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New Jerseyn lainlaatijakunnan
edustajahuone 'hyväksyi lakieh-tukse- n

joka vaatii että naimi-
siin menijöiden on hankittava
lääkärin todistus terveydestään
ennenkuin heille naimalupaa
myönnetään Lakiehdotuksen
kannattajat erikoisemmin veto-

sivat siihen seikkaan että
oli käy-

nyt selville tarttuvien sukupuoli-
tautien levinneen laajalle miesten
kesken

auringonpaistetta tai pyykiivkeit-tokattila- a

Siinä ei sanottu mi-

tään niistä paljaista hansikkait-tomist- a

käsistä jotka olivat niin

kovat ja kankeat ei mitään niis-

tä taskuista jotka olivat pullis-

tuneet siitä eitä kädet olivat niin

usein niiden sisällä pysyäkseen
lämpiminä — Niin näistä ei st

sanottu mitään 'Mahdol-

lisesti "18 senttiä nidottuna nenä-

liinan kulmaan'' oli tarpeeksi

Kun kevät saapui

CALIFORNIASSA PUUHAIL-
LAAN PALVELUSTYT-
TÖJEN TYÖPÄIVÄN
LYHENTÄMISTÄ

Kuva Coney-Islandis- ta

Suom" 'H L—r

Viime' yönä oli myrsky ja val-

ko seuraavan iltapäivän myrskyn
suuria jäälohkareita ja ajelehti-
via puukappaleita joita peitin
kristallimaincn jliävaahto Ko_-k-e

seuraavan iltapäivän myrskyn
jälestä loiskuivat pienet aallot
rannalle ja valittaen särkyivät
rannan kallioita vasten

Nuoren tytön ruumis oli nos-

tettu ylös edellisenä iltana jää-

lohkareiden ja puukappaleiden
seasta Ruumis oli ajautunut
rannalle kahden jäälautan välis-

sä Hänen laiha sininen kätensä

puristi 'kovasti jäätä ja pieni epä-

toivoinen juova oli jäätynyt hä-

nen suunsa ympärille
''Ilän oli köyhästi mutta siis-

tisti puettu" — kerrottiin sano-

malehtiuutisessa "Hänen tas-

kustaan löydettiin '18 senttiä ne-

näliinan kulmaan solmittuna

Tyttöä ei tunneta"
Siinä oli kaikki mitä uutimessa

kerrottiin Ei siinä kerrottu mi-

tään rakoista hänen kantapäis- -

sään jotka todistivat että hän
oli kävellyt kauan niinkuin me

muutkin jolloinkin kävelemme

haihduttaaksemme kurjuuttam-
me tai tullaksemme lämpimiksi
Uutisessa ei sanottu mitään hä-

nen siististi parsituista sukistaan
hänen jaloissaan — ei mitään sii-

tä ohuesta pumpuli-paidast- jo-

ka oli kellastunut sentähden et-

tä sitä oli niin paljon pesty in

kylpyhuoneessa ia

kuivattu lämmityslaitoksen pääl-

lä — piem' paitariepu joka ei

ollut koskaan nähnyt valkaisevaa

Sacramento Calif 9 p huh-

tik —Senaatissa hyväksyttiin la-

kiehdotus joka määrää perheissä
palvelevien palvelijattarien työ-

ajan rajotcttavaksi 10 tuntiin
Lakiehdotus tuskin kuitenkaan

pääsee voimaan sillä edustaja-
huoneessa noin 10 päivää sitten
melkein tasaväkisellä äänestyk-
sellä hylättiin samanlainen

Omena-- ja porkkanasalaattia

Yksi kup hienoksi hakattua ome-

naa asetetaan salaatin lehtien päälle
ja kaadetaan yli maijoneesMtastiket-t-

keittämätöntä porkkanaa raaski-

taan riivinraudalla ja levitetään ker
ros tätä omenien ju kastikkeen päälle

Lesekakut ja leipä auttavat vatsa
toimintaa niin että vntsanpehraitys-lääkkeidc-

nauttiminen on Killoin

tarpeeton

Mukaelma

Kylmä ja melkein ilman huo-

nekaluja oli se vuokrahökkelin
kehno huone jossa sisarukset
Rosa ja 'Laura asuivat Rosa oli

sairastanut koko talven tuota
vuokrakasarmien kotityöläisille
tuttua tautia — valkosta ruttoa
Viime aikoina olivat hänen voi-

mansa olleet 'entistäkin vähäi-

semmät ja kipu kovempi Oh se

taitaa vain johtua kylmästä il-

masta ajatteli 'Rosa 'Hän oli

aina vihannut talvea tuiskuilleen

ja pakkasineen ja työttömyyksi-
lleen Hän odotti aina Jcevättä

ja kesää kuin suurta vapauttajaa
He olivat lapsuudessaan eläneet
maaseudulla jossa kevät tulles-

saan toi kaikkialle kukkain tuok-

sua ja lintujen laulua Näitä

lapsuusaikoja muisteli Rosa nyt-
kin sairasvuoteella viruessaan ja
kyynelkarpalo kieri kalvennutta

poskea pitkin
"Mitä takaisinko jo "näin pian

Laura? Saitko työtä?''
"Ei vielä aivan varmaan lu-

vattu" vastasi Laura vältellen
"Mutta minä menen jälleen kat-

selemaan työtä tänään iltapäiväl-
lä Oo kyllä varmaan saan työ-

tä pian ja sitten me taas os-

tamme maitoa ja minä keitän si-

nulle vahvistavia liemiä ja en-

nenkuin tiedätkään olet jälleen

Luokkatietoinen työ-

läisnainen tahtoo tietää
mitä hänen luokkansa
naiset kaikkialla ajatte-
levat ja harrastavat ja
siksi hän on Toveritta-
ren tilaaja
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joka ei riittänyt puutteen hirve-

ätä sutta heidän oveltaan aja-

maan Kukaan ei häntä käske-

nyt tulla työhön toista kertaa
sillä hänen voimansa eivät riittä-

neet raskaita töitä nopeasti suo-

rittamaan Nälkä ia ainainen vi-

lu oli kalvanut hänen elinvoiman-

sa juuria kuin salainen koi niin
ettei hän ollut sitä itsekään huo-

mannut ennenkuin piti raataa
raskasta työtä Laura oli hieno-

jen vaatteiden ompelija mutta
hienot ompeluliikkeet eivät ha-

lunneet ottaa huoneisiinsa noin

huonosti puettua kalpeaa ompel-

ijattaria kjrka tietää vaikka olisi

vielä kehkotautinen Sisaren sai-

rauskin vielä huoletti häntä mui-

den murheiden lisäksi
_____

"Odotahan kun kevät tulee

tervehdyn minä ja pääsen myös-

kin ansaitsemaan'' tapasi Rosa

aina sanoa

Kun kaikki heidän juhlavaat-teens- a

ja pienet koruesineensä
oli 'kuletettu panttilainakontto-rii- n

eikä Laura saanut työtä ei

hän tiennyt muuta keinoa kuin

kieltäytyä yhä enemmän sairaan
Rosan hyväksi ja niin hän söi

vain juuri siksi että hengissä py-

syi ja antoi osansa sisarelleen
Rosan voimat lisääntyivätkin vä-

hän kerrallaan mutta Lauran
voimat vähenivät Melkein huo-

maamatta ikäänkuin kulumalla

pakeni hänen jäsenistään tarmo

ja eloisuus — Molemmat sisa-

rukset odottivat kevättä
"Kuulehan minä näin tänään

linnun varrellla" sanoi

Laura eräänä päivänä '"Se näytti
kertulta l'ian nyt tulee kevät
— 'Minua väsyttää niin kovasti
en tiedä mikä minuun on tullut"
Sanoi hän heittäytynen nukku-

maan vaikka vielä oli kirkas päi-

vä
Rosa ei häirinnyt sisarensa

raskasta unta Kun hän heräsi
seuraavana aamuna paistoi au-

rinko niin lämpimästi että hän

oli varma että kevään ensi päi-

vät oli jo tulleet Auringon sä-

teet tanssivat lattialla ja vuode-

vaatteilla ja lauhkea tuulen henki

leyhytteli avonaisesta akkunasta
Rosa huomasi että hän oli nuk-

kunut kaksi tuntia myöhäsem-pää- n

kuin tavallista
Kadulta 'kuului kukkakuppiaan

huuto ja sokea viulun soittaja
soinnutteli "Kevät laulun'' suloi-

sia säveliä viulustaan Hänelle-

kin toi kevät aina paremman toi-

von elämästä — ja nyt oli ke-

vään ensimäinen kirkas päivä
Rosa hengitti syvään ja tuntui
kuin elämä jälleen alkaisi -- näyttää

valoisammalta Ohi pian hän
voi korvata sisarelleen ne tuhan-

net 'palvelukset ja kieltäymykset
joita hän oli hänelle sairauden ai-

kana uhrannut Rakas hyvä
r-kulta! — Rosa kurotti käten-

sä hyväilläkseen yhä nukkuvan
sisarensa kalpeata poskea Hän

vetäysi äkkiä pois kirkasten Si-

sar oli jääkylmä ja kankea —

hän oli kuollut! Lauran vä-

synyt vilun ja nälän näännyttä-m- ä

ruumis oli päässyt lepoon

Kevät oli saapunut ja kukka-

kauppiaan kirkas ääni kuului ka-

dulta: "Ostakaa kieloja ostakaa

orvokkeja ostakaa kevätkukkia !''

JERSEYSSÄ NAIMISIIN ME-

NIJÖILTÄ VAADITAAN
LÄÄKÄRINTARKASTUS

terve ja iloinen
"Oh huokasi Rosa
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Täten ilmotamme että

Victor Takala

kuoli Vancouverissa B C 29

p maalisk 1919 umpisuolen tu-

lehduksen johdosta Vainaja oli

syntynyt Suomessa Saarijärvel-
lä Hän haudattiin 4 p huhtik
jonka täten tiedoksi annamme
sukulaisille ja tuttaville

Mrs ja Mr E Streng

Hänellä on sisar Sault Ste
Marie'ssa Ont €an Jos hän
ei itse huomaa tätä ilmotustn
niin jos Joku joka sattuisi hän-

tä tuntemaan ilmottaisi tämän
hänelle Jos hän tai joku muu

haluaa selvempiä tietoja vaina

Olemme aina valmiit palve- - +

lemaan teitä kaikenlaisella 4
ajuriliikkeen alaaD kuuluvalla +

työllä 4
SEABORG TRANSFER CO 4

Puhelin 466 Astorla Ore 4

Osoite-ilmoituks- ia

AURRDEKNIN S S CLtmTN ompeluseura
kokoontuu joka torstai klo 2 hi 713 E

3 st St — Tervetuloa jasta voi niitä saada kysymällä

"Onko ilma jo lämpimämpi tu-

leeko pian kevät?"
Laura koetti pitää yllä siskon-

sa toivoa paremmasta tulevaisuu-

desta ja estää hänet huomaamas-

ta niitä monia kieltäytmyksiä
joita hän Rosan takia joutui te-

kemään kylmän nälän ja puut-
teen heitä ahdistaessa Laura

puristi kätensä nyrkkiin koet-

taen siten estää väristystä ruu-

miissaan sillä huoneessa oli mel-

kein yhtä kylinä kuin ulkonakin

ja hänen vaatteensa olivat niin

kovin ohuet ja kuluneet "'Kyllä
tänään on lämpimämpi ja aivan
vannaan kevät pian tulee ja sinä

olet jo silloin terve ja pääset
ulos ja saat kuulla kuinka kertut
tuolla puistossa sirkuttelevat"
Kun Laura oli varustanut sai-

raan sisarensa kaikilla niillä mu-

kavuuksilla mitä heillä oli hän
lähti taas työn etsintään Vaik-

ka hän äsken niin vakuutteli si-

sarelleen työnsaantimahdollisuu-
desta otti hän kuitenkin häneltä
salaa kesäpalttoou vaatesäiliöstä

ja vei sen panttilainastoon —

Saahan sillä edes leipää — hän

ajatteli — ja tilkkasen maitoa
Rosalle

"

Näin hän oli jo myynyt
oman parhaan pukunsa ja kiil-

tonahkakengät Työn etsintä oli

iltapäivällä yhtä tuloksetonta
kuin aamullakin
Näin kuluivat päivät ja viikot

Työttömyys ja puute heitä alati
ahdisteli vaikka 'Laura oli aina
silloin tällöin saanut jotakin sii-

voustyötä tai tilapäistä tehtävää

osotteella: Mrs E StrenK
3314 Venable St Vancouver 11

C Can
ASTOR1AN S S O ompeluseuran kokouk
set pidetään osaston talolla joka torstai

Ilta kello 8 Osote 262 Taylor Ave

HOQUIAM1N S S O ompeluseuran ko

koukset pidetään osaston talolla Ahjolas
ea joka torstai kello 2 jpp Osote: J15—

lOth St Hoqmam Wash

MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset

pitietään joka torstai keltr
3 jpp Kaikki tervetulleita

POfiTLANDIN 5 S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka

toinen torstai-ilt- kello 8 — Osotei 719

Montana Ave

HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset

pidetään jokaisen viikon torstaina kello t
Jpp Huom Kahvia saatavana joka ko-

kouksen toputtua

VVAUKEGANIN III S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau-

den ensimäisenä ja kolmantena sun-

nuntaina alkaen klo 2 lp — Osaston

ompeluseuraa kokoukset ovat joka toi
nen torstai alkaen klo 2 jpp Kah-

via kokouksen loputtua

Jos olette

kiipeä
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