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KERTOMUS KU-- f TERVEHDYS
VUORISTOSTALastenosastoNINKAASTA

" Teille pienet ystävät kerro-

taan usein satuja Lainakirjas

Onnellista uutta- - vuotta 'kai-

kille seurustelutaupalaisiUe
Kutsun teidät kaikki luokseni

tänne vuoris-

toon Täällä on monta ihmettä

ASHTABULA OHIO

Halloo pienet toverini!

Olen seitsemän vuoden vanha ja
nU finniin limbolla Vrmlncaa mut nähtävänä ja monta hyvää läk- -
uicii lumena uvivii ui

s va opittavana luonnon suures
ta tana talvena el ole paljoa voinut -

ta oppikirjasta
käydä koulua sillä kahteen toviin

Matkustamme ensiksi Curay
4 viikkoa kerralla ovat koulut olleet

nimiseen kylaan joka on pesiv-suljet- tu

na lentsun takia 30 p jou- -

„„„ t„„„t „„ tynyt Sneffels-vucnsto- n pohjoi- -

ORVON OSA

Metsän tietä yksin astuu
Pieni orpo turvaton

Syksyn myrskyn soittaessa
Korven puissa säveltään

Puolest' oikeuden isä kaatui
Äidin murheen voima vei

Kylmäks' häipyi kotiliesi

Nyt mieroon ainut turva lie

Rikki kenkä rikki sukka
Pieni varvas kiiluaa
Vatsaa jäytää nälkä julma
Kyyneli' posken kostuttaa

Mieron tiell' on joulujuhla
Monen monen orvon nyt
Taivaan tähdet kynttilöinä
Armopalat lahjoina

Annuska

toista lainaamista- - kirjoista te

luette kauniita satuja kuninkais-

ta ja prinsseistä Että ne ovat

kauniita lukea ja kuulla tiedän

sen itse sillä olenhan ollut

myöskin lapsi ja llukenut ja kuul-

lut monta kaunista satua

Tämä pikku kertomus on myös-

kin kuninkaasta joka oli jalo ja

hyvä oikein köyhäin ystävä

Köyhä tietämätön kansa häntä

kunnioitti Tämä kuningas oh

Oskar toinen Ruotsin kuningas

Eräänä syyskuun iltana hän ajoi

muhkeissa vaunuissaan teatteriin

Pohjoista siltaa ajellessa hän nä-

ki pienen pojan istuvan erään

lyhtypylvään juurella ja luke-

van ahkeraan Hän käski py-

säyttää vaunut ja käski pojan

luoksensa Pieni repaleinen poi-

ka astui ujona miltein pelästyen

vaunujen eteen

"Miksi sinä pikku ystäväni sii

lunuuin ' --- " - Selle rinteelle Kaupunki on
han ei enaa kolmas taudinpuuska -

Ov jalkaa yläpuolella meren- -
kohta si tätä paikkakuntaa Minäkin

pinnan tnta ympäröivät vuor- -
olin sairaana kaksi paivaa Nyt on

ten harjat joulen huiput non-oll-

paljon aikaa opetella uomen- -

kieltä Minä olen lukenu aapisen

läpi josta isa antoi minulle yhden „

dollarin ahkeruuden palkkioksi Mi- - " ' '
olevat vuoret ovat loivia notts- -

nun veikko kolmivuotias sai aino
ten hitaasti taivasta kolhden ja
niiden rinteet ovat paikkapaikoin

astaan viisi senttiä sillä hän ci

vielä lukea tavata hän osaa et
mänty- - ja lehtimetsän peittämät

ta: '
Pohjois- - ja länsipuolella olevat

meillä riittäisi innos- -Niin jospa vuoret S(nsjaan uscvat jvrk
tusta opiskelem seen niin ehto me

j seiniimäisinä rntdna joita
tä suureksi tultuamme olisi jotainGILE VVIS ei peitä minkäänlainen kasvilli- -

Lasten Osas- - toivomista vaan jos me kulutamme
Hyvää päivää kaikki sms yaan nitä koristavat mo_

„ nvvnlnimnl ato m nm lr o l Ir lz I Tl)nä istut ja luet ja mitä se on

sinä luet?" kysyi kuningas ton lukijat!
- p ukk Iliväriset kivi uovat otka välk-lau- n

?"„ Tss rai ™ „i„i naiki™ täiillä paapäivät aamusta iltaan siinä ali- „„'„„"
nne Koulusta palat- - on vähän suomalaisia Lähimmät luisessa kivien nakkelemisessa i™- -

kaimmilla vareilla Sadetta uh-
aten? ovat Montreal ja Hurley ta on ikäviä seurauksia naapurel etöTtVV minun heti mennä kaupungit ne keutuvat jhmeelljsell
kunniaan luo onka luona olen Minä olen ja olen 4:nnessä joitten ikkunat rikotaan niin meillä

hmc- m punasiIta kuultaviin
Slvel ut juoksupoikana loma-a- i- luokassa koulussa Veljeni joka on on paljon aikaa oppia nnta rumia pu- -

sm ja kirkkaina kluI
Ln nf Hänen luona kestää tvö- - on Annessa luokassa Mi- - heitä ja tapoja Jos nam kasvam- -

tamoöinä niitä h& sal ä_
TnvM mäkeä laskemassa joka pai- - me ilman vanhempien neuvoja ja

il- -

näi&v a kun tulen kotiin käyn nen hopeansinincn harso
?o idillä ei ole va- - vä Toivon kaikille hyvää vointia man pienintäkään velvollsuuden tun- -

Tuoka takaa pistayt y van
on pimeä „ „ „„„ „„„„ vuolta netta niin me neuvomme naita pa- -

hln tynr-- „ v„rr„ i„imnll mnVH ÄL11I Ula- - J" iiivivu jnppu wni
noja tapoja vieia nuoremmiieKi 1lnn( Hhinn mm- -Minerva Sotka

npii tävtvv elättää minua ja kah
Yksi ikävä uutinen minulla vielä

tostamatl vaj a„a Sg valk
on Minun serkkuni Laila b i™) a„rinmnv!mPALISADE MINN

Talvi tuli tännekin r x p sa- - souKKa sai tuien vaaueisimsa juu-
- ~

rinteellä ™ suuri kulta

ta nuorempaa siskoa Kuja jos-

sa me asumme on pimeä snna

palaa yksi pieni lamppu ja tä-

hän sillalle on niin lyhyt mat-

ka" selitti poikanen
bMicciltn oli kuninkaan lm- -

toi paljon lunta Koulut ovat olleet luk 12 p Hän sai vaikeita palo- -
kajvos

kauan sulettuna influenssan takia haavoja ja on heikkona sairaalassa
're(än että tuo oiva 'kelkka- -

vaan nyt ne taas avattiin Siskoni vaan lääkäri kuitenkin toivoo bänen m houkuttelee teitä' Menem- -
Mary kirjotti Toverittaren No 48: a paranevan me sjnne Se Qn pisin'ja jyrkin
vaan hänen kirjeeseensä oli tullut Täällä taitaa tulla lumeton joulu kelkkamäki mitä olen ikinä

„ Pflnstalla ia sen Jukematto- -

mat lamput miltei häikäisivät
-- 1 OU_i: AU (ITI II n(Unlf4-- muilla 4nl ii a nirnllo aura lum l C

linnan TUB- - — —
nähnyt vaan sitä laskiessa on

' lirinha Tukholma
200 bingon" Pitäisi olla "Tuli vielä peittänyt maata niin etta sasi

f( varovainen ettei laske
takana alheuttl "OOO vahiagon" kelkkakyytiä

ha ton asuntoja Uncompahre-jokee- n
ko

sl)ats oi Jol on jo ohi kun tämä joutuu x
ne Klljai onvdi i Onnellista uutta vuotta kaikille luettavaksi joten toivon paljon on- -

tubii_ vuoren melkein sei- -

valaistuja Toverittaren lukijoille
Pojan vastaus liikutti tämän Toveruudella — Lillian Libeck

jalon kuninkaan sydäntä ja hän

otti taskustaan yhden kruunun new DULUTH MINN

(1 kr on noin 26c Amerikan ra- - Tervehdän kaikkia Toverittaren

hassa) ia sanoi : "Tässä sulle Lanten osaston lukijoita Täällä on

nea uuaeue vuoaeue ™ mun namaiselia rinteellä ?~ —- Katsel-
leiden lukijoille kaa tarkasti niin- - näette kuinka
Äidin Johdolla Reino Niemelä

ne liite]evat yMem jyrkänteel- -

' tä toiselle Ne ovat villejä vuo- -

rilampaita Kesäisin ne eivät
MAYNARD MASS

i-_

:„: „„S„s„ cto tällä nlivä „„„™ „„ TO „„ „„ „ u„ v05"d ""avuy vuorien au- -

Ft yaw u ö a„lu„ n„cmu c"J?lau piinginpuoleisilla rinteillä Tal- -
etta voit lukea läksysi paljon vaivannut Minä olen viiden- - simäiaen kokouksen marrask 17 p ven tu]icn kun himi peittää hei- -
Samassa kun hän antoi rahan neseä luokassa koulussa Kokouksen puheenjohtajana toimi nn ja naja Qn karistanut vii- -

oli ympärille kertynyt sanoma- - Onnellista uutta vuotta kaikille Saimi Kleimola pöytäkirjurina Hilda m'0ijetkin lehdet puistalehtimiehiä jotka aina seurasivat toivoo — Tiny M Wauhkonen Jokinen ja jäsenkirjuriksi valittiin
Vat kaupunl-ilaiste- niille

ne
laitta"

kuninkaan matkoja saadakseen Alli dfora Keskusteltiin joulu- - Tuol"man uokap5dän aäreen
kansalle mahdollisimman tuoreet MC MURRAY WASH juhlista ja valittiin huvitoimikunta k hvuännvt tavari
uutiset hänen jaloista töistään Haloo pienet Lasten osaston lu- -

johon tuIi Talituksi Senia Anderson säi"vallnmln jossa niiden heiniä
Seuraavana päivänä oli uutinen kijat! Lato Kleimola Vendta Konola V81- - tetaan' Talven "aikana ne'ke
jokaisessa porvarilehdessa miten Mennyt on kaunis syksy ja meillä no Linna ja John Erickson jonka svvntvv:it ikun kevät au
hänen majesteettinsa lahjoitti yli- on edessä kolkko talvi Täällä sa- - nuostaan jätettiin juhlan valmista jn"k „latt'anut „men ja jle
den kruunun pojalle taa toisinaan vettä ja toisinaan va- -köyhälle jo- - minen Päätettiin pitää työkokouk- -

rattanvt ] uklt ja klikki kasvit
ka istui Pohjoissillalla ja luki hän luntakin ja päivät ovat pimeitä set ja ohjelmakokoukset vuorottain ' }hme'
läksyjään koska hänen kotonaan ja ikäviä Meillä oli paljon lystiä tilstai-iltoin- Taiston talolla Z Sm oint !
Vi oitut varaa ostaa lamppuöljyä kouluhaalissa jouluk 21 p Toivon vime työkokouksessa' joka pidet- -

rehtivät : viHihi vuorist elä- -

lama uuuiicu uias hcuhiku- - tun tn 3 p valittiin seuraavat nen- - „:::„ nnn„ vmat im35n3
tämän kansan ihmettelemään hä- - verittaren lukijoille kilöt johtokuntaan: Saimi Kleimola v„ t „ i u'Hannes Pasma Senia Anderson ja Vendiä Konola Haita viistettävän muusta kuinnen majesteettinsa hyvää sydän-
tä Mutta seuraavana iltana se Johtokunta järjestää työlistan työ- - lnnimaMnis1l(c(n vn Wis i:s: 11 :iiiu
ihj-u- loMi luMjuuo juiani-

-
R1en nyvista toista ovatkin vaan KOKouxsnn vanuun KoiminenRiuen ma vuoristolampaat ovat paljonnomalchdet kertoivat miten joka kirjoitettu siksi että lapset jo komitea keräämään tilauksia Lasten viisaampia kuin työläiset sillä

lyhtypylvään alla oli kymmemt- -
pieninä oppisivat kunnioittamaan Joululle komiteaan tuli Tyyne Wick- - ne' eivat anna kenenkään 'keritä

täin poikasia — vaan kuningas nejtä joinakin yliluonnollisina ih- - ström Wilho Wehkoja ja Bertta itseään
ei sattunut ajamaan silloin ohi misina joita joku näkymätön ju- - Saari 'Lähdemme nvt kävelyrefrkelle
Kuningas asm komeassa Iin-- maa on asettanut kuninkaan is- - Täällä kävi itäpiirin ihanneliiton etelää kohfi Polkumme kulkee

nassa ja valtio maksoi kaiken tuimelle hallitsemaan ihmisiä oP"s Selma Loukola antamassa oh-
Uncompahg-re-joe- reunaa pit-mi- tä

hän linnassaan kuäitti ja He määräävät sodat ja jiakot- - Jeita ja auttoi meitä järjestämää kjn ' Täällä joen itäisellä puolensen lisäksi hän sai kaksi miljoo- - tavat ihmiset murhaamaan toi- - koulut kokoukset ja kaikki toimin- -

on usearnpja kuumia lähteitä
naa kruunua palkkaa vuodessa ncn toisiansa nauttien itse voi- - tamme parempaan järjestykseen Voista lähteistä nousee höyrväTämä menoerä kiskottiin kan- - tot sodista Vaan kun sosialis - Hän luennoi jouluk 1 2 ja 3 p (Tatkoil yhjenndiätoU' sivulla)

" "

saita veroina ja köyhä kansa sai nii on saavuttanut voittonsa ja lasten kehittämisestä ja ihanneliiton
suorittaa suurimman osan siitä se aika ei ole kaukana niin sil-- tarkotuksesta ja sen hyödystä osas- - kaikki ihaimeliitot innokkaasti ottai-Jo- s

tämä kuningas lahjoitti yh- - ](1jn ei enää hallitse kansoja kn- - töille puolueelle ja ihmiskunnalle sivat käytäntöön Saima Loukolan an- -

den kruunun pienelle pojalle jon- - riinkaat ja silloin myös häviävät Me pidettiin ihanneliiton kurssin Jo- - tamat ohjeet Meidän kaikkien ihail-"k- a

täytyi tehdä työtä koulun kuninkaat saduistakin Silloin pettajaisiltamat torstai-iltan- a jouluk neliittolaisten velvollisuus on käydä
päätyttyä auttaakseen äitiään toi- - luemme parempia satuja luemme P- - Taiston talolla Iltamaa voi- - osastomme kouluissa ja ihanneliiton
meentulossa niin oliko hän sen niistä kansojen sumista voitto- - dann pitää hyvin onnistuneena osan- - kokouksissa että me tulevaisuudes-vttoks- i

hyvä ja jalo? päivistä kun he siirsivät kunin-- ottajain ja ohjelman puolesta ln-- sa olisimme kykeneviä taistelemaan
Mutta yleensä kaikki sadut ja kaatkin hyödylliseen työhön kuunotettuna lyhyt aika ohjelman luokkataistelussa työläisten

kuninkaiden ja prins Swea harjotukseen On toivottava että ta — W K


