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I kuorten (isasta
Minkä nuorena oppii
sen vanhana taitaa i

v

UliinEiillilgliiliiiiiiiinillllifiiliiniinniiilUlillillim
Mutta se niin kutsuttu "vapaus"

josta kuulee puhuttavan sukupuoli-- '
sen jalat tästä kääntyy toisaalle
Hän saa lähteä tai lähden minä Jo
tuli apu Hän heitti pois Kyllä Jiän- -

tä sen portitalon toiset miehet iva-

sivat että kuu mies on akalle noin '

kuuliainen vaan ei heidän ivansa !

auttanut e oli voittanut
ja sitä oinea on kestänyt jo 15

vuotta'
NÄITÄ AJATTELEVA i

REUMATISMIN
kotiparannuskeino henkilön esittä- - '
tnänä joka on itse sitä sairastanut '

Keväällä 1893 sairastuin lihaksia t

kolottavaan ja tulehtuvaan reuma- -
A

tismiin Karsein tavalla jonka tun- -

tevat ainoastaan ne joilla on sa--

manlaista tautia ollut noin yU
kolme vuotta Koetin parannuskel- -

noa toisensa jälkeen lääkäriä lää- -

kärln perästä mutta ne huojen- -

nukset mitkä sain olivat ainoaa- -
'

taan paikallisia Lopulta löysin pa--

rpnmiBlfpinnn inta mlnllt tävripUI--

sestt 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 ösotteenne

ja me lähetämme teille sen
kokeeksi Kun olette käyttä--

neet ja olette huomanneet että sil-

tä on apua voitte lähettää sen
hinnan $100 mutta ottakaa huo-

mioon en tahdo rahojanne ennen-

kuin olette täydellisesti hnlukas si-

tä lähettämään Eikö tämä ole suo- - --

ra tarjous? Miksi kärsisitte enää
kun täydellinen parannus on teille

tarjolla aivan vapaasti? Älkää vit- -

vvtolVni KirlmtlHltnfl tnnflttll

kunta ja tämä nurinkurisuus jota
yhä jatkuu sukupolvesta toiseen käy-
den aina kurjaakin ikurjemmaksi
Kyllä meidän naisten täytyy nousta

jo sotajalalle tätä nuriukurisuutti
vastaan ja vaatia parannuksia oloi-

himme Äänioikeus kaikissa valtiolli-
sissa asioissa naisille ja väkijuomat
pois ja kaikenlaiset peliluolat jotka
tuovat vaan riitaa ja kirousta ja
kurjuutta koteihimme

HILJA HILL

Tätä asiaa kannattaa tarkastaa pi-

temmälle siitäkin syystä että me
naiset aina olemme siitä enimmän
kärsimässä sillä yhteiskuntamme ki-

rous on raskaammin meidän kuin
esim miesten päällä Luin säälin
tunteella 48: sta itseänsä soimaavan

kirjeen Kyllä on raukkamainen mies

joka pilaa a muistele-

malla aina menneisyyttä Se on hä-

nelle anteeksi antamaton asia vaik-

ka kyllä tiedän sen että se kuuluu
miesten moraaliin että halveksua
naisia Minä kysyn miksi te halvek-

sutte naista? Eikö se ollut nainen

joka teidät maailmaan synnytti ja
niin suuren huolen teistä näki

Sanon vieläkin että älä halveksu

ja soimaa itseäsi sillä mies kun
näkee sen niin enempi häneltä löy-

tyy pahoja juonia Hän olisi aivan
samanlainen vaikka sinä olisit aivan
viaton

Kerron tässä yhden senlaisen ta-

pauksen Tunsin tytön ja pojan kun
he seurustelivat ja olivat onnellisia

Tyttö oli koko joukon nuorempi kuin

poika ja oli puhdas jotavastoin poi-

ka oli kerinnyt kaikki koulut käydä
Mutta miten kävi kun he yhtyivät?
Mies alkoi luulla vaimoaan saman-

laiseksi kuin itsekin oli ja minkäpäs
vaimo sille voi muuta kuin- - koitti
kärsiä Ja se sama mies oli niin
vapaaeläjä perheestään että el yh-

tään iltaa viikosta hän viettänyt ko-

tonaan Vaimo sai yksin hoitaa nel-

jä pientä lasta ei saanut raitista il-

uaa maistaa koskaan Mies ei ker-

taakaan sanonut että lähdetään yh-

dessä ulos kävelylle Itse vaan meni

jrka ilta kun sai illallisensa syö-

dyksi ja puoliyön aikana tuli kotiin
nukkumaan Sitten hän soimasi vai-

moaan että nuo kaksi viimeistä ei-

vät ole hänen vaikka kaikeksi on-

nettomuudeksi sattuivat nämä kaksi

olemaan enemmän isänsä näköisiä

Sellainen saattaa olla oikein malli-

kelpoinen aviomies

Kirjotin tämän siksi että voisit
mahdollisesti ottaa neuvon kipinän ja
huojentaa nuorta kärsivää sydäntäsi
Olen itse joutunut nuorena naimisiin
vaan en kadu kauppaani yhtään sil-

lä mieheni ei ole ihmissyöjä Hän

oli yksinäisenä ollessaan melkein

kaikkeen hyvä oli nätti juoppo kor-

tinpelaaja tupakan polttaja Nyt ei

hänellä ole yhtään näitä paheita
Olen luonteeltani näitten paheitten
vihaaja ja siksi taistelin niin kauan
että ne jäivät mieheltä pois En

muuten olisi ymmärtänyt niitä vas-

tustaa sillä en ollut vielä kahden-

kymmenen ljässä Juoppoutta vastus-

tin ensin vaan mieheni ei pitänyt
sitä pahana että sen kannatfaisi

heittää pois Vaan minä läksin maa-

ilmalle palvelukseen ja kun tulin

kuukauden perästä takaisin kuului

mieheni raittiusseuraan eikä hän

sen jälkeen ole ollut juovuksissa
Sitten kun aloin moittia tupakan sa-

vua heitti hän kohta tupakan polton
Sitten hänellä oli vielä yksi paha
tapa jota en tiennyt vaan Be tuli
ilmi vasta sitten kun olimme jo avio-

liitossa Minä päätin taistella lop-

puun asti mutta voi kauhistus kun

se otti lujille ennenkuin sain hänet
siitä luopumaan Se ei ollut hänen
mielestään pahe eikä mikään enkä

minä ymmärrä vieläkään miksi niinä

vihaan kortteja vaikka tiedän että
se on tuhmaa Pyysin miestäni monta

kertaa että heitä se pois ja itkin

Vntkerasti Hän lohdutteli että mikäs

MINKÄLAINEN ON ONNELLINEN
AVIOLIITTO

Ensimäinen kirjoitus jonka luin

Toverittaresta tästä aineesta oli Hilja
Hillin kirjoittama jossa hän hyvin
selvästi toi esiin joitakin seikkoja
kuten juopottelun kortinpeluun ja
oleilemisen palloruumassa ja niiden
seuraukset avio-onne- rikokjina jois-

ta tavoista olisi luovuttava Ja että

puolisoilla tulisi olla yhteiset py-

rinnöt puolueasioissa sekä kotioloissa

ja yhdessä keskustella kaikki asiat
selviksi ja huojentaa toistensa

Nämä kaikki ovat välttä-

mättömiä mutta vaikkapa nämä

kaikki ovat kodissa vallalla voi sit-

tenkin puuttua molemminpuolinen
onni sillä tuo onni ollakseen täy-

dellinen on hyvin mutkikas ja oikul-

linen täytettävä
Toinen ihminen voi olla onnelli-

nen paljon vähemmällä kuin toinen
sillä kaikkien Ihmisten vaaka ei ole

yhtä suuri On olemassa ihmisiä jot-

ka eivät ole koskaan onnellisia hei-

dän sydämellään on aina jotakin su-

run aihetta ja sellaisten ihmisten
avioliiton taivaskaan ei voi olla selvä

Ja sitten mitä tulee naisen tietää
ja ymmärtää tullaksensa onnelliseksi
aviovaimoksi? Hm! Se on kysymys
johon on vaikea vastata Vaimo äiti

kodin keskus ja sydän Elämän
toveri ja opettaja Naisen

tulee tietää hyvin paljon voidakseen
olla onnellinen ja luoda onnea läpi
elämän

Muuten nykyisissä avioliitoissa el
voi syyttää onnettomuuden tekijäksi

kumpaakan puolisoa sillä onnetto-

muus tulee hiljaa kuin varas yöllä
— taloudelliset huolet sairaus ja vä-

symys jotka heikontavat hennot ja
tekevät ihmisen ärtyiseksi ja kärsi-

mättömäksi

Mutta ennenkuin nainen voi olla
fcodin keskus täytyy hänen olla sa-

malla kehitys-asteell- a kuin mieskin

Juuri tässä seikassa on tehty suuri

vääryys naista kohtaan lyömällä lai-

min tyttölasten koulukasvatuksen
Usein kuulee sanottavan että naimi-

siin ne tytöt menevät mitäpä niistä

kouluuttaa

Nyt jo sentään on yleinen mieli-

pide tässä suhteessa parempi
Olen sitä mieltä että useimmiten

onnettomaan avioliittoon on syynä

tietämättömyys asemansa todellisuu-

den tuntemattomuus
Ja sitten ne tunteet En tuomitse

niitä jos ne osataan ohjata Tunteita

meillä on kaikilla niin kauan kuin

elämme ja juuri niissä se onni pii-

leekin jos vaan osaamme niitä hoi-

taa Tunnevirran voi verrata tulen

liekkeihin Tuli on meille niin sano-

mattoman tarpeellinen matta ollapas
sen kanssa huolimattomasti niin se

sen aknssa huolimattomasti niin se

polttaa talosi hävittää kaiken mitä

sen eteen sattuu
- Yhtä huolellisesti kuin kätket tulen
liekehtimään rautauunin sisällä oh-

jaile myös tunteitasi rautaisilla oh-

jaksilla Herkkiä tuunesieluja niitä

aina loukataan Olen tavannut paljon

paljon ihmisiä jotka luovat onnensa

tunteille ja mielikuville mutta

sitä tosioloihin onnen

arvo haihtuu
Siis naisen tulee ensiksi kyetä ot-

tamaan selvä siitä mitä onni on

Onko se jotakin ulkoa tulevaa vai

saapuuko se eläen

Ja sitten se "itseään soimaavan"

ehdotus jossa hän vaatii molemmin-

puolista puhtautta Silmäni lensivät

tavallista suuremmiksi kokoaan lu-

kiessani hänen kirjotuksensa nykyi-

sellä vuosisadalla Usein kuulee sa-

nottavan että on tuhmuutta olla niin

ahdasmielinen kun-kerr- an luonnolli-

set vietit ovat terveillä ihmisillä niin

miksikä ei niitä saa tyydyttää? Mut-

ta minä yhdyn "itseänsä soimaavan"

mielipiteeseen siinä että puhtaus on

onnea vaikka kohta en pidäkään
anteeksi antamattomana nuoruuden-hairahduksi- a

sillä pettymyksiä on

monenlaisia ja usein sattuu että nis-t- ä

molemmat kärsivät

Mark H Jackson
No 41 tC Gurney Bldg

Syracuse N Y

Mr Jackson on edesvastuussa
tästä Ylläoleva ilmoitus on toden- -

mukainen — Jim

asioissa on harhaan johdettua va-

pautta tietämättömän nuorison kes-

kuudessa jota ei suinkaan tulisi kas-

vattaa vaan tulisi opettaa nuorisolle
sen erheellisyys ja turmiollisuus
Puhdas kenestäkään riippumaton

tyttö on onnellinen ja voi toivoa
onnea avioliitossa jos omaa

myöskin ymmärryksen valita itsel-

lensä elämäntoverin ja sen valitse-

misessa täytyy olla ymmärrystä eikä
ainoastaan pelkkiä tunteita Olen

huomannut että jaloimmat ja
parhaat tytöt sekä pojat istuvat
vakaina penkillä toisten ilakoidessa
En tarkoita että ihmisen pitää olla

harras kuin uskovainen päinvastoin
pidän iloisista ja reippaista luon-

teista mutta tahdon sanoa että vaa-

rallista on ottaa elämäfltoverikseen

sydänten valloittaja

Ja sitten juorut Mies joka kuun-

telee juoruja on alhainen luonne ja
nainen joka puhuu ystävillensä mie-

hensä virheet ja muita keskinäisiä

asioita ei ansaitse kunnioitusta Jos

kuka ei kykene itse ratkaisemaan
asioitaan niin on silloin paras antaa
icä-aja- selvitellä JTOtta kertoa ys-

tävillensä ei ole soveliasta Ystävä

puhuu ystävällensä ja ystävä ympäri
maailmaa

Tämä kysymys kuten alussa huo-

mautin on laaja kysymys ja toivon

että kaikki sanovat mielipiteensä ja
että nuoret seuraavat tätä keskuste-

lua Tässä olen vain ottanut esille

pieniä yksityisiä asioita jotka kui-

tenkin katson välttämättömäksi Mut-

ta asian taloudellinen ja yhteiskun-

nallinen puoli on koskematon Toi-

von että tästä keskustellaan ettei-

vät niin monet puolisot syyttele toi-

siansa asioista jotka todella eivät ole

kummankaan syltä

Toverittaren 48:ssa numerossa Mrs

"Itseänsä soimaava" tuo esiin että
olen jättänyt mainitsematta

Toin kirjeessäni
ne seikat joista kodissani on

kiistelty Oilsin vielä elämänhaluinen

Nauttisin siitä kun saisin kuulla pu-

hujia ja nähdä näytelmäkappaleita
Katselisin ja olisin itsekin mukana

hyörimässä vaan kuten sanoin viime

kirjeessäni että nainen ei saa pyr-

kiä kodin piiriä edemmäksi Kahden-

kymmenen ikään asti piti totella äi-

tiä niin ettei mihinkään saanut men-

nä ilman äidin lupaa Sillä tavalla

hän suojeli tytärtään Ja kohta bn

kulunut kuusi vuotta kun miehen

armopaloilla olen elänyt kuten he

usein sanoa tokasevat että naisella

e ole mitään huolta muuta kuin

nukkua ja hoitaa lapsia enkä ole

vielä 30 vuoden vanha Lyhyeen lop-

pui vapauteni

Jos kotona lukee sanomalehtiä sil-

le nautin edes siitä kun näen miten

muualla toimitaan niin pian ärjäs-tää- n

että "aina sanomalehti kädes-

sä" Toveritarta luen ruokapöydässä
katselen siitä parhaat palat

Äiti sanoi minulle silloin kun maa-

ilmalle lähdin että saan tulla kotiin

jos sairaaksi tulen vaan silloin el ole

kotiin tulemista jos on käärö sylis-

sä Mutta usea mieshenkilö ei seu-

rustele naisen kanssa jos ei saa

tyydyttää sukupuolihimojaan Ja ku-

ka korjaa sitten ne hyljätyt jotka
useinkin on vietelty avioliittolupauk-sill- a

Nainen saa kärsiä syyt ja seu-

raukset ja mies menee menojaan

pää pystyssä sillä eihän miehen

kunnia ole pilalla Ei se ole niin kuin

itseänsä soimaava sanoo että hä-

nellä oli koskematon mies Sitä en

ota uskoakseni Niitä ei tällä vuosi-

sadalla enää löydy ei monta vaan

me naiset saamme olla kiitollisia

jos löydämme vielä sellaisen miehen

jeka ei ole pahoin mätä puhdas
tarttuvista veneerisistä taudeista et-

tä eivät ole liian paljon rypeneet

yhteiskuntamme sivistyslätäköissä et-

tä saisimme vaarattoman miehen ja
terveen isän lapsillemme
Ooh! Tämä kurja kirottu yhteis

HOQUIAMIN S S O OMPELU- -'

SEURAN KOKOUKSET pidetään o- -

saston talolla Ahjolassa joka torstai-- '

kello 2 jpp Osote: 315— lOth St !

Hoquiani vVash

HANNAN S S O OMPELUSEU-RA- N

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

kouksen loputtua

SAND COULEEN MONT S S O

OMPELUSEURA pitää kokouksensa

jok toinen torstai-ilt- a kello 7 Terve-

tuloa kaikin!

Cloquetm s s osaston ompelu
seuran kokous pidetään joka toinen
viikko torstaina jälkeen puolenpäi-
vän osaston talolla C s s ompelu-
seura 815 Ave F Cloquet Minn

VVAUKEGANIN ILL S S O VI-

RALLISET KOKOUKSET pidetään
joka kuukauden ensimäisenä ja kol-- i

mantena sunnuntaina alkaen kello
2 ip—Osaston ompeluseuran kokouk-

set ovat joka kuukauden toisena tors-

taina alkaen kello 2 ip ISahvia ko-

kouksen loputtua

aa eoQoaoooaao Huoml '
O New York'in Suom NtlstM
O OSUUSKOTI
O Ji palkanvilityrtoimiitoi

241 Lenox ave 122 it
O Telef 813 Moniing lid 0

a a o aoooaoooooo
ASTORIAN S S O OMPtLUStu-RA- N

KOKOUKSET pidetään osaston

talolla joka torstai-ilt- a kello 8 Oso-

te: 2G2 Taylor Ave

STOCKETTIN S S O OMPELU-

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

sinulla on hätänä kun on ruokaa ja
lämmintä tarpeeksi Kerran minä

suutuin ja sanoin että toisen tai toi


