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Äidin kuiskeKOIVULAN LASTEN

PUNANEN LIPPU

Kirj I—a

MALCOLM MINN- -

Kuultuaan Pentin terveiset ja
ti suhisten ja sininen liekki palaa

saatuaan ta hintaansa että Pent- - sc" j "!- - ' i'' Tervehdän ensi kertaa Toverittaren
lukijoita niin pieniä kuin suuriakinmahtaen sammuuti on kuollut katsoivat äidin sil- -
TJr- - 11 uhaHd iHlrvia iVimooa TVfpll

mai aua kuu aan nuisnaM imia tasaa un lauaiuunuii käy koulussa neljä kaksi siskoa
Pentti minun rakas poikani Ensin tulee teidän tietää että veljeni ja minä Koululle on matkaa

Pentti jota minä rakastin niin- - vesi on kokoonpantu kahdesta 1% mailia meiltä Tämä talvi on o-

ikuin ainoastaan kärsimysten äi- - eri aneesta vedystä ja hapesta lut sievää Nyt jo ajetaan äyiim
Influensamaaliskuuvaikka on vasta

dit voivat poikiaan rakastaa — (Hydrogen ja Oxigen) jotka ei- -
on taalakm raivonnut ja vielä aina

Hän 'hengitti syvään ja sitten ei vät ole ainoastaan liitetyt toi- -
joitakin sairastaa sitä

hänkään ollut enää kärsimässä siinsa vaan ovat niin tyyten ka- - Meillä ei ole 'ihanneliittoa eikä sun- -

mitään dottaneet oman itsensä kumpi-- nuntaikoulua ja osastokin ottaa asele--

Nyt oli Lyyli aivan yksin kyl- - kin että ovat tulleet vedeksi jo- -

mässä tuvassa ainoana seuranaan ten jokainen vesiatoomi sisältää kemaan ja kirjottamaan suomea I- -

edellä mainitsemamme vieraat kaksi atoomia vetyä ja yhden sät ja äidit opettakaa lapsillenne o- -

inista toiset nvsvivät naiknillaan : tonniin hannea man kansanne kieli se on veivom
Hauskaa kevättä kaikille

kuolema vaan oli hiipinyt sisään Kaliumi pitää äärettömän pai- - lne' Linda Violet Jokela

NEVVPORT N H
ja iaanannur itsensä perapenicn- - jon napesia ja niin pian kihu se

le josta hän jo oli kurottanut 'heitetään veteen kutsuu se

sänkyä kohden ja allisen vetovoiman avukseen ve- -
Tncn fooQ lnili'orvlQln nimilnmalta

Kirj Fiiu Silakka

Lapi kulta äidin oma

piennä suu on hyvä olla

väsynyt kun leikist'olet
äidin avosyliin tulet
Äiti tuutii hellien

rintaa vasten sulkien
lausuu kuiskii toivoellen
ettei tulis turma sulle

'Et sä aina ole lasna
kasvat suureks' micheks' vartut—

'Sepä äidin mielen murtaa
mailina kun sulle turmaa

tarjoamahan alkaa tulla
kavalasti sinut kätkee

syvyyksiinsä ijäks' kytkee

—Kun kerran laps' mä suureks'
saan

muistan aina äidin armaan
mitä minulle hän neuvoi:
— "Kaksi tietä elämällä
valitse sä terävällä

järjelläsi se jok' oikein —

sitä kulje tarmokkaana
se vie sun viimein vapauteen"

Pitkä on tää tie ja kaita

jonka äiti neuvoi mulle

kuljen sitä kauemmaksi
toimin toivon ahkerasti
väsvmättä kuoloon asti

jotta tatrltois riiston mahti

Kun vanhemmaksi vartun vaan
kaikki tulen tuntemaan
mitä vaatii aate pyhä —
Se innostakoon mielen' yhä
ahkerahan toimintaan
vaikka mua sorretaan

särjen tieltäin väärät juonet
pirstoiks' revin konnain nuolet

voitonvarmoina taistelette sitä hir-

viötä vastaan joka meitä päivä päi-

vältä vaanii
Tervehtäin H—da

nyt uhkaili jo lähennellä Lyyli- - tämään hapen atoomit vedestä ja r!Vii]ä Toverittaren lukijakunta S

äkin huolimatta siitä että hän oli kiinnittämään ne itseensä Tätä s Osaston naalilla oli lasten iltama

nuori ja hänellä oli vielä paljon tehden otti se mvöskin osan ve- - maaliskuun 22 päivänä Ohjelmaa

tehtävää tlysta vaan ainoastaan nuolet siellä °" riittämään asti m m nay:

tögkappale Tadin marjat kuvael- -
Surun ja kauhun valtaamana jättäen toiset puolet kylmille ma sosialismin puu" ja voimistelua

katseli Lyyli ympärilleen ikään- - No ei sentään aivan kylmille sil- - y m Kaikki ohjelma oli lasten

apua etsien Silloin huo- - lä kaliumi ja happi synnyttävät sittämää Yleisöä oli tilaisuuteen

maa hän jonkun punasen vaat- - yhteentörmäyksessään niin suu-- gZUÄ™'' koulusta me
teen joka on kepm' ympan kaa- - ren kuumuuden etta sen toinen- - Baimmfl vlikon iomaa Täällä näytti
rittynä pistetty kattoparrun vä- - kin puoli vetyä kuumeni ja ko- - kuin olisi tullut kesä Mutta viime

liin hosi ilmaan hakemaan uutta to-- lauantaina rupesi satamaan lunta ja

Hän kohottautuu ' kurkottaa ja verusta sen tilalle minkä oli ka- - fataa
min
"J™"

paljon

vielä-
etta 3°lJ°Ta'

saa kasiinsa esineen jonka han dottanut Ja taalla se löysi va- -
gl Ilma on niin kylmä ettei yhtään

tuntee heidän entiseksi punaseksi paata happea leijailemassa ja tee mieli mennä ulos

lipukseen — Kuinka ihmeellistä tarttui siihen niin ankaralla voi- - Impi Taimi

vaikka kaikki muu on ympärillä maila että se synnytti sinisen
DARRINGTON VVASH

muuttunut on tuon suurlakon ai- - liekin sillä aikaa kun kaliumi
kana tehdyn lipun väri yhtä puh- - vasta itseensä kiinnitetyn hapen K™™" "ni ~ P

ö

taan punanen Kuin se on silloin- - ja veciyn Kanssa vajosi ponjaan siitä työlaiset paljoakaan nauttia
kin Lyyli painaa lipun povel- - potaskaksi Ja nyt on kupin Sama raadanta heillä on kesällä sekä
leeen kuiskaten : Niin muuttuma- - pohjassa uusi aine jota nimitäin- - talvella Täällä tosin ovat työolot

ton kuin on sinun rakas puna- - me potaskaksi jonka teki Kemial- - 'niukan Paratunee' ltten 7iime ula"
kon työpäivä on lyhempi ja

vansi nnn muuttumaton on Imen vetovoima-keijukaine- n ve- -
kjn 'parannuksia saivat työmiehet o- -

myös totuus ja oikeus vaikka ne tämällä yhteen erilaisia atoome- - loihinsa "Kämppäoloissa" on tapah- -

joskus raa'asti jalkoihin polje- - ja tunut suuri muutos verraten niihin

taan Kun todella kuvaatte mieles- - entisiin mutta parantamisen varaa
olisi vieläkin Töitä tehdään nyky- -

Ajatuksissaan naki Lyyli taas sanne taman ihmeellisen voiman aan suurela klileeiiä toisinaan sun- -

suuren suunnattoman suuren auttaa se teitä ymmärtämään ipa-
- nuntaisinkin

juhlakulkueen jonka etupäässä remmin sitä mitä luette luon- - Mikä teitä pefcrsonilaisia vaivaa

käveli hän itse kantaen suurta nosta ja mitä luonnossa näette ku sieltä ei näy lehdissä kirjeitä?
Joko te oletto saaneet kaikki asiat

punaista lippua — vaan senkin Ja kun kasveja kasvaa kaikki- -
n„n valmilksii etta joudatte olemaan

lipun reunoilla näkyy vielä jälkiä alla ympäristössänne jotka ovat ajvan hiljaa ja joutilaina?
niistä hiehoista mustista rannuis- - suuresta merkityksestä mailmas- - Hauskaa kevättä kaikille toivoo

ta jotka niin sattuvasti kuvasi- - sa tulee teidän myöskin oppia - AL ti

niitä menneitä kukkien eri osien ni- -vat murheita ja tuntemaan TORONTO ONT CAN

innostivat seuraajiaan taisteluun met että voitte ymmärtää niitä Koska valitut' paikkakunnan kir- -

murheitten poistamiseksi kirjoja missä kerrotaan miten jeenyaihtajat eivät ole maininneet

REUMATISMI
Sitä sairastaneen neuvo sen kotona

parantamiseen
Keväällä v 1893 minä sairastuin tu-

lehdus- ja lihasrcumatismiin Ainoastaan
ne jotka ovat kokeneet samaa tietävät
mitä kärsin seuraavana kolmena vuotena
jolloin sairastin tuota tautia Koetin
kaikkfa parannuskeinoja ja lääkäreitä
vaan apu minkä sain oli vain hetkellis-

tä Vihrloin löysin pnrannuskeinan joka
paransi minut täydellisesti eikä tauti ole

senjälestä uusiutunut Olen neuvonut tuon
parannuskeinon monelle kovasti kärsiväl-

le jotka ovat sairastaneet reumatismia
vuoteen omana ja se on parantanut sai-

raat joka tapauksessa
Minä toivon että jokainen joka kärsii

mistä hyviinsä kolotustaudin eri muodois-

ta koettaisi tätä ihmeellistä parantavaa
voimaa Älkää lähettäkö senttiäkään Lä-

hettäkää ainoastaan niinenne ja osotteen-n-

ja minä lähetän sen teille vapaasti
Kun olette käyttänyt sitä ja se on

olevansa kauan kaivattu keino reu-

matismin parantamiseen voitte lähettää
sen hinnan ylulen dollarin Mutta ym-

märtäkää että niinä en tahdo rahaanne
ellette täydellisellä mielihyvällä sitä tahdo
lähettää Iiikö se ole kohtuullista? Mik-

si kärsitte enää kun varma parannuskeino
tarjotaan täten vapaasti? Älkää viivytel-
kö Kirjottakaa tänä päivänä
Mark H Jackson No 293 E Gurney
Bldg Syraeuse N Y

Mr Jackson on luotettava Ylläoleva
todistus on oikea

ImIhiii ovt lävät ia kasvavat ia mun- - ""Uia ihhibii uuiiuuuukuuiusu j
J„ J lasten pyrinnöistä niin pidän velvol- -

dostavat siemenensä Teidän tulee lioimtAnflnl olitä IrtllnUin snnnlla il- -

Tiataan M&iipil9l0m)4 °PPa tietämään eläinten ja oman mottaa
I ICICClI iVClluKalSlllaa ruumiinne eri osien tavalliset ni- - Täällä on pidetty sunnuntaikoulua

i : :i " eäännrilHKPBti InVo Rnnmmtfii in Inn- -

Suomentanut Selma-tät- i

met etta voine ymmariaa miKa ~~ -- ™—

tarkotus milläkin ruumiinosalla 8
su°"ve™rinaS lasiliron ompehiseu-o-

miten verenne kiertää miten ra ja hyvin ripeältä se toiminta(Jatkoa)
Ta sitten tpiHTn tiW nnnia jotkut elävät lentävät ja toiset näyttää Yhtämittaa vaan töitä val- -

ja oppia lie- - {„__ _ o: miotnn Ta VNm Vai in hliik-- n tun
tamaan mitä tarkotetaan kemial- - ave1Ld 1

Paa""- - kun myyjäiset tulevat ole- -: i

lisella vetovoimalla ja vaikkakin teidän tulee oppia jotain mailman
laan cnsi kuun a)a]la

minä voin sen tässä sanoilla se- - er! ?slst' etta "mmarratte Neljäntenä päivänä tätä kuuta oli
77 ibn nn t nli iiri fnoi1U'rt 11 lL'n rimnol Ilo Ilo Ilo V o illtirwIoH An

littaa täytyy teidän itselle teh- - )?" J" ' _
' " "

hon länost itse hommasivat Vnrlnitltn„v „:„i„„i::i„:„:„ 1 i„: viaiiKO miKa maKso ci uic vai
Tulkoon tässä erikoisesti mainituksi
THoa l?rlrlenw tnaiilrne "lroolrl" nl--

dot helppotajuisista kirjoista ja houkuttelevana kökötti teepöydässä
kun kerran ymmärrätte muuta- - Ja monet muut lasten valmistamat

mat yksinkertaiset tieteelliset ni- - herkut
iltama Pidetään 19 p huh- -

lauseet niin sittenmityKset ja tjk mvv1ii!ften valmistusta varten
voitte aivan omin takein ilman jotBn kaikille pyydän tämän painaa
kenenkään apua kuleksia tieteen mieleen että eivät unohda mainittua

keijukaismailmassa Ja silloin iltaa '

tnenettekin' Lapset tulevat esittämään kaikenminne ikinä voitte te
o!lJelmani Jota tuee sinne oikein nra

loytaa : saalia mitalla Ohjelmasta mainitta- -

"Kieliä puissa 'kirjoja juoksevis- - koon tervehdyssanat runoja laulu

luja ennenkuin voitte todella ym-
märtää tämän ihmeellisen

Jos panette soke-

ria veteen sulaa se siellä ja haih-

tuu näkyvistänne mutta siitä
huolimatta se pysyy sokerina
tarttumatta veteen Jos annatte
kupin seistä siksi kunnes siitä ve-

si kuivaa eli haihtuu ipois jää
sokeri kupin pohjalle Tässä ei

ole kemiallinen vetovoima toimi-

nut
Mutta pankaapas veteen jota-

kin muuta joka saa tämän kei-

jukaisen toimintaan Pantaa ve-

sikuppiin pala metalli kaliumia

(Potassium) joka on yksi maan

yksinkertaisimmista aineista sil-

lä sitä ei koskaan voi jakaa kah-

teen eri aineeseen vaan niissä i- -

Nux Rautapillerit
Ihmeellinen lääke yleiseen heikon-tumisee-

ja väsyneeseen tunteeseen:
alakuloisuus pahat unet hermostu-
minen huono ruokahalu heikko ruu-

ansulatus umpitauti pahanhajuinen
henki paha maku suussa pääntauti
Nux Rauta pilleri ylösrakentaa voi-

maa ja elinvoimaa
Nux rautapillerl on varmasti taat-

tu Täydellinen tyydytys Ellei niin

eaatte rahanne takasin Nux Rauta-pille-

on ylöspantu lasipurkkiin 100

marjaa purkissa hinta $100 yhden
kuukauden hoito eli $500 6 pulloa
kuuden kuukauden hoito
Saatavana ainoastaan

Hellbergin Apteekissa

Astoria Ore

Kirjevaihto voi tapahtua:
Hellbergs Drug Store

£79 W Bond St Astoria Ore""

HUOMAUTUS! Tarvitessanne ap-

teekkialalle kuuluvaa tavaraa voitte
tilata niitä samalla osotteella Mak-s?-a

postikulut

sa virroissa
Saarnoja kivissä ja hvvää kaik-

kialla"
fjatk)

BEECHVVOOD MICH

Tervehdän kaikkia Toverittaren lu-

kijoita ja Maiju-täti- ä Piirtelen muu-

taman sanan Lastenosastoon Täällä
on kanis kevät eikä ole raivonnut es

ja kappale Yksimielisyys duettoja
y m Musiikkipuoli myöskin tulee
olemaan mahdollisimman runsas sil-

lä tässä nousevassa polvessa näyttää
olevan siihen suuria taipumuksia
Täällä on myös lapsilla orkesteri

joka on harjoteilut jo pitemmän ajan
Ja esiintynyt useammassa tilaisuu-
dessa hyvin onnistuneena
iSiis tervetuloa nauttimaan tästä

harvinaisesti tilaisuudesta
Puolestani toivon vaan teille lappanjalainen lentsukaan laalla pi

ikana Sita löydämme pysyy se detään sunnuntaikoulua kirkossa set jatkuvaa innostusta toimissan- -

aina samana Nyt jos panette mutta en mma siellä tykkaa kayda ne Silla pienistä saakka kun tove-:„ö- „

uilnmimUn vartan riia kun se ei ole sosialistinen Minä ruus ja yhteisymmärrys teihin kas- -
iciuc auiu jrucini v Hn 1n„ nb!vij Unlllnq in nlpll nai vaa niin totuta fnloo tnrlolllala tio- -

ei se häviä 'hiljaisesti kuten so- - iöimellä luokalla toisia tovereita jotka taistelun sat-

tuessa ette pelkää vaan rohkeina jaHelve Carlsonkeri Se kierii ympäri vimmatus- -


