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Ero toverista

Kirj Ida Niemelä
Erkki Salmelan parhaat tove-

rit olivat lähellä olevan naapurin
Rajalan pojat Kösti noin

ja Eero Erk-
ki myöskin noin kymmenen vuo

yhtä paljon valoa kuin on aurin-
golla Silloin teillä olisi jokseen-
kin tyydyttävä keinotekoinen au-
rinko sillä tiedämme että aurin-
ko antaa suuren määrän kirkas-
ta valkosta valoa juuri kuin
kalkkipallo ja --että sillä on ym-
pärillään vyöhyke loimuavia kaa-

suja
Mutta ehkä paras keino saada

käsitys kuinka voimakasta va-
loa ja kuumuutta anrinltn anto

' FIRE STEEL MICH

tias oi! Kostin kanssa aina leik- - Tieteen Keijukaismaa— " UÖHOlu" amiciuLiuKin
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tultua isommaksi oli hän- - taJa Ja 'asten nimet ylös Hartain
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toi™ni on että se alkaisi toimia hyvin
dettiin häntä toverusten kesken Pian' -
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Pienille Toverien lukiioTZ a

k!?' "T:™™ "lu- - ~™3F teistä vaan tuleehäneltä koskaan kvtvk ä„ ne
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11 Minä o!en nyt s- - kunnia- - män kuin miljoonan kertaa suu- - täällä lampusta niin huomaatte
Ja JPI?:l?rrIten' kaarrellen jäsen Osastomme pani toimeen suu- - rempi kuin koko maailma miten vähäinen osa lampun vi--
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vuonna menen korkeakouluun män kuin kahdeksansataa viisi- - teidän vaan kerätä niitä isonnus- -
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Heillä olikin parhain tulos tänä
aamuna mitä oli ollut koko kesä--
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se oli jokaiselle selvää i„f% se ontoksi palloksi ku säteitään meille lähettäisi aivan
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: nyt oppineet jotain sii- -

maan " JJU"M olla ?ata Iliaista ka- - ta miten kaukana aurinko onKn=ti Koska minulla ei ole enemnää ker- -vaan jäi rannalle
innncti rottavana jätän toiseen kertaan To- - „?„ f?„ '"n-tuhanne- n meistä kuinka suuri se on mi- -vähän nsasi irt nirlo in
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neena näytti hän taitoaan niin veruudella
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' r- - j t anitto vmua jakerata vielä tuhannen kertaa niin pöä — olemme oppineet jotain
paljon maailmoja että saisi ko- - auringon säteiden alkulähteistä
koon miljoonan maailmaa ja kun Mutta emme ole vielä löytäneetlian olisi ne kaikki-tukkin- ut au- - vastausta kysymykseen: mitä

sisään olisi hän silloin vat auringon säteet? Mitenmil- -

INDEPENOENCE VVASH

Halloo kaikki Toverittaren lukijat!
Minäkin piirrän taas muutaman ri

vasta täyttänyt Kolme neljättä la tavalla aurinko koskettaa maa
osaa siitä

paljon kun voi Yhtäkkiä hänen
jalkansa tavotti syvänteen hän
menetti tasapainonsa ja vajosi
veden alle Erkki nähdessään
toverinsa joutuneen vaaraan tyrs
kähti itkuun ja syöksyi veteen
koettaen tarttua toveriinsa ve-

tääkseen hänet maalle Kuole-
man kanssa kamppaillen veti on-

neton auttajansa myöskin veden
alle Eero ei ensin edes

mitä oli tehtä vä hän

vin Lasten Osastoon Täällä vietet-

tiin vappua juhlimalla ulkoilmajuh- -
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Kun olette kuulleet kaiken tä (Jatketaan)inooa ICCAlim XlitlVUXUU yi-
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hamaalla Täällä on jo kesä kukat ma" niln el teita hämmästytä se
seiKKa etta sellainen hirviö voija omenapuut kukkii Kirjotan tois TILATKAA Toveritar omaisillenne Ja

Tuttavillenne Suomeente enemmän Tervehtien
TINY ETHEL HEIKKINEN

antaa niin suunnattoman suuren
määrän valoa ja lämpöä niin
suuren määrän että on miltei
mahdoton kuvitella sen määrää Nux Rautapilleritoli kauhusta jähmettyä Viimein

lähti hän juosten huutaen apua rakkaan leikkitoverinsa menettä Sir To h n Herschel on sentään ""eilinen lääke yleiseen heikon- -
hakemaan Pian riensikin ran- - misestä joka oli joutunut ZSJa väsyneeseen tunteeseen:

äkerTovÄrohvatt" aiva k™™' j ea kakklpäSkä XZoXTZnen tähtensä ei antanut ratinaa mn5- - a liekehtii harm : anSUlatUS Umoitautl nahanha luinenm
jasti toisiinsa takertuneet O i Ei ollut halua mennä uimaan ty tuli (sellainen kuin käytetäänsydäntä särkevää nahda nuo Jei-Ruoh- ennen niin rakkaaseen n k taikalampuissa)kot ruumiit lman mtaan elor paikkaan se oli nvt kolkko kuin ankaran kuumaksi että s"antäa

henki paha maku suussa pääntautl
Nux RautapillerI ylösrakentaa voi-

maa ja elinvoimaa
Nux rautapilleri on varmasti taat-

tu Täydellinen tvvdytvs Ellei niinpvui iiuaiiiiLui ium n imi tvitiiiiiiiiiii kp nnrptnitpn rnln1 iän oli paikalla Erkin
:

van- - mielessä ajatus : "Miksi
vdiun

en sil- - mitä voidaan saada — sellaisen saatte rahanne takasin Nux Hautahemmatkin joille oh kauhea is-- loin totellut äitiäni en muistanut että se vahingoittaa silmät josku nahda spllaispssa tllaoaa n nn 1ö„ t i n
pilleri on ylönpantu lasipurkkiin 100

marjaa purkissa hinta 100 yhdenvie ne valm Ja t„
tnnt Iti ""kauden hoito eli $500 6 pulloa

un inuicu vai uLtisiaan
poikansa elämänsä ilo ja toivo ' —

luimuLitiisiiii tenua ituuaen kuukauden hoito
niin voimakas valo kuin nn aurin Saatavana ainoastaan
golla niin saman kokoinen pallo

asuen vieia ntm iloinen ja rei-

pas — nyt kuollutko? Ripeästi
alettiin koettaa henkiin herättä-miskcino-

Ihmeellistä kuiten-
kin totta Kosti alkoi osottaa
lllplkknia nlntimflrU-al- fos

ei riittäisi vaan se pitäisi olla 146
kertaa niin suuri kuin mrint--Uudista tilauksesi a- -

Hellbergin Apteekissa
Astoria Ore

Kirjevaihto voi tapahtua:
Hellbera Drua Cn

loissa Ptfpi
eIi kertaa niin suuri

KeSKeytySta kuin maapallomme että aataUnnmuijniftnL rt a U 'i
279 W Bond St Astoria Ore

iNienumaa joka muodostaa
eteläisen osan Kreikkaa : nvkv- - HUOMAUTUS! Tarvitessanno ap- -

tuntia kesti taistelu elämästä ja lehden lähettämisessäkuolemasta vihdoin pääsi edel- - J„linen voitolle Muutamien viik- - ''Pdnau
kojen kuluttua oli poikanen ku- - Z~~~ten ennenkin Ainoastaan suru ZZZZZ

ään kutkutaan cits ifi leeKKlalaile "Juiuvaa tavaraa voitte
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