
No 32 Tiistaina Elokuun 19 —Tuesday August 19 1919 3

Pieni pätkä arkielämää KODIN OSASTO
kennäköisiä tekosyitä oltuaan

poissa koulusta niin pitä opetta-

jatar häntä aina seuraavana päi-

vänä tiukalla siitä missä hän oli

vetelehtinyt Useimmiten vastasi
Kalle olleensa kovin sairas Sama
historia toistui niin eräänäkin
päivänä
"Mikä sinua sitten oikein vai-

vasi?" tutki opettajatar itsepin-
taisesti
Kalle tuumi hetkisen keksiäk-

seen sairaudelleen nimen joka ei
olisi tuntunut aivan jokapäiväi-
selle
"Minä olin kauhean mustasuk-

kainen neiti" vastasi hän vih-

doin katsellen opettajattaren

Jos olet tietämättö-
män toverisi todellinen
ystävä niin tilaat hä-

nelle Toverittaren

laittotapoja jotka olisivat kai-

kille hyödylliset tietää Jotkut
ovat kokemuksesta oppineet jo-

takin hedelmien kalojen lihan

ja kasvisten kannuttamisessa jo-

ta ei aina ole keittokirjoissakaan
ia siis siitäkin syystä saisi tulla
toistenkin tietoon
Lähettäkää siis kirjotuksia ja

ohjeita Kodin osastoon

Liha- - ja kasviskeittoa
Kaksi paunaa naudan kylki-t- ai

rintalihaa --1 kupillista palo-teltu- ja

perunoita lähes kupilli-
nen kumpiakin paloteltuja nau-

riita ja porkkanoita 1 pieni si-

puli hiukan jauhoja ja suolaa
Liha huuhdotaan ja leikataan
pieniksi kappaleiksi ja pannaan
kiehuvaan veteen pataan ja an-

netaan kiehua hetkisen kovasti
ja sitten siirretään sille kohdal-
le hellaa jossa se kiehuu hiljem-mi- n

Lihan tulee kiehua aina-

kin kaksi ja puoli tuntia ennen-

kuin kasvikset pannaan kiehu-

maan Porkkanat saisi kiehua
noin 10 miiinuitia enemmän kuin

perunat ja nauriit Kun keitto
on valmista saostetaan se paril-

la ruokalusikallisella nisujauhoja
Vaihtelun vuoksi voisi jolloinkin
lihakeiton saostaa kuivaneella
leivällä tai kauraryyneillä Liha-

keitto tulee maukkaampaa jos li-

han ruskeuttaa voissa tai rasvas-

sa ennen kiehumaan asettamista
Liha josta valmistetaan keittoa'
tulee aina panna kiehuvaan ve-

teen Täten jää lihan sisään sii-

nä oleva mehu Jotavastoin kun
aikoo keittää lientä jonka kans-

sa ei tarjota lihaa on liha silloin

pantava kylmään veteen kiehu-

maan asetettaessa

Kirj Irma Onäsi

Oli lauantai Koko päivän oli
'Mrs 'Pääkkönen siivonnut "huo-

neita harjannut lattioita pö-

lyttänyt mattoja kiillottanut
patoja ja pannuja ja asetellut ka-

pistuksia paikoilleen 'Kello nel-

jän aikaan päästi hän helpotuk-
sen huokauksen 'Ei yhtään to-

mun hiekaletta näkynyt missään
Valkoiset olivat lattiat joihin
oli asetettu ristiin rastiin omate-
koisia kirjavia mattoja kuluneet
mutta puhtaat verhot liehuivat
ikkunoissa ja pöytiä somisti lu-

mivalkoiset liinat

Kas niin nyt saan valmistaa
sen leninkini illaksi Se on vielä
keskeneräinen ja täytyy saada
kuntoon ennen illallista sillä sen

perästä ei ole ajattelemistakaan
Ja tyytyväisin mielin istahti hän
koneensa ääreen Toisillan tä-

män iltanen juhla taasen vir-

kistystä mukanaan ja antaisi
uutta innostusta pitkäksi aikaa
Ei suinkaan tätä yksitoikkoista
ahertamista muuten kestäisikääu
Aivan siinä hulluksi tulisi

Kotvaseen aikaan ei kuulunut
muuta kuin koneen yksitoikkoi-
nen surina Kaksi punaista täp-
lää nousi poskipäiihin kun äiti
polki mitä jaloista lähti 'Pari
kertaa hän pysähtyi kävästen
keittiössä vilkasemassa' papuja
uunissa etteivät kuiviin pääs-

seet

Hän sai kun saikin neulomuk-sens- a

valmiiksi iSitten hän har-

jasi miehensä sunnuntaivaatteet

ja levitti ne valmiiksi sänkyyn
sekä kiillotti hänen kenkänsä
sillä miehensä voisi tulla työstä
hyvinkin myöhään
Jopa alkoikin kotiväki tömis-

tellä sisään Tytöt kahdeksan- -

yhdeksän- - ja kuudentoista ikäiset
olivat olleet ostoksilla ja perheen
aiiioa poikalapsi kehui käyneensä
parturissa partaansa raakautta-mass- a

Olihan hän jo puolivälis-
sä seitsemäätoista
Isä joka oli juuri ilmestynyt

mustana ja hikisenä kerkesi
kuulla nuoren miehen kcrslkuile-mise- n

ja virkahti : — No rupesi-
ko parturi paljasta huultasi

Veri kuohahti Paavon poskiin
kun hän vastasi : — Ei se ollut

paljas Jos olisitte tarkkanäköi-semp- i
olisitte nähnyt että viikse-n- i

olivat hyvässä alussa Sanoit-teha- n

itse kerran että teillä oli

koko vankka leukaparta kuuden-

toista ikäisenä ja
— Joo mutta minä olin yksi

tfhannesta keskeytti isä

Mutta Paavo piti salaisuute-

naan sen mitä Ekki oli kerto

AURINKO HAAVALÄÄKÄRINÄ

Kuten hyvin tiedetään haavottavat

maanviljelijät usein
"
kätensä työs-

kennellessään niityillään ja pelloil-

laan Harvoin juolahtaa heidän mie-

leensä pienempien havojen sitominen

ja kumminkin paranevat ne Se on

luettava auringon valon ansioksi Au-

ringon valo vaikuttaa puhdistavasti
s o bakteereja tappavastl kuten ko-

kemus ja monenlaiset esimerkit jo-

kapäiväisestä elämästä hyvin todis-

tavat Kellareissa ja muissa aurin-

gosta suljetuissa huoneissa viihtyvät
sitävastoin basillit homesienet y m

loiseläjät Mitä lääketiede koettaa

vaikuttaa esim karboolilla ja
y m saman saavat aurin-

gonsäteet aikaan mitä yksinkertaista-
malla ja luonnollisimmalla tavalla

Itämeren rannoilla asuvat kalastajat
tuntevatkin tämän seikan he pitävät
haavottunutta jäsentä vedessä sekä

antavat auringonsäteiden vaikuttaa

siihen mahdollisimman kauan aikaa

Parantuminen kuuluu tällä tavoin ta-

pahtuvan ihmeteltävän nopeasti ja
hyvin
Kun jokin kohta ihosta asetetaan

auringon säteiden vaikutukselle alt-

tiiksi syntyy siinä kohdassa punotus
veri tulvii runsaammin siihen Täten

parantuu näissä kohti ravitsemustoi-mint- a

ja parantuminen käy nopeam-

min mätää muodostavat ainekset

häviävät ja uusien terveiden kudos-

ten muodostaminen edistyy Myös-

kin vaikuttaa auringonvalo suotui-

sasti haavojen kuivumiseen Uuden-

aikaisessa kirurgiassa koetetaan kai-

kin keinoin estää haavanesteen ko-

koontumista Pitämällä haava kuiva-

na riistetään baktereilta niiden elin-

ehdot Auringon vaikuttama haavan-kuivumine-

vastaa parhainta sidettä

Haava tulee pian puhtaaksi ja kui-

vaksi ja peittyy kiiltävällä pergamen-

tin tapaisella suojuskalvolla
Tätä auringon Ihmeellistä paran-

nusvoimaa tulisi käyttää enemmän

hyödyksi Etevä lääkäri ' professori
Rollier pitää auringonvalon säteilyä
ihanteellisena haavojenhoitomenette-lytapan- a

se kun antaa ruumiin luon-

nollisten parantumismahdollisuuksien
päästä oikeuksiinsa paremmin kuin

tähän saakka
Voitanee siis sanoa että aurinko

on paras haavalääkäri

PARI SANAA KODIN
OSASTOSTA

Niitä on useita Toverittaren

lukijoita jotka eivät pidä tätä
osastoa ollenkaan tarpeellisena
mutta niitä on ehkä yhtä monta

jotka pitävät siinä julaistuja pie-

niä talous- - ja keitto-ohjeit- a ja

pikku paljoa lasten hoidosta ja
kasvatuksesta hyvinkin tarpeelli-
sena Siis se on makukysymys
ja mikään ei voi tyydyttää kaik-

kia yhtäläisesti
Hyvin harvat Toverittaren lu-

kijoista kuitenkaan muistavat lä-

hettää kirjotuksia ja näitä pieniä
talous- - terveys- - ja keitto-ohjeit- a

Töitäkin viikkoja sitten eräs nuo-

ri emäntä kirjotti pyytäen että
Kodin osastossa julkaistaisiin
yksinkertaisia suomalaisia keitto-ohjei- ta

hänenlaistensa nuorten
emännäksi harjottelijain hyödyk-
si Silloinen T :n väliaik toimitta-

ja ei sanonut osaavansa keittää
muuta kuin kahvia joten tämän
toverittaren pyyntö on jäänyt tä-

hän asti täyttämättä Hänen ja
toisten samaa toivovien tiedon

tarpeen voisimme joukolla tyy-

dyttää Monet emännät ovat ko-

keilleet useiden Suomessa

leipälajien valmistus-

ta amerikalaisista jauhoista ja
voisivat siis lähettää ohjeita niis-

tä Kodin osastoon Toiset osaa-

vat joitakin amierrkalaisia ruuan- -

Proletaariaatteita
KIRJ N R ai URSIN

Hinta 125
Tämä vanhan kokeneen puoluevete-
raanin kirjottama kirja sisältää suu-

ren määrän lämmöllä ja arvokkuudella
kirjotettuja puheita esitelmiä ja yh-

teiskunnallisia tutkielmia Kirjassa on
417 sivua ja on se sidottu hyviin
kansiin
Saatavana osotteclla :

TOVERIN KIRJAKAUPPA

Box 99 Astoria Oregon

Kuolon säälimätön käsi kat-

kasi viimeisenkin rakkaani
elämän langan "

Johan Yfilhard'in

Joka liuoll matkalla sairaa-

laan 2 p:nä elok 1919 sairas-tettuaa- n

hiyuttavaa vatsatau-

tia kaksi kuukautta Hän oli

syntynyt marrask 21 p 1918

ja oli kuollessaan 8 kk ja 12

päivän vanha Wllhard katsoi

parhaaksi päästä nukkumaan
isän Ja siskon viereen jotka
kumpikin kuolivat maaliskuulla
1919 Kalkki on haudattu

hautausmaahan Wll-har- d

3 p elok kello 2 j p p

jonka täten sukulaisille ja tut-

taville tiedoksi annan

MRS ELS1B KALLIO

(O s Tryyki)
Sawyer Sask Canada

Kaikki rakkaani Tuonelassa
Minä vaan myrskyissä mall-

in an

Muistot raataa rinnassani

elämäni niin tyhjää on

01 Tuoni miksi niin julma olit

että Wllhardinkln vielä ryös-

tit pois

vaikka sitä niin hartaasti toi-

voin

että hän ilonani olla sais

Nukkukaa rauhassa yhdessä
haudassa

S siel' el myrskyt pauhata voi '

Mutta miksi — miksi mun piti

jäädä aivan yksin
sitä minä alati vaikeroin

On kotini mulle niin tyhjä
kylmä

en viihtyä täällä enää hetkeä

voi

Täydyn yksin lähteä mailmalle

rintani kaihoa jäädyttämään
SURUN MURTAMA XITI

Vaahtosaari
Kaksi kupillista maitoa 3 mu-

naa hiukan suolaa ja vanilja-maustet- ta

ja 2 ruokalusikallista
sokeria Munanvalkuaiset vispi-löidää- n

kovaksi vaahdoksi ja
lusikallinen kerrallaan

kiehuvan maidon päälle ja anne-

taan kiehua pari minuuttia kan-

nen alla Kun munavaahto on

kiehunut kovaksi se otetaan sit-

ten varovasti ylös maidosta
lusikalla ja asetetaan

maljaan jossa ruoka tarjotaan
pöydässä Kiehuva maito maus-

tetaan ja saostetaan hiukan
munan ruskuaisilla ja

keitetään sen verran että maito
saostuu Kaadetaan maljaan
munavaahdon sekaan ja tarjo-
taan jäähtyneenä

Jo nouskaa äidit köyhä-
listön

Kirj Hilma Nylund

Ken usvista synkän orjuuden
Luo ihmisille vapauden?
Ken nostaa naisen sorretun?
Ei muu kuin aate vapauden
Nouskaa äidit köyhälistön
Tää aate teidät ylentää
On puhdas jalo oppi tää

Luo punalipun rientäkää
Ja katse ylös nostakaa
Osanne myös on ihmisyvs
Kun voittaa kansain vapaus
Tää lippu teidät vapauttaa
Siis juurella sen taistelkaa
Kanss' veljein siskoin kärsiväin

Tuo kallis kaunis vapaus
On äitienkin oikeus
Kun koittaa huomen oikeuden
Taistolla työläisjoukkojen
Teit' äidit kutsuu taisto tää
Mukaan siis kaikki rientäkää
Se teille onnenpäivät luo

Vakava sairaus — Koska pik-

ku Kallella oli tapana keksiä kai- -

nut että sillä konstin sitä parran
saa alkuun kun vaan antaa par-

turin ensiksi raakata paljasta
naamaa
Sillä aikaa kun toiset istuivat„

syömään silitti äiti Esterin le-

ningin joka oli vielä silittämät-
tä
Iltasen jälkeen alkoi aika tohi-

na iltamaan kun piti joutua
Kuusi paria jalkoja jyskytti

huoneesta huonee-

seen
Yksi toisensa perään käväsi

paatihttoneessa pesemässä ja
kampaamassa Paavo pyyheliina
käsivarrella oli jo kuudennen
kerran koputtanut kylpyhuoneen
oveen kun 'hänen kärsivällisyy-
tensä loppui
— Mitä hittoa sinä siellä niin

kauan värkkäät 'Mirjam Peilai-

lisit äidin kamarissa ja antaisit
vanhemmillekin ihmisille tilai- -

(Jatkoa toisella sivulla)


