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Mustaaja valkeaa
Mitäpä etua siitä On itselleen tai
muille on kaunis tai ei kun on

siinä asemassa että täytyy pal-

vella muita ja tehdä työtä elääk-

seen

Sitten hän hienotunteisuudes-

saan kauhistui jos hänen pitäisi
noin tehdä työtä ja tuollaista
inhottavaa työtä!
Häntä kummastutti itseäänkin

miten tuli tuollaista ajatelleeksi
Kauppaneuvoksen suuren lii-

kemiehen rouva verrata nyt it- -

(Jatkoa kuudennella sivulla)

rissut oli hiljainen nöyrä Ei
kuten useat entiset apunaiset
vaativainen ja työhön kelpaama-
ton Vielä näiden edellytysten
lisäksi oli hän ulkomuodoltaan

hyvin miellyttävä Jos olisi pu-

ettu ylhäisten tapaan voisi voit-

taa kauneudessa seurapiirin hie-

noimmat varsinkin Jos olisi

kaunistusvälineet käy-

tettävissä Vickströmin rouva

myönsi sen
— Mutta hän on vain köyhä-

listön nainen joskin miellyttävä

Kirj Helmi Mattson

(Jatk)

4:s luku
Maassa oli valkea puhdas peit-

to niissä paikoin missä ihmisten
askeleet eivät sitä turmelleet ei-

kä tehtaiden tomut ja noet sitä
tahrineet Puhdasta valkeaa o- -

I

ii ulkona kaupungista maaseu-

dulla Pakkaspäivinä siellä nari-

si lumi jalkain alla ja kevät-

puolen kirkkaina päivinä se sä-

teili kuni parhain kristalli kau-

niissa kiteissä
Puhdasta on valkea lumi! Se

on kuiri lakana levitetty moitteet-

tomasti yli luonnon suuren mai-

seman peittämään syksyn kellas-

tuneen elämän

Kinaporissa oli likaa ja tör-

kyä lumi oli likaista sohjuista
kevätpuoleen varsinkin kun se

muuttui nuoskeaksi Tunkioita
oli joka paikassa kun ihmisten

täytyi asua kylki kyljessä ja heit-

tää jätteitään kaikkialle
Pakkaskuukausina oli parempi

Likajätteet eivät toki aiheutta-

neet sairautta niin paljon kuin
muina vuodenaikoina Syksyin
ja keväisin se oli pahinta tervey-
delle Maassa ja ilmassa oli kai-

kenlaisia vahingollisia höyryjä
jotka sairautta aiheuttivat

lapset siitä kärsivät kun
he tuppaavat kaivamaan kaikki
luvattomat paikat ja myllertä-
mään joka sokkelossa
Mutta kun täytyi! Kuka köy-

hä äiti heitä jouti paimentamaan
Ulkona kaduilla he viettivät

päivänsä nämä köyhälistön lap-

set!
Rikkaita ei juuri monta Kina-poris- sa

asunutkaan
liekö nyt sinne kurjaliston

joukkoon oho!
Siellä rikkaat keskikaupungil-

la iloisten puistojen vierustoilla

ja merenrannikoilla viettivät va-

paata iloista huoletonta elämää

Keskikaupungilla oli Vikströ-minki- n

kivimuuri ja merenran-

nalla kesähuvila
Talvisin asuttiin kaupungissa

kesät huvilassa
Mikä nyt Vikströmin rouvan

oikulliseen päähän lienee pistä-

nyt kun hän näin aikaisin jo

Katkeran surun murtamana
ettii ainoa tyttä-
remme

Anna Linnea

kuoli helmik 26 p 1919 luo-

namme 331 Clinton St Brook-

lyn N Y sairastettuaan 6 vuo-

rokautta lentsua ja siitä johtu-
nutta keuhkokuumetta Hän oli

syntynyt 8 p marraskuuta 1908

Berkeleyssa Cal ja oli kuol-

lessaan 10 v 3 kk ja 13 p
ikäinen suureksi suruksi äidil-

le isälle ja yhdelle veikolle yn-

nä sukulaisille ja tuttaville

Hilda Henry ja Theodore
Söderlund

Oi tuoni kuin ankara olla voit

että lemmittymme meiltä riis-

tit pois
Et sääliä sä yhtään tunte voi

vaikka sydämemme sitä
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on lääke ja pysyväinen helpotus kai-

kille vatsanhäiriöille Avustaa ruu-

ansulatuksessa antaa hyvää tervet-

tä verta ajaa ulos ne liialliset hapot
jotka tuottavat niin paljo kipua hap-

poisen kaasuisen vatsan hermostu-

mista röyhtelyä y m Antaa pikai-

sen avun ummettumassa ja hermoil-

le tilaisuuden toimia luonnollisesti
Pikainen apu pitkällisissäkin tau-

deissa Yksi laatikko kyllä todistaa
teille kaiken tämän
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melkein talvikuukausina rupesi
laittamaan huvilaansa kesäkun:

toon Erittäinkin kiirettä vielä

pidettiinkin
Apuihmistä tarvittiin ei riittä-ny- t

tavallinen palvelusväki
Päivät päästään oleskeli Ma-

ria Wickströmillä auttamassa

puhdistamassa pesemässä ja

kymmenissä erilaisissa toimissa

joita sattumalta ilmestyi
Ja Marian lapset värjöttelivät

joko huoneessa tai oleskelivat

kadulla yksinään hoivatta tur-

hatta kaikkien ilkkuville ja pa-

hansuoville katseille alttiina
Mutta minkäs taisi!
Wickströmin rouva tarvitsi

puhdasta valkeaa pyykkiä ja
Maria tarvitsi ruokaa ja rahaa

pysyttääkseen hengissä orvot

pienokaisensa
Dora olisi ollut jo sillä ijällä

että kouluopetus alkaa parhaiten

pysyä aivoissa ja Joppe myös

Syksyllä piti saada heidät kou-

luun jos suinkin mahdollista
Siksi oli Marian nyt erikoisem-

min aherrettava saadakseen ko-

koon sen verran että voisi tule-

maksi talveksi hankkia lapsilleen
irnaf +pitn TCinissa pi

Sydämen surulla ilmotammo
että rakas äitimme

Maria Juliaana Latvala

sairastettuaan pitemmän aikaa
hermoheikkoutta kuoli keuhko-

kuumeeseen Svanstonissa Wyo
helmik 9 päivänä 1919 Vai-

naja oli syntynyt Isossakyrös-
sä W L ja oli kuollessaan 56

vuotta vanha Lähinnä sure-

maan vainajaa jäi 3 tytärtä ja
5 lastenlasta tässä maassa ja
vanha äiti ja 3 veikkoa Suo-

messa sekä lukuisa joukko su-

kulaisia ja tuttavia tässä maas-

sa ja Suomessa "

Elizabeth Latvala ja Tilda

Hautamäki Hanna Wyo

Maria Murto Red Lodge Mont

Raadanta köyhällä loppumaton
Kuolossa raatajan lepo on

Kalmiston kätkössä rauhaisaa
Sit' ei myllerrys mailman häi-

ritä saa

S toki voinut lähettää kouluun
remiMosaisten nilkan ii a ylenkat
seen esineiksi Siitä olisi lap-

sille mielipahaa muun köyhyyden
lisäksi Siksipä Maria pesi ahke

Jos olette

kiipeä
PyytikiU VAPA LA A KE KIRJA M 9

rasti v lckstromin rouvan pyyk-

kiä ihankasi huljutti liotteli

auvatti auringonpaisteessa va-

lasi vaatteet puhtaiksi kuin lu
Jossa yli 25 erilaista miesten ja naisten tautu

mi !

Ii tuosta hän sai iuuri niukan
on selitetty seita tuyneinnen meueio suoma
laisista lääkkeistä Lähettäkää taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitiimme teille mikti
lääke olisi tilattava lääkkeen hinnan y m
(Lääkkeet eivät ole pateutlilääkkeitä vaati

[toimeentulon että juuri hengis- -

a pvsyi Ayt oli aikomus vielätosi suomalaisia iuikköiiu

säästää!!(Tiimän kirjan saatte vapaasti Ja pitHisi otl

Inkasen suomalisen kodissa siliä ette tiedi
tarvitsette sitä Varokaa humbuukl Wiokströmin rouva oli tyyty

väinen Mariaan
— Kovin kunnollinen nainen

lääkkeitä ja humbuukl tob toria
Lignell'in Apteoki on sunrin
Buom Apteeki Yhdysvalloissa—
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