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Minkä nuorena oppii g

MBIB sen vanhana taitaa g
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Puumiin hftlirlnfi y y illKlfl IIUUUUL
mana illana iltlsPlrtissä sicila
istuivat miorikot leväten mat- -

s'Sne sipsutteli näissä ajatuk- -

sissaan lähemmä liettä tuleen
Menivät Helsinkiin palvelukseen
Siellä oli heillä täti Teppo llem- -

Keitä ovat nuo urhot tuon

Tampereen taiston

jotka hautansa Pyynikin harjulle
sai? 4 '

Ah! Ne ompi veljiä punakaartin

jotka kaatui edestä oikeuden

Oi nukkukaa ryynikin kuni- -

jmjen alia
te vaipaudcn puolesta taistelleet!
-- Sai Pyynikki kätkeä kumpunsa

kan vaivoista Ajattelivat aika- -

uutta taivalta iota lie tulevat

yhdessä vuosikymmenet kulke- -

maan tämän pirtin katon alla

Teppo Hemmo kuvitteli kuin- -

ka tyot :a toillet tasata kuinka
edukseen elämänsä järjestäisi
Kuinka saisi riistan riittämään
kahden suun purtavaksi Vieläpä
viidenkin kunhan vuodet vieri
Teppo Hemmo tunsi ensi ker- -

ran eiämässään onnen sirun o- -

nassa Lämmitti niin kovin
t -

alle smieen hänen kohdalleen kun
myös monen neitosen lemmityn ]lan katsahti punaposkisen ar-

maansa puoleen nuorikkoon
Kai kesäisin neitoset kulkunra joka onnesta säteilevänä tuijot- -

johtaa ti lieskuvaan takkatuleen Mu- -

ihanan (Pyynikin hautojen luo? kavasti läiskähti Hemmon rin- -

ollut toki kukaan " Mä "" 'ennen kura ei Aloncssenin naiset kirjo-hän- tä

osunut Signeä tavottaa oli jälleen pois sulattanut ta [otkut heistä vastaavat että
Oli se -- onni

' kuontunut o li koreaksi Tepon- - d o]e ajlkaa Se voi jossakin ta--

katkea kyyneltä
monta

ja kuulla kaipuuta katkeraa
Tili K

Teponniemen
:: asukkaat ::'

KIRJ HELMI MATTSON

(Jatkoa viime n:roon)

tuijottavan mielien luo ja ky-
-

säsi ajattelematta:
"Eikös niin?"
"Mitä niin?" — mies hvmyil

Ien sanoi

"Että käyt nyt kansani illal

hselle sillä luulenpa etta si
nunkin vatsasi alkaa vaatimaan
veroa vai niitä?"
Ja i eponnicmen asukkaat soi- -

vät 'hartaudella omassa pirtissä
ensi ateriaansa

Kolinan luku

Monta talvea 01 senjalkeen
Teponnemessa eletty
Monet tuiskut olivat vihmo- -

nect valkean lumen leponme- -

tuen mokin katolle Moni hele- -

ort nvifniifin lm o rt 11 lii 'i

memen ympäristö Kivetty oli

P™0 Piitaiksi sileäksi nurmi- -

K°t tasotettu

Työtä oh tehty paljon mutta
varallisuus ei vain ehtinyt sita
mukaa kasvaa
Kuta lukuisampi vuosi vierah- -

ti sita useammassa lapsi vuotees- -

sa Signe emanta makasi

— -

MIETELMÄ

Sy t ° a
™ZlurtZ" !„

Yhdessä nyt tyot tehdään yh- - hionta pennistä vieia 011 eios- - esm kuten 011 Toverittaressa
Ei 111111a vuosikymmenina vie- -

(]essä lemmenhurniat nautitaan sa vaikka osa heistä oli nuorena keskusteltu naisasiasta ym ti-

la joka korpeen Jioyryheyosilla _ Eikos nijn? ky j Hem kuollut ja kirkkomaahan kan- - seiu kuulee sanottavan: "en tu

Herrat ajoi hevosilla ja mo ajatuksielsa jatkoksi nettn „ä tarvitse enään oppia" jakuomureella talonpoika ka vi Ensi vuosina viettivät TeppoMitä?!" vaimo uteli kylla työläisnainen ei tarvitse
Jalkasin tai suksilla umpea au- -

Niin — että eikös niin" sanoi Hemmo ja hänen vaimonsa huo- - mmUa kuin oppii työtä teker
ko1' Hemmo uudelleen huomaamat- - lettomampaa elämää vaikka työn nlaän" — Niin ei kuitenkaan
— Eväskontin otti selkäänsä ta sen paremmin ajatuksiaan raadantaa oli yllinkyllin -

sopisi kenenkään ajatella
Reikälepä ja ääneensä selvittää Mutta suuhiirf-panemist- sen- - tenkä me sitten voisimme nousta

metsopaisti mukaan !Ei sinne Nuori vainio naurahti moiselle tään riitti runsaammin oi miesten kanssa?
'päivässä ehättänyt morsiamen vastaukselle Vaan kun aina lisääntyi perhe Sehän 011 mahdotonta Meidän
hittiin siksi pitkä matka oli

Ajatteli sitten : tottahan vielä svntyi lapsi joka jouluksi" tuli olo pitäisi seurata jos emme itse

— Onpa kumma jos ei käy vuosien varrella ehdit selittää tukalammaksi pysty kirjoittamaan kaikkia si

suksenlatua 'vieri viertä ajatuksesi tarkemmin Tarpeet lisääntyivät eikä tuot- - ota työväen puolueen lehdistä

kun takaisin palaan tuumi mies Nousi sitten lieden luota ja teet silti kasvaneet yhtä nope- - hiistä usein loytaä monta opet--

Kierränpä kautta kaupungin alkoi emännän tavoin etsiä' lei- - aan Kärsitty oli päiviä luonen- - tavaa palasta — Siis Monesse-Käy- n

kultasepältä renkaan ha- - pää ja särvintä suuhun panta- - laisia Puutteen päiviäja jos- -
1111 "aiset ruvetkaapas jokainen

kemassa Saa nähdä kelpaako vaksi Tuntuu jo ettei ruumis kus ilonpäiviäkin niinkuin lo- - vuorotellen kirjoittamaan ja
ku-ko- ru

Signe Terhon sormeen — ole ruokittu paljailla mielikuvil- - massa auringon paistetta pahain
en J? ennen sanoni tehkää vaik-Jo- pa

nyt miehen mieltä nostatti la vaan että se vaatii muutakin ihnain edellä - ka tikusta asui Kylla kaikki

rasvaa ettei luiden saranat ehdi Vaan aika riensi rataansa tiedätte etta jokainen saa sulien-O- h

mökki oh 1
epon-nie- ja heltya ja a]a narista_ Nyt luulivat Teppo Hemmo ja kirjoittaa mielipiteensa Sus

Vajmo tyytyväisenä hymyili Signe emäntä että he olivat von että etupäässä nuoriso ru-k- ös

palvettä teki jaytyneeseen kun löysi maukkaita jaloja pöy- - päässeet pahimman ohi Lapset Peasi kirjoittelemaan keskenään
routaseen rintaan dälte vietäväksi vanhimmasta päästä olivat jo ai- - J? mvos lakkaammätkin Kuten
Jo sulatti sulatti se

Olijia Hemmo osannut varus- - kaihmisiä mailmalle kykeneviä
tiedätte jos ei oje paikkakunna- -

taa särpnniä Ei tainnut huono Pan" tvttäriatä lähti nni kntnil ta UUtlSia 111111 el lliyoskaail tl- -

111011 sisar I än 0J1 puoliruotsa- -

lainen vanhapiika niineltään Hil- -

dur Oroonroos

(Jatketaan)

ONESSEN PA

Hei! MoneiKenin naiset Olpt- -

teko te vallan nukkuneet? — Eh- -
kä ihmettelette miksi kysyn niin
Tärkotukseni 011 että niiksi ei
Toverittaren 'palstoilla näy u- -

seimmin kh louiksia uonesse- -

nista? Onko a'siain vähyys säv-
ynä? Ei — se ei voi olla sillä ta- -

pahtuuhan täalla ailla senverra„
että olisi aihetta kirjoittaa Ja
nic ri imm e f n li vtn ci ncifi n min
teke ä &m vai:ka tikusta_ Q_

i„ „ „ r1„4 =::i„„"-- uvni yM 1111 o v iti diiiiii' J J

la olisj aikaa sanovat että ei he
vjtsj kirjoittaa sellaiseen lapsel- -

liseen lehteen — Miksi me nai- -

set kaikkea josta
n)e saataisiin enemmän tietoa
kuten esimerkiksi oinasta lelules- -

tämnie? Sen kauttahan me kaik- -
k naiset voisimme keskustella

latikset noneasti enene Jokai
nen haluaa nähdä etupäässä o- -

mnn iinikknkunlriiisn kirintiikpt
nuistvsjunia on nyt

i
kaPP?

näytöksessä
-

:3:s!

Kesajmiiiiie saapuisi lanne pai-
-

illoin Siis kaikki mukaan

Täällä otettiin kiinni S italia- -

iaista mjCstä jotka olivat Cleve

hindistä He varastelivat ihmis

ten rahakukkarolta kaikilla sala-

peräisillä tavoilla Tie ilmoitti-

vat satakunta miestä tulleen Cle-

velandista aivan siinä tarkoituk-

sessa että varkaudella elää

Andrew Provn Fayette citys-

tä sai kärsiä suuren tappion kun
hänen karjansa oh suuren myrs- -

kvn ajkana ulkona laitumella
Kedon vii kulkeva sähkölanka
katkesi joka tappoi 9 päätä kar--

jastLi Vahinko nbusi noin $810
saakka

FJikä olen taas lörpötellyt lii- -

kaa : siis toisten lisään
Hauskaa kesää toivoo toveruu- -

della
TYYNE M—A

—

rossland b c Canada s s' Osaston

JLÄVÄÄftÄÄS U
kello 3 jpp

Yksin" täällä mökissä olisi

hän saanut jurottasi
Mistäpä muualta hän noin

lempeän ja soman olisi löytänyt?
Ei ne kaikki piikaihmiset olleet
tämän tytön veroisia 'Ei var- -

maankaan
Ta nyt hän saisi tätä pidellä

kuin omaansa

mies hänelle sattua
Hyvä se on elämä alottaa kuir

non miehen rinnalla

Parempi
-- toki asettaa jalat' o- -

man pöydän alle kuin arkaillen

käskyjä kaiken ikänsä kuunnella
toisen karianiikana

juro oli tosin mies
Ei äkkiä ihastunut ei

löytänyt kuten lian mutta mm
- i „!i„„- - i„:i a iiiiiiiiljiicl11 iMuattn uicLuiui
Eihän se paljon nauru miehelle
sovikaan Kunhan on rehti ia -'
rehellinen ja hvvan kohtelun an

sanneet vaikka on nuori mies
Kovissa 011 ollut valjaissa-li- ian

innllnn 'lrb-pmi-

aan kertoi On nähnyt tuulta
ja tyyntä Maat ja --mannut on

J

ehtinvt kulkea Eikä tämän pa- -

rcmpaa kultalaa hänenkään tiel- -

lecn sattunut Yksinäisen kor- -

ven konnun kääntäjäksi rupesi
'Sen lepopaikaksecn katsoi

Ei Signe miestä muistellut

paljon sen jälkeen kun hän pois
Mustiasta lähti Ilkamoi joskus
jurolle aikansa kuluksi Senkös
tuo mielessään ipiti nyt häntä
kosimaan tuli?
Miikin oli valmiiksi tehnvt ja

peltoa muokannut ennenkuin
kysyi

Toinen luku "

"Halli" haukkui ja murisi

leppo Hemmon tuvan portailla
kun risut metsässä rapisivat Te- -

ponniemen tanhuvilla
Mitä likempää risujen ratina ja

suksensauvoien lumeenlvönti
kuului sitä enempi koira kie- -

mursi häntäänsä ja suurempaa
murinaa piti
ivrt_ :„: i„ „uau-
iiiiLicl ii i iiiiii ii jjiuaaii tiuLiL- -

tvä ' lakkasi piski kuin häveten
haukkumasta kun tuliia olikin'
oma isanta itse

Katselen elämän suurta turmaa jon väkeä sillä "Palava
- nuraiensas" nävtellään täällä

Katsoi kotivahti kiiltävin sil- - taa — Ei jile tainnut
isäntäänsä mutta vilkasi kään poloisella olla päivät paras-toisee-

n

tulijaan ikäänkuin sa- - ta lajia Jo on otsaan kurtut o- -

Muistelen kotiani Pohjolan
maassa

lUusteei1 veijiain _sen muriiei- -

Itku ia tuska lie neula koissa- - —
1

unanen soihtumme silti ei liuku
luokkamme nuoret jos kuolohou

nukkuu

]un veljyen nuori et enaa sa

Ulll

Sllud uu"-!'lP'ul'1"
'on sankal'' nuori siell rau- -

lassa !ePaa
Sun k"o0SI s'' ei unholaan Jaa-

kuolosi veljyt terästi mun

mieltäni'
Slm puolesta kostan ma järjes- -

telmän nurjan
Tuhatkerrom enemmän mä kr

™o'} ja kostan
Jos toinenkin veljeni kaatunut

siellä
MulP lippumme hohtakoon kos- -

ton tulta vaan

KALMA

nocn: kylla mina sinut tunnen

Teppo Hemmo mutta kuka se
fii-- i - nn ifiii1n ttiiiniJi
tuot?
Hemmo kuin olisi arvannut

koiran katseen virkkoi:

"Hyvä Halli kotivahti älä
enää murise Älä vieroksu uutta
emäntääsi Tutuksi tulet vielä

tälle tulijalle
Kalsojipas Halli tämä se nyt

oii Teponniemen emäntä Tämä
se on nyt Signe Terho"
Koira heilutti iloisena hän- -

täänsä kun Teponniemen asuk- -

kaat yhdessä pirttiinsä astui- -

vat
"Halli" seurasi perässä
Ratisi iloinen takkavalkea sa- -


