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Mieltenkiintymystä saa var-

maankin aikaan seuraava: Eräs

tehtailija jonka toimista riippuu
300 työtätekevän miehen onni ia

toimeentulo on jo 23 vuoden

ajan ratkaissut kaikki asiansi ia

toimensa kahdella sanalla: "Mi-

nun tyttäreni" Kaikki hänen

toimintansa hänen työnsä i_a

uurastuksensa ovat olleet tarkoi-

tetut vaan tuon ainoan tyttären-

sä hyväksi Hän on koettanut

antaa tuolle ainoalle lapselleen
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TOVERIN KIRJAKAUPPA
Box 99 Astoria Ori

Lähettäkää allekirjottaneclle

kirjaa KRISTINUSKON ALKUPERÄ
kappaletta
maksuksijosta
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