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Laulukirja Hulda Salmin ja näi-

den raskaiden' aikojen muistoksi
Me kaikin rakastamme Rauhan
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Toivon näkeväni toisten 'pien- -

i&ukemiata

Vaarin kertomus
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erotus on nähtävissä omistavan

luokan ja työväenluokan välillä
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yksinomaan aivan pienet lanset
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Kongressimies lähti kävelylle

vaimonsa kanssa Hetken kulut- -

tua kysyi hänen vaimonsa:
— Onko sinulla minun sateen- -

suojani
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_ Hvh! Ta sellaisen miehen

käsiin uskotaan koko maan as- -

at ioka ei voi pitää huolta edes

yhden naisen sateenvarjosta!
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kakaupasta on yli 100 joissa nai-

set suorittavat kaiken työn
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'

ja joissa elama on

lehdet hengittävät puhdasta
il- - rumaa


