Tiistaina

SIVU KAKSI
neen

oikeuden

oli

mahdollista

sillä

hänellä

on

Elokuun

vaikutusvaltaa

työläisten herättämisessä ja jär
antaa
jestämisessä
Naisten komitea :
Päällekantajat ovat uhanneet
fean P Kellog'8'
vielä
saattaa Rena Moonevn
Ella Costello Bennett
syyrialaiseksi sanoen että muka
Sarah A Robinson
hänet vapautettiin vaan siksi et- Florence M Stilly
ta lian on nainen Ja nyt aijo- Stella Worden Smith
taan seuraavaan juttuun saada
että
Yksimpä sekin seikka
!! [iH"H"I"I"I'-iRena Mooneylla ei ole lapsia on
merkitty häntä vastaan tassa ina
Sen
hottavassa
johdosta eräs 14 lapsen äiti joka
lausuu
tuntee Rena Moone}-seuraavaa :

14

No

p:nä

aivan naisista muodostettu launäkemään
Tulemme
takunta
tuleeko tämä lautakunta muorehellisistä työläisdostumaan
naisista vaiko porvarisluokan nai
oste- tai rappeutuneista
sista
tuista kätyreistä jotka ovat ra- han edestä valmiit julistamaan
kenen hyvänsä

KODIN OSASTO I

syytös-sarjass-

tavaksi Jos lapsessa vieläkin on lummetta 103 Lal 104 astetta F niin
voi lapselle ruiskeen jälkeen antaa
viileän kylvyn tai kääriä sen kosteaan kääreeseen seuraavalla tavalla:

Pankaa vuoteelle Villanen vaippa
blanketti joka on niin iso että
siihen voi lapsen kääriä kokonaan
w
Katuasia
Karisti käännettäväksi
jalkojen alle
Tämän päälle asetetaan kylmässä
yeaessa Kasteltu ja vaani euy va
T JOKa Ull JUUIl bjivbi inu cilo öc jili
X tyy lapsen ympäri yleensä vaan ei
missään kaksinkerroin
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33
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asLapsi jolla on kuumetta
nyt rusuraan aiasu ja naa- ritään ensin märkään lakanaan ja pieuti
käänlaista kipua ja jos lapsi on sai- - kaisesti sitten villavaippaan
„
Vispattua apricottia
Talla hetkellä kun JUr I'ickert
l paketti Orange Gelatine 1 ku- - ras hampaita saadessaan on sillä kosteus pääse häipymään lakanasta
Sitten kun
eikä lapsi vilustumaan
maalaa Rena Mooneyn kaikeksi pillinen apricotti muhennusta vispat- - toiset syyt sairauteen
kääreessä
niin
kauan
ollut
on
tua
milloin
kermaa
tietää
on
siis
lapsi
ei
ole
se
Äidin
hyvä
tekee
minut
mitä hän
Llota gelatiini ja pane siilien maus- - lapsen hampaat tulisi ilmestyä ja että lakana on lämmennyt otetaan
nnr11isekm' että voin sanoa jon- alkohoolilla
teet paketissa amlettujen ohjeiden missä
ja
Tavallisesti lapsi ja hierotaan
imn kauniin sanan Hänestä sen- - mukaan Kun se alkaa hyytyä lisää lapsi saajärjestyksessä
ensimäiset etuhampaansa puetaan löysään kevyeen pukuun
tähden etta tiedän mitä puhun ja siihen apricotti joka on muhennettu kaksi alaleukaan tai yhden alle ja
Tama toimenpide alentaa kuumeen
t siivilän läni Vatkaa elf visnaa siksi
rlpn ilninon Mfi Bi1mBl
i„„fa„n in kahrlektule
se on hyvin kouhkea_ ja kaa- - sannen kuukautensa välissä
Tästä
?iksi puhtaat
että voin nähdä da nnes
- el Saa pctnrid ftyimaciii
formuihin tai kuppeihin tai yhteen kahdenteentoista
jva
rai
pitäikuukauteensa
hänen hyvät puolensa
n
vatiin Tarina visnatun kerman kans- - „i inn„n
aiahgmnnon ei sen suolistoa ole ensin vedellä
salisäksi neljä ylähammasta
Nyt voi virutettu puhtaaksi
Minusta tuntuu että on kovin
— — —
väliä kuukauden kaksi tai
lapsi
pitää
A'jettuneita ikeniä el pidä koskaan
säälimätöntä Mr Fiekertin VPaistetulta riisiä ja omenia
kolme kuukautta ennenkuin kolmas halkasta
sillä se vaan tekee hamVoivat ne
iholta ivata Mrs Mooneyta puKuori omenat ja poista siemen- - sarja hampaita ilmestyy
ulos tulemisen vaikeammaksi
paiden
hakaomenan
keskus
Tämän
ennenkin
kottera
kvllä
Täytä
ilmestyä
humalla
jo
hänestä lapsettomana
ajettuneet
Lado omenat va- - kirjottajalla on lapsi joka ei ole Jos lapsen ikenet ovat hieroa
tuilla rusinoilla
niinaisena
on niin paljon toisia tiin
niin parhainta on hellästi
ja täytä omenien välit riisillä vielä täyteen kahdentoista kuukauden tä
jään palasella tai vaatteella joka
kunnon naisia joilla ei ole lapsin j0ka on keitetty 15 minuuttia Peitä mutta sillä on jo kolmas alahammas
ilman että he olisivat itse Iap- - vati ja paista uunissa viisitoista mi- - iapi jiienen ja neljäskin huomatta- - on kasteltu jäävedessä
Tarjoa kuumana kerman vissa iKenen alla Siis kaikkiaan jo
settomuuteensa syypäät Hän on nunttia
Tulee aina pitää mielessä se seikseitsemän hammasta näkyvissä Lap- - ka että lapsen terveys riippuu suualistunut välttämättömään koh- - kanssa'
81 on täysin
terve
Ei koskaan ole rimmaksi osaksi sen ruokintatavasta
taloonsa mutta han pitaa sen
Herne Timbaaleja
ollut "lihava"
Pääasiallinen ruokalajista ja ulostuksen normaalionnettomuutena
etta I kannu herneitä tai sama määrä ravinto on vielä lapsi
suurena
Ei ole sesta kulusta Ja tulee muistaa että
rintamaito
herneiäivihreitä
olla
lukuuh- - on aina
ilman
keitetyltä
saadessaan
tuota
pehmeäksi
kipeä hampaita
pyhää
täytyy
parempi pitää lapsi norottamana sua etta on nieman kiuk maalikunnossa ruokajärjestelmän ja
"P™™ muuuicuu
dm iloa ji hän on kertonut mi- - ltt'
1 kupillinen vettä
ikekuin
kuinen
on
milk)
silloin
(evaporated
hammas
säännöllisen hoitotavan avulla kuin
Tilille
Clla MMI lldlic1 awu- - i tool16iknlHnon annlnn~
teollisi „„„„fS „„ll
juiiuui 0B muu- vatsanpehmike aak ke a ja vesmus- P„aMaM
01 ena ei voi korvata Hänelle kallista valkosta pippuria hyvin va- - tanee pientä
kipua ikenissä
Näitä iälkimainittuia on
kotuksilla
han cayenne pippuria muutama tippa
ta ta onnettomuutta
Mutta ei ole huolehtimista vaikka käytettävä
liätätilassa ia =il- 3
soomunaa
valkosta
eivät kaksi seuraavaa alahammasta i0in kuin lapsi on jo sairas jolloin
sipulin mehua
Ja taman tähden on koko maa- - sla'
esiinny ennenkuin neljännellä- tai vii- pikainen toimenpide on välttämätön
Samaan Samoin myös on pikamen toimenpide
ilman lapsuus hiipinvt hänen k° iru a elrnf0 etJ f l™llB„" ? 1 fv ' dennellätosta kuukaudella
aikafln
myöski e'jä en" tarpeen jos lasta on ummettuminen
vdämeeusi ja kotiutunut sinne ian
munat „i!n
Lisaa
8imäistä
Sitten voi via™
nikan — nart
„it™m„
Tämä se oli joka ankasi hänen tuna maito veteen sekotettuna ja- o!la välia syömähammasta
taas pari ko]m'e kuukautta kolmekin päiv
— vaikka lapsi ei
rasilSekota
mausteet
pane
ja
hyvin
lansnhen
kun
silmähamniasta
äidillisen gdalllOnUsritä
neljä
vielä nävtäkäf in sairaalle
vattuihin kuppeihin Pane kupit ma- - maantuu täyttämään etuhampaiden ja
cJo
aa j:„i_
ntsa unxetiTrTTt":
u&Kottu talaan vatiin kiehuvaa vettä ja pais- vuoHannan S S O ompeluseuran kokoukset
välin
Kahden
svömähampaiden
iutuictu ukuuui vmkuu misiaiiu htnu o
a iloitut iisa ta kocirtn irerraisen Kuumassa uuiusait
iorortii„ „u Voib-iiiKrtK
Hnom ! Kalu ia saatavana joka ko- Käännä
kupeista
kovettuu
konkV-kunnes
vaiknanet
saattoi
maitohammasta
antamaan
opeja
kaksikymmentä
loputtiin
tusta toisille lapsille ilman sitä syvaue auiaseue ja w olet ju-sekotta--- ka voi viipya joku kuukausi ylikin
s n
i
soosia johon
valkosU
kaikki
ne
mutta
viimeistään
pitäisi
HffiMÄäl„
tavanmukaista maksua ja antoi nut kokonaiset herneet tarjoa iteti
on 2S kuu- - sa joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—
ennenkuin
jlmaantua
lapsi
hänelle voimaa ja intoa tekeVVash
kauden jos lapsi on normaali
_
ioth_St„ Hogniam
mään työtä aikaseen ja myöhään
ovat
Kun
nämä
muutokset
S
S
Osaston ompeluseuran
lapsessa
CaulipORTLANDIN
KnUUaloalihvvtelöä
(Jellied
heidän hyväksensä
VOi
talolla
osaston
kokoukset
picletfiin
joka
tapahtumassa
lapsi joskus olla
torstai-iltkello 8 — Osotc: 719
herätä yöllä tai olla oi- - t™™
1 painu vettä misä kärtyinen
1 kukkakaali
Ave
Montana
Todellakin hän on työn tekijä
kullinen syömisen suhteen eika ole
yntä iloinen ja ulostuksen kulku ROSSland b c Canada s S Osaston
ja on tehnyt työtä säännöllisesti
„Qiotiii u uunillista vettä 22 ruo- -- aina
ei ole aina aivan nor- ruo- mahdollisesti
(h„x 454) ompciusenra kokoontuu
eikä ainoastaan viimeset kaksi kaluslkaUlsta sitruunamehua
joka
1 „
'n
n
"r „"'V™ '
vuotta (kuten yksi päällekanta- - kalusikallista sokeria Vi teelusikalosaston kokouksetkin ovat joka toinen sun- suolaa Vähän pippuria kovaksi
„i„Bt„ 1favf pnp nuntai
jam parhaista todistajista) vaan lista
3
Kello
„
_
munia
jpp
on
asikoko elämänsä ja olen samaa lifiitetvitänunnanaa
saannuiiiseKsi
amin
oiettava
a
_„i_iii l
j
&sl& huolta ja vähennettävä
ASTORIAN S S O ompeluseuran knkoik- lapsen
mieltä Mr Ferrarin kanssa joka
" _ "L„mi„
set indetaan
osaston talo Ia joka torstai- in
ja SVÖtettävä Sille
kello 8
Osote: 262 Taylor AVe
sanoi lautakunnalle
että pahat
sellaisia ruokia
jotka
palauttavat
Liota
kiehutusvesi
gelatiini
naiset eivät tee työtä
Tulee MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset
Paitsi säilytä
vedessä viisi minuuttia ja ulostuksen kulun normaaliin
kello
pidetään joka torstai
tätä on hän kunniallinen nainen kylmässä
sitten kaada kiehuvaan kukkakaalin myöskin pitää huolta siitä miten ja 8 jpp Kaikki
tervetulleita
Lisää sitruunan mehu so- - missä ja minkälaisten leikkikalujen
hienostunut veteen
täydellisesti
ja
111
S
S
O viralliset
'P-iinu da varsinnin on VVAUKEGANIN
(lady) päättäen siitä miten kun- keri ja suola ja pippuri Kaada sii- katsottava
kokoukset
se mitä lapsi panee
pidetään joka kuukauden
nioittavasti hän kohtelee van- vilän läpi Kun seos alkaa sakoa
kolmantena
alkaen
sunnuntaina
Sillä aina silloin kuin lapsi kello 2 ja — Osaston
sekaan kukkakaali ja kaada hunsa
koompeluseuran
ip
huksia suojelee ja auttaa heik- seos kasteltuun
vatiin ja aseta jääh- - ei ole aivan normaalivoimissaan on koukset ovat joka kuukauden toisena torstaina alkaen kello 2 jpp
Kahvia kokouksen
koja hänen myötätuntonsa on- tymään
Kun on hvvtynyt kaada taudin tartunnan vaara suurempi
luunanuiu vanenee tu- - loputtua
nettomia ja langenneitakin koh- lautaselle 1a korista KovaKsi lteue- -ko- lee sille antaa vähemmän ruokaa ja
Voi
ko- S
S
kiivuilla
munan
O ompeluseuran
jättää
tyn
stockettin
taan ja miten hän nauttii siitä
koukset pidetään joka torstai-iltkello 7
Ei
Hyy- - runsaasti puhdasta vettä juoda
nnlakin ins haluaa
että voi tehdä toisia onnelliseksi ritu00r
ole
mikään
sen
ruuan
vihreäksi
sulaSaapnkaa_kaikin_
parempi
telon voi myöskin värjätä
Nämä ominaisuudet jotka hän jos haluaa joko vihreällä kasvis- - umsen eoisraja Kuin nalka ja hyvä
ruokahalu
Voi
Pitäisi
aina
mehulla
huoli
ninaatin
tai
pitää
omaa
muodostavat trae isen väriaineena
kanssa tai 'ua etta Kasvavana lapsella ruttaa
riienriir1rr
eika naiden ominai- - tarjota mavonnais-soosiknmnnnun ai0
i_
uainaa
Ja luuilil
SlUlksien viljeleminen ole aino- - liman
halua
Kun lapsi pakolla pannaan
astaan hänen elämänsä viehättä- syömään ei sellainen syöminen hvö- PIKKULASTEN HAMPAIDEN
dytä mitään päinvastoin se usein- ne ovat myös- väisyytensä
AT
VATSAVI
kin johtaa sairauteen
SAANTI JA
VAPA IAAKE KIRJA N 8
„!i{
Pyytäkää —
mii
VUlllldKAilllia
VaiKUrriminn
T„„
rni_4!K4::lllK
"
i lumiiiaiiuiiiiua K11„111S
aiuciia i lninn
mpnene annetaan liian panon t—
juo
työläisten aineellisen hyvinvoin- - panna pikkulapsen hampaiden saanti ruokaa silloin kun sille n tulossa
nin edistämiseksi ja hänen vai- - kaikkien lapsen sairauksien syyksi hampaita voi se kohottaa lapsen 'isistä liiiikkeista irLähottiikäii taudin nimi
102 asteestil
™
kutuksensa hyvään voivat tuntea Ku"
™ren
8an0tM? ™f
asteeseen
Hampaiden tu- - (Lääkkent eivät olo patsuttilaäkkeitil vaan
kaikki} neJOtKa ymmärtävät iiaiv- huolettomasti etta
lue- - Io ei suinkaan nosta kuumetta
lomalaisia laakkeftu)
Suonenvedonkohtauksetkin
ta
vaan
a
mm
uinet iidiua ymmar- - taan nampaiaen saarni sairaunsien vatsan liiallinen rasittaminen
liian
(Tämiln kirjan saatte vapaasti ia pitäiri olla
rän — Mrs Mary E Cavanailgh
raskaalla ruualla jota vatsa ei voi Sukasen suoma] ison kodissa si Iiii ette tiediL
joukkoon
koska tarvitsette eitti
Varokaa humbuuki
Tosiasia on se että hampaiden kyllin nopeaan sulattaa Tällaisessa lääkkeitä
Sellainen on Rena Mooney
ja taumbuuki tohtoria
saannin takia Iansi el koskaan saa tapauksessa on paras tyhjentää lapTodellinen tvön sankaritu- Apteoki on suurin
Ligncirin
1K" suonenvedon kohtauksia
Enemmistö sen suolisto heti peräsuolen kautta
suum Apteek Yhdysvalloissa —
ein"a K"
iana lnamiduMU viilaavat lapsista saa hampaansa ilman mm- - vedellä ja antaa resiiniöijyä nautit- P A LIQNELL CO Superlor Wla
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