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Ei etsijä viipyä malta

Ei etsijä viipyä malta,
hän lähtevi kulkemaan.
Joka kunnaalta, kukkulalta,
hän silmääpi taivaltaan.

Se on yhätä jylhä ja kaita,
tasapaikkoja, loivaa ei näy.
Ei takaisin hän kääntyä taida,
päämääräänsä kohti hän käy.



Viisi neuvoa rakastavaisille

Morsiamelle:

Älä ota milloinkaan käsityötä tahi luettavaa esille kun olet sul-
hosi kanssa, jollet hänellekin voi antaa jotain työtä ja jos tapaatte
vain harvoin. Sillä käytökselläsi sinä silloin osoitat tietämättäsi
välinpitämättömyyttä sulhoasi kohtaan. Muista: hän ei ole tullut
luoksesi lukemaan eikä työskentelemään, vaan olemaan sinun
kanssasi vapaasti.

Koita välttää riitaa ja huonoja sanoja, sillä et sillä saa sul-
hoasi onnelliseksi, vaan pahennusta saat käytökselläsi aikaan.



Älä milloinkaan pyydä päästä pois sulhosi luota, ennen kuin
hän niin haluaa. Sillä jos niin tahdot, saatat sillä vain mielipahaa
sulhollesi, voitpa vielä menettääkin hänet.

Älä milloinkaan puhu sulhollesi entisiä rakkausseikkailujasi,
etkä myöskään ihaile ketään näkemiäsi poikia, ei ainakaan niin,
että sen sulhosi huomaa, sillä sellaisella käytökselläsi voit saada
paljon pahaa aikaan — Voitpa vielä menettää sulhosi rakkauden.

Kun olet varma sulhosi luotettavaisuudesta, niin älä kiellä
häneltä mitään, sillä jos kiellät, menetät parhaassa tapauksessa
hänen rakkautensa. Kuitenkin, jos sulhosi menee liiallisuuksiin
tulee sinun kieltää se häneltä. Sen kuitenkin huomaat jo seurus-



* * *

Sulholle:

teluaikana miehestäsi, jos hänellä on sellainen luonne, sillä sen
hän näyttää tavallisesti sinulle jo seurustelunne alkuaikoina.

Nyt kun sinulla vielä on aikaa, koita päästä morsiamesi luon-
teesta ja tavoista täydellisesti selville, sillä jollet ota ajoissa sel-
vää tulevasta vaimostasi, et tee oikeen itseäsi ja häntä kohtaan.
Avioliitossa on kaikki jo myöhäistä, sillä vaikeampaa se silloin
on enään teidän erota, vaikka huomaisittekin, että te ette ole
toisianne varten tähän maailmaan luotu. Koko elämänne on sil-
loin mennyt pirstaleiksi.



Älä tee liiallisella öiden valvomisella morsiamesi elämää kiu-
salliseksi. Paras aika on teidän erota 10 —11 aikaan illalla.

Älä milloinkaan käytä väkijuomia, silloin kun sinulla on mor-
sian, josta on tuleva sinun vaimosi. Et käsitä kuinka paljon mor-
siamesi kärsii juopottelusi tähden, voitpa vielä menettää tuollaisen
käytöksesi tähden hänen rakkautensa sinuun. Sellainen koti jossa
käytetään väkijuomia, ei voi milloinkaan loihtia onnea ja kukois-
tusta perheen äidin sydämeen.

Sulho-aikanasi saat sinä antautua morsiamesi kanssa „lähei-
sempiin suhteisiin" ainoastaan kerran. Kaikki muu on liikaa.



* * *

Vältä liiallisuuksia naimisissa-olosi aikana, sillä vaimosi kärsii siitä,
Voitpa viedä intohimosi tähden hänet ennenaikaiseen hautaankin.

Missä luottamus puuttuu, siinä puuttuu lemmen - seppeleestä
kaunein kukka.

Lemmi kun elosi vielä on lämmin. Lemmi kun elämä suloa
suo. Lemmi, kun maailman myrskyt eivät ole vielä tiellesi mur-
heita tuoneet. Puhdas ja pyhä lempesi olkoon. Kirkas kun
aamulla alkava koi. Tiellesi taivas ruusuja suokoon. Jotka ei
kuolossakaan kuihtua voi.



Kaikellaisia.
— Nuori rouva: Tänään laitamme makaroonia päivälliseksi.
— Palvelustyttö: Paljonko sitä pitäisi ostaa?

Rouva: Jaa, osta nyt joku kolme, neljä metriä!

Viekas tarjoilijatar. — Nuori keltanokka ylioppilas:
— Mutta, Laina, tämähän on hävytöntä, — kuinka on tämä

hius tullut liemiruokaani?
Laina: — Se on kaiketikin herra kandidaatin poskiparrasta

irtautunut!
Ylioppilas (hyvittäen): Olette oikeassa, Laina, suokaa minulle

anteeksi.



— Rakkaudentunnustus.
— Rakastatko myöskin minua, Tauno?
— Kyllä, rakastan myöskin sinua.

* * *
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Viipuri

Mustainveljestenkatu 14.
»Mokka"

Haukipudas
Rauha Lång, (neiti)

Martinniemi.



Albin Hokkinen (hra)
Haukivuori as.

Kalle Keskinen (hra)
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Räät. Alenin liike.

August Nieminen (hra)
Vesilahti
Toivala.

Irene Lähde, Irja Laine, Inkeri Laakso (neitiä)

J:kylän Osuuskauppa.
Suolahti



Heikki Autti, (hra)
Rovaniemi.

Kemihaarakylä, Autinniemi.

Arvi Ikonen, (hra)
Pudasjärvi.
Siuruankylä.

Eiraa Lindberg
Ceresvej. N:o 3

Kobenhavn.
Danmark.



Untamo Tenho, (hra)
Vilppula.

Kaupp, Lindfors.

Postikorttitarjous:

Taidekortteja alastom. 32: — 100
Pilakortteja 24:— „

Pariisilaiskortteja 12: —

„

Naisenpää aiheita 20: —

„

J. Rautavesi.
Vilppula.



Paketti N:o 2
Sisältää: Ihmeellisen unikirjan. 2 pussia hajujyväsiä, postikort-

teja, lauluvihkoja y. m. Paketin hinta Smk. 10: — Postietuannilla
2:— kalliimpi.

Tavaravälitys
Vilppula.

Paketti N:o 3.
Sisältää: Hyvän kirjan, taikalompakon, lauluvihkoja, unikirjan,

10 kpl. hienoja postikortteja, 2 pus. hajujyväsiä, kirjoituspapereita,
kuoria y. m. Paketin hinta Smk. 15:— Postietuannilla 2:-- kal-
liimpi.

Tavaravälitys
Vilppula.



Kirja naisille eli mitä jokaisen tytön, morsiamen ja äidin tulee
tietää. Kirjanhinta Smk. 12:— lähetetään myöskin postietuannilla.
(Sivuja kirjassa on 224)

Tavaravälitys
Vilppula.








