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Sivistymättömät
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tKOD!" OSASTOI
Rouva Mavis juodessaan aa
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syi äiti "Oo hän on talonmie- - huomaamaan uutisen tästä tapa-Hie-n

lasten kanssa leikkimässä uksesta "Kuinka ne köyhät
talossa Onhan heillä lityovat sydämettömiä ja julmia

niin paljon hiiliä ja siellä keila- - kun jättävät pienet lapsensa ssa

on lämmin" — man onnensa nojaan päiväkau-An- ni

laittoi tulen uuniin ja siksi Sellaiset äidit sietäisivät
riensi tyttöään noutamaan ko- - saada ankaran rangaistuksen
tiin Pikku Lilja oli niin noessa ajatteli hän Jospa minä olisin

mukahviaan säpsähti muistaej- -

KÄRPÄSET TAUTIEN
LEVITTÄJINÄ

saan että tänäänhän on 9:sas

päivä tammikuuta Siis minun
lakkoni alkaa tanaan! Lupau-karpasi- a

ei pidetä läheskään
duinhan olemaan raitis 3 kuu 'kuin olla saattoi ja hiilisäiliöön vaan tuomarina ! Kuolenianran- -min vaaraulMUtl Jlliilläicu icivcy-

- „

delle kuin ne todella ovat Kär- - S olivat la'Pset laittaneet "leikk- - Saistus ei ou"si liian kova "- -

pänen on todistettu olevan yksi
tamattomaiu aasilta

kopin Naapuritalon talonmie- - tnio kunnottomille" —
nahin tautia levittävistä hyön-- ? ? ?"n'" f3-- " hen lihavanlainen emäntä seuloi ään muutamia 'haikuja hienon

kyökkiin Annille han antoi maa- - kuinka tark- - hienostateUistä tuhkaa ja valitteli paperossistaan hän
sikiävät missä hy- -'

ray 9e": J°? se pa 'p01ka u: kaan täytyy hiilinokareet laskea lasi pari marmelaadia heitti leh-

vänsä jossa on kosteaa ja mä-- ufsLV kun ei niita tahdo saada rahala len sivuun ja mukavasti oikas-tänev-

ainetta kuten mätäne- - ZT SnmLf Z' ei'kä rlk°uksella ia isäntä !kas" ten itsensä silkkityynyjen Taliin

vissä eläinten raadoissa talleissa
a ?' kee säästämään ja talon asuk- - otti romaanin ja luki siitä- - ssa

ja avonaisissa uiko- - "1'" C'™" kaat hakkaavat yhtenään höyry- - lyttävää rakkaustarinaa Kohta
V" T £ rooreihin aamusta iltaan kun ei- - on unnotettu tuo inhottava aiu

nUSltat vyn- ?- Hyvä on Joudu Kello taroeeksi lämmintä ia nuo sivistymättömät
A A

Naisia töihin

011 yksitoista ja täydyn olla vai- - '

Anlli :inir(nseurasi lasten tou- -
kärpäset kantavat suussaan ja 1 ti
jaloissaan likaa ja basilleja jot- -

' Nain akeli Hskviään r(iivva
hua kuunnellessaan emännän pu- -

Ihetta sitten riensi tyttönsä kans- -
ka jaavat ruokaan ja astiiioinm suomalaiselle kaniaripalvehjal- - jii'iiipn„ laltt00n- -

joihin kärpäset pääsevät istu- - leen Häne„ oli vlloikrattuna
mmii k uriinnn rrnpp VMJnkn- -

Jt~~ —— Huoneet toisesta Kerroksesta
tautisen sv kvastiassa ia lentaa i „i xix

iPalinn lunta r1i maassa ja Kyi p kesäk —

päremyllyssä
mä tuuli tärisytti pilvenpiirtäjiä J McLane'_ htionoli hienoon s(Uraiiiriin kuuluvasiua poyuaueiiuiie marjanuio-

-

astiaan tai istuu ruokalatitasel- - :n lnu „mwct prm™ c"""lv'"f vy ' täällä on otettu naisia työhön
se-v- oi lentaa suoiaan musta ihmisistä Hän „:

--vaiv
jr :"::rilemme kos- - 'pareien mputtajiksi tippui nei

urakkauUvaa j— sitominen suoritetaanmätänevästä ' raadosta pikku- - kaan tehnyt työtä elääkseen ei-
sa Jrlanesta tuntui siinä seis

palkalla ia työnteettäjät vakuut- -lapsen maitopullon imuiiKeeseen kä hänellä ollut muitakaan huo tessä niin oudolta niinkuin K":Se on voinut rypeä saastaisessa ]ja kuin se mitenkä saisi eräältä tavat että naiset työssä ovat saa- -
niakissa ja lentää sieltä uisken- - milioneerilta rahat nnis nitisti ?

t-
-

' Jan°ttalsl' toisinaan oli vuttaneet samat ennätykset kuin'
mln kvlma etta ihankahvikermamme se- - Pttpi tarvinisi itä Valinnää ui-- - rylrad' miehetkin alottelevina Työssätelemaan

linnmoQr inivar vntcAti la raaa r
kaan Kuinka monta kertaa jou- - koa katsella narrata J on toistakymmentä naista öa-ai-

ja tu kl„lma "Länsi raukka" sa- -
dummekaan Varsinkin suurissa Hänhän oli "neiti" mutta "sul- -

— ' — man yntion sanamyiiyua naiset
noi eräs tuttu aani pojalle me-- suorittavat puutavaran kirjanpi- -kntiin minä 7

fin-- tn ii ci: n n i tn ' n 11 +t'i : ) i " 11 -
Kavi nuoriai™ ™ nasina naneua

maitokannu 011 kirjavana kär- - kia yövieraina Eräs vanha
poi-

-

ri- - f
otan ampansi ja totyon

V
(tallying) sekä toisilla sa

päsiä jotka nostellaan pois ja kas ukko (naimisissa oleva kyl- - n°"rt° rrvinnntökta hamyl!yi1!ä nyöskin on aettv
sitten tarjotaan maito naatitta- - läkin) oli rakastunut Rouva Ma- - sVunnlteIIa saman tavan

" vikseen silmittömästi ja lahjotti glSiS rieÄÄ "toon QtUmsta„

Parhain lahja
yi~ V Z rl xunansia- naneue Vihdoinkin kellariin

se kulettaa yhteen ja toseen rouvan tarpei- - retkaJlti vtfoteelle sairaa- -
basilleja joita se saa ihmisten sun Antoipa valun Annillekin väsvneenä —na
sylestä ja ulostuksista Se levit- - muutaman lantin että pitäisi isko-kul- ta anna vähän vet- -
taa keuhkotautia lavantautia hyvaa huolta rouvasta - tä anna" pyyteli poika Liljakrukkumataa koleraa ja monia Annin valehdella kiireestitäyty yaleh-

-
nousi jakkaran päälle

minkä lapset voivat 'saada äi- -

'Mutta SeiSomaan ja laski raanasta suu- - deiltä isiltä tädeiltä ja sediltäutiiiua miiuina m n j kik iv_nllli"5Lclclll V lei alllC
j _ " T ~7 ' 1 1__ 1)
Lartll JM VV IU' ivioart maV-iau- u lULl cl llicliÄUt VHIUCCt UHlcieiL bnn 1 iao Aff o nionioon

i 7 nnn -- „ n ! i —on—Kiioievuu uuni uw lasia vuu- - rvnnnie ioskus puoaissa kavacs- - tt:i-- :i
sittain vatsatauteihin joita kär- - sään jotain korutavaraa Jtke älä l' Äiti tulee kohta ko- -

paset levittävät ' Annia i1Hl ärnV IvaImom!! tiin Tässä nn 'vielä vettä Tns Lasten LaulukirjaKärpäsiä tulisi ajate a kuten
kansa vielä k toiset [yt6t sinä tahdot niin laulan sinulle

ainakin vaarallisia vihollisia Nii-

tä pitäisi hävittää kaikilla kei
vinkkasivat merkitsevästi silmää nätin laulun No mene nyt nuk- -

toisilleen kysyen Annilta mistä kuinaan mene mitä onko si--

hyvästä olet taas tuon ja tuon nulla kylmä? Tässä on 'Lillan
saanut Kunhan et vaan olisi takki Onko nyt 'hyvä olla on- -

Toimittanut

Hilja Liinamaa-Pärssine- n

Kirjan toinen painos on juurisuudellut jotakin heistä! ko? Nain puheli tyttö joka

noilla Sispa olisi kärpäsiä vas-

taan taistellessa muistettava va-

rustautua seuraavilla keinoilla :

-- On katsottava että piha ja ta-

lon ympäristö on puhdas kai-

kista mätänevistä aineista Jos
ci ole likaa ei ole kärpäsiä jos

oli ijältään kolmannella valmistunut ja on saatavanaAnni jättikin koko oaikkansa vasta

ja meni erään suomalaisen lap-- ikävuodella mutta hänellä on
TOVERIN KIRJAKAUPASTA

oiiiiuiil IVitllSBit UdiUliailll it jyj iuiuwi iuu
lahjottaen korutavarat rouvalle dosta veljeään kohtaan kun huo Hinta 35c kappale

i o1a numt-- Vpmna 'IfHin niraav 4 takaisin masi veljensä olevan sairaan
"Anna sisko kulta vettä hiu- -avonaisia en iiihk

eia nidettäkööri niissä oleva li- - Aiennaan ajassa nyt yiicieksan - M Uudistakaa tilauksenne" A__-
- Killl lV VfllH VH Krl I IIII1KIvuotta eveenuain — vnni asuu — ' :

ka kahulla peitettynä „_„ _„ 1a tvttö kiireest tavtt veliensä
~ i lausniccii uiLci iidiicjid un rvdix n i - - "

ajoissa ettei lakkautusAlkaa koskaan helttako mi- - tpij-i- e pyynnön
fimnn iöfflf-- i niTiallf vnQII J _ _ J '

'__ ' "7"ö1'o1lö MairnH Ui- -

l°" J" " '♦"'J""1 "ICa"sa New Y0rkln kaupungissa—
pitakaa ne suletussa kannussa Miehensä kuoli tapatUmaisesti lamm"? vuoteessa etta tyttö- - ta leildeil lahettamiSeS
Maanviljelijät ja pikkukaupun- -

ollessaan rautarakennuksella "f" aatte 1 P1?3 Pee7n HK nlA tanjthUimasin fkilaiset voisivat ajaa lannan ke- -
tygssj kaks vuotta sitten jät- -

slksl kun altl tu"st kotnn
säksi pellolle tai jos se ei käy täen AnniI]e kahden ja puolen ia uni !?anet Pian vuo"
loi +11 mi rvliui co 1~wai + fT f fi rn 4" yi- - t taan UimiMmiuon
""V ' T kuukauden vannan tytön tyllerön ku ™
kiila ettei kärpäsillä ole tilaa

pojan Nyt on äi-- Poikasen kuume yltyi ja lian
eikä halua siihen pesiytyä M{g kädet täynnä elämää eteen- - alko! hourailla Hän nousi ylös
Laittakaa sihdit ikkunoihin ja äin vieciäkseen Pyykillä 'vaimo- - ]a me!11 kylmaan eteiseen soi

oviin tai pakottakaa talon omis- -
parka ikay :oka ipäivä aamusta lllnta 'a nauro' punsti kylmaa

tajan ne laittamaan iltaan :a omat kotoiset työt on lunta kasvojaan vasten ja hänes- -

Katsokaa että likaviemänt on
suorjtettava öisin ja sunnuntai- - ä tuntui nim hyvalta lumen vn- -

hvvässä kunnossa K:„ i„„ m„ictpli mitpn ihpl-'-'e- vs
etta "an painoi kasvonsa

Peittäkää ruoka tarkoin ettei Mavis sai 25000 lumista lattiaa vasten
posti rouvav

kärpäset paase sulien dollaria kun vasten tahtoaan Kun Anni illalla tuli kotiinsa
Kirjoja äideille ja
lasten kasvattajille!

LASTEMME SIVEELLINEN
KASVATUS

Eri kasvatustieteen teoriojen
mukaan kirj Hanna Karhinen

8UKUPUOLELLINEN' KASVA-

TUS TYÖLÄISPERHEISSÄ

Suomentanut Hanna Karhinen

LASTEN HAMMASTEN
HOITO

Gertrud Revald-Berlinl- n mukaan
kirj Hanna Karhinen

Yllämainitut kirjat maksavat
vain 15 senttiä kappale

Saadaan Toverin kirjakaupatta

Jos naapuristossa on jotakin täytyi olla juopottelematta koi- - ei hän nähnyt iMunoistaan va-jok- a

edistää kärpästen sikianns- - me kuukautta Minun täytyy loa ja ajatteli lastensa olevan
ta llmottakaa siitä kaupungin raataa niin tavattomasti $160 taas naapurissa leikkimässä

päiväpalkan takia saadakseni e- - teisessä hän kompastui johonkin
Vaatikaa kaupungin hallinnon (ies ]efpää lapsilleni ja itselleni Kun hän sai valoa huomasi hän

järjestämään roskien ja ruuan- - Asumukseni on tämä pimeä kel- - pienen pojunsa makaavan siinä
jätteiden ajo ja yleinen puhtaus jar ja lapsi-rauk- at saavat olla kylmänä ja liikkumattomana-kaduill- a

sellaiseksi ettei kärpä- - oman onnensa nojassa päivä-- Anni lähetti hakemaan lääkäriä
sillä ole mahdollisuutta siellä kaudet — Näitä ajatteli nuori joka ei voinut muuta kuin to-el- ää

äiti — kun poika tupsahti si- - distaa pojan kuolleeksi Äidin
Köyhälistöläiset ne saavat kär- - sään kantaen hiiliämjpäriä ja pikku mies oli matkustanut

takia enimmän kär- - kehui että "vaikka jalkojani pa- - syyden oudoille maille
siä asuessaan huonoissa liuo- - ]ei nin kovasti seisoessani o-- Sanoin kuvaamaton oli Annin
neissa ja ahtaissa pihoissa jois- - dottamassa rivissä niin en tul- - suru menettäessään lapsensa
sa siisteys on parhaalla tahdoL-- lut kotiin : äiti eräs pikku poi- - Elämä oli ilmankin hänelle liian
lakin vaikeaa pitää yllä Mutta ka kannettiin sieltä kotiaan sa- - ankara
sekin auttaa hiukan jos jokainen novat hänen uupuneen nälkään Mrs Movis loikoili mukavassa
"muistaa pitää kärpästä niin vaa- - ja kylmyyteen Minä tunsin sen nojatuolissa loistavassa lämpi-rallise- na

että tekee kaiken min- - p0jai% olenhan leikkinyt usein mässä kodissaan 'Riverside
kä voi suojellakseen itseään sil- - Irvinin kanssa"— Drive'llä" kun hän hienoston
tä "Missä Lilja on Oscar?" ky-- päivälehteä lukiessaan sattui


