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Rakas Selina-täti- ! Minä kyllä
puhua ja lukea suomenkieltä

vaan en osaa sitä kfrlnittan nion
Niitä näitä

sesti Minä veljeni kanssa juoksin häntä
talosta taloon vieläpä telitaittenkin

' ' Jd
-- ~" f" e_voinut antaa

portille Tuntui vähän mukavalta kun t) } l ttavaa selitystä pantiin ha-o- li

sataviisikymmentä numeroa kasit- - let kahleihin Hänet sitten sää-
tävä pakka kainalossa Saavuin teh- - tuaan laillisen tuomionsa hirtet- -

Cöhtlä „SeUka
hUUSi: Laan kirkkomäellä vielä

--Tahdon „JL „„ vhts ?na kesana ANODOMI- -

yhdentoista vuoden vanha ja olen
viidennellä luokalla kansakoulussa SalPP"'aatikon paalta

Äitini kyllä opettaisi minua kirjoit- - Dan White oli puhumassa huhti- -

lamaan suomenkieltä mutta meitä Kuun " P- - Ulin lupautunut avaa- - 7
--""" a JUIlcl Olilaösia on snnH nflrh io bmi„ t„„ maan koknnkwn ia nn„„a „0t„„

nvva k"ln sinäkin vaikka oletkin
tehdä melkein kaikki kotiaskareet saippua-laatiko- n päälle ja niin ko- - ?°'ka tule luokseni niin minä lah- - aimistunut
yksin joten hänellä ei ole aikaa o-- valla äänellä kuin kahdentoistavuo- - i„" lle jarkea' H"°maa- - minä

jrlltta qanlana
pettaa Mutta hän sanoi minulle et- - aa tyttö voi huusin kansan koolle

„ nnan vaDaastl J°kaHe
Katina W™W?

tä kirjoittaa Selma-tädill- e ja pyytää J°ka marssi pitkin katukäytäviä Si- -
haIuavalle- - paiment tto

hänen suomentamaan tämä kirje sarenl avustamana lauloimme Pai- - pian 01 kainaloni tyhjä Veljeäni nein mielipuolen katsein oli hä- -

kalle saaPuneet lausuin tervetulleek- - ei huomattu niinkään kun minua "en hirttopäiväuä nähty tuiiotte- -
siskö'

nn
e'n 6nnIe Jea Ja y iSi si- - Sitte esitln Puhujan ia vielä lau- - k°ka hänellä oli vielä joku kymmen kvan kirkkomäellä mutta sen

„?: _b?nin vuoden suin muutaman sanan toivomuksena ™ minun lehteni jo oli kaikki i„ _r 7-- _vawa muu uan on isompi minua että jos mahdollista kaikin knnnnel Mutta minä kun olin sen "irvileuan" ' a ' idiiy seuraa
Äitini 011 tHnnnilt Tnvorltanta Imu toi Iin nuha oli o tr l™- - ii ivan esine On hyvä että joukossa

vana evamia löydettiin nuoren„ v u LU vu im u- - uiig aitiota lUfipuuil ttäUvan aikaa ja minä Iren sitä mvnirin 011 aina n"takin (irvileukoja) tytön luut Valkojärven rannalta
Minä tykkään lukea niitä mm 7i' i- -

Seisoessani säippualaatikon päällä
""i"--- " m im ja uma muniin nanen maailisik- -

si jäännöksikseenJBiKaini alla (vaikka laatikko oli ko--

ÄÄ Tovtitta?: rote! l!S f?"08'"6 ™ KIRKONSEPPÄ JA PAIMEN
Alutta vielä tänäkin päivänä

tietävät Laitilan vanhukset

ja paimentytöstä ta-

rinoida fa vielä muutamia viini

tämä nn onol i0rf„
— iuiou juiiiui Kai siua TYTTÖettä 86 aate J°ka innostamana laa- -

hiita ei ole pitkä aika kun olin tikon päällä seisoin on kuin kivi
kovasti sairas Äiti luki silloin mi- - kova jos lähetät nuolen kiveen niin (Jatkoa kuudennelta sivulta)

luvniuareBia eraan Kirjeen se Kimpoaa takaisin joten olet Via- - '
jonka oli kirjoittanut erään pikkupo- - rassa tulla loukatuksi Samoin on kista W k)'nlnienia sitten oh Laitilan kir- -
an isa kun poika oli sairas Minun meidän sosialistein jos vastustajain- - JKnnr kon ovenpielessä kiviseinässätuli kovin saali sitä poikaa että hä- - me tähtäävät saastaisia nuoliaan mei

tse ?' ?d l!}tz 01 tu" komero iossa oli nää f™ „
neiiKin pici ona sairas ta kohden niin me lähetämmme ne leva KirKKoa viliKimaan ' v i " 'r"
Kahden viikon kuluttua olin taas takaisin ja turmelemme itse lähet- - Alutta ennen vihkiiuhl ri uusi

tiesi kansa olevan
terve ja jälleen koulussa taJän ! kai1stava muistomerkin mes-minul- lamutta nyt k i rkkot k1 a 1 arkastuk- -on kova yskä Meidän kou- - "Lasten Kevättä" ftettnl- - tatusta kirkonsepästä joka Kati-lum-

päättyy tälle kesälle viikon el ole vielä saapunut ja niin liar-- fssf se muiden niides- - nan kostotyön vuoksi cli kirkon
kuluttua Viime päivänä meillä on laasti kuin olen odottanut aina siitä ta 01 aivan kum Iynaniaen kirk rakennuttanut nicnemmäksi Mv
lopettajaisjuhlat jossa suoritetaan asti kuin se ilmoitettiin valmistu- - ko olisi siirretty Laitilan kylän nämäen kirkkni
onjennaa neen Tilauksenkin in In li oMn m o a_ m n a iin ~Lr '1 f

Meidän koulu on hyvin suuri ja liskuussa Toivoin saavani
"

on hauskaa käydä siellä koulussa tain esitettävää Vapuksi vaan siin£ f 3' JOtka kllkkoJa
Mutta minä uskon etä moni tyttö ja kin petyin nähneet näytti se melkoista pie- -
poika iloitsee taas siitä kun koulu Vapun vietto nemmältä

LAURI SAURAIO

OPETELKAA LAULAMAAN

LASTEN LAULUKIRJAnauhaa laman Kesäloman ai- - toiset 'sosialistit kokoontuivat kotini 'Tv1'a:„_ pihamaalle katetun növdän vmnärii- -
t n' etta kirkko M_ynamaen

turjoitan toistekin Tnvorfttufoon i„ nuottipainosKuumiin ravittua suoritettiin ma- - klrKK(ja pienempi KaiKknn suun- -
®elmatatl täman liyväksyy Pai- - nipuolinen ohjelmajon terveisiä nniliiö i ♦

nmean tullen uin pituuaelleen leveydelleen
on nnjattain valmistunut Toverin kus- -

(iille jotka
kfrio tavat TovenUa- -

8 ™Jrttn sf!lien aisälle- - Jatkettiin ja korkeudelleen Markus Kir-- tannuksella ja tarjotaan tilattavaksi
reen ja lukevat

nautittiin toveriseurus- -

konsennä oli tehnvt Hinta Pehmeissä-kansiss- a 25 senttiä
iatT

ANNALA
teh8ta' kmines Pienokaiset väsyivät - - kauhean li- - Ja kovissa kansissa 35 senttiä Tä- -

min että vannempain lahteä KoKsen kaikkia taivaan pMiia vas- - matuytyl kirja on ensimäinen nuoteilla
viemään heitä levolle Laskiessani taan petoksen Herran huonetta varustettu lasten laulukirja suoma
maata el tahtonut uni maistua aina nUiitaccmn laisessa klHjiinsinirioaaa unbtiDAISYTOVVN PA

„ vaan tuli mieleeni ajatus: koeka saa-- c„i i i tr kaa se lapsellenne
oBiiim-uiu- i mina Kir o tan nvt pii- - DUU Kov ia ston Vnnnn Ml IVLlilllCll Ctld llliiaiil

kirjoUtaa1 toLTkT"' rUt-Ä1vo- New E"9la"d Socialistia jakamassa "5" oike"? oli saapuvilla Piispa TOVERIN KIRJAKAUPASSA
S s osasto tilasi i nnn v„nnaana Conrad litz ia laamanni llartik- -

New England Socialisfia jotka ka Garp kutsuivat Markus Kir- - Toveritar tokaisenmäärättiin jaettavaksi henkilökohtai- - konsepän eteensä ja tutkivat työläisnaiseti Pettäväksi

lunnein jumistaan
Sunnuntaina 7 p tk oli täällä

kenttäjiMila Vapun muistoksi Siellä
oli kaksi puhetta torvisoittoa lau-
lua mandoliinin säestyksellä ja kup- -

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiinn

Jokaiselle Suomalaiselle lapselle 1

LASTEN KEVÄT 16 1

SE ON NYT VALMIS
Sellaista lahjaa kun on Lasten Kevät 1916 ei kukaan lapseltaan kiellä jolla vaan on -
tilaisuus se ostaa Se sisältää kauniita ja opettavaisia kertomuksia ja runoja sopi- -

'A

vien kuvien kanssa lasten näytelmiä lasten leikkejä vuorokeskusteluja kuvia lasten a
pyhäkouluista ja Ihanneliitoista y m f

Kauniista ja sattuvasta kansikuvasta aina loppuvignettiin asti tulee tämä Julkaisu 3
varmaan miellyttämään sekä lapsia että aikuisia 18

Tilauksenne voitte tehdä allaolevalla listalla 3
"rt

TOVERITAR Box 99 Astorla Oreg m il

Allekirjottanut tilaa kpl Lasten Kevättä 1916 Rahaa seuraa mukana fiä

leui uavintola myöskin tarjosi kaik
kea hyvää Monessenista läheisi sla
suomalaisten kaupungista oli mvos
kin paljon vieraita =

Kallio niminen suomalainen mies S!
on loukkaantunut kaivannossa j ia
den hiilivaunun ja seinän väliin Ha
neltä meni siinä käsi poikki ja muu- -

tamia kylkiluita katkesi Mutta han '"
sentään voi vammoistaan parantua
Täällä tapahtuu tapaturmia melkein
joka päivä
Nyt lopetan ja sanon terveiseni

Selma-tädill- e ja kaikille Toverittaren E3

lukijoille 5
Toveruudella N A 5

MULLAN S S O OMPELU- - S

SEURAN S

Kokoukset 5
pidetään jok tontti Suomi- - Ei

Haalill kello 8 j p p Kalkld g
tervetullelu 13

Nimi

Osote

Cloquetin s s osaston ompelu- - S
seuran kokous pidetään joka toinen J
viikko torstaina jälkeen puolenpäi- - i!!ä

vän osaston talolla C s s ompelu- - S
seura oio Ave f (Jloquet Minn iiiHEiiiiiiiiiiiiiiiiKhiiiiiiiiiiimm


