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KODIN OSASTO
ottaisit kivun nyrkkiisi heitä se sit-t- e

tarmokkaalla liikVee'lä akkunasta

ulos tai pistä uuniin Tämä yksin-

kertainen keino saa usoin ihmeitä ai-

kaan Olen kyyneleiden kasvojen
äkkiä nähnyt kirkastuvan kun yh-

dessä olemme heittäneet kivun akku-

nasta ja ohiajavan raitiovaunun täy- -

kaan mitään kipua Jos huomaat et-

tä el ole kysymys mistään vakavas-

ta loukkaantumisesta niin johda pie-

nen kirkujan mieli pois kivunajatuk-sist- a

Anna sille suukkonen kipeäl-l- e

paikalle Usein riittää tämä yk-

sinkertainen keino lakkauttamaan

kyyneleet Tai silitä kädelläsi kipeä-

tä palkkaa ja tee sellainen liike kuin
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(Jatkoa kuudennella sivulla)

Miten topattu sohva puhdistetaan
Suuri vaate tai vanha lakana kas-

tellaan hiukan kosteaksi ja levitetään
soluvalle Sohvaa hakataan sitten
mattopiiskalla kostean vaatteen pääl-

tä jolloin sohvaan kerääntynyt tomu

irtaantuu ja tarttuu kosteaan

veden kuumuutta pistämällä kyynär-pääns- ä

veteen jos vesi tuntuu kyy-

närpään arkaan ihoon epämiellyttä-

vän kuumalta on se liiaksi kuumaa

lapselle Puoli kahvikup sinappi-jauhoj- a

sekotettuna kylpyveteen jou-

duttaa kouristusten huojentumista Välittäkää Rahanne

E®
Hienoja puseroita tärkätessä voisi

tärkkiin sekottaa teelusikallisen
Gluseriini antaa vaatteille

kiiltävän uuden näön ja sooda estää
kostutetut vaatteet happanemana jos
ne jäävät päiväksi tai kahdsksi

Kosteus vaatesäiliöistä ja kaapeis-
ta saadaan häviämään jos astialli-ne-

polttamatonta kalkkia asetetaan

joksikin aikaa niihin Kalkki myös-

kin hävittää hajut

Oman Liikkeenne Kantia!
Kaikki rahalähetykset Suomeen alistetaan presidentti VVilsonin

tammik 26 p 1918 antaman Julistuksen alaisiksi ja sentähden on

käytettävä kaavakkeitamme joissa on sitoumus ja selitys lähetyksen
tarkotuksesta

Nykyinen Kurssimme On
Gasolimtu hajun saa poistumaan

käsistä hieromalla niitä suolalla

Jos ruohopilkut eivät poistu vaat-

teista pesussa liottakaa niitä puhdis-
tetussa tai puhdistamattomassa

Muistakin paitsi
voi täten puhdistaa

ÖIVIIA &uW
DOLLARISTA

Palsternakka-pallerolt- a

Yksi iso tai joitakin pienempiä pal-

sternakkoja keitetään kuorineen niin
että ne ovat melkein pehmeitä ote-

taan pois vedestä kuoritaan ihaka-taa- n

hienoksi tai jauhetaan myllyllä
Yksi kup jauhettua palsternakkaa
yksi muna hiukan maitoa tai ker-

maa yksi ruokalusikallinen jauhoja
hiukan suolaa ja pippuria sekotetaan
sakeaksi taikinaksi jota asetetaan

lusikallinen kerrallaan kuumaan voi-

deltuun pannuun ja paistetaan kahta

puolta ruskeaksi

Raparperi Ja ananas (plneapple)
kakkua

Kakkutaikina: yksi kup sokeria 1

ruolfalusik sulatettua voita 2 munan

ruskualsta ja hyvin vähän maitoa

vatkataan sekasin niin kauan että

seos on vaahtoista yksi kup maitoa

ja 2 kup jauhoja (johon on sekotet-t- u

2 teelusik leivinpulveria) sekote-

taan sekaan vuorotellen 2 kovaksi

vispilöityä munan valkuaista sekote-

taan taikinaan viimeksi ja taikina

jaetaan kolmelle voidellulle levylle

ja paistetaan Yksi kup sakeaa rap-

arperi-hilloa ja 1 kup hakattua
kiehautetaan hieman ja sa-

ostetaan perunajauhoilla Hedelmä-seo- s

levitetään kakkukerrosten

LXHETYSKUSTANN UKSET

On parasta liittää lähetyskulut lähetykseenne siten saatte
tarkoittamanne summan Suomessa vastaanotettavaksi
ovat samat kuin ennen sota-aika-

20 senttiä lähetyksistä alle $1500
30 " " $1500— 2500

'40 " " $2500— 3000
50 " " $3000— $4000
60 " " $4000— $6000
75 " " $6000— $10000

Yli sadan dollarin 75c sadalta dollarilta lisää

TAKAAMME KAIKKI RAHALÄHETYKSET

Osottakaa lähetyksenne meille vastaanottajan ja oman

kanssa molemmat huolellisesti klrjotettuna

TOVERIN RAHANVÄLITYSOSASTO
Astorla OreBox 99

Paloja kirjasta: Äiti

kasvattajana
Xlä pelota mustalla miehellä!

Sinun pieni kaksivuotiaasi ei vielä

osaa pelätä Se tarttuu vihaista

koiraa turkkiin ja se menee pelkää-

mättä pimeään huoneeseen Mutta

sinä karkotat tietämättömyydessäsi
siitä tämän kauniin pelkäämättö-myyde- n

Sinä uhkaat lastasi kun

se on vallaton: "Odota pian suljen
minä sinut pimeään kellariin silloin

tulee musta mies ja ottaa sinut mu-

kaansa" Ja kun sinä pian senjäl-kee- n

menet pimeään viereiseen ka-

mariin ei lapsesi juokse perässäsi
kuten ennen Se jää peloissaan sei-

somaan ovelle ja katsoo levottomana

tuleeko musta mies Mutta sinä to-

rut myöhemmin pelkoa lastasi joka
ei uskalla yksin jäädä kamariin

Mutta sinua itseäsi pitäisi torua tai
sinun vanhempia lapsiasi tai taita-

matonta epäsytävällistä naapnrlnvai-mo- a

Älä Siis uhkaa mustalla mie-heli- ä

ja muilla aaveilla vaan kas-

vata lapsesi pelkäämättömäksi ja ur-

hoolliseksi

Älä hemmottele lastasi!

Lapsesi on loukkaantunut tai on

se likistänyt sormensa tai on se

pidellyt veistä ja siinä varomatto- -

mana veistänyt sormeensa Nyt tulee

se kovasti huutaen luoksesi 'Val-

lankin kun vettä juoksee on huuto

suuri Silloin et saa välinpitämättö-

mänä Jättää huomaamatta lapsesi to-

dellista kipua sinä et myöskään saa

ruveta huutamaan lujempaa kuin lap-

si tai taas lähettää sitä pois jos se

tulee sopimattomalla hetkellä Vaan

sinun tulee avoimin silmin ja avoi-

min korvin ottaa huomioon lapsesi

valitukset Mutta varo silloin hem-

mottelemasta lastasi Sinä et saa ot-

taa jokaista lapsen pientä valitusta

niin vakavalta Ja vaikealta kannalta

kuin lapsi ymmärtämättömyydessään'
sinulle esittää ja itkien valittaa Jos

sinä otat lapsesi aina kun sitä vä-

häisenkin sattuu syliisi säälittelet

sitä surkealla äänellä ja liiottelet

koettaessasi kipua lievittää tulee

lapsestasi ennen pitkää heikko rauk-

ka joka on riippuvainen pikkusei-

koista ja ulkonaisista asianhaaroista

Joka jokaisen odottamattoman ruu-

miinsa tai sielunsa hyvinvoinnissa ta-

pahtuvan häiriön johdosta joutuu ta-

sapainostaan jonka vuoksi tietysti
haaskaantuu tavattoman paljon ai-

kaa ennenkuin tasapaino jokaisen

pienen häiriön"Jälkeen taasen palaa
Sellaiset voivottelijat ja veltturit ei-

vät hyödytä taistelevaa fuökkaa en-

sinkään Me tarvitsemme miehiä ja

naisia jotka "eivät ole joka tuulen

heiteltävinä" jotka voivat voittaa

ruumiin ja sielun kärsimyksiä kun

asia niin vaatii
Kun lapsesi on pudonnut tuolilta

ja alkaa itkeä niin älä nosta itse

heti sitä ylös vaan koeta saattaa se

omasta yrityksestään nousemaan

Kehota sitä nousemaan ja tulemaan

sinun luoksesi sillä — sano sille

niin — sieltä lattialta et voi nähdä

onko päähän tullut kuhmu Jos se

itkien tulee luoksesi niin anna sen

näyttää sinulle tarkkaan paikka jo

hon tekee kipeätä Usein itkee lap-

si vain pelästyksestä vaikkei tunne- -

Rahoja lähettäessänne Suomeen käyttäkää tätä kaavaketta

Tähän liitän dollaria
Lähetettäväksi SUOMEN RAHANA osotteella:

Vastaanottajan täysi nimi

Asuinpaikka tahi kylä
'

Pitäjä

Tämän lähetyksen tarkotus on:

Kouristukset pikku lapsella

Jos pikku lapsi saa kouristuskahta-ukse- n

mitä olisi hoitajan tehtävä

lääkäriä odotellessa? Tähän vastaa

Dr Holt: asettakaa jäätä tai kylmä

vesikääre lapsen pään ympäri kää-

rikää lapsi suuriin pyyheliinoihin

jotka ensin kastellaan lämpimään

(2 ruokalusik sinappi-jauhoj- a

yhteen kvartUin lämmintä

vettä) ja varustakaa riittävästi kuu-

maa vettä ja kylpyamme jotta lääkä-

ri voi asettaa lapsen kuumaan kyl-

pyyn jos hän katsoo sen tarpeelli-

seksi
Jos kouristukset jatkuvat niin kau-

an että sydämen tykyntä alkaa heik-

kenemään kasvot käyvät kalpeiksi

huulet ja kynnet sinisiksi ja Jalat ja

kädet kylmiksi tällöin on kuuma kyl-

py välttämätön kuuma kylpy ajaa

veren ihon pinnalle ja huojentaa sy-

dämen keuhkojen ja aivojen toimin-

taa
Kuinka kuuma kylpy lapselle an-

netaan? — Veden lämpömäärä ei saa

olla yli 108 F Kylpyveden pitäisi

aina koetella lämpömittarilla mutta

jos sitä ei ole voi hoitaja kokeilla
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NAISTEN OSUUSKOTI

2185—15th St-S-

FRANCISCO CAI

Telefooni: Market 3353

SAN FRANCISCO

Ylläoleville riveille on merkittävä tarkalleen tarkotus mitä var-

ten rahat Suomeen lähetetään esim:
1 Maksaa tilaamia tavaroita
2 Maksaa ulkomaisia veroja
3 Maksaa vakuutus- - tai kuljetuskuluja
4 Lahjottaa tai avustaa lähettäjän sukulaisia tai ystäviä
5 Maksaa ulkomaalaisen tai ulkomailla asuvan amerikalaisen

sisääntuloja
6 Tallettaa rahaa säästöpankkiin (On mainittava henkilön ni-

mi jonka tilille raha sijoitetaan)
7 Multa tarkotuksia Joita el ole edellä lueteltu

Lähettäjän on myBs omakätisesti hyväksyttävä senr?'a sitoumus

Thls transactlon Is made under representation by the under-algne- d

that there is not involved In connection therevU: any trading

directly or Indlrectly with to from for or on account behalf or

benefit of any enemy or ally of enemy of the United States or any
transactlon vlolatlve of the of thn United

States
(Tämä lähetys tehdään sillä vakuutuksella allekirjottaneen puo-

lelta että se ei sisällä mitään välitystä eli vaihtoa suoranaisesti

eikä epäsuorasti Yhdysvaltain vihollisten tai heidän liittolaistensa

kanssa eli heidän hyödykseen ja ett tämä lähetys el millään tavalla

ole yhdistetty toimien eli asioiden kanssa Jotka rikkovat Yhdysval-

tain "Asetusta kaupankäynnistä vihollisen kanssa")

Lähettäjän nimi
Kadun nimi ja numero

eli posti-boxi- n numero -

Postikonttori

Kaunti _ Valtio

--!~H


