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vaalien tulokset niissä Europan netta Onko silloin mitään hy vän kuka tuo pikku yksinäinen — Missä on isäsi? kysyin
01tcm 0'1 ~ TuoIla sivupöydän ääressä
Vhtena lauantai-iltapaiva- nä ta- - osoitti tyttö

viä toiveita vanhemmilleen lap
sista joita täytyy pakottaa 'kou-

luun tällä tavalla? Yksinkertai- - uhmh uias luon lansen e sei-

sesti — ei! Sen saa arvata mitä soi purevassa syksyviimassa ka

maissa jotka eivät ole sotaan
sotkeutuneet Ne osottavat so-

sialistisen liikkeen valtavaa edis-

tystä
Sotivissa maissa ei ole toimi-

tettu vaaleja mutta joskus so-

dan jälkeen näissäkin maissa vaa-

lit toimitetaan Siitä enempi seu-

raavassa (Jatk)

oppimisesta sitten tulee? Työ pakan edustalla Ohut leninki
läisten lapsille on se ainakin
suuri 'vahinko kun on opetettu
kaikesta palkitsemaan
Itsensä kieltämisestä ei voi

yllä ja rikkinäiset kengät ja oli

jo myöhäinen maa oli kovasti

jäässä Jalkoja paleli ja
'

joka
tuulen viima puistatti pientä

olla silloin puhettakaan kun ker- - ruumista En voinut mennä ohi

lasten m$mm niin sydämeen koskeva oh se har-

maiden silmien kaihoava katse

jonka hän loi minuun
— Miksi sinä seisot täällä

kylmässä miks'et mene kotiin?

kysyin tiineitä

Tyttönen loi aran katseen ka-

pakan oveen ja samassa hän kat-

soi ylös minuun
— Minä odotan isää se on

tuolla sisällä Isällä oli tänään

ran on istuttanut rahanhimon
Siis raha on vaarillinen lapsil-
le Kun kerran on antanut alun
noin vaan viisistä senteistä ke-

hittyy rahanhimo niin korkealle
että voi oppia varastamaankin
kun ei muuten saa rahaa "irti"
Vallankin pojat haluavat oppia
tupakoimaan joka myös on ter-

veydelle vaarallinen

Tässä maassa näkee isoten

Vedin hänet mukanani sinne
Mies huomattuaan laisen päästi
julman kirouksen Käsi jolla
juuri oli vienyt lasia 'huulille

lyöntiin

Tytöltä pääsi pelästynyt huti-clalit-

samalla turvautui hän
minuun Mies katsoi ylös hän
oli täydessä humalassa
— Mitä te siitä tytöstä tahdot-

te se on minun ja sen täytyy
ulkona siksi kun tulen

— karini mies kiukkuisena
— Sitä se ei tee ainakaan nyt

tänään - Te olette sydämetön
isä Lapsi paleltuu kadulle tei-

dän on heti lähdettävä kotiin tai
annettava rahaa lapselle Sai-

ras vaimonne on sen lähettänyt
hakemaan Minä vien sitte lap-
sen kotiin teitä hän ei odota
Eikö teidän päässänne ole yh-

tään- selvää ajatusta Sairas
lasta tietäen hyvin mi-

hinkä siläpakotatte? Eikö hän
ole saanut jo kylliksi kärsiä? Su-

ru on sortanut hänet ruumiilli- -

(Jatkoa kuudennella sivulla)

äiti on sairaanalapsien keriäilevän senttiä eivät maksupäivä
vuoteessa äitihän lähetti minut

Kirj Annie R lo

(Jatkoa edelliseen)
Askarteleminen ja kouluikä
Silloin kun lapsi on kehitty-

nyt jo siihen ikään että hänen
on mentävä kouluun on hänel-

lä myös pikkutehtäviä kotona
En tarkoita sitä että lasten pi-

tää vakituisesti työtä tehdä
eteen (jota niin paljon

vielä meidän päivinämme ta-

pahtuu vaan
maailmankatsomuksen mukaan
koetamme poistaa lapsityötä)
Vaan sitä että lapsemme kas-

vaisivat toimeliaiksi ja järke-
viksi ihmisiksi Äidillä joka on
kodin keskus on paljon askarei-

ta Kodissa löytyy aina pientä-
kin tehtävää jota voivat lapset

ne edes häpeä vaikka ovat jo
kahden- - kolfnentoista vuotiaita
Tuo on hirveän rumaa kuulla:
"Anna "nikkeli" tuo on vahin-

gollista tytöillekin monessa suh-

teessa Otan tähän yhden esi-

merkin jonka olen nähnyt
Olin silloin Port Arthurissa

kun tuo on tapahtunut Oli s-

isar ia veli jotka aina kerjäsivät
"nikkeliä" Pojalle kehittyi ra- - O O 00000000äidin avuksi toimittaa Lapset hanhimo niin sttureksi etta kun Huom I
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tänne isää vastaan että se an-

taisi rahaa eikä joisi kaikkea
Lääkäri joka käy äidin luona ei

tahdo tulla enää kun ei ole voi-

tu maksaa

Lapsi puhui hitaasti itkuaan

pidätellen
Näitkö isäsi— ja?—

— Näin ja 'hän käski odot-

taa tässä jos en odota lyö se

minua kuu tulee kotiin ja vielä
sairasta äitiäkin Minä niin pel-

kään että äiti kuolee niihin mi-

nä sitte joudun?
Mietin hetken mitä olisi paras

tehdä
— Lähde mennään sisään mi-

nä tulen kanssasi sanoin tytölle
Ethän voi sairaan antaa niin
kauvan odottaa
— En minä en uskalla! pääsi

pelästynyt hiuidahtus houkutte-
lemalla sain lapsen sisään Jäim-
me hämmästyneenä ovensuuhun
seisomaan Tupakansavu ja

läpi ei ensiksi
nähnvt mitään vaan vähitellen

rupesi erottamaan pöytäin ääres-
sä istuvia miehiä

MULLAN S S O OMPELUSEU-
RAN KOKOUKSET pidetään joka
torstai Siiomi-IlaaJill- a kello 8 jpp
Kaikki tervetulleita

OMPeCuSEU-RA-
ASTORIAN S S O

KOKOUKSET pidetään osaston
talolla joka torstal-ilta- t kollo 8 Oso-te- :

262 Taylor Ave

HOQUIAMIN S S O OMPELU-SE-

RAN KOKOUKSET pidotään
talolla Ahjolassa joka torstai

kello 2 Jpp Osote: 315— lOth St
lloquiam Wash

HANNAN S S O OMPELUSEU-RA-

KOKOUKSET pidetään jokai-
sen viikon torstaina kello 8 jpp
Huom! Kahvia saatavana joka ko-

kouksen loputtua

i saanut niin paljon kun ha-

lusi oppi hän varastamaan ja

joutui jo nuorena poliisin kanssa
tekemisiin Kun pojalta kysyt-
tiin että miten olet oppinut va-

rastamaan vastasi poika että

siihen on vaikuttanut rahanhimo

Poika pääsi sillä kertaa vaan

muistutuksella mutta sama teko
uusiintui ja uusiintui Lopuksi

poika lähetettiin kasvatuslaitok-

seen "parantamaan topojaan

Tyttö joutui myös ikävän koh-

talon alaiseksi Hänelle kehittyi
rahanhimo niin korkealle että

myi viattomuutensa 25 sentistä

Hän oli vielä lapsi vasta 12:ta

vuotias Elän joutui tunnottoman
käsiin vaan ei välittänyt kun-

han vaan rahan saa Tästä
tuli porttolan nai-

nen Hän on vieläkin semmoi-

sessa paikassa jossa rakkaus

vaihdetaan rahaan ja hän sai

alun myös senteistä Siis raha

on kirottu! iRahan himosta ovat

kapitalistit menettäneet oman-

tunnon työläisiä kohtaan Se ki-

ristää työläisistä viimeisen ve-

renpisaran 'kunhan vaan saa ra-

haa

Loppu

Haluavat mielellaaan aittaa äi-

tiä jos niitä siihen kauniisti

Opettaminen siihen ei

ole kovinkaan vaikeaa Lapselle
on tehtävä tiettäväksi äidin ase-

ma kodissa Lapsessa on herä-

tettävä sääli ja myötäunto äitiä
kohtaan Niinkuin olen jo sa-

nonut on lapsi herkkä tunteil-
le Jos olet semmoinen kasvatta-

ja että voitat lapsen luottamuk-
sen niin silloin on sinun help-

po taivuttaa lapsi mimmoiseksi
'haluat Näin ollen ei lasta tar-

vitse lyödä ei ainakaan usein

Jos opetat lapsen pikkuaskarei-hi- n

niin tekee hiin vointinsa
mukaan äidin mieliksi Hän ra-

kastaa äitiä eikä halua pahoittaa
äidin mieltä Kouluun menee

lapsi ilolla tietäen että äiti hän-

tä rakastaa Rakkaus saa pal-

jon aikaan Hänellä on halu op-

pia ja hänestä kasvaa äidin ja
isän ilo' Hänestä voi kasvaa
kansan ilo

Itsensä kieltäminen

Yleensä on tapana houkutel-

la lapsia tekemään ja askarte-

lemaan "palkan" edestä joka on
oikein moitittava tapa Lapselle
ei haluta kehittää velvollisuuk-
sia kun hänelle luvataan aina

palkkio pienestäkin tehtävästä ja
tuo palkkio on usein raha Tuol- -

(

la rahalla sitten ostetaan "kan-

deja" jotka ovat vaan vahin-

gollisia varsinkin hampaille ja
ne kun ovat ei hyviä makeisia

REUMATISMIN
kotiparannuskeino henkilön esittä-

mänä joka on itse sitä sairastanut
Keväällä 1893 sairastuin lihaksia

kolottavaan ja tulehtuvaan reuma-

tismiin Karsein tavalla jonka tun-

tevat ainoastaan ne joilla on sa-

manlaista tautia ollut noin yli
kolme vuotta Koetin parannuskei-
noa toisensa jälkeen lääkäriä lää-

kärin perästä mutta ne huojen-
nukset mitkä sain olivat ainoas-
taan paikallisia Lopulta löysin pa-

rannuskeinon joka minut täydelli-
sesti paransi eikä tautinl sen jäl-

keen ole uusiintunut Olen antanut
lääkkeeni henkilöille jotka ovat ol-

leet aivan epätoivossaan ja vuo-

teenomana ja on se jokaisessa ta-

pauksessa ollut erinomainen pa-

rannuskeino Toivoisin että jokai-
nen joka sairastaa reumatismia
mitä lajia tahansa koettaisi tätä
ihmeellistä keinoa Älkää lähettä-
kö ainoatakaan senttiä lähettäkää
ainoastaan nimenne ja osotteenne
ja me lähetämme teille sen va-

paasti kokeeksi Kun olette käyttä-
neet ja olette huomanneet että sii-

tä on apua voitte lähettää Ben

hinnan $100 mutta ottakaa huo-

mioon en tahdo rahojanne ennen

Juomarin lapsi

VVAUKEGANIN ILL S S O V-

IRALLISET KOKOUKSET pidetään
joka kuukauden ensimäisenä ja kol-

mantena sunnuntaina alkaen kello
2 ip—Osaston ompeluseuran kokouk-
set ovat joka kuukauden toisena tors-

taina alkaen kello 2 ip Kahvia ko-

kouksen loputtua

SAND COULEEN MONT S S O

OMPELUSEURA pitää kokouksensa

jok toinen torstai-ilt- a kello 7 Terve-

tuloa kaikin!

STOCKETT-I- S S O OMPELU-

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

Jos olette

Kipeä
Pyytäkää VAPA LÄÄKE KIRJA Nt 8

Joaaa yli 25 erilaista miesten ja naisten tautia
on Bolitotty sokil tHydollinnn luettolo suomaa
laisista laakkoista-Ltihottiikii- taudin nimi
eti taudin oireet ja me esitiimme tuille mikä
Iitako olisi tilattava lailkkoon hinnan y m

(LiUikkm-- t eivttt olo patenttiliiäkkeitii vaata
tosi suomalakia iiiiikkoitii)

(Tiimiin kirjan saatte vapaasti ia pitUIsi olla
ti suomaliuen kodissa sillä ette tiedäiokase
tarvitantte sitil Varokaa hurubuukj

liliikkeitU ja humtmuki tohtoria
———Lltfnoirin Aptoolri on suurin——- -
——

i Yhdysvalloissa——
P A L1GNELL CO Supcrior Wl

Kulkeissani erästä syrjäkatua

pitkin tuli usein vastaani pieni
tyttönen kuuden tai seitsemän
vuoden ikäinen Hän veti huo-

mioni puoleensa sillä että hän
niin on nähty sekin

_
että lap-

set saavat sisustaudin "kandi

käynyt kulki aina yksin Surullisen ja
kuollut arkailevan näköisenä väistäen

en" syönnistä ja onpa
niinkin että on lapsia

kuin olette täydellisesti halukas si-

tä lähettämään Eikö tämä ole suo-

ra tarjous? Miksi kärsisitte enää
kun täydellinen parannus on teille
tarjolla aivan vapaasti? Älkää vii-

vytelkö! Kirjoittakaa tänään
Mark H Jackson

No 411C Gurney Bldg

Syracuse N Y

Mr Jackson on edesvastuussa
ilmoitus on'toden- -

hän kaarteli leikkipaikat jossa
toiset saman ikäiset meluten pi-

tivät hauskaa Joskus kun joku
toisista sattui huomaamaan hä-

net ja huuteli pilkkasanoja ty-

tön perään Näkyi että ne kos-

ki lapsen sydämeen kyyneleet
kiereilivät suurissa harmaissa
silmissä

TV '!"- - -- -

myrkkyyn jota ovat "kandeista"
saaneet Mutta ei ainoastaan se

paha puoli rahanannosta lapsil-
le ole vaan on siinä toinenkin

pahapuoli nimittäin että lapsel-
le rupeaa kasvamaan rahan hi-

mo ja velvollisuudet poistuvat
rahan himon tieltä Paljon on

lapsia joita ei saa menemään
kouluunkaan ilman iotain vasti- -


