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KIRJEENVAIHTAJILLE
oon joka määrää työpäivien pi- - verittaren" asiamiestä entinen oli vä- -

tuuden ia palkkojen suuruuden Jn sellainen pikku huolimaton —
Lienee luan paljon hommaa? Si- -

Sns_ ei ole mahdotonta jaijestaa jnlle tull valittua Maija Kauppli Hy
kotipalvelijattana tassakaan vinpä Maija näyttää ripeältä Heti
maassa seuraavana iltana lähti kauppamat- -

Kalle ruokataloihin Sivulta kuun- -

lle"en hyvinpä osasi puhua kun heti
Uicagossa puristettiin asket- -

pari dollaria näkyl heilahtavail Mai
tam Amerikan opettajien liitto ja„ käteen — Niin pidä päälle niin
Tämän opettajien kansallisen kauan että Toveritar on joka yh

Täytyy muistuttaa täsfedes joka
viikko kirjeenvaihtajille siitä
että ei saa lähettää paikka- -

kuntakirjeitä eikä lehteen aijo- -

tuita artikkeleita Astoriaan vaan
toimitukselle Portlandiin Toi- -

mituksen osote on 231 '4 Oak
Street Portland Oregon järjestön joka yhtyy Amerikan e"a kylässämme

w _ El en Vvuoti an tavrvl ahtea San
Ja muistakaa myöskin se että aeiimuoon padkoiuet i m--

Franciscooll tervevttään hakemaan
toimituksella ei ole mitään te

TOVERITAR
Amerikan suomalaisten työläisnaisten

ilmestyy Astoriassa Ore joka
tiifttai Inc Western Workmen's Pub Co:n
kustantamana

Huoneusto sijaitsee 10:nen ja Duane ka-

tujen kulmassa Puhelin 365

Ilmoitushinta 50 senttiä tuumalta kerran
Naimailmoituksista $100 ensimaiseiti tuu-

malta ja SO senttiä jokaiselta seuraavalta lisää

"TILAUSHINNAT Y HD YSVÄlTÖi HI N

1 vuosikerta $100 puoli vuotta 60c

CANADAAN
1 vuosikerta $1 25 puoli vuotta 75c

SUOMEEN
t vuosikerta $150 puoli vuotta 60c

TOVERITAR
(THE VVOMAN COMRADE)

Organ of the Finnish Working Women In
America Published every Tuesday by The
Western Workmen's Publishing Co

Ailvertising ratcg 50c per inch per inaertion

SOBSCRIPTION RATES
IN THE UNITED STATES:
One year 9100 6 montha 60c

IN CANADA:
One yer $125 6 months 75c
IN FOREIGN COUNTRIES:
One year $1 50 6 months 80c

ADDRESS:
TOVERITAR

Box 99 Aatoria Ore

Entered aa aecond-claa- a matter July IBth
1911 at the Post Office at Astoria Oregon
Uuder the Act of March 3rd 1879

TOIMITUS

Selma Jokela-McCon- e

2312 Oak St Portland Ore

lee loisiaiseivsi oiemaan vmca- - Kävl täälla parin )ääkärin luona
gossa Liittoon yhtyi Chicagon mutta eivät ymmärtäneet ei niin

opettajien liitto Chicagon mies- - hölyn pölyä Toinen määräsi lei- -

puolisten opettajien "yhdistys ayaksi tietysti tienatakseen tyt- -

i toraukalta parisen sataa dollaria-- —

Chicagon korkeakoulujen nais- - Nyt kun paässyt Priscoon niin
puolisten opettajien yhdistys ja siellä on lääkäri ihmetellyt mistä
Xev Yorkin 'ashingtonin häntä pitäisi leikata? Sanoo olevan

kernistä tilausten ilmotusten ja
osotteiden muutosten kanssa
Ei saa lähettää osotteiden muu- -

toksia toimitukselle Kaikki ti- -

laukset ilmotukset ilmotuspuh- -

vit ja osotteiden muutokset tu- -

lee lähettää TOVERIN KONT--

TORIIN vaan ei Toverittaren
toimitukselle — Muistakaa lähet- -

tää paikkakuntakirjeenne Tove- -

rittaren toimitukselle

Scranton n Oklahoma Citvn Kova vere" vähyyden Lydia Hyvä- -

liaryn seka aycrossin opetta-
jien uniot Charles R Stilman
valittiin uuden järjestön presi-
dentiksi ja miss Margaret A

llaley organiseeraajaksi

nen matkusti myös viime viikolla
pois Hän myös kuului menneen
Friscoon

Olin unohtaa ensi lauantaina on
kori-iltam- a Tehdään yksi oikein
suuri kori jossa riittää jokaiselle
syömistä Muistakaa tulla kilpaile-
maan kuka sen saa Se on onnen
poika

Ei ole kerettiläisvaino
vielä meidän päivinämme Keväinen tervehdys kaikille Tove- -

Täällä 1'ortlandissa Ore on par rittaren lukijoille!

netuksi yli Tanskan kaikkien
luokkien keskuudessa taistelles-
saan naisten äänioikeuden puo-
lesta il utta sen ohella hän

myöskin ajoi useita tärkeitä laki-

esityksiä naistyöläisten aseman

parantamiseksi Hän on Helene

lierg
Tanskan naiset saivat äänioi- -

haillaan tutkittavana käsitvökou- - ALMA L
' P S Niin tahtoisini

— sanoa jonkun
lujen johaja sosialististen mieli- -

sallan ohJelman kerääjille että b'U
teittensä takia Syyttäjinä o- - pitää käydä kyselemässä ennen vaik-v- t

Rooman katooliseen kirkko- - k& viisi minuuttia ennen juhlan al-

kuiltaan kuuluvat kouluhallin- - klla- - eikä silloin kun ylelsö saapuu
kettden vasta viime kesäkuussa naaIlin Slla se on Iarva- - kella 011non jäsenet ia} KOU1"Jfn JolltaJat entiseltään varastossa Ja jokainenvj„ vi
tanskana on Ui tAuaen Ja hanta vastaan tehty syytös haluaa valmistaa ennemmin kun tu- -

puolue yksi työväenliike ja se cu eitä än on sosialisti vapaa- - lee esiintymään — Enempi intoa!
on sosialiilemokraatinen puolue ajattelija ja uskoo kehitysoppiin SAMA

Se toimii kolmella alalla: poliit- - ja että näiden ominaisuuksien
tisella teollisella ja vuoksi hän ei ole sopiva henkilö GRANITEVILLE VT

visella Selvänä todistuksena käsityökoulujen chtajaksi
tähän on se että ammattiuniot

' Tervehdys taas taalta! Kesa taa la- -

Toverittaren yksityisnumerojen
hinta on viisisenttiä kappale pait
si niputtain ostain jolloin ne ovat
(viisi kappaletta ja siitä ylös-

päin) kaksi senttiä kappale
♦

Toverittaren tilaajaluettelo osoit-

taa reuraavaa:
Uusia tilauksia 96 „ i

M jltÄ
' lvuillUMCIllha UVilC Kai K K UG 1X111 LU1CC auviva ivuvm uiijua Uiöii

I InVilatiLoia 30 J1 7H_tl tl in 1 I IUM U - Ulllinitl L

Katkennut 34 Tanskan johtav imman sosialisti-- 1

♦ lehden Social Demokratenin vh- -

opettajat jo-k-
a hänen johtonsa ??ottallu etta milloin taalta toiset- -

t„:- - kln nuuat kirjottaisivat yhteistoi- -
aila lukuunottamattaniii it nunnastamme mutta eipä niitä kir- -

paria yinci
l mielistä todistaneet jeitä näy Meidän velvollisuutemme

Piin llHn nn Irvir mta- - niisi avllRtflfl nmua nänonlannafl--Katsaus päivän tapahtumiin teiTn työläisnaiset eivät o--
t {n toiniess' vielä on Port- - Jaamme Ja koska meille kaikille tu- -

le asestoait ainnoastaan ääiuoi- - U rlwa nllnt ts lä 'ee toveritar niin olisi Hauska nali- -

keudella iolln voivat etiiinnsn i
1 da paikkakunnaltamme uutisia Tove- -

lujen opetus- - rittaren palstoilla
puolustaa mutta he ovat myös tapaa että hän on ihmisenä mo- - Enpä saata olla mainitsematta niis- -

raaliscst1 mitä puhtain että hän tä Barren naisten iltamista jotka
on kunnon ihminen kaikin nuolin

vletet'iiu 22 p huhtik Ne olisivat
! onnistuneet vallan hyvin ellette te

JJ etta hcinen sy'amen asianaan Barren ukot olisi varannut viinaa
0:1 lhnnsk nan hyvinvointi ja joukkoonne ja sitten ruvenneet tri'- -

e:ii hän on Cji-ltanu-
t heitä o-- 'aamaan että kumpi meistä on pa- -

pettäjiä yntniärtiiniään oppilai- -' ' T"pi-
halpamaista

Sella'nett nonettely on ko- -

lltamatilaisuudessataan oikein ja
:

sen kautta teli- - 1a tfi „knf „ vaRt5 t„leHo Ua

Uutiset kertovat että Tanskan
sosialistit ovat asettaneet kaksi
naisehdokasta parlamenttiin Toi

iicr heistä on jo vuosia tunnettu
työväen taisteluissa ollen yksi
johtavista sieluista Tanskan
:iiiiiteu ammattikunnissa ja hci-di- i:

taisteluissaan parempien
teiden puolesta Hän on

Andrea l!rockman

Toinen ehdokkaista tuli tun- -

vVrWWAAAAA'VWWVWW--

KAHVI-JUTTUJ- A

kin hyvin järjestyneet taloudel-

lisesti Monella teollisuusalalla
he nauttivat samaa palkkaa kuin
miehet ja maksavat samat jäsen-
maksut järjestöihinsä ja heillä on

järjestöissä myöskin samat oike-

udet kuin miehillä

Yksinpä kotipalvelijattaretkin
ovat Tanskassa järjestyneet uni-last-

kasvatuksesta Siitä johtui

y opetustyön helpommaksi ja miin niin jättäkää se pullosta kit- -

a r V o 1 s ta a n ya s ' c a a :r 111 ak s Karoiminen pois ja olkaa kuin mie-

het ainakinKtiuhistel" jatkuu vielä Min-äiain-

päätös j'assa tulee senmieleeni etta julkaisemme taas tä- -

män kesän ajalla erikoisen "äitien tulee tule Tiisim - näyttämään

Vappujuhlaa vietettiin huhtik 30 p

joka onnistui hyvin ja ohjelma oli
hyvä ja vastasi tarkotuksensa mai-

niosti Oli meille tilattu vieras pu-

hujakin toveri Niinevaa joka puHHliliiääiiliiiiiiiiiSiiisilillillsgiisi

Viime viikolla 011 taas katkennut isien ja kaikkien lasten kasvattajien
43 Toverittaren tilausta uudistettu numeron" Toveritarta Minulla 011

on 14 ja uusia tilauksia lähetetty 58 koko joukko hyviä kirjoituksia juuri
Mitä nuo ylläolevat numerot puhu- - tältä alalta ja joissa asiaa kiisitel- -

vH? Ne kertovat että eivät ualve- - 'ään monipuolisesti Tämä numero tu- -

rnu Juhlatilaisuudessa kentällä II- -

S lUielan 4A:mNNAl E 1!akin°i kalmis j(a kaikki Pääsi- -
vät juhlimaan£ iiHiicii luiuiiiiiiaaid s

PIINA MAIJALAlutilytöt edes pieni osakaan heistä lfe ilmestymään jonain aikana hei- - lilläliiiilisilllililllililllllliiiisiiiii1
ole vielä lähimainkaan valveilla Jos näkuussa joten on paljon aikaa kau- -

TONOPAH NEVliiil niiu kaipa he olisivat keränneet kaisemmillakiu tilata tätä numeroa
Toverittaren tilauksia niiltä palvelus- - levitettäväksi

LINCOLN CREEK WASH

Koetetaanpas taasen tarttuaJfiakkom tulen julkaisemaan taman Vappujuhlaa vietettiin 29 p huh- -tytöiltä joille ei sitä vielä tule kun
viime numero oli erikoinen palveli erikoisminiei-o- sisältöluettelon leh- - tikuilta Yleisöä olikin saapunut k o- - hon n"

dissä Pitäkääpä siis silmällä ko runsaasti joten eivät Vappumer- - misiaS Sikh Äksöslä:
nLZ t!!feiL

' '-

"m°J Molikin elkä lä'än lehden lukijois- -
v vi nrnuail VlltVtVil lllltil Oli- - ta a nl nm !: :: Tl

jattarien numero Ripeämpää toimin-

taa tässä kysytään jos jotain mel-

uillaan aikaansaada Taloudenhoitaja
ilm iittaa että tätä erikoista palveli-
ja itarien numeroa on hyvin vähän
fiiniin ailac iflallnv]ol Tilirr

Toisessa palkassa tätä
ähäT°" Ä1 J ? aeerTLnnnoisfäkirjoitus "Puhukaamme v

böit :"V " u" v lo" laaksomaata tai jokipohjamaata paisistamme" Se on tarkoitettu veri Lucas'elta sitten seurasi ru-- koin leveämpää ja paikoin kapeani- -

lenkin että jo seuraavalla kerralla kit!1 Puoluejäsenten luettavaksi Lu- - noja kertomuksia laulua OllUlSte- - nan unin IS—19 mullin nitläoH r
kekaapas se ja sanokaa minulle lon- - lua Petter RäsäseltäImu julaistaan erikoinen palvelus- -

i„ij„„ „i„4„:i„ i "') SOHI KaunilllKl aillinn nn Contra o

lytUjen numero niin sitä jo silloin ivuu leuuen paistoina mua mieltä te myös kaksinäytöksinen kappale "Ta- - Wn farmarit im„„„m ™t„7( röts
i'innnn — uititf ja Jun eiie oie neia uianueec Kaisin taistelun

u

tuoksinaan" Ln- - „„„ „„„ 1' 7
Lasten Kevättä niin tilatkaapa se V Kaufuseval--

joutuin ennenkuin painos loppuu [k "Puikonalsle!"1" ÄKÄÄPerhe-iltam- a oli tämän kumi 6 kun ei vaan tulvavedet ole esteenä
Päivä Häpeä sanoa että siellä oli No niin nyt sitte tiedätte suunnille

ijui jti jflriunu ja iitjuötuii tue-
taan

Viime numerossa oli useita
rivirheitä Mm ensimäisessä kir-

joituksessa "Miten palvelustyttöjen Ja nalle jotka lähettävät kirjoi- - hirveän vahan yleisöä Ja ohjelmaa- - missäpäin se tämäkin farmiseutu si--
seuiaa voidaan parantaa oli

raava lause::

ina tapahtuu
asukkailla

seu- - tuksia ja kysymyksiä Kodin Osastoon kaan ei ollut kuin kolmelta Runo Fii- - jaitsee"Ja monen monta ker- - tahdon sanoa että ei olla huolissaan na Lucas'elta kertomus Maija Kaupil- - Meillähän tämän kylän i

niin etta heidän kar- - jos eivät kohta näe niitä lehdessä myös nyrkkilehfi "Isku" josta toi- - oli seitsemäs päivä t k
loppuu aivan suotta" Kyllä ne aikanaan kaikki sinne tulee ta ja laulua Räsäs Pekalta Luettiin kerit jotka emäntäväki'

pienet kek- -
iivallisyytensä

puuhasi Tai- -
Tiimiin lauseen piti kuulua


