
is)Nas vf rv- fm w?x

No 5 Tiistaina helmik 4 p 1919 SIVU KOLME

do väittää etteikö työläisnaisissa Hl IM ) 1 1 1 II 1 1 1 1 IM II 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 II f I II 141 IIII II 111 li nuha ja vieläpä keuhkotautikin
olisi niitäkin joilla ei ole ollut 1 ' '

v°i huolettomasta aivas- ---
m"T~ "m --

4 M tarttuay ~af" f f y ffltilaismitta oppia kunnollista keit- - TL' li g § m M ll M
ml A M M m " tajasta äneii lähellään oleviin

totaitoa mutta" suurimpana syy- - T M' M Mm 1 w _J LJ Jm 1 m J ihmisiin Varokaa siis aivastele-- n

ä työläisten mauttomaan ja epä + - tnasta huolettomasti kuten
ruokaan on se että 'H ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I M n i l 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 rotte syikemästa lattioille

heillä ei ole mahdollisuutta ostaa Älä luo teennäistä eroa poikien ja jotka eivät sovi köyhälistön lap-- ptiLtuniitä ruda-incit- a josta voist tyttöjen välille selle josta kerran tulee köyhä- - 3'parhammallakaan - ke ttotaidolla Kfiisiiti Kaksl-

valmistaa maukasta ja terveellis- - ?"um vuotias poikas taistelija naa uoritaan palotellaan ja kei-

tä
lloitsee nukesta loka t lastesl toimintahalua!

ruokaa Ia koti vaikkapa se
on Joutu" tetäan pehmeäksi vesi kaade- -

nut hanen kasilnsa han lelkkli Slnä olet antanut lapsellesiolisi kuinka nuhdas ia siisti ei I?' taan tarkoin pois ja porkkanat
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min Mutta lemmikki itse jou- - vaan sosialistisessa mielessä ke- - osaston tdoiie loka tontd

ma" rut°" uinK ™Zmz sma tuu helposti vaaraan pitää itse- - liittämällä tvössä ja työnääressä ' mi a opte ataTyior At
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