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Ei Ole Sotilaana Olo kili- - MÖkin tytön pakinaa tn Pka oli aivan haltioissaan Antilla mennään pääkaupunkiin

tnitn rniililtiknn Vähän väliä hän huusi ääneen: eikä vaivaistalolle Ja anna tä- -

Tervehdän ystäviäni Hija Hilliä — Kyllä pitäisi rovastin olla mä kirje isännälle myöskin Sii- -

aikana "itseään soimaavaa" ja Aaroa jotka kuulemassa Tai: Alitalon isän- - nä on minunkin terveiseni
olette huomioonne ottaneet Mokin- -

H otci: millia~ AnttI --nnm'i
Julkaisemme tässä kirjeen vain yh- - tytön tMotuksen keskustella avioliit- - "J" JMtflTi k?ttI

den sellaisen kirjeen eräältä meri- - tjkysyuij ksestä Aine ci laajaperäi- -
1 kääntyi Jaskaan ja kysyi : voisi tulkita kiitollisuutensa

sotilaspojalta varotukseksi kaikille nen ja kokeneet tietysti voivat siitä x— Onko tuo puhuja itse Ju- - Jaska löi Anttia olkapäähän ja
nuorille miehille etteivät antautuisi enemmän puhua ja iillevämmin mala? Tämäkö on se uusi mes- - nauroi:
vangiksi vapaaehtoisesti Kirje on kulll lukemattomat ias josta päivällä puhuit? — Ei sintillä ole mitään Idit- -
seuraavan sisältöinen: ei löydy kaavoja ia jos
Golf of Fonseca Central America lövlyvKn nHi! ne kaavat eivät sovi Muutamat nuoret tytöt pyrs- - tamista tay tm vaan velvollisuu- -

29 p marraskuunta 1916 — Arv jokaiselle Ihmiset ovat niin erilaiset kahtivät nauramaan mutta pu- - teni Jaska oli tyytväinen kun
Toimitus Tehkää hyvin ja painakaa luonteensa kuin näkemääkin puoles- - luija selitti mitä tarkoitetaan ehti oikeaan aikaan avuksi ja
tämä lehteen Olen portlandilaiiien ti Iloilla on kullakin toiveensa ja messiaksella ja sanoi yhtyvänsä Antti oli onnesta ylivuotavana
ln°Urnallna Paämäthänsä Siksipä teisten mmi tai A „ tt-

-
kaikkicn rovastien Antti juoksi Jaskasta erottuaan

onnettomuus ei tee tobia paljoakaan
Miksikä silloin kun kansalliskaarti viisaammaksi' Minä en luule että si- - Ja isäntien pitäisi olla taalla nunka jaksoi etta saisi Munan

lähtee Mexicon rajalle puhaltavat vullisten käsitykset meitä niin suu- - tunnustp massa syntinsä ja va- - ja lapsetkin siitä onnesta osalli- -

soittokunnat liput liehuvat äidit it- -
r?3fia määrässä valaistavat ja herat-- kuutti että se aika tulee var- - siksi

SeSS"hiiB!n!iTi!?h1iif viU fcylolitton mer- - masti joIloin näniä syiinissä ry _ Mitähän tuolla kopassa on

on komiteoita jotka ilahduttavat t"5'X ovat
sen

oma
kokonaisum

luontaiset
ussa

eli
Jo- -

it !"Jat Joutuvat tilille sen voiman kun se noin painaa? Oh se Jas- -

heitä rajalla ja kuukauden parin 0pnaicpi vnatimuk" oita he eivät edessä josta he nyt verta ime- - ka Jumalaakin parempi pulien
Antti itsekseenpaasta he palaavat kotiin ja neita nllta eli käännä toisen "Kanssa sa- - vat

__(Jatk)
otetaan vastaan juhlallisuuksilla rmniuiseksi
TYlllttn mottö va Irina iaocea viioacä n _ ti-- itii _j j ~ ~ Puheen loputtua olivat kuuli- -

„ u„™ „
luvrvjar imut ajaius uvu-- v„ i("leviä meripoika-raukkoj- a ei kukaan jll r sitovista tekijöistä oi ehdot- - Jat Ial111 lumotut Aayttl sata

VIINIRYPÄLEENmuista Me kuulumme Mexicon var- - tomasti niin Luonteitten yhtäläisyys kuin puhe olisi kesken loppunut
MUSTA TERTTU

(Jatk 8:Ita sivulta)

tioiaivastovaheen ja oiemme oneet el ole niinkään välttämätön olemas- - vaikka se kesti kaksi tuntia
täällä joulukuun 27 päivästä 1915 sa Avioliitolle on tärkeintä se seik- - T k : m!uialavalle oi- -
asti ja pidämme vahtia La Plaz ka että puoilsot voivat täyttää tois- -

' „! !
itaen b'"}™ mutta selvätä uisenMexico ja Corinto Nicaraguan vä- - tensa puutteellisuuksia siis saavutta- -

Iillä jonka matkan olemme tehneet vat ominaisuudet toisiltaan Silloin puheen ja lopuksi lian kertoi
monta kertaa ja meidät määrätään he itgestään tulevat yhdeksi sieluksi Antin kovan kohtalon Kaikki hänen omakätinen nimikirjoituksen- -
matkaan antamatta meille hetken- - kasvavaksi henkiseksi voimaksi Yh- - Antin kär- -kiiuliiat ottivat osaa sa Luutnantti näki hämmingin jaaan tietoa auta ede tanaln eika '

nikan
al'a!"' teiset pyrinnöt ja poliittiset Kasityu- - c:mvin :„ toivoivat että uusi joutuinifilllä nlo snnrlnllp ältplä ia wnnnfii!i

auttamaan

Nähkääs tämän paperin olette tetL llivVUKiIl SeUiaaVrtU JLOCOlll „ ' r

lemmitvitä hyvästiksi Me tunnemme in vQO zan 4ntVo rivo t lfiintvnept naiva kaikki muuttaisi in e ty
sääliä niitä poikaparkoja kohtaan toisiinsa syvemmistä laajemmista töt jotka Antille nauroivat nyt allekirjoittanut Se tietää sitä että

joiden täytyi mennä rajalle kuukau-- syista mnnstnivit häveten omaa ke- - olette osakas täle liikkeelle Lausun

deksi pariksi sillä heillä oU todella Mutta ikävä kyllä että niin on '
Tlska

tervetulleeksi liikekumppanina! Men- -

ikävä aika Me olemme olleet täällä aina ollut ja ön vieläkin että mie- - ) tmiUi} j ttaan Kysy kaa nyt jos haluatte ilmoittaninan"

jo 11 kuukautta Sitte viime joulun net haluavat puuron keittäjää ja m"i0 joukossa ketaan jotka Ha- - "Hävytön te olette mitä suurin

olemme saaneet vain viisi vapaata najset leipäpuuta ja naisen useam- - luavat vapaaehtoisesti auttaa rikoksellinen! Minä selitän teidän

ptuvau ja iimuuoiusesu saanmB Xa- - massa tapauksessa täytyy oua niin- - Anttia lahjottamalla joiiKtin pen- -

Ki auta — ei vähääkään kiinni

napataan — on paras olla vaiti Sa- -

— On kajahti k'" yhdestä non yfeä kerran
suusta Muuta el Magda enää kuullut eikä

Kerättiin kolehti joka tuotti ymmärtänyt hänen päässään kiehui

kolmekymmentä markkaa Ant- - °™it humisi ja hän oli niinkuin

ruänkin joulun viettää täällä Pel- - kuin oletetaan joka usein on näl-

kään että olemme unohtaneet miltä seiie innoittavaa
kuuluu torvisoittokunnan säveleet ja jospa voisimme kohottaa valon
mitä äitien ja lemmittyjen suutele- - yjiriä niin ylös että se voisi

tulee niin luulen että suurin ]aista niitä pimeitä hämäriä avio-os- a

meistä olisi liian ujoja siihen liittoeiämän sopukoita aurinkoiseksi
Meillä on liikkuvakuva-näytäntöj- ä iämmöksi ja sovuksi heille
lnivnlln in sp nnttnn vähän Mnttn t: '4lrnn Jlrnia ocio nlää ti oh aivan sulata kynnchksi

' '
± „

iviilliuianiii i emo pti iiiiiime KalKin voisimme paljon eneni- -

yksinään Avioliittoon pyrkivät ovat iisKa kihu miu luettavana sanoi laiha nainen ja
man nauttia vapauaesta siellä Koto- - kuin kalat — menevät mertaan ja lcsta alkoi kiireesti lukea:
na jossa saisimme käydä hyvissä sitten tulisivat pois Kureilulla ei Jaka oli vuokrannut raittius- - "Heinäk 23 p 1915 Ellen minä
teattereissa ja kuulla Kaunista lau- - mihinkään päästä vintoHst-- i huoneen Sinne hän allekirjoittanut kolmen kuukauden
lua Meillä kyllä on nyrkkitappelua Aviosiipan valitsijat voi jakaa koi- -

kuluttua suorita lainaamaani 300000
laivalla joka päivä mutta me olem- - meen osaan: ensimäiset etsivät kau- - vei Ainin ja uiasi iiiaiiistil juu ]ankeaa kaikki omaisuuteni
"mo siihen väsyneet Ulea entinen niita ja komeita toiset hyvinvoipia ka Antti nälkäisenä ahmi kiintelmistö sekä irtaimisto maatila
jäsen A O N G tykkhäessä varallisia ja kolmannet joita on vä- -

jska 0]j ]10t kaupunkiin tul- -
ja viinitarha luutnantti von E H

CLARENCE N ANDERSON han rehellisiä ja yksinkertaisia naan
-

t talousaittaan jos- - Maurerille" sitten seurasi kenraalin
U S S Chattanooga Corinto Kehotan asiaan innostuneita jat- - "l- -

y
nimi

NirarMsiia n A voaknatpina näistä asioista sa myytiin säätyläisten vanhoja
Täiiö osti vcirinoiooon ont oiuovonn vuotena suu-- ioidtn Taskn valitsi ar- - Marfa syöksyi nauta kohti ja tali'

Minäkininnostuksellaväkeen meno ollut vapaaehtoista rau- - remmalla haita Munalle mustan puvun
u
Te Jlrot o]et(e (ge kirjoittaneethan aikana vaikka kyllä on jo seit- - koetan jatkaa Aaron ajatuksia taiou- -

:ms]lp kunekn ikänsä iäl- - m„° ™„h to m„rhnintasemasta i i" - - ~
ja terveydenseman vuotta ollut

iVOBtU- -
olemassa laki dellisesta
teksi jokaisen määrääväisyydestä avioliittoa koske- - kecn kenpsta ja sukista alkaen Han hyppi ilma sa k ta

asavelvollisuus- - vissa asioissa joista Aaro kirjotti Sai Anttikin osansa aina kra- - nut eläin jonka kynnet eivätjoka sodan aikana
n tplrnn f nfcan Tnialipn

vaa- -

„i„i„„i„i m l„i 't :u b„hisiQtnii lpvnttn 11-- : intin tustajaa pelottaneet

tehdä asevelvollisuus pakoiluksi jo uuden vuoden vievän okas aJs-
-

kuin kolllllpojan ja sitte vei hä- - ylZJmt aivan levonfsena

mkim tvttI) net ison peilin eteen ja kysyi vastaukseksi Martan sanoille
kee etupäässä teitä Tahdotteko ai- - toivoo _ Tunnetko kuka mies se tuo "Muista jos ilmaiset näitä seik- -

jutteko alistua siihen vai tahdot
teko toimia sen joukon mukana joka JJJfEN ALITALON
tMo"

ANTISTA TULI
f koja kidutan mma sinua valuna

01
kymmenen vuotta!" lisäsi hän ham- -

— Luhan mma tuota toista
pa)den välistä kuiskien ja sitten hy--

tiiime mutta sinut tunnen Vjn kohteliaana astui ulos huoneesta

Antti ei tiennyt että sellaisia ohjaten Magdaa kädestä joka oli

lasia on olemassa joissa voi näh- - P°ls suunniltaan
Nuori leveanaamainen kenganpuh--

da elavan kuvansa Jaska selit--
ilmoittamaan että vau- -

SOSIALISTI
(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)

NAINEN OLEN

Mä olin vajota tään yhteiskunnan
suohon

Vaan luja tahto ylös nosti mun —

Se tunto: nainen olen
Kulki rinnallani auttaen

Se erhe oli lemmen virvatuli
Joka tietä näytti eloon elämään
Ma sitä seuraamahan raukka kävin
Oman elämäni unohtain
Mutt' kiitos siitä olkoon tahdon

lujan
Sekä tunto: Nainen oon

Valon valtatielle palajan
Että tielle oikealle

' ~ '

ti hänelle mikä se on ja selitys nut odottivat saaren sillan luona

kirkkoDUvttssaan Taska vei An- - sai Antin nauramaan omalle tie- - "Vai on teillä otettu uudet tavat

oerälie että sairas viedään kotia heti noin
tin salin Matti tuli tämättömyydelleen

i:iltptT13aeÄ vaan Ai ai sentään kun ei vaan
vastaan ' terVehti kädestä kuten Antti oh kotiin

käyjgl ygtävä]leni Fred

vanhaa tuttavaansa ja istui An- - tietämättä eta Jaska oli naneiie rikil)e keran kävlj ja sitä hän saa

tin viereen puhuen hänelle kuin vielä varannut kopalliseu aartei- - ikänsä muistella Piru vie ellette ole

rini- - varovaisempia niin paras on minun- -
Antti unhotti taveljelleen kin lähteä käpälämäkeen tästä" pau- -

Mina tulen saattamaan sa
set vaatteensa ja luuli olevansa —

khanit

taivaassa n01 Jaska Ja ottl °Pan Kateensa: --Tuki laukkusi lurjus ja pidä se

Kello löi kahdeksan Matti — Mitä sinä sillä teet kysyi aina kiinni kyllä toiset osaavat olla

astui puhujalavalle ja sinne siir- - Antti ihmeissään Jaska nauroi varovaisia'
A r i i a riif-- o lTi He olivat saapuneet jo nlko-ovell- e

tyi jokaisen katse viaiu un m- - - Marfa ahml täygin siemauksin rai- -
i i

Sä nainen älä naista alemmaksi astu nettu selväpiirteiseksi punujaKsi Janena Ainau ja j Us(a j]maa_ „oi kuinka ohslmme on

Vaan nosta Dääsl vlös valohon! I olihnn hänen kutlliiakuntan- - Antin hyvästi ja lupasi loimiLiaa neliiget iog nama kaksi kuolisi ak- -

Ja naisna arvokkaana astu sa vasta aakkosista alkavaa En- - hänelle työn Helsingissa kiä" valahti kyttyraseikaisen lmei--

si sanoillaan tempasi puhuja kuu- - - Sano isännälle että ota uu- - täjän aivoissaUuden elon työhön jalohon
—HILMA LANDER

mukaansa eruianiMii m- - B joNew York Iljat


