




Kahdestoista painos
Q

Lyhyt

Numg-Ugpinen

„Kun tukko kiekuu kerran neljännen,
Silloin nousu-aika pienoisten,"

„Pör>dällä jo herkut odottaa,
Lämpöis-leipää, äidin leipomaa."
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Sal-mi-a
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Se-dän ta
Lo ai-dan
ta-ka-na.

Se-dän ta
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Lin-tu-ja
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KG

Kun te-sä tu-lee, nou-see ruo-ho
maa-han ja ku-kat al-ka-wat ku-kois-

taa. lär-wis-tä
su-laa jää, ja on-
ki-jat nos-ta-wat
on-gel-laan jär-
wes-tä ka-lan toi-

sen-sa jä-les-tä.
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Ah-ke-ra maa-mies kyn-tää

pel-to-an-sa ja val-mis-taa huo-

lel-li-ses-ti maan-sa kyl-völ-le.

Sit-ten ot-taa hän sie-men-jy-vät

ja kyl-vää ne pel-toon. Ih-

mi-nen kyn-tää ja kyl-vää, Ju-

ma-la sa-don an-taa.
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Lm-nut te-te-wät pe-si-äu-sä pui-
den ok-sil-le ja lau-la-wat kau-nii-ta
li-wer-ryk-si-ään i-ha-nan Suo-mem-
me su-lok-si.

Pai-me-net rien-tä-vät kar-joi-
nen-sa ja koi-ri-nen-sa lai-tu-mil-
le. Siel-lä te-ke-vät tuo-hes-ta ja
pa-juis-ta soit-ti-mia ja mat-ki-
vat lin-tu-jen sä-ve-lei-tä.



Ky-län pik-ku lap-set juok-se-wat
naat-taa tan-hml-la.

Hei, kiikumme, hei! Ei peljätä, ei!
Vaikk' kotkien teitä
Sä lennätät meitä,
Ei peljätä, ei! Hei, kiikumme, hei!
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Tlllwi.
Kirkas jää peittää järwen. Rantalan pojat omat

panneet luistimet jalkaansa ja lentäwät huimaamaa
wauhtia järwen kirkasta pintaa myöten.

Matti «tri pikku Liisan ja Maijun kelkkaansa,
ja nyt he kiitävät kaikin kolmin ulos järvelle. Kun
eivät vain menisi kovin kauas rannasta!
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Kesän wesisade muuttuu taimella lumisateeksi,
Walkea lumi peittää silloin maan kauniiseen walkeaan
waippaansa. Suojasta lumesta ou helppo pusertaa
lumipalloja, Jussi ja Wille rupesiwat lumisota-
sille. Kumpikohau niistä woittaa? Se, joka on
paras tähtäämään.

Varpunen, talvella.

Lumi on jo peittänyt
Kukat laaksosessa.
Järven aalto jäätynyt
Talvipakkasessa.

Varpunen pienoinen
Syönyt kesän einelien.
Järven aalto jäätynyt
Taivipakkasessa.



Pienen tuvan ovella
Seisoi tyttö kulta.
Tule, varpu pienoinen,
Ota muru multa;

Joulu on, koditon,
Varpuseni onneton!
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Tule, varpu pienoinen,
Nouki muru multa.

Soutu.
Joulupuu on rakennettu,
Joulu on jo owella.
Namusia ripustettu
Ompi kuusen oksilla.
Kuusen pienet kynttiläiset
Walaisewat kauniisti,
Jmparillä lapsukaiset
Laulelewat sulosti.
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Lapseni.

Laps' olet köyhä, vähäinen
Ja viallinen, puutteinen;
On oppimatta sinulla
Elämän läksy lavea.

Sä heikko, Herran voimakkaan
Apua ano ainiaan,
Ja pyhitystä, valoa,
Hyvyyden tielle johtoa!

Tee työtä mielin uljahin,
Iloisin, pelkäämättömin,
Valona kodin laulellen,
Kuin vapaa, nuori lintunen!

Oo uskollinen ilossa,
Vaivaista sääli surussa!
Ja huomaa omat vikasi,
Vaan peitä viat veljesi.

Kotias, maatas rakasta!
Voimassa, viisaudessa,
Hyveissä kasva, iloiten
Sä kärsi eestä totuuden!

Tää enkelisi ääni on;
Sen koko maamme kuulkohon!
Niin kukkii se, ja sinä sen
Oot kevät-toivo kaunoinen.
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Rukous.
Mä nos-tan sil-mä-ni wi-waa-sen
Ia kä-te-ni ris-tiin lii-tän.
Suo, Her-ra, ys-tä-wä lap-si-en,
Mä sy-dä-mes-tä-ni kii-tän.

Mä o-len tai-mi Sun tar-has-sas
Ja war-ten tai-was-ta luo-tu,
Sun i-säl-li-se-hen huo-ma-has
Jo syN'tymäs-tä-ni suo-tu.
Mu-a suo-jaa fä, I-sä ar-moi-nen,
Sun hen-ke-si woi-mal-la wie-lä,
Ja tie-ni joh-da-ta tai-waa-sen,

I-kui-seen i-10-hon siel-Iä!
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HerranruKous.
Isä meidän, joka olet taiwaissa. Pyhitetty

olkoon Sinun nimesi! Tulkoon Sinun maltakuntasi!
Tapahtukoon Sinun tahtosi maan päällä, niin kuin

taiwaassa! Anna meille tänä päiwänä jokapäiwäinen
leipämme! Ia anna meille anteeksi meidän syn-
timme, niinknin mekin anteeksi annamnie niille, jotka

omat meitä wastaan rikkoneet, Äläkä johdata meitä

kiusaukseen! Waan päästä meitä pahasta! Sillä

Sinun on waltakunta ja woima ja kunnia iankaikki-

sesti. Amen.
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Aamu- ja iltarukous.
Minä kiitän Sinua, Jumala, rakas taiwaallinen

Isäni, ettäs olet minua tänä yönä (päiwanä) kaikesta
wahingosta ja maarasta armollisesti warjellut. Ru-
koilen Sinua: anna minulle anteeksi kaikki syntini ja
warjele minua armollisesti tänä päiwänä (yönä) kai-
kesta maarasta! Ota kaikki haltuusi ja huomaasi!
Pyhät enkelisi olkoot minun kanssani ja Pyhä Hen-
kesi johdattakoon minua! Amen.

Siunaus ruo'alle Käydessä. >

Herra Jumala, taiwaallinen Isä! Siunaa meitä
ja näitä lahjojasi, jotka Sinä meille ruumiin rawin-
noksi armollisesti antanut olet; ja anna pyhä armosi
että me kohtuullisesti ja sinun mieltäsi rikkomatta
niitä nauttisimme! Sinun Poikasi Jeesuksen Kris-
tuksen meidän Herramme kautta. Amen.

Kiitos ruo'an jälkeen.
Kiittäkäämme Herraa, sillä Hän on hywä, ja

Hänen laupeutensa pysyy iankaikkisesti: joka eläimille
antaa heidän ruokansa ja kaarneen pojillekin, jotka
Häntä awuksensa huutamat! Kunnia olkoon Isälle
ja Pojalle ja Pyhälle, Hengelle, niinkuin alusta on
ollut, nyt ja aina iankaikkisesta iankaikkiseen! Amen.
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Siunaus
Herra siunatkoon meitä ja warjel-

koon meitä! Herra walistakoon kas-
wonsa meidän päällemme, ja olkoon
meille armollinen! Herra kääntäköön
kaswonsa meidän puoleemme ja anta-
koon meille iankaikkisen rauhan! Isän
ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Amen.

Sinun pitää kunnioittaman isääs ja äitiäs, että
menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. (5 Mos.
5:i6,)

Hän meni heidän kanssansa ja tuli Natsaretiin
ja oli heille alamainen —.

Ia Jeesus menestyi wiisaudessa ja iässä ja ar-

mossa Jumalan ja ihmisten edessä, (Luuk. 2:51, 52.)
Harmaapään edessä pitää sinun nouseman ja

kunnioittaman wanhaa ja pelkääman sinun luma-
latas; sillä minä olen Herra. (3 Mos. 19:32.)
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Painettu Werner Söderström Osakeyhtiön kirjapainossa ja kustannuksella. Porvoossa 1926.





LASTEN PARHAITA KIIRLGLAI
TOPELIUKSEN ..LUKEMISIA LAPSILLE". Kolmas, täydellinen
laitos, suomentaneet V. Tarkiainen, Valter Juva ja Ilmari
Jäämaa, kuvittaneet Martha Wendelin ja R. Koivu.
»Kuinka rikas onkaan se maailma, johon satujen kuningas lapsen
ohjaa! Kuinka kirkas ja puhdas samalla!" (Ilkka.) 4 osaa,
hinta osalta 15:—.

ANDERSENIN SATUJA JA TARINOITA. Suomentanut Maila Tal-
vio. Runsaasti kuvitettu. „Ne eivät koskaan vanhene. Niissä
on aina sama tuoreus, sama puhdas henki ja sadun ihmeellinen
salaperäisyys." (Anni Swan.) II ja VI osa sid. 10:—, VII
ja VIII osa nid. 10:—, sid. 15:—.
ANNI SWANIN SATUJA: Kootut sadut, 5 kokoelmaa. Martha
Wendelinin värikuvin, sid. 38:—, ilman kuvia 15:—. Satuja VI,
sid. 15:—. Jänis Vemmelsäären seikkailut, runsaasti kuvitettu,
sid. 9:—. „Anni Swan on saanut satuihinsa syvemmän ja
sydämellisemmän luonteen kuin mihin tavallisesti on to-
tuttu. Ilolla voi ne antaa jokaisen lapsen käteen."
HANHIEMON SATUJA. Charles Perraultin maailmankuulu
satukirja. G. Doran kuvittama. Hinta 10:—, sid. 12:—.

PRINSSI JALOMIELI JA PRINSESSA HELLIKKI. Italialaisen
Alessandro e'Muran kaunis satu. 10:—, sid. 16:—-.

SOORIA MOORIAN LINNA. Valikoima kauneimpia norjalaisia
kansansatuja hauskasti kuvitettuina. 2 kokoelmaa a s:—.
MAIJA-MEHILÄISEN IHMEELLISET SEIKKAILUT. Waldemar
Bonselsin lastenromaani. Ihastuttava kirja, jota Saksassa on
muutamassa vuodessa myyty yli 100,000 kpl. Hinta s:—, s. 7:—.
METSÄNIITYN KIRJA. Saman tekijän kirja kukista, eläimistä
ja Jumalasta. »Mitään parempaa ei nykyajalla ole tarjottavana
nuorelle väelle". Kuvitettu. 8:—, sid. 20:—.
PEIK, Barbra Ringin lapsiromaani. 4p. Kuvitettu. Sid. 10:—.
PEIK SUURESSA MAAILMASSA, Barbra Ringin lapsiromaani.

»Emme saata muuta kuin suositella sitä lämpimimmin kotei-
hin, joissa sitä varmaan jokainen perheenjäsen lukee mielihyvin."
2 p. ' s:—, sid. 9:—.
PIKKU LALLIN MAAPALLO ja PIKKU LALLIN TÄHTIMAAILMA.
Mikael Sandin hupaisia kertomuksia urhean pikkumiehen ja
hänen kissansa merkillisistä ilmamatkoista. Molemmat kirjat
kuvitettuja. Hinta a 10:—.

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ.


