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ELÄMISEN OIKEUTTA Frankki: — Niin kyllä on paljon
parempi että olet suoranaisena rikku-
rina kuin että olisit union kirjurina
ja yhtiön kätyrinä samalla kertaa
Mutta jos sinulla olisi senkään ver-

taa ihmisyyttä kuin Juudas Tskariotil- -

(Jatkoa ensimäisellä sivulta)

ta siltä kysymässä ennen lakkoa
niin se roisto meinasi ruveta minua
hyväilomään siellä konttorissa ja lu-

pasi että jos hän saa ensi-yö- oi-

keuden nin minä saan parhaat huo-

neet mitä yhtiöllä on antaa ja vielä
huonekaluston hääla Iljaksi
Paavo: — Ja sinä hullu et

huonekalustoa et siinä aina-

kaan enään olisi piikuuttasi menet-

tänyt (Lähtee)
Senja (ottaa suuttuneena sormuk-

sen sormestaan ja heittää sen Paa-
von jälkeen): — Tuossa on! Minä
en ainakaan rupea lakonrikkurin vel-

jiensä pettäjän ja oman morsiamensa
myyjän ja häpäisijän sormusta sor-

messani kantamaan Näyttää että
valmis myymään minutkin Lam-bertill- e

kuten myit järjestösilun
mutta minä en olekaan sinun myy-

tävänäsi olkoot asiat miten tahansa

Aapeli (tulee): — Nyt sinä Senja
teit sen mitä olisi jo aikoja sitten
pitänyt tehdä

(Kaksi pyssyhurttaa tulee röyhke-
ästi paikalle)

Ensimäinen pyssyhurtta: — Ette te
vaan malta olla häiritsemättä työhön-menijöi- ä

vaikka tiedätte että se on
vangitsemisen uhalla kielletty
Senja: — ()o! Emme me niitä häi-

ritse vähääkään Minä vaan en malt-
tanut olla osottamatta pientä rak-

kauden osotusta tuolle komealle po-

jalle
Toinen pyssyhurtta: — Kai se on

parasta että viemme heidät
oppimaan lakkovahtimis a

salaisuuksia
Ensimäinen pyssyhurtta: — Niin

parasta kai se lienee (Senjalle ja
Aapelille) Te olette molemmat van-

gitut tulkaa mukaan
(Senja ja Aapeli ja pyssyliurtat

lähtevät samassa tulee Frankki ja
Eemeli toisaalta päin)
Frankki: — Älkää viekö naista

putkaan me panemme ankaran vas-

talauseen sellaista menettelyä vas-

taan
Ensimäinen pyssyhurtta: — Varto-

kaa vähiin me tulemme kohta takai-
sin noutamaan teidätkin

(Jatketaan)

la niin menisit ja hirttäisit itsesi
(Paavo aikoo lähteä mutta Senja

ottaa kiinni hänen käsivarrestaan)
Senja: — Kuule Paavo! Äläpäs

mene minullakin olisi sinulle vähän
juttelemista (Aapeli ja Frankki läh-

tevät)
Paavo: — Päästä minut menemään

ei minulla nyt ole aikaa jutella
Senja: — Älä viilsi häpäistä itseä-

si ja minua menemällä' lakonrikku-riks- i

kyllä siinä on häpeää kylliksi
että olet myynyt itsesi yhtiön käty-
riksi ollessasi union kirjurina Olit
palkkaa työläisiltä muka heidän pal-
velemisestaan ja yhtiöitä työläisten
pettämisestä
Paavo: — Tässä maailmassa täy-

tyy olla omain etujensa kannalla
Tämä lakko hävitään kumminkin ja
täällä tulee entistäkin kurjemmat olo-

suhteet työläisille Tässä täytyy tie-
nata työnjohtajan paikka nyt lakon
aikana

Senja: — Työnjohtajaksiko sinä
menossa?

Paavo: — En vielä Mutta Lam- -

mitä emäntä hänelle komensi ja
riensi täyttämään tehtävänsä ta- -'

varoiden kantamisessa sisälle
Emännän mentyä Eeva puikki

ulos Taavi riepu istui portaiden
vieressä itkien josta Eeva hänet
kainaloonsa koppasi ja kiiruhti

molempien kanssa pois
Aino oli koko ajan seisonut

keskipihalla ja katsellut tätä me-

noa ja olisi myös lohduttanut
poikaa mutta huomasi että poi-
ka pelkäsi häntä yhtä paljon kuin
emäntää joien jätti aikeensa sik-

seen Samalla hän näki Marin
hätäisen juoksun tupaan ja hän
aavisti sen peloksi Se koski ki-

peästi Ainoon ja kohta kun näki
Marin kantavan matkatavaroita

t ryhtyi hän auttamaan

Samaan aikaan istui mies
sikäläisessä kaupungin

pankissa Kynä hänen kädessään
kiiti nopeaan Hän oli valju mut-
ta samalla kaunis kasvoiltaan
Pitkän solakka vartalonsa oli

IKOBIN OSASTOI
oert lupasi että jos nyt menen työ-
hön niin saan työnjohtajan paikan
sitten kun lakko loppuu Eikä siellä
nytkään kuulu mitään tarvitsevan

KOVAAKUINKA TEHDÄÄN
STÄRKKIÄ

ta soopaa ja lamppuöljyä Stärkki ei
saa olla ruoka-stärkki- ä (corn stareh)
vaan laundry-stärkki- ä Paras on ope-
tella ensin harvoissa liinakankaissä
ja kartttinakankaissa ennenkuin

stärkätä tiivistä valkoista kan-

gasta sellaista kuin ovat enimmäk-
seen miesten valkoiset kaulukset
Sitten voi nekin stärkätä ja silittää
paremmalla menestyksellä kun on
ensin harjotellut vähemmän vaikeis-
sa kankaissa Ja kun on kerran työn
oppinut ei se ole lainkaan vaikeata
eikä raskasta

puolinojassa pöytää vasten Hän
ei näyttänyt lainaavan huomiota

pankissa kävijöihin paitsi tireh-
töörille joka joskus hänelle len-

nätti uusia asiapapereita kirjoi-
tettavaksi ja kopioitavaksi Oli

juuri iltatunti Hän katsahti kel-

loa ja nousi — 'Suljettiin ovi vii-

meisten kävijöiden ment3'ä
1 Iän riensi pitkin katua alapää-

hän kaupunkia ja kävi sisälle

pieneen puusta rakennettuun
ja avasi oven erääseen

sivuhuoneeseen Huone oli pieni
yhdellä ikkunalla varustettu —

Kirjoja oli eräällä pienellä hyl-

lyn tapaisella oikein kun ahdet-
tuna Myös pöydällä oli osa kir-

joista kirjoituspapereista muste-

pulloista ja kynistä Huoaten

REUMATISMI
Erinomainen parannuskeino sellaisen henkilön
esittämä joka itse on sitä sairastanut Hän
haluaa auttaa jokaista tätä tautia potevaa

teidä kun häneen vaan menee Tä-
mä meneminen kuuluu olevan tässä
pääasia siksi että niitä miehiä on
vähän jotka uskaltavat lähteä vaik-
ka monellakin halua olisi mutta kun
ne raukat pelkäävät noita lakkovah-tej- a

siksi täytyy niitten jotka us-

kaltavat lähteä näyttämään ettei ne
lakkolaiset uskalla mitään tehdä vaik-
ka ne huutavat Mutta mitäs sinä
täällä teet? Oletko sinäkin ?

Senja: — Olenpa tietenkin ja sik-
si en voikaan päästää sinua rikku-
riksi Hullu sinä olet jos uskot Lam-
bertin lupauksia Jos unio voittaa
niin Lambert ei voi antaa sinulle
trammarin japiakaan eikä väiltäkään
vaikka yhtiötkin voittaisivat Ymmär-täähä-

sen kuka tahansa ettei jo-

kaiselle rikkurille voida työnjohtajan
paikkaa antaa ja kaikille se luva-
taan mutta sitten kun lakko loppuu
niin annetaan potkut pakaroille
Paavo: — Ei anneta Enkä minä

nyt enää ainakaan voi perääntyä
täytyy yrittää kumminkin ei minua
enää otettaisi Umoonkaan
Senja: — Lähde johonkin munalle

pois koko paikkakunnalta ja hanki
työpaikka itsellesi muualla minä tu-

len sitten perässä ja menemme siellä
naimisiin emme me täällä enää keh-
taa ollakaan Muuten haluan sinulle
sanoa samalla kertaa että meidän
tOytyy nyt jo hyvin pian mennä oi-

kein laillisesti naimisiin
Paavo: Mitäs sen nyt niin hoppu

Älkää lähettäkö rahaa—Ainoastaan osote

Ota stärkkiä ja sekota kylmään
veteen ensin ja sitten laita vettä
kattilaan kiehumaan ja kun vesi kie-

huu sekota siihen kylmässä vedessä
liottamasi stärkki ja kiehuta 10—20
minuuttia hämmennellen ettei pala
pohjaan Sitten kun se on kiehunut
niin että näyttää kirkkaalta ota
pois tulelta ja tärkkää sillä niin
kuumana kuin voi paidan kaulukset
edut ja hihankaulukset hiero hyvin
että menee stärkki sisään Aseta sit-

ten kuivamaan lämpimään paikkaan
ja kuu ovat kuivuneet kastele tällä
tavalla: kastele paidan helma ja
kääri siihen kaulukset ja hihankau-
lukset sekä edustat Nyt aseta sekä
paidat että kauhistat (jos olet kää-

rinyt irtonaiset kauiustat eri vaat-
teeseen jonka olet kastellut) lujan
painon alle noin kahdeksi tunniksi
Sitten ne ovat valmiita silitettäväksi
Muutama kangaslaji ei tule kyllin

kovaksi tällä tavalla mutta siiloin
voi käyttää "gum arabic" nimistä
ainetta jota saa jokaisesta aptee-
kista — M V

□ □
Stärkkiä on kahdenlaista keitettyä

ja kylmää stärkkiä Kun alkaa s tärk-
käämään pitää sekottaa hyvin stärk-kijauh-

vähäiseen tilkkaan kylmää
vettä parempi jos tekee sen

Sitten kun on jauhot
sekotettu niin pitää olla kiehuvaa
vettä puoleksi ja puoleksi kylmää
vettä ja panan ne yhteen niin että
kun sormella koittaa niin se on haa- -

uosia kestänyt
n opettanut talie

karsnnvs ja toivottomuus
miehelle Mark II lack- -

uii hyracuse Aev lork nuka kauhea
ihmisen onnelle reumatismi on ja on

antanut lianclle myötätuntoa kaikkia unta
kuinaan jotka ovat sen kourissa Hau ha-

luaa etta Jokainen reumatismin uhri tulisi
tielainaan kuinka hau paransi itseaau Lu-
kekaa mitä lian sanoo:

heittääntyi hän tuolille
selee pientä laatikkoa s sä

nurkassa

Sivustakatsojasta olisi näyttä-
nyt ihmeelliseltä että näin ju-

hannuksen edellä yksi puulaatik-
ko voisi herättää niin suurta mie-

lenkiintoa että voi vajota kaik-
kine ajatuksineen siihen Olisi-
han sitä ollut nyt luonnossakin
ihailemista multa tämä nuori
mies ei sitä näyttänyt huomaa-
van vaan istui kuin kiinni nau-

lattuna liikahtamatta — silmät

tuijottaen laatikkoon
Oatkotaan)

KUPARISAARELLA

nf SCSl Won kun se vaan on varma Varro

(Jatkoa ensimäiscllä sivulta)

reaia jos srarKKijaunot ovat sillä vä-

lin kerinneet laskeutua pohjaan niin
sekota uudelleen ja sittei sekota se
haalea vesi siihen Sekota kaataissa-s- i

Sulata siihen vähän valkoista saip-
puaa ja pano vähiin lamppuöljyä ja
silloin on svärkkisi valmis Sitten
kun kastelee siinä vaatteen pitää se
olla kuiva mutta sitten silittää mär-'!ä!lS- -

Jos stärkättyyn vaatteeseen
jää jotain nunnaa niin sen voi pyyh-
kiä pois puhtaalla vaatteella Silitys-
rauta pitää ehdottomasti olla puhdas
— Uutisten kirjoittaja

□ □
Edelläannetuista '

ohjeista kuin
myöskin viime lehdessä julkaistusta
suosittelen opetteleville mieluummin
sitä keitettyä stärkkiä Jolla ei olo
saatavana vaxia voi käyttää valkois- -

taan nyt vielä vähän aikaa kun olo-
suhteet tässä varmenevat että tietää
voivansa perheensä elättää
Senja: — Sitä hyvää aikaa ei tai-

da tullakaan koskaan Samalla ta-
valla sinä sanoit jo ennen kuin lakko
alkoi että varrotaan niin kauan kuin
unio hankkii työläisille korkeammat
palkat että voi perheensä elättää ja
kumminkin sinä nyt taistelet uniota
vastaan Mutta nyt on kerta kaikki-
aan asiat sillä kannalla ettemme me
voi enää varrota Meille on tulossa
poika
Paavo: — Oletko varma ettei se

ole tyttö?
Senja: - Samantekevää mutta mi-

nä tahdon sille laillisen isän
Paavo: — Oletko siitäkään että

se on minun? Mitämaks jos sen suo-
nissa virtaisi punaista sosialistista
verta

Senja: (polkee jalkaa suuttuneena)— Etkö häpeä häväistä vielä
senkin "skääppi"! Heti pai-

kalla ottamaan avioliittolupakirja tai
muuten minä sinut vangitutan
(Paavo aikoo lähteä mutta Senja

tarttuu uudestaan hänen käsivar-
teensa)
Senja: — Kuule Paavo! Et sinä

paljon uskoisi Lambertin lupauksia
jos sinä tietäisit niitä hän lupasi si-

nun morsiamellesi
Paavo: — Mitä sitten ja milloin?
Senja: — Silloin kun kävin huone- -

"Minulla oli kovaa särkyä aivan kuin salaman
iskuja jäsenissäni"

"Keväällä 1893 sairastuin lihaksia kolotta-
vaan ja tulehtuvaan muin at ismiin Kärsien
tavalla jonka tuntevat ainoastaan ne joilla
on samanlaista tautia ollut noin yli kolme
vuotta Koetin parannuskeinoa toisensa jäl-
keen lääkäriä lääkäiin perästä mutta ne

mitkä sain olivat ainoastaan pai-
kallisia Fopulta löysin parannuskeinon joka
minut täydellisesti paransi eikä tauliui sen
jälkeen ole uusiutunut Olen antanut lääk-
keen henkilöille jotka ovat olleet aivan epä-
toivoissaan ja vuoteenomana ja on se jokai-
sessa tapauksessa ollut erinomainen parannus-
keino Toivoisin etta jokainen joka sairas-
taa reumatismia mitä lajia tahansa koettaisi
tätä ihmeellistä keinoa Älkää lähettäkö ai-

noatakaan senttiä lähettäkää ainoastaan ni-

menne ja osotteenne ja me lähetämme teille
sen vapaasti kokeeksi Kun olette kävttäneet
ia ohtte huomanneet etta siitä on apiia voit-
te lähettää sen hinnan $100 mutta ottakaa
huomioon en tahdo rahojanne ennenkuin olet-
te täydellisesti halukas sitä lähettämään Eikö
tämä ole suora tarjous? Miksi kärsisitte enää
kun täydellinen parannus on teille tarjolla
aivan vapaasti? Älkää viivvtelkö Kirjotta-ka- a

tanaan MARK II JACKSON No
N71-- Curuey Ulilff Syracuse N V"
Mr Jaekson on vastuussa tästä Ylläoleva

ilmotus on todenmukainen —Utn

keniään kenen edustajia ovat äänes-
täneet virkoihin
Frankki: — Älä usko että ne mi-

tään oppivat Kun lakko on taas
niin ovat valmiit äänestämään

vaikka itse Lambertin tämän valtion
kuvernööriksi varsinkin jos lakko
hävitään Minä olen täydellisesti sitä
mieltä että lakkolaisten pitäisi ottaa
pyssyt ja ajaa kerta kaikkiaan skää-pi- t

ja pyssyhurtat ja sotamiehet
On raukkamaista ru-

veta olemaan heidän armoillaan kun
me kerran olemme enemmistönä
Aapeli: — Mitä se hyödyttäisi? Yh-

dysvaltain sotaväki vaan tuotaisiin
sijalle ja verta vuotaisi turhaan
(Paavo tulee päivälliskannu käsi-

varressa ja Senja tulee toisaaltapäin
häntä vastaan)
Frankki: — Siinähän union kirjuri

jo onkin työhön menossa
Paavo: — Sitä kai te halusittekin

erottaissanne minut kirjurin

Lasten Laulukirja!
nuottipainos

on hiljattain valmistunut Toverin kus-
tannuksella ja tarjotaan tilattavaksi
Hinta pehmeissä kansissa 25 senttiä
ja kovissa kansissa 35 senttiä Tä-
mä kirja on ensinv-liiie- nuoteilla
varustettu lasten laulukirja suoma-
laisessa kirjallisuudessa Hankki-
kaa se lapsellenne

TOVERITAR Box 99 Astoria Oregon

QUININE JOKA EI RASITA PÄÄTÄ
V ahvistavan ja ulostavan ominaisuutensa

oka J A X ATI V E 13 ROM O ( H I N I XEW
voi nauttia kuka tahansa tuottamatta hermos-
tumista tai pääukipua nauttijalleen On ole-
massa vain yki "Ihomo Ouinine" Laatikon
päällä on E V Groven leima


