkeitä Hän väit-

ti että haltioiden pakoitus johtui
huonosta vatsasta Närkästätyueenä
tiuskasin olla minun vatsani ei ulo-

tu hartioisiin enempää kuin muiden-

kaan ihmisten vatsa Mutta hiin py-

syi päätöksessään ja minä jatkoin
samaa neuvoa Vähitellen alkoivat

oksetusliohtaukset 1 arvota ja vihdoin

ne katosivat tykkänään
Vaan lääkkeet ei yksistään tätä

auttaneet lian rajoitti ruokalajit Eu

saanut syödä pommia eikä mitään

muitakaan ihaimekeia ei hedelmiä

eikä missään tapauksessa sianlihaa

Silloin jätin muunkin lihansyönnin

pois Käytin kuumia sinappi kylpyjä
Näillä keinoin pääsin pahimmasta ja
kun tulin niin terveeksi etjä ajatus-

kyky alk-- : lulla entiselleen päätin
kokeilla Hankin Toverin liikkeestä

"Kuhnekirjan" ja aloin sen mukaan

paastota ja ottaa erillaisia kylpyjä

ja nyt uskallan väittää että tämä

kirja puhuu totta enkä perusta mitä

maailma sanoo Minä jatkan samaa

yhä jo lähes kaksi vuotta ja teen

samaa lasten kanssa
Olen niin onnellinen nyt kimoon

kulunut jo puolitoista vuotta siitä

kun lääkäri viimeksi perheessämme
kävi Sitä ennen kulutimme lääkä-

reille satoja dollareita
Salli sinä kirottu järjestelmä

syiidä sitä mikä on luon-

nollisempaa salli nukkua tarpeeksi
oleskella raittiissa ilmassa ja pesey-

tyä usein niin emme tarvitse sai-

raaloita ja lääkreiksi itseään kutsuvia

narreja puoskaroimaan meitä

Siis tahdoin sanoa että kuin lääk-

keillä kunnollisen lääkärin määrää-

millä pääsin hiukan parempaan ti-

laan (sillä minä olin milfei joka
toinen päivä vuoteessa) niin sitten

seuraavilla menettelytavoilla aloin

nopeaan parantua Pesin itseni joka
aamu kylmällä vedellä Söin kaikkia

muita ruokia vaan en minkäänlaista

lihaa Purin ruokani erittäin hie-

noksi Hierotutin taitavalla hiero-

jalla viisitoista kertaa yhden kerran

viikossa itseni yli ruumiin Aamuin

ja illoin istuin viidestä kymmeneen
minuuttiin aivan kylmässä vedessä

(silloin ei ollut vielä minulla sitä kir-

jaa) vaan hyvin tuo kylmä vesi

ASTORIAN S S O OMPELUSEU-

RAN KOKOUKSET pidetään osaston

talolla joka torstai-ilt- a kello S Oso-te- :

2(i2 Taylor Ave

HOQUI AMIN S S O OMPELU-

SEURAN KOKOUKSET pidetään
talolla Ahjolassa joka torstai

kello 2 jpp Osote: 315— lOth St

lloquiuiu VVash

HANNAN S S O OMPELUSEU-

RAN KOKOUKSET pidetään jokai-

sen viilcon torstaina kello 8 jpp
lluom! Kahvia saatavana joka ko-

kouksen loputtua

WAU KEGANI N ILL S S O V-

IRALLISET KOKOUKSET pidetään

joka kuukauden ensimäisenä ja
sunnuntaina alkaen kello

2 lp— Osaston ompeluseuran kokouk-

set ovat joka kuukauden toisena tors-

taina alkaen kello 2 lp Kahvia ko-

kouksen loputtua

SAND COULEEN MONT S S O

OMPELUSEURA pitää kokouksensa

jok toinen torstai-ill- a kello 7 Terve-

tuloa kaikin!
~~

STOCKETTIN S S O OMPELU-

SEURAN KOKOUKSIA pidetään joka
torstai-ilt- a kello 7 Saapukaa kaikin

Kirj Klaudie Parkkonen

(Jatkoa)
Huolellinen puhtaus vallitsi piha-

maalla vaan kodikkuutta ei se tar-

jonnut sentään "Hän" läksi edellä
kulkemaan ja opasti Magdaa joka
joutui hämilleen kun näki tuon nai-

sen sivuuttavan leveän pääoven ja
kulkevan kapeaa solaa rakennuksen
vieritse joka vei talon toiseen pää-

hän jä lopulta pihamaan portille
Kulkiessaan talon seinän ja kor-

kean plankkuaidan välistii tunsi

Magda suurta vastenmielisyyttä paik-

kaa kohti Hän katsoi ihmeissään
rinnalla kulkevaan luutnanttiin vaan
hänen kasvonsa olivat jäykät ja le-

volliset Sitten antoi hiin katseensa
kulkea rakennuksen seinää pitkin

ja siellä tapasi hän rivin maalat-

tuja akkunaruutuja ja niiden edessä
vankat rautarislikot ja aivan näin
korkealle ulottui tuo plankku-ait- a

"Tämä on kummallinen paikka"
sanoi hän puoliääneen ja hän tunsi
sormensa kylmenevän Hän oli kuu-

levinaan pianon soittoa ja sitten

teeskenneltyä luonnotonta naurua

vaan se tuli jostain hyvin kaukaa
Samalla he kääntyivät aivan portin

vierellä olevaan oveen ja sitten he

pysähtyivät "Hän" naputti kolmasti

ovelle Se oli kummallista naputus-

ta niinkuin puhelua Pian alkoi kuu-

lua askeleita ja nuori pöhöttyneillä
kasvoilla varustettu mies astui esiin

Hänen katseensa oli heti Magdassa
kiinni ja hieroen kämmeniään yh-

teen' sanoi njies virnistellen:
"Kaunis Mia permantoja pese-

mään vai!1?"
"Suusi kiinni Adam ei mitään

sellaista Missä lurjustelet tkft

valvo tehtäviäsi? Ovi aivan auki—

vottl tulla kuka hyvänsä!"

Jos olette

kiipeä
Pyytäkö VAPA LAA K E KIRJA Nm g

Jossa yli 25 erilaisti miesten ja naisten tauti
on selitelty sekti täydellinen luettelo uoma

laisista lalkkeista1Lilhottitkml taudin mml
eli taudin oireet ia me esitiimme teille mlk

liiilke Iisi tilattava lääkkeen Munan f m

(Luakket eiviit ola pBteuttiläakkeitll vaan
tosi suomalaisia lättkkeita)

(Tiimiin kirjan saatte vapaasti ia pitäisi oli

suumalisen kodissa sillä ette tleda
Iokasen tarvitsette aitU Varokaa bumbaukl
liuikkaiUt ja liumbauki tohtoria

—— LiKueirin Aptaeki on suurin——
——suom Aptoekl Yhdysvalloissa——
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