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Pitkästä aikaa taas tervehdän Las- Täälläkin oli Wickströmin rouvan ajatus kun
ka veden neidot tyynnyttävät hä- - Tervehdys täältä kaikille Toveritta- - tellosast°n lukijoita
°sas'° mutta syksyllä tuli mää- - tällaiset seikat hänen aivojensa
nen pelästynyttä ratsuaan ja oh- - ren Lastenosaston lukijoille Tämä 8:
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Seurapiirin hienoihin kutsuihin
"Pf"
Ken siellä
kirjotuksen lensi taas aatos
henget ovat lähellä tuota talon- - senj yksinkertainen näin vasta aika- - Luin Lastenosastosta
"
?Ilnä hu!e"' fl!a "tähtenä" esiintyi siitä suurin
poikaa ja tuota uljasta ritaria ja valta mutta yritän kasvaa siinä toi- - "siali!u"tät!
koluapSet tekivät hno
ketä hyvänsä jolla on taikavoi- - vossa nimittäin oppia tähänkin toi- - la'on' Ja to taet menneet
koulu in
Nuorisoliitto-klupiToivon
1u"elv
ma nahcla ne Mntt-- i hän kenmesnMyt taas oi tekeillä
Willie Ruuska
jotain
Tervehdyksellä
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t jokft perjanta)i joisBa
suurta
tekee nnsta pilaa eika usko nn- - me Iapset opetteiemme suorittamaan
Paljon puuhaa vaativa
den olemassaoloon eikä välitä ohjelmaa sekä kokouksien pitoa Mei- Ketkä saavat Muori Hovin lah- - illatsu oli aiottu pitää lähituleRouva Wickström
'vaisuudessa
mista hän ei niitä koskaan näe dän viime kokouksessa 21 p hei- jottamat palkinnot?
Ainoastaan silloin tällöin tekevät jjggj™'']
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Siitäpä taitaa nuorten toverien oli yksi toimeenpanevista jäse-n- e
k'esken tulla aikamoinen kilpailu nistä joka tätä juhlaa oli hom-tavlialle jonkun kolttosen talut- täkirjurlksi 'ja mi tisten" kirjotta jaksi
hänet johonkin vieraaseen Arvo Suojanen järjestysmiehiksi va- - ketkä kolme heistä tulevat ystä- - maamassa
Ajatukset pyörivät
rämeikköön ja sitten jättävät hä- - Iittiin Veikko Grönroos ja Airi Ah- - vällisen muorimme lahjottamien nykyisin niin juhlavalmistuksia- u'
net rämpimään sieltä pois O- Ja niin kan- - sa että hänen mietelmiinsä eivät
Taalla on ollut kaunis talvi ei ole palkintojen saajiksi
et- - mahtuneet
muut sivuasiat kun
min apuinsa
oUut unta ollenkaanj pari kertaa on nnta ovat nuo muorin lahjat
silloin tällöin Ne hy väntekeväi- Ja samoin kuin tapahtuu lap- - lunta satanut vaan se ou heti su- - tä niistä kannattaakin kilpailla
eh- - syysjuhlat
ta- - lanut
Jos nyt lopetan tämän tähän
Koska muorin lahja-tarjosuutemme keijukaistaruissa
jotka olivat hänen
ke- viimeaikoina
olivat
tj vasta maaliskuun melkein puo- - touhujaan
pahtuu myöskin tieteen keijukais ta"ä kertaa ja t°ivo" hauskaa
voimia
On olemassa
maassa
muodista
min kestaa lasten kii- - taas joutuneet pois
livaiissa
kijoille
pailu-aik- a
huhtikuun 15:sta ])äi- - Niistä ei nyt seurapiireissä
Arvo Suojanen
ympärillämme ja keskuudessam
Päinvastoin oli köyhää
asti Toverillisesti
huttu
me joita pyydän teidän luval- NEVVPORT N H
Maiju-tätkansaa ruvettu vieromaan ja ei- lanne kutsua keijukaisiksi ja nä- vaJospahan tuota taasen piirtäisin
Eivät niskurit ollen- ma keijukaiset ovat kymmenen Mn
pä syyttä
edSn kuulumisia
OLE JOHDONMUKAINEN I 'kaan osottaneet
kiitollisuutta
tuhatta kertaa rmneellisemmat
Sunnuntaikoulusta erosi kaksi opetTä- - vaikka kuinka heidän hyväkseen
Olet suuttunut lapseesi
taikavoimaisemmat ia kauniini- - tajaa joiden tilalle tulivat: F Kai- Olivat köy- mat työssään kuin nuo keijukai- - ml ?a J- Kartano Ensimälnen luok- - „ään on se jo taas unohtanut hääräsi ja touhusi
Nämä
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eivät
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set vanhoissa taruissa
"™
PJ"
''!!tat
yhtyneet
elivät puutkoulutyöt heti jiaival- - armolahjoja
Aikaa ei ole vielä päätetty
myöskin ovat näkymättömiä ja nlja
lisen jälkeen Mutta kun on il- - teessä
rouvakin
Wickströmtn
on paljon ihmisiä jotka eivät
koskaan eläessään niitä näe ei- - non hiljaisia ja kauniita kuvia Iällisen aika ei se vielä ole teh- - supisti hienosti pientä suutaan ja
Sen pitää sievästi nyrpisti nenäänsä kun
vätkä välitä niistä Nämä ihmi- - Me ovat kuten Peter Bell josta nyt kynänpiirtoakaan
ennen nukkumaanmenoa puhdin- - näihin asioihin veti keskustein
set kulkevat aina silmät ummes- - 'AVordsvvorth kirjotti:
Seuraavana aa- - — Ei kannata uhrata aikaa hoi- taa jalkineensa
sa joko siksi etteivät tahdo nii- - "Esikko puron partahalla
muna näet sinä sen kaikessa kii- - dän hyväkseen ei sivistymättö- fä aukaista tai sitten siitä syystä On vaan kehäkukka hälle
Sen mät osaa edes iloita hyvyydestä
reessä töhrivän kenkiään
ettei kukaan ole opettanut heitä Fikä mitään muuta"
näkemään
Ile vaan surevat ja Mutta me emme tahdo olla ku- - pitää päivällä kattaa pöytä Mut- - näin hän tulkitsi ajatuksensa
huolehtivat omista töistään ja o- - ten nämä sokeat me avaamme ta kun isä tulee kotiin täytyy si- - muiden mukana
mistä vastuksistaan eivätkä tie- - silmämme ja kysymme: "Mitä nun vasta hakea huikenteleva
Niinpä hänen lahjomisensa ji
Sinä torut sitä köyhille anteliaisuutensa viimeai-ää- n
dä miten levätä ja virkistää itse- - ovat nämä voimat eli keijukaiset lapsesi 'kadulta
antamalla keijukaisten ava- - ja kuinka voimme me nähdä nii- - kovasti ja ylenmäärin ja unohdat koina kutistui kokolailla vähiin
kumminkin taasen saman päivän
Jatketaan
ta silmänsä että he näkisivät luon tä?"
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