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Viisitoista minunt- - hänessä rahaa Arvioimalla nykyisen liettävä nopeaan katsomaan
tiistä talosta talven
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hän minil ole ainoa Mei ta on nuU
onko vangeilla lupa ottaa tiinyt
Kysyin
aista neekeri joka nimitti itseään
kohtaloii alaisia
maali- - jooneja samallaisen
sinä
ettil
tulet
Tietiiessiini
sekä
lähettää
vastaan
hilpostia
meltil
olemaan
"Siimlksi" pvvsl
Ivatrl Lliney
suruuni
kuolla
olin
maan
vähällä
mutta
saa
lähettää
"Kyllä postia
joa Kysyimme oliko Joku sairaana
A

:3V

nii

ETELÄN

J£- -

L

llJ

f ~e

I

-

V

tlVTyZ

4ilil-iaa-

--

pa-n- ut

"i

v

-

MIKSI ÄITI

Lumber-yhtlöll-

ITKEE?

jak-po- a"

e

a

_

makset-Tuoma-

ri

raha-tuum-

lnp-tun-

neekeri-osastost-

a

oi

ö

