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Miksi Laxcarin on sangen tarpeellinen niille joilla on
huono ruuansulatus grippi kylmää influenza hermo-heikko- us

tai jotka ovat yleensä sanottuna
riutuneita ja kuihtuneita?

työ on hänelle mieluista Hän on elä-

män haluinen toimelias ja tarmokas

Mutta millainen on se mies tai nai-

nen jota vaivaa ummettuma tai joku
muu vatsahäiriö Elämä ei ole kah-

denkaan sentin arvoinen heille Se

on yhtä ja samaa orjallista työtä ja
orjuutta yhtä ja samaa kärsimysten

yksitoikkoisuutta Aivan kuin suuri
skivl olisi kiinnitetty heidän selkään-

sä ja he olisivat määrätyt sitä yhä
kantamaan Aamusta varhain myö-

hään illalla Toivovat ainoastaan
haaksirikkoisen elämänsä loppumista

Ottakaamme esimerkiksi mies joka
kärsii huonosta ruuansulatuksesta ja
epäsäännöllisestä vatsan toiminnasta
Hän ei hyppää vuoteeltaan yhtä reip-

paasti kuin terve mies H5h tuntee

väsymystä jo varhain aamulla Hä-

nellä ori päänsärky Hänen kielensä
on tahmainen Hänellä on suussaan

vastenmielinen maku Hänellä ei ole

halua alkaa päivän tehtäviään ja toi-

mittaa niitä Hän tuskin koskettua-

kaan aamiaiseensa Työ ei tunnu

työltä hänelle se on orjuutta Eikä
se ollenkaan riipu siitä mitä työtä
hän tekee Hänellä ei ole tarmoa —

eikä rahtuakaan kunnianhimoa

Miksi te kärsitte? Onko se sen ar-

voista? THE LAXCARIN PRODUCTS

CO on lähettänyt markkinoille tuot-

teen joka taataan varmaksi vatsan

tyhjennyslääkkeeksi Miksi ette käyt-

täisi tilaisuutta hyväksenne? Vaikka
olisittekin joskus ennenkin koetta-

neet Jos te kärsitte jokapäiväisestä
päänsärystä selkäsärystä tai (eitä
pyörryttää ja vatsa- - ja suolistohäiriöt
l aivaavat teitä niin luonnollisesti te

silloin: etsitte jonkinlaista lääkettä

oka voi poistaa näinä epäkohdat te

etsitte lääkettä joka on sellaista mik-

si se on ilmotettu

ioimikaa tänään Ja tulkaa toisek-- s

mieheksi huomenna Elämäänne
ee teidän kaikkein ensiksi ajatel-Rah- a

ei merkitse mitään Lähet-ä- ä

$100 tänään ja te saatte paluu-aliss- a

laatikon LAXCARIN'ia Ja
en kertokaa ystvävillenne siitä

ntoksesta mikä cn tapahtunut tei-- :

elämässänne

' ' XCARIN on puhdas valmiste Se

vahingoita lastakaan Sitä voivat

'latkin nauttia täydellä luottamuk-- a

Se on hyvää keski-ikäisill- e o

Kokeileminen saattaa sinut
'i vakuutetuksi

LAXCARIN on erittäin välttämä-

töntä niille henkilöille jotka potevat

yllämainittuja tauteja sillä se on val-

miste jolta auttaa luonto-äiti- täyttä-
mään tehtävänsä siten että se puh-

distaa sisukset poistaa pahat myrkyt
ja täten estää veren myrkyttymästä

Te-ett- voi mitenkään elää — elää
kauan — ellei teidän vatsanne täytä
luonnollisia tehtäviään Yksi suurim-

pia kirouksia joita ihmiselle on ase-

tettu on ummettuina Joko se sitten

johtuu huolimattomuudesta lapsena
tai on perinnöllistä niin täytyy sen
tulla parannettua ja pikemmin sitä

parempi Ummettuina on paistettava
millä hinnalla tahansa

Onnellinen on se mies jonka ei kos-

kaan ole tarvinnut kärsiä epäsään-

nöllisen vatsan vuoksi Hän el tiedä
miltä tuntuu aamulla herätä yhtä vä-

syneenä kun käydä illalla vuoteeseen
El myöskään päänsärky vaivaa häntä

varhain aamusella hänen kielensä

myöskään ei ole tahmainen Hänel-

lä on sellainen ruokahalu että hän
voisi syödä vaikka kokonaisen vasi-

kan aamiaisekseen Hänen pyrki-

myksensä eteenpäin on rajaton — ja

LAXCARIN'ia MYY AINOASTAAf

LAXCARIN PRODOC CO
HINTA—$100 laatikolta 6 laatikkoa $5Cf

Rahan voitte lähettää joko postlosotuksena käteisenä tai sisäänkirn sa kirjeessä

Lähettään myöskin jälkivaatimuksella kaikkialle

Pittsburgh PaDept T—7
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Olisiko joku Toverittaren lukija tai

toimituksessa niin hyvä ja antaist

minulle neuvon Toverittaren pals-

toilla miten keitetään saippuaa
Toveruudella K Hemmilä

YHDEKSÄN VUODEN VANHANA

Paino 60 paunaa
Pituus 50 tuumaa

Rinnan mitta 25 tuumaa
KYMMENEN VUODEN VANHANA

Paino 66% paunaa
Pituus 52 tuumaa

Rinnan mitta 26 tuumaa

Yhden vuoden vanhalla lapsella-o-

tavallisesti jo kuusi hammasta
sillä on 12 kaksi-

vuotiaana 16- ja kahden ja puolen

vuoden vanhana 20

kotetaan tähän ja ko6 seoksen an-

netaan kienua yhden tunnin jonka
jälkeen siihen Ha tään yA paunaa

ja 3 ruokalusikallista ammo-

niakkia keitetään niin kauan että
boraksi hyvin sulaa ja lisätään sitten
3 painttia kylmä'' sadevettä ja puoli

kupillista lamppuöljyä keitetään vie-

lä minuutin amn Kaadetaan tiivii-tee- n

laatikkoon tai matalaan pan-

nuun kun seos en vähän jäähtynyt
se viilletään kappaleiksi ja laatikko

peitetään
Tämä saippua on hyvää villavaat-

teitakin pestessä

Rinnan mitta 19 tuumaa

Pään ympärysmitta 19 tuumaa

KOLMEN VUODEN VANHANA

Paino 32 paunaa
Pituus 35 tuumaa

Rinnan mitta 20 tuumaa

Pään ympärysmitta 19% tuumaa

NELJÄN VUODEN VANHANA

Paino- 36 paunaa
Pituus — 38 tuumaa

Rinnan mitta 20% tuumaa

Pääni ympärysmitta 19% tuumaa

VIIDEN VUODEN VANHANA

Paino 41 paunaa
Pituus 41% tuumaa

Rinnan mitta 21 H tuumaa
Pään ympärysmitta 20% tuumaa

KUUDEN VUODEN VANHANA

Paino1 „ 45 paunaa
Pituus 44 tuumaa
Rinnan mitta 23 tuumaa
SEITSEMÄN VUODEN VANHANA

Palho 49% paunaa
Pltuns 46 tuumaa
Rinnan mitta - 23% tuumaa
KAHDEKSAN VUODEN VANHANA

Paino _ 54% paunaa
Pituus 48 tuumaa
Rinnan mitta — 24% tuumaa

Jos uudet tinatut astiat rasvaa hy-

västi sianrasvalla ja kuumentaa- ne

hyvästi uunissa ennenkuin niitä käy-

tetään eivät ne koskaan ' ruostu

vaikka käyttäisi kuinka paljon vedes-

sä sen jälkeen

Pienen lapsen paino- ja kehityt

(Seuraava taulu osottaa poikalap-
sen tavallisen painon pituuden' ja

pään ympärysmitan Tyttölapset
samanikäisinä jokseenkin tämän-

kokoisia mutta ovat hiukan kevetm-pl- ä

Kuin poika'apset Painoon el tie-

tysti sisälly vaatteiden paino)
Lapsen paino syntyessä 7V4 paunaa
Palsen pituus syntyessä 20% tuumaa

Lapa rinnanmitta synt 13% tuumaa

Laps pään ympärysmitta 14% tuumaa
YHDEN VUODEN VANHANA

Paino 21 paunaa
Pituus- - 29 tuumaa

Rlnna mitta 18 tuumaa

Pään ympärysmitta 18 tuumaa
KAHDEN VUODEN VANHANA

Paino 27 paunaa
Pituus 32 tuumaa

Rikoksen ja "ihinkojen suure-

na syynä on t' "mättömvys
mirena syynä on

itsekkyys- - Kumarin ihminen ei

voi olla onne''' n joka arvostaa
tai ra'kastan

' "än liian paljon
— Robert PV Vonl

Nälkäinen r-'-
-

joutilas mies
tietämätön r' avuton (ja hä-

väisty naine"
"

"Haävä tai ryy-syk- äs

lapsi
-

yhteis- -

kunnalle ja t- ' ia nykyistä us-

kontoa ia
' stä vastaan — --

Robert BIatrV: --

Kovaa saippuaa

Eräässä naisten lehd"sä suositel-

laan kovän saippuan valmistamista
seuraavalla tavalla: Yks1 kannu li-

peää (lye) sekotetaan yhteen ggllo-naa- n

sadevettä viisi PR""ia puhdas-

ta rasvaa tai 5% paunaa rasvaleikke-lyk8i- ä

ja yksi galloona si ''vettä an-

netaan kiehua vähän lipeä liuos se- -


