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mikä hetki voi hänelle olla viimei- - raakJS1 eraana naivana nuori ys- -
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on ollut aikoja kun mieheni on asui läheisessä pikku-kaupunei- s-

fJatkoa ensimäiseltä sivulta)

paikka on jo kuin neulan pisto unut iuiiumaiia ja vainu icniijn en „]:
1

leman lähdin Amerikaan Ei ollut täytynyt tehdä työtä pienellä pai- -
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mo kappaleiksi raadeltu min ei vastassa kuten on monella Yksin ollut suuri näytteli vieraalleen 'koko talon
armahdeta ! otin vastaan ilot ja surut Etsin aina Puolisoani en koskaan siitä soi- - kaikkine asujineen Ja kun vie- -
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köyhä saa niin paljon kakaroita huolinut seurustelutoverikseni sei- - voi On hyvä perheen isä Onko piKKU-uija-
n kiinnitti tytön Iap--

luaailmaan laittaa vaan pitää laista joka ei asemastaan tietoinen synti että minä vaan olen tyyty- - sellisen karsiva katse 'hänessä
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ARVIO) ' pien tulojen saavuttamiseksi
Älkää kuluttako elämäänne pane- -

valinnan varaa eikä pakopaik-
kaa Meidän tuskiemme helvetti
on tulisella aidalla ympäröity
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Mikä on budgetti? tarpeet mitä elämältä ljaluatte ja paljon kirjoja
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Se on suunnittelu miten tulette sltte— taistelkaa sen saavuttamiseksi Tytön vastaus liikutti kovin
kuluttamaan palkkanne — se on lur- - Ystävällisen rouvan svdäntä in
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Sillä ei mikään maailmassa ole
enemmän toivottavaa kuin äitien
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etteka kuIuta enem" Jotka kaikki tulivat kovin nol-
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an nai? n marisevain lasten itsensä säännöllisille elämän tavoille

annatte ja suutanne
man kum tulonne sallivat 'Siten kun itsensä hoitaa niin voi siksi kuultuaan että Lilja saaomaa

T ain harvat tekevät näin ja ne useimmissa tapauksissa parantaa um- -
vam vecena kostutatte kun ime- - harvat jotka sen tekevät tavaili- -

raetusvian kokonaan Mutta löytyy m "::„ :„ kHrsilt„henne turhaan tyotahakiessa pai-
- sesti aina menestyvät tapauksia missä ummetustauti joh- - n(cn !

vittäin viikottain Jvhjällä elat- - ' Kaan voi maarata loisen tuu jostakin sisällisestä epämuodos- - my' Jd 'V V1'""?11 '

ie Ta monta kerläa san luvan mldgettla' tai mikä se Pitäisi olla- - tumasta suolistossa ja sellaisessa ta-- elämä unhoittuivat kohta Liljan

'„ h' ':„„„ Eras arvio laskee 20 pros yuok-
-
pauksessa olisi hankittava välskärin mielestä kuin täti Anna se oli

f raan 12 pros valoon lämpöön katu- -

apila T -

Lujan iiiiuen ysiavau uinu un
niin herttainen ja osasi kaikinjopa vieia juopuneenKin Kanssa vaunuKyyinn jne is pros vaatte

pläiiän mnitpttn ia härnäämistä siin 15 pros satunnaisiin menoihin
VtLh ::neU-ää™r- n kuten Iiuveihin opintoihin kolehtei- - PIKKU AVUKSI TALOUDESSA tavoin huvittaa kasvattiaan Mat

Iita voinnkkaamnia hä Jäse!lmaksuih!n- - lääkärille va-- kalla kaupunkiin sai Lilja nähdätee -- !""'
ja jne ja 35 pro3 LAMPUNLASI usein rikkoutuu koh- -

i„väistysjuttuja Minä en voi aja- - ruokaan - ta kun lamppu sytytetään liekin ai- - ° ! J ' ! 1"

telia "tällaista elämää pitemmälle '
Edelläoleva voi olla suhteellinen heuttamasta lämmöstä tai jos tuuli kenlaista niicltakiiniuttavaa Sil- -

Hermoni eivät sitä kestä määritelmä palkan jakamiseen ja sattuu puhaltamaan lasiin kun lamp- - lä hän ei ollut junaakaan kos- -
taas päinvastoin Ei mitään vissiä pu on sytytetty Tämän estämiseksi kaan ennen nähnyt

Tos joskus kivusta kiljahtaa ja yleistä kaavaa kunkin tulojen jaka- - tulisi lampunlasi keittää ennenkuin Kaununkiin näästvään vei An- -
tekee epämääräisen liikkeen i- - mlselle voida tehdä se pannaan käytäntöön Pane lasi r 'k' Vi„ miki

- Nykyisten korkeiden hintojen ai-- pataan kylmään veteen ja anna sen ua tcU1 ")'ul lJ
Kaankum jotain tenaakseen ia- -

kana mahdollisesti sellaiset perheet sitte hitaasti kuumeta ja kun se tu- - tön sievään vaaleaan leninkiin
himmälle kiusaajalleen miehel- -

joiden tulot ovat tuhannen dollarin lee kiehumapisteeseen niin sitte an- - ja antoi syödä maukasta ruo- -
leen—(sitä tietysti kohta katuak- - vaiheilla vuodessa kuluttavat ruo- - na sen taas hitaasti jäähtyä ennen- -

kaa [ yx saj miSs oman eri- -

seen) niin miten suuria eikö sil- - lan 45 pros Perheet joiden tulot kuin otat lasin pois Täten tulee nicnen' leikkik-mrari- ios--
lasi lujemmaksi kaikenlaisia kolauk- - tyitcnovat-$250- tarvitsevat kuluttaa ruo- -

loin nllal Silloin se rajancivs on
kaan yaan ?45Q vuodessa slten si sia kestämään Kaikki muutkin lasi- - sa olikin monenlaisia leikkikahi- -

nun suuren ja kauan kestäneen tä mujal un tulot ovat suuremmat astiat voi tehdä lujemmiksi saman ia sekä kauniita ia huvittavia
lUSKan summa ia sienin purKaus ruokaan tarvittava prosentti tulojen menettelyn Kautta kuvakirioia jotka Liljan mieles- -

sen suuruutta kokonaisluvusta Penee _o_ tä olivat kaikista rakkaimpia "ja
Useat ihmiset jotka koettavat pan-- KnpiiimnriiET vnt nnhäQrTa 1 A
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unhoitettu- - siihen että laskevat tu- - dln Antti-seda- n luona sekaMiten hyljättyjä ja tyvät vaan mjsga vedessä jonon on pantu 0-- la
ia äidit ovatkaan Kuka nnta wnsa Ja menonsa jonaisen muiau- - rfixia_ Kun ne ovat pulltaat viruta palkitsi neulan ystävyytensä nert
muistaa kuka kunnioittaa? Mi- - £vVTkul5 "e Puhtaassa mpöe8s4 vedessä ja täisellä iloisuudellaan

tä sisältää sana "kunnioitan' tuIonsa°l™ "™ pehmeään_11inaan
kuivamaan Kuihtunut Lilja sai nyt onnen

varsinkin matelevien itserakkai- - ja maksamattomia laskuja PUSEROITANNE kun panette laa- - rlusu poskilleen ja oli todella- -

Mutta tällainen kirjanpito ei vie kin nimensä arvoinen Koulussaden miesten huulilta lausuttuna ? tikkoon säiiöön niin pankaa väliin
Se on tulematoin täydellisyyden mJnEekaan Se vaan peittaa huonon kerros hjonoa paperia (tissue paper) Sai hän käydä myöskin jä edis--
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taloushoidon
Budgetti gyPsteemi on parempi
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sil- - ~-- ' opettajiensa iloksi ihmeen

äideiltä Maailman suurimman tä syystä että se asettaa järjellisen Uudistakaa tllällksenne noPeastl- -

sankarityön vaivat kestettyä saa harkinnan sattuman varaan jättämi- - Mutta onnellisimmaksi hän

jalot ja köyhät äidit kuolla ja
sen tilalle tuensa kuluttamisessa ajOlSSa ettei lakKaUtUS- - kumminkin tunsi itsensä aina

kaatua kuin laho puu joka jo kaJapasn tfÄÄnta ta lehden lähettälMSeS- - '"nuntaisi kun pääsi Anna- -

näkyy kasvavain tiellä olevan suuret ovat tulonne ja kuinka pai- - 1 t taclm kanssa työväentalolle jos- -

Tämä maailma on kohottanut ja jon te kulutatte niin taistelkaa na- - Sa tllle tapantlimaail sa pidettiin ihanneliittoköiilua


