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mah-- 'eivät ryövää ruumiita Eräs meille että kerran eräs saksalai- -
väisvvdellä oli se aivan

hän an-- nen komppania tui u os suryu-Tämä- n

dollinen uskoa - ja hämmästyt- - paarinkantaja ne löysi

kuultuaan tuo tävä Kerron tämän tapauksen toi ne minulle Ja tässä otta- - haudastaan huutaen loveni Ja

kemään ja itki 5S tässä syystä että se muistutet- - kaa tämä myöskin" Hän anto kun ranskalaiset tulivat ulos
heitä
s

" iin voimallisesti minulle joku minulle veren tahriman kirjasen jushaudastaan ottamaan

£%£L 1~ mvöhonunin sota-alu- - Se oli taskuraamattu' joka myös- - vangikseen niin siiloni he ve- -

ohhaT han vasta seitsemän vuo- -
ranskalainen kapteeni kaikki ranskalaiset JottHda sen?" hän kysyi "Minusta poi

Omassa Tänne itki iuok- - (kreivi de-
- P?iauflisf- -

ta" tuntuu ikäänkuin olisitte minulle me nyh tapamme heidät kaikki

J Sään h Kai- -
kaisin muistm- - ¥e anha tuttu Te olette käyneet aina silloin kun he huutavat [ to-l- e

Sndn ehääStJ
kyy- -

™ eteenpäin pajtfnctt ojossa clos£rie des LiIacsissa Minä m veri!"

mään: "menettekö te isän tykö?"
koko meuan nV1 hatl kert01' saa tavata monta ihmistä sieltä Mahdollisesti se oli tapaus

Kallekin kysyi jolla oli vielä se- - "Olimme jo valloittaneet ensi- - entisestä elämästä" missä pantiin perkeleellinen "ky- -

kava puhe: "rnenettekö te itän maisen suojushaudan ja lähes- -' Kun kävelin hänen kanssaan ky" käytäntöön jonkun kekseh-tykö- ?

Tanokaa että Janne ja äi- - tyimme toista mihin vihollinen sotilasleiriä kohden sain hänen ään saksalaisen sotapäällikön tä-

ti kuolevat nyt Tanokaa itälle oli mennyt suojaan He alkoivat puhelustaan kerätyksi seuraavan holta pidättääksensä miehensä ka

että tulla pian kotia" nousta sieltä myöskin pitkin ko- - viimeisen luvun siihen kertomuk- - pinaan nousemasta — tai ma h- -

Kysyin häneltä: "Tiedätkö ku- - ko riviä paitsi juuri minun komp- - seen joka alkoi ennen sotaa : dollisesti ranskalaiset sotapaalli-k- a

on isäsi?" - paniani edessä Me tulimme lä-- "Marnen taistelussa" hän ker- - köt keksivät sen estaaksensa

Kalle tuo lihava pyyleä pos- - helle suojusojaa ja yhtäkkiä sieltä toi "jotkut saksalaiset alkoivat miehensä yhtymästä saksalais-kine- n

poika ehätti sanomaan : nousi joukko" saksalaisia huutaen heittää aseitaan pois ja huutaa: ten kehoitukseen riisua aseensa

"äiti on tanonu te on Huttu "toveri" ja heittäen pois aseensa "toveri 1" Me otimme heidät van Sotakertomusten ja sotahuhujen

Heikka ja äiti tanoo että olen He ojensivat meille kätensä 'ja giksi He sanoivat että he eivät sekavuudessa jää todellinen vas-taim-

loukotta tuotu vähän jäi- - odottivat tuloamme Me tapoim- - tahdo tapella ja me kaikin kät- - taus tähän tuntemattomaksi mut

keen kun itä meni Amerikaan" me heidät" telimme toisiamme Mutta sit-t- a minä en voi koskaan lakata

Kysyin: "onko sinulla kenkiä" Mieleeni muistui tuo tapaus ten meidän päällikkömme kertoi aprikoimasta

johon hän vastasi: "Ei ole mi-- kaksi vuotta sitten "Te tapoit- -
„B™BBä!a!i„siSS!5M

iinllri kpnkiä mntkpn aina avo- - 1i1-jt- MiU-s-i tpittp sen?
— —

_

jaloin toitella puolen —" "Oh heitä oli vain pieni joukko KODIN OSASTOPyysin tuolta sairaalta lasten me emine voineet vaivautua hei- -

äidiltä isän osotetta jotta kirjoit- - a tähtensä" Hän kai näki

taisin hänelle koska äiti oli ker- - kasvoistani mitä ajattelin ilä- - ihuiiniiminnilllinillilllllllllllllillUIIlinimilinilllililUIIlim
ran noin huonossa tilassa nen kasvojensa ilme muuttui

pKKULASTEN H0IT0 TALVELLA päälle silloin kuin Imettää tai muu-tämä-

osotteen hän antoikin ja myöskin kun hän katsoi minua ten käsittelee lasta ja pitäisi tarkoin
käski kirjoittaa puolestansa ken- - jjan selitti hätäisesti "kaikki te- - (Hallituksen lapsitoimiston neuvon- - varoa ettei koskaan yski eikä aivas-tie- s

- Ko- - äideille) ta lapsen kasvoille eikä saa suudellaviimeiset terveiset — kevät sitä kummallakin puolella" antoja
tiin mentyäni kirjoitinkin mii- - Minä ajattelin sitä tapausta kait- - sitä aina erikoisesti painostetaan ?omaa° nenäliinaansa lapsen
laista oli näkemäni vaan ennen- - an sitte YVaefram haalissa Pa- - että kesällä clisi pikkulasten hoidos- -

]tagien ja kasvojen pyyhkimiseen
ennätti kirje lähteä mat- - minä kuulin jälleen ne sa oltava erikoisen huolellisia kun

Myoskaan gaa nukkua iapsen
kaan juoksi joku henkilö sano-- voimakkaat

hyvähuudot pariisi- - ZZ TSJSTtZ ff sat!
maan minulle ettei tarvitse kir- - lasten työläisten suusta kun

pahimmat Täten joskus unhotetaan
ygkä„

sat™ että niitä vieraat
joittaa oli sairas sanonut Han saksalaisten työläisten edustaja se seikka että pikkulasten hoidossa

suutolevat ja tartuttavat niihin yskän
odottaa vielä hän kärsii vielä teki heille lupauksensa Minä on oltava aivan yhta huolellisia tai- -

baBillejai viisainta on pitää lapsi ä

jos isä tulee tai lähettää ajattelin että mahtoiko yhtään
viseen

alliaajn-
- ' koin erillään sellaisten ihmisten

Lruaa rahaa I Kuumuus ja vatsatauti lapselle hei- -
heisyydestä jotka yskivät a aivaste--

ahaa vaan se oli miehiä olla taman kaptee- -naita na jft elokmm ajalla el ole vähää- -
levat Syy iniksl pitäisi lapsi tarkoin

ei kuulunut ei edes kirjettäkään nin komppaniassa kaan vaarallisempi kuin on kylmä ja varoa yskäitä on se että tarttuva
' Kuvauksena vaan olen tämän siitä johtuvat sairaudet talvella yska on usein kurkkutulehduksen ja
kertonut sen takia että jos sat- - Myöhemmin kuulin kertomuk- -

0n gll8 se]vä agia ge että lapsl keuilkokUumeen edelläkävijä jotka
tuisi samallaisia Huttu Heikkoja sen ranskalaiselta privaatilta jon tarvitsee talvellakin erikoisen hoidon taudit aiuheuttavat tuhansien pikku-ta- i

itfiP hän — nämä' rivit liike- - ka uskon olevan sen yhdistävän ja huolenpidon niiden taholta joita lapsien kuoleman joka vuosi ja jotka

lapsen terveys ja hyvinvointi koskee ovat paljon helpommat tuhansin ker-

maan min muistaisivat vatto- - '"ifgfXi Se on kumoamattomasti todistettu roin helpommat välttää kuin paran-
in ia pienokaisiaan silla ne karsi- - en nup etta guurl 0fla kuoiemjsta jotka joh- - taa

mykset ovat kuvaamattffhia mi- - jonka tapasin eraana iltana pa tuyat kesaisista vatsataudeista olisi Puhdas ilma on kaikista parhain
tä unhotettu äiti saapi kärsiä tessam kävelyltä Gerbervillen la--

o]lut mandolllnen välttää sillä useis- - ase tällaisten tautien torjumisessa

hunlphtinmn lei- - histöllä Meidän ympärillämme Sa tapauksissa voidaaii tauti voittaa Se ei tarvitse olla kylmaa ilmaa

l±d(t?a 2 ka h u"" kuk-- ja paljon useammassa tapauksessa sillä kylmä ilmakin voi olla epa- -

J(vastaO laskekaa tunnollenne la"'1]k Hvat voidaan tällaiset tapaukset kokonaan puhdasta ja lämmin ilma voi olla

ja tuomitkaa itse teitänne Katu- - Miian peiaau jotKa kaikki yaUtääf ios iapsi oikein ruokitaan puhdasta Ilmavaihto useimmissa a--

kaa tomussa ja tuhassa lähettä- - päällystetty hautakummuilla kuumana aikana Sama oppi sovel- - merikalaisissa kodeissa on kovin

Wää "nlillp Mllitka n- - Kun ilta hämärtyi niin nuo pie-
- tuu myöskin siihen ryhmään lasten puutteellinen sillä ne suletaan tiu- -

L lim net valkoset ristit kuultivat pi- - taudeista joita tavallisesti kutsutaan kasti että pysyisivät lämpiminä 3a
mu apsianne m1nrinstapn knmeita "talvitaudeiksi" nlm kurkkutulehdus siten ilma niissä ummehtuu kelpaa- -

saahkaa armahtakaa! mL? th!:'J keuhkokuumef yskat y ln 8 jotka mattomaksi hengittää muutaman tun- -

KÄRS1VÄ ÄITI nvia Jlan oh hämmästynyt ja gamoin kulll vatsatauti ovat suu- - nin kuluessa Että tämä ilman ura- -

samalla iloinen tavatessaan mi-- reksj osaksi vältettävissä sillä että mehtuminen voitaisiin edes osittain

sr tadahtittt nut muukalaisen täällä "Tekö lapsi tietoisesti ja huolellisesti hoi- - välttää pitäisi äiti°n pitää huoli sii- -

RU1M
huudahti detaan ja että se on ympäröity ter- - tä että jokainen huone jossa asu- -

C-

!lCr f veellisillä olosuhteilla taan' saa ilmanvaihdon vähintään
Almakin olen ollut siellä Mi- -

(Xilkoa ensimäiseltä sivulta) Terveelliset olosuhteet sisältävät kahdesti vuorokaudessa kylmimpänä
nusta tuntuu kun en enaan kos- -

gek& kefalla että talvella sopivan aikana ia lämpimällä taialla voi- -

tyksessä Europan kaikkien huo- - kaan sinne palajaisi lunnette- -
ruual)i SOpivissa annoksissa sopivilla aan paastaa raikasta ilmaa sisaan

matuimpien maiden iäriestyneen ko Closerie des Lilacsin? (pa- - ajoilla puhtauden riittävän unen Joka aika vuorokaudesta

ravintola taide- - puhdasta ilmaa hen- - Kun ilma on kovin kylmä ulkona
kaikki hi- - iiisilaintn jossatyöväen edustajat — gftettäväksl Ja suojeiukse„ tarttu- - vietäköän lapsi toiseen lämpöiseen

vaten että heidän ammattijärjes- - J11?3™11 "ym_ paljon Kaj vai viUa taudema Tavallisesti tätä vii- - huoneeseen siksi aikaa kuin toiseen
tönsä eivät anna hallituksen alkaa "Kyllä vastasin nnna Alita! nieniainittua varokeinoa puuttuu sil- - huoneeseen päästetään raitista ilmaa

sotaa mitään toista viitaa vas- - Mancionisesti re oieue taiteilija ioni Kun lapset taivena sairasiuvai :a yon anmna piuia varua en mäu
taan Hp tulevat liittämään voi- - "Kyllä" vastasin "minä olen tai- - Ei talven kylmyys tee ihmisiä sai- - ei aseteta nukkumaan vetoiseen paik- -

ni„tf„u„ olin raaksi vaan ummehtuneista ja liiaksi kaan ' Jos on viereinen huone min
matifici vIiiIpUbi smrpl-- c inllk-nVs- i teili a lm „„ „„„„ „ „„! — k„™M„ fiv„rni
haiortainattomaksi voimaksi oppilaana siellä kun sota alkoi rakennUksista la muista saman laa- - nitää auki sen sijaan että makuu- -

ioka ulottuu vii koko Europan Kuulkaas — olen iloinen että ta- - tuisista paikoista jossa hengitämmo huoneen ikkuna olisi auki jos on

huolunatta va

ja he tekevi
laknn kuin v

tltakiintien ri o sti pasin teuiar miiuuui ei uic ijdi-
- otvuiau numu m™ aao u "r r

! j
nhtiä takaisin kulettaen taudin basillit henkilöstä tyisl tai jos siitä aiheutuisi liiaksi

it yhteisesti yleis- - pn aikaa täytyy to[seen Lapget varginkin ovat hyvin koya vetQ huoneessa
ksi mies silloin ios kortteeriini mutta nnna naiuan h„r]luyA „„ tartunnan tana ta- - T__ i„i„„„„ „nin toi ir

j
— Juä ivyuilo uil auitaio (ui J

sota julistettan Tos heidän halli-- antaa teille jotakin be voi Olia Valla syystä että ne ovat suurimman kyimä kostea tuuli puhaltaa niin

tuksensa saavat heidät sotarinta- - teille joksikin hyödyksi" osan päivästä sisällä ja äidit luulevat snioin pitäisi lapselle antaa raitista

kiiti Vip kohtaavat tni- - TTän käteeni naketill BlLa nuolB pu"il 'f""11 ilmaa joka palva nuolleessa joniiamaan ja työnsi kaiken a}kaa että lapfil pj p8agIgi akklraat oavt auk tal ulkona veran
sensa kasvoista kasvoihin sota- - jonka huomasi olevan tukun kir- - kylmettymään llalia missä on katto päällä mutta
kentällä niin he huutavat tun- - jeitä kirjoitettu saksankielellä Xidm pitäisi käyttää kaikki vai- - lapsi' tietysti pitää lämpimästi pu- -

nttssanan "toveri" ja heittävät kun tarkastin sitä tulitikun va-- lassansa olevat keinot estääksensä kea Lapsi pitäisi viedä ulos keski- -

pois aseensa kieltäytyen tappele- - lossa "Mistä saitte nämä?" ky- - lapsen saamasta 'yskää' jolla nimellä päivän aikana vähäksi aikaa ei kos- -

sitä tavallisesti nimitetään "Yska" kaan niin kauaksi etta lapselle tulee
masta Miltä mahdollisuuden irvi- - syin mina Loisin ne miehiltä

saa alkunsa basmeista siiS tartunnan kylmä Varsinkin pitää niin nuole-
nkuvalta tämä nyt tuntuu kylmis- - jotka pistimme kuoliaaksi— sak kautta joka hyvin helposti tarttuu tia hyvin nuorista ja heikoista lap-s- ä

kirjaimissa kerrottuna! Mutta salaisilta" hän sanoi "En löytä- - toisesta ihmisestä toiseen kun yski-- sista
silloin kuin he sen sanoivat sei- - nytkään" hän oikaisi samalla pu- - tään tai aivastellaan Imettävän äi- - snioin kuin lapsi alkaa kävelemään

laisella vakavuudella ja päättä-- heensa "Ranskalaiset sotilaat jbta f Ja liikkumalla voi ottaa lämpimänsä


