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erilaisia laitoksia tä- - vammaksi suorittamaan siviili- - kyllä pesupuuterien käyttö lielpolttaa
perustanut pyykin pesua suurena maarassa
män tarpeen täyttämiseksi Meil- - (palvelustutkmtonsa? Parag senainen puut'erl on „ k

lä on iltakouluja kirjeenvaihto- - 'Mma vaitan etta kirjastojen "citrus Washing Powder" Se ei

kouluia kauppakouluja vm kou- - ei ainoastaan tule antaa luette- - syövytä rikki vaatteita niin pahoin
i ' L " i' _t„ Ina niistä aineista mutta mvös- - kuin muut puuterit

"Mikäs se on siellä vikana"
tiedustaa Ville keisari
'Aikovat panna minut ruukkia
kantamaan lähitulevaisuudessa"
vastaa kuningas
"Ei ole pahakaan" vastaa kci- -luja ja monen euiui!m ncuiu- - _ "l™ 7" Lyhyeen sanoen kartiinit tulee

pestä yhtä varovaisesti kuin muutkursseja
uuce uua jumavfiiia ie- -

kijänä näissä opinnoissaLuonnollisesti on kansankir- -

iasto na näiden koulujen yh- - Jos kerran kirjaston tehtävänä
kin valkoset kevyet vaatteet jotka n verraten sn-he- mita ne ni-

menisivät pian rikki kovalla hanka- - kovat panna minut tekemään Ne
uksella ja varomattomalla käsittelyl- - laittavat minut kantamaan olutta
lä

on KouiuiuuKscn antaminen tu-

hansille ja taas tuhansille niin noille kirotuille sosialisteille"
"Minä en mitenkään tahtoisi

Jos kartiiiiiin tulee pieni reikä niin
voi sen ltnriafa narsimalla kutentäytyy kirjastossa olla ei ainoas

teydessä Mutta sallikaa minun

kysyä onko kansankirjasto sel-

lainen opin aarre että se tekee

kaiken mitä siltä odotetaan ja
mitä sen tulisi tehdä?

Ovatko kirjastot vain sitä var-

ten että varttomassa käyttäjiä
vai onko se sitävarten että kir-

jaston hallinnon taholta pitäisi
tehdä alote kansan johtamiseksi
kirjastoja käyttämään ?

Eikö kirjaston pitäisi saattaa
se ihmisten tietoon että sinne

on varattu aineita mitä ihmiset

taan kirjoja mutta mvoskin mie- - sukka parsitaan Valkosella hienolla ruveta ruiiKKia kantamaan vä-

hiä ja naisia jotka 'voivat an- - Parsimalangalla Jos kartiini on n litteli kuningas "mitä meidän on
k "leissikartiini" niin silloin voi

taa ohjausta ja apua oppia etsi- -
parsia sen vjrkkuukoukulla ja parsi- - leUf a'

ville Kirjaston pitäisi laittaa mie malangalia
Panemme täytäntöön halhtsi- -

lenkiintoisia tietokirjoja käytän- - Yksi keino vaatteiden parsimiseen jäin katekismuksen ensimäiseu
nölliseen muotoon ja levittää nii- - on myös se- - että iteroi palan hie- - säännön" vastaa keisari
tä Paikkakuntalaisia tulisi roh- - lÄ?8 parsittavan --

Muistini ei nie oikcin seIvä
panee sitten om- -

kaista erikoisilla usein uusituil- - pelukoneeseensa mahdollisimman tanaan veli keisari olisi hy- -

la kutsuilla tulla käyttämään pienen langan ja parsii reijän uin- -
N'ä ja auttaisi minua muistamaan

kirjastoa ia vastata käikenmoi- - peen neulomalla koneella Paperi mikä se sääntö on?"
i iiie M- Irvcvmvtcri it + llllUee ' PeSUSSa

Oppiluokkia voitaisi järjestää
Vt C CfJl ä b 1ni 1 TTrtifnici Infiactöntarvitsevat opintojensa täydentä
imjvum uiviiuv uiiajoi jaijt_oiart MEIDÄN PÄIVÄ ON

TULOSSA

(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)

"Se on tämä joka jokaiselle
hallitsijalle ja kruununperilliselle
jo lapsena opetetaan että jos
omassa valtakunnassasi uhkaa si-

sällinen kapina ja valtaistuimesi
joutuu vaaraan niin julista sil-

loin sota jotain ulkovaltaa vas-

taan ja käännä kansan huomio

lu s??a'
J Jc= '""J"'1"" myöskin luentokursseja ja antaa

opetusta sälikökuvien avulla
Eikö pitäisi jokaisessa teh- -

Lyhyesti sanoen kirjaston pitäi- -

taassa_ työpajassa ja Kauppapuo-
-

S1 v01f]a antaa kaikki ne tiedot
dissa ilmottaa että kirjasto si- - mitä mikään tiedonantotoimisto Saksassa kohosi sosialistien ää
saitaa juuri sita unta työläinen voi antaa nimäärä kohoamistaan Saksan pois kotoisista asioista" vastaa
tarvitsee tullaksensa kykene- - Ihmisten täytyy alkaa ajattele- - työläiset valitsivat jo sata yksi- - keisari
vammaksi taistelemaan elämän- - maan omilla aivoillaan ratkaise- - toista edustajaa valtiopäiville ja "Sinä siis tarkoitat että työ-
taistelunsa ja että hänen ei tar- - maan kysymyksiä itsenäisesti ja ei olisi tarvittu kuin yhdet mah- - miesten nenän edessä heilutetaan
vitse muuta tehdä kuin tulla toimimaan omaksi edukseen Ei dollisesti kahdet vaalit kuin valtakunnan lippua ja sanotaan
kirjastoon ja hänelle annetaan mikään yleinen laitos voi tehdä Saksan sosialistit olivat valmiit että se on vaarassa ja lähete-ohjeit- a

sen käyttämiseen sitä heidän puolestaan Mutta määräämään hallituksen menette- - tään pojat tappelemaan sen puor
Jokaisella elämän alalla vaa- - tiedot pitäisi olla heille varattu- - tytavat siis kontrolleeraamaan lesta että sinä teet saman tem-ditaa- n

enemmän ja enemmän na kirjastoissa maan hallituksen Sosialististen pun siellä ja minä saman täällä?"
taitoa ja kykyä täytyy suorittaa Silloin kun työ ja taloudelliset edustajain luku muissakin mais- - "Aivan juuri sitä minä to

yksinkertaisemmallekin olot ovat sellaiset että ihmisil- - sa kasvoi kasvamistaan Ja mi- - koitan"
ammattialalle 'Esim ennenkuin lä on enemmän vapaata-aika- a kä vaikutus olisi ollut sillä täi- - Ja niin päättivät maailman val-mi- es

paasee hissin käyttäjäksi eivätkä he ole liiaksi väsyneitä laisten asiain kulkuun jos Eng-- tijaat hukuttaa köyhälistön
laittajaksi talon- - jokapäiväisestä raadannasta ei lännin työväestö olisi päässvt keen verivirtoihin

mieheksi ja hoyrypannunhoita- - kirjaston hoitajan tarvitse vai- - lakkoon jonka edessä Englannin Puhuja sanoi että useat sosia-jak- si

täytyy hänen suorittaa tut-- vata päätänsä sillä kuinka voisi hallituksen mahtivalta olisi ollut listisetkin kirjoittajat ovat kir-

ii ammattiin parhaiten palvella työväenluok- - aivan kokonaan voimaton joitelleet yhtä ja toista tästä so-- _

Eiko olisi viisainta että kir- -
kaajSilloin työväenluokka itse Eikö ole merkillistä siis että dasta Mikä on esittänyt sellaisen

jastosta annettaisiin luettelo vis- - vaatii vissin palveluksen ja sil- - Europan sota puhkesi ennen teorian etta on parempi jos
seista kursseista mita työläiset loin tulee kirjasto sitä myöskin marriskuuta 1914 ja juuri muu- - Saksa voittaa ja sen mukana
tarvitsevat tullakseen kykene- - kaikinpuolin tyydyttämään tamalpäivä ennen kansainvälisen saksalainen sivistys toiset taas

'

h:!'
i

$

Hifi!
'

i ii ii

k

Iti- -

m

! f

I!

i f

yHGiKHIiiniIUEi3s3inSi513HiliniHnHiailiEIIIEiS13iBEI3ISs!!!£H19I!Hlil s°sialistikongressin kokoontumis- - ovat sitä mieltä että Englannin-
-

ta Kansanvaltaiset laitokset yiapuo- -

Europan hallitsijaluokka päätti lelle kaiken Ja tällaisissa teori- -IKODIN OSASTOI ratkaista kaksi asiaa yhdellä ker- - öiden pohtimisissa on pääasia ko- -

taa: ratkaista se ken tulee ole- - konaan unhotettu — sodan todel- -
IIHlHiSallllllilllliSilSinSsSlSisilliElJisSililiiiBisiiH maan yliherra maailman markki- - liset syyt ja se että työväc-nluo-

-

LSSOSllAISPlVlAWAr1AIIIeIA s
r i o i m i roi u iHoinunoiH maitoa eik--a munaa vnnn liövotiin noina ia sama a naur a a nouse- - Kal e nn aivan saman teKeva nn- -

i mistä voi lauma nammmai a vanln voilla tai lardilla Siten siitä va työväenliike sotatantereelle ä kapitalistinen valta voittaa
""""" cl " 11 luiee Kuiva nureusittava la niniilraci t ii-- j ii t : i: ! - i::lui 7 7 7 iejKuiisuiia lavana amoiruoka joka ei ole terveydellekään

pu- - laienmi1 ohm ' jos loiKiu Kinai- -

se vaarallinen nuja kuvauksen silta missä ase- - ujoistamme eivät olisi koskaan2 Millä täytetään 'kana kun

paistetaan?
3 Mihin käytetään jauhettua ne- -

likkaa?

3 Jauhettua nelikkaa käytetään
milssa ouva englannin ja saK- - syntyneet sanoi ienane

mausteena erilaisiin ruokiin kuten san hallitsijat 'ennen sotaa ja Mitä ovat ne kiitetyt Englan-ylläkei-rot-

linnun täyteeseen ym mitä he suunnittelivat Emglan- - uin kansanvaltaiset laitokset?
voksissakintetääl1 mausteena lei'' llm kuningasta vaivasi öisin' pai- - Eikö Englanti ole kaikkialla pai- -

najainen Joka yö hän unissaan namit alusmaitaan orjuuteen4 Ei ole se lavallistajos on yksin- -

kertaista keekiä johon ei ole käy- -
nakiTuukiastian yjia suurempana orjuuteen kurjuuteen ja

viheh-tett- y

suurta määrää rasvaa sokeria Ja suurempana kunnes lian ker- - aisyyteeu ja risitänyt niiltä nekin

ja muita raskaita aineksia joita ei ran sen unioiden yhtymiskoko- - edistysmahdollisuudet mitä niillä
ole terveellinen syödä isompaa mää-- uksen jälkeen näki imen että se on joskus ollut Työläisten ei

4 Onko keeki epäterveelista lap-
sille?

5 Minkälaisella pesulla voi pitää
kartiinit mahdollisimman kauan

1 Maidosta jauhoista ja suolasta
Voi panna voita sekaan jos haluaa

„J _! :i_ J_ ifii I rtil KK 3 H rt CO n BVnnil O r
uttuaLaa vui pippurilla ja sipumia 7' "Jr " astia oli lo hänen sc assaan ia kannata taistella minkään maan
tai kynsilaukalla fsarliet nalPa yksinkertainen kotitekoinen -

o t„„„ih„„ !„„„„ i'„ keeki ei vahineoita lansia Mutta an oh kantamassa ruukkia muu- - u
sivistyksen eika kansanval- -

aaniom imuun ta jr lc luuiutu — c

kuivasta leivästä Leipä palotetaan
makea Ja fancy" keeki on vähin- - rareille (Englanni muurarien u- - täisten laitosten

)

puolesta vaan

pieniksi ja liotetaan vähän kuumen- - 8°llista sekä aikuisille että lapsille nion kokoushuoneen seinässä on ainoastaan työväen puolesta hei- -

netaan ja sekotetaan sekaan maitoa fen [fksi' se kuluttaa työliii- - senallen kapine aivan uusi ' jota dän tulee ' aina ja jokapaikassa
johon on vispattu tai Dari kuluttaa se myosk n

Höystetään maun mTikaan
erilaisilla "anen terveyttään joten meikäläis- - aiJotaan ka3'ttaa vasta slIloin: taistella köyhälistön vallankumo-mausteill- a

kuten pippurilla nelikoil-- " ten olisl viisainta sellaiset herkut kun kuningas joutuu rutlkia tai ustaistelua Ei pidä koskaan al-

la jne Puodista saa ostaa 'valmiiksi k0Konaan hyljätä tiiliä kantamaan) Siksipä kunin- - kaa teorioilla ja sitten koettaa
jauhettuja ja sekotettuja mausteita 5 Varovaisella käytöllä ja pesulla gas kutsui kamaripalvelijansa ja sovittaa näitä teorioita tosiasioi- -

vntnntlaivifo„JOtS er- nUnaa' "m kauimraan aikaa kestävät Ensik- - käski tämän soittaa Saksan kci- - hin" sanoi puhuja "Sellaiset teo- -
ilmankin sita sikin on varottava etteivät ne pääse

Linnun voi myöskin sarln telefooniin Hetken perästä reetikot jotka ensin muodosta-puuroll- a
täyttää ryyni- - likaantumaan niin pahoin että ne

jos niin haluaa Jotkut keit- - tarvitsevat ankaran lujaa pesua palvelija tuli ja ilmoitti että vat teoriansa ja sitten koettavat
täjät tykkäävät riisiryyni ja sipuli Kun kartiinit ensin puhdistaa ja tuu- - Wille keisari on langan toisessa tosiasioita sovittaa näihin teori-tayttees- tä

Puoleksi kumpaakin Myös lettaa puhtaaksi tomusta ja panee päässä Kuningas menee 'fooniin' oihiilsa ovat aina väärällä kului-
kin tehdään täyte kuivasta leivästä sitten likoamaan saippuaveteen yli haloota vai ajavalla aa- - la On ensiksi tutustuttava tosi- -ja sipulista ja jotkut täyttävät koko yön huuhtelee hyvin virutusvedessä Ja1fano°
ljnnun sipulilla Tavallisemmin täy-- niin ne sitten voi melkein huuhte- - "elia Keisari kysyy etta mika asioihin ja vasta niiden mukaan
tetään sorsa sipulilla lemalla saada puhtaaksi kuumassa vaivaa kun äänesti on niin epä- - muodostettava teoriansa"
Sellaista kanatäytettä kuivasta lei- - saippua vedessä Kiehutusveteen voi tasainen Tämän sodan kautta aikoivat

västä voi laittaa silloinkin kun ei panna joko karasiinia tai ammonia "TCelinnsti isiat täällä Furnnan sniirvaltnienole kanaa eikä muutakaan lintua ruokalusikallisen tai pari ja saip- - oyat Hallitsijat
täytettynä Tämän syötävän voi lait- - puaa Mitä vähemmän tarvitsee käyt- - mutta sinun äänestäsi päättäen Kukistaa työväenluokan vallan- -

taa aivan kuin linnuntäytteen sillä tää väkeviä lipeävesiä sitä parempi taitaa asiat olla pirunkaulalla kumousliikkeen mutta he ereh- -
erotuksella vaan että ei pane siihen sillä se syö vaateen pikemmin Tosin sielläkin" "

tyivät laskuissaan Sitä osottaa


