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Muutama sana raikkaasti hiljalleen tuulen hen-

ki käy yli metsämaan suloisen
ja ottaaksemme siihen osaa täy-

tyy meidän ottaa huomioon ole-

vat olot sellaisinaan kuin mitä
ne ovat

§elma-tä- ti

TOVGrittarGSta kevään tuoksun tuo meille tulles-

saan — Oi kevät sä nemuijen ai--

ka!
Port Moody B C

SYLVIÄ NIEMELÄ

MITEN ALITALON ANTISTA
TULI SOSIALISTI

— Saattakaa Toveritar jokaisen
työläisnaisen luettavaksi

Täytyy kirjottaa muutama sa-

na täältäkin pikkukylästä Luu-

len ettei täältä ole ennen kirjo-tett- u

Toverittareen
Minulle kyllä ei ok tullut tä-

tä lehteä kuin vasta muutama

numero mutta niistä olen jo
päässyt näkemään että Toveritar
on monipuolisempia lehtiä mitä

nykyaikana onkaan köyhälistön
naisille Se edistää meidän

ja siinä on
muitakin opettavaisia neuvoja
varsinkin minunlaisilleni nuoril-

le emännille Minä toivon että

joka taloon tulisi Toveritar
En tiedä mihinkä osastoon tä-

män kirjeen tulisi kuulua nuor-

ten vaiko vanhain mutta kyllä
kai Selma-tät- i sen parhaiden tie-

tää Toisten kirjotan taas jos
tämä läpäsee
Terveisiä kaikille Toverittaren

toimitsijoille ja lukijoille

Kenkiä
jotka tyydyttävät kaikkia

Jos haluatte sopivia kes-

täviä ja samalla aistikkaita

KENKIÄ tulkaa katso-

maan meidän jalkinevaras-toamm- e

Me voimme tyy-dyt- tä

teitä

on valmistamatta ja mistä ih-

meestä minä nyt saarnaan noille

taulapäille että ne olisivat tyy-

tyväisiä Aha jos otankin ai-

neen helvetin tulesta ja tyhmästä
aasista! Siitä on helppo saarna-

ta kun näkee penkit täynnä tyh-

miä aaseja edessään
Tällaisissa mietteissä oli rovas-

ti kun Alitalo saapui pappilaan
sunnuntai-aamun- a ja 'palvelija
tuli ilmoittamaan että Alitalo ha-

luaa tavata rovastia
Jos tulija olisi ollut joku toi-

nen joka uskalsi häiritä sielun-

paimenen rauhaa niin olisi se ol-

lut anteeksi antamaton tyhmyys
mutta Alitalo tällä 'hetkellä oli

kuin jumalan lähetti joka tuli
selvittämään hänelle sen seka-

van asian jota hän ei omin voi-min- sa

voinut selväksi saada
— 'Sano isännälle että rovasti

tulee pian ilmotti hän palveli-

jalle
Sillävälin Alitalon isäntä istui

ja mietti keinoa miten olisi pa-

ras kysyä eilisen päivän päätök-
sistä Pian astui rovastikin si-

sään ja riensi kättelemään Alita-

loa Isäntä heti kysyi :

— Muistaako rovasti miten se

Antin ja Miinan asia sovittiin?

Nyt oli jo rovasti 'muistavi-

naan paremmin
— 'Eikös se ollut niin että sun-

nuntaina heidät kuulutetaan?
— 'Niin se oli sanoi isäntä

Kaikki on 'hyvin!
Ystävykset ottivat vielä

ja sitten lähti
Alitalon isäntä tyytyväisenä ko-

timatkalle

(Jatk)
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Taasen on kevät armas
ihana Päivä paistaa
kukkii kedon kukat on

vihanta Ja linnut laulavat

Kevätkuiskeita

FAR M A Rl --AI DIN

KIITOS

(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)

keassa vaahdossa Ija vapisi kuin
'haavanlehti Liinukka oli tähän
oppinut samoin Antti mutta nyt
tuntui Antista kuin olisi ensiker-

ran nähnyt isäntänsä tuollaises-
sa tilassa ja Liinukan noin rää-

kättynä Liinukan joka painoi
päänsä ystävänsä olalla ja nuoli
'hänen poskiaan Sen teki Lii-

nukka aina reisusta palattua
Antti ja 'Liinukka kuin

yhteen kasvaneet 'Antti oli Lii-

nukan hoitanut pienestä varsasta

ja Matin kuoltua oli Liinukka
Antin uskollisin ystävä Tämä
oli kaikki vanhaa ja nyt kuiten-
kin tuntui Antista kuin ensiker-

ran näkisi Liinukan noin vaah-

dossa ja väsyneenä 'Kuivates-
saan Liinukkaa 'hyväillen puheli
Antti sille:
— Miinan ja minun tähden sait

sinä tämän reisun tehdä Kyy-
nel vieri Antin poskelle Vielä

kerran silitti Antti ystävänsä
kaulaa ennenkuin poistui tallista

Tupaan tu'1'tuaan oli sfellä ko-

ko talon väki valveilla ja pahalla
päällä Isäntä oli häirinnyt ta-

lossa vallinneen hiljaisuuden ja
yörau'han Kun Antti astui si-

sään sanoi Jaska äkäisesti:
— Olisit vienyt tuon mökätyn-nyri- n

talliin ja tuonut 'Liinukan
katnariin Jos minulle näin ylevä
työ olisi uskottu että saisin ot-

taa isäntäni vastaan niin talliin
minä sen veisin ipanisin riimun

päähän ettei pääsisi rauhallisia
i'hmisiä häiritsemään Mutta nyt
mennään nukkumaan lisäsi Jas-

ka ja aamulla minä näytän isän-

nälle kukakäskiä
Aamulla kun isäntä tuli töitä

määräilemään talutti Jaska isän-

nän kädestä talliin Mitä siellä

tapahtui se jäi salaisuudeksi Sen

vaan näki muu talon väki että
isäntä pelkäsi Jaskaa sen jälkeen

ja oli ketunhäntä kainalossa ai-

na silloin kun Jaska oli saapu-
villa
Antille ei isäntä puhunut mi-

tään jonkatähden Antti tuli hie-

man levottomaksi
— 'Pitäsi kysyä mutta taitaa

suuttua ajatteli Antti Minä
sanon 'Miinalle mitä hän ajatte-
lisi jos kysyisi antoiko rovasti
kuulutuksen Samalla !huusi isän-

tä :

— Antti valjasta Liinukka !

Isäntä ajaa karautti pappilaan
rovastilta kysymään miten se
Antin asia päättyi kun ei 'hän
voinut muistaa mitä se rovasti
siihen sanoi ja kuulutus oli teh-

tävä tänään
Rovasti loikoi Ihöyhenpatjoil-laa- n

pää kipeänä eikä ntuistanut
eilisestä ipäivästä muuta kuin
sen että Alitalon isäntä oli hä-

nelle puhunut Antista Miinasta

ja silakanpäistä ja nyt oli kaikki
sikinsokin hänen aivokopassaan
— Mistä ihmeestä minä nyt

otan selvän tästä? Ja saarnakin
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VVaukeganin III i a osaston vi-

ralliset kokoukset pidetään joka kuu-

kauden ensimäisenä ja kolmantena
sunnuntaina alkaen klo 2 i p
Osaston ompeluseuran kokoukset

on joka kuukauden toisena torstaina
alkaen klo 2 1 p Kahvia kokouksen

loputtua

Hoquiamin s s osaston ompelu-
seuran kokoukset pidetään osaston
talolla Abjolassa joka torstai kello
2 jpp Osote on 815— lOth St

Hoquiam WaBh

Astorlan s s osaston ompelu-
seuran kokoukset pidetään osas-

ton talolla joka torstai ilta kello
8 Osote 262 Taylor ave

Hannan s s osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään jokaisen viikon
torstaina kello 8 j p p (Huoml
Kahvia saatavana joka kokouksen

loputtua)

Storkettln Mont s s osaston om-

peluseuran kokouksia pidetään joka
toinen torjtai-ilt- a kello 7 Saapukaa
kaikin

Jos olette

kiipeä
Pyytakli VAPA LAAKE KIRJA Noi S

Jos rli 25 erilaista miesten ja naisten tantta
on selitetty seka täydellinen luettelo suoma
laisista lääkkeistä 1fLähettäkää taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitämme teille mikä
lääke olisi tilattava lääkkeen hinnan y m

(Lääkkeet eivät ole pateuttilääkkeiU vaan
tosi suomalaisia lääkkeitä)

(Tämän kirjan saatte vapaasti ia pitäisi eli
suomalisen kodissa sillä ette tiedä

Iokasentarvitsette sitä Varokaa hnmbonki
lääkksitä ja humbuuki tohtoria

Ligneirin Apteeki on suurin
Yhdysvalloissa— ——suom Apteeki

P A LIQNELL CO Superlor Wl

(Kirj Regina H—s)

Kevät kaivattu taas vihdoin
koitti

Päiväkulta
"
maita lämmittää —

Jo kevät vihdoin kylmän 'talven
voitti

Talviunestaan jo luonto hcräjää

Pois suli routa jäät ja nietokset

Jo vapahana läikkyy järven laine

Metsissä jo tuoksuu vihoittaa

On pihanurmi vehryt kukkivai-ne- n

Vapaana soi taas laulut lintus-

ten

Vapaana kevätpurot pulppuilcepi

Vapaana joutsenet lainehilla
leikkii

Vapaana kevättuulet humiseepi

Luonto äsken talven kahlehtima

Nyt lumoovana kiehtao viehät-

tää
On kevät Kaikkialta kuiske

kuuluu

Vapaana sirkkusetkin visertää

Mutt' vapautta vailla inehmoisct

Raataa syömmissänsä talven
lunta

Kaivannoissa tehtaan komerois-s- a

Ne sorrettujen vapaudesta näkee

unta

Luomakunnan kruunu ihminen

Sorron kahlehissa huokaa yhä
Tok' herännynnä ikiunestansa
On sielussaan jo vapauden kai-

puu pyhä

Minäkin koetan lähettää ter-

vehdykseni teille rakkaat kärsimys-

-sisaret ja erittäinkin sille

työläisäidille 'jonka kirjotuksen
luin naisten päivän 'numerosta

Kuka lienetkin sinä kunnon äiti

sinulle tahdon lausua rakkaim-

mat kiitokset Vaikka oletkin tun

tematon minulle niin silti aina

muistan että se oli työläisäiti

joka tahtoi rakastaa koko maail-

man työläisäitejä En voi pitem-

mälle kirjottaa tästä Käteni va-

pisee ja pienet tyttöni itkevät ym-

pärilläni
Yöllä kun 'he nukkuvat olen

niin väsynyt etten voi ajatuksia-
ni ymmärrettävästi paperille jär-

jestää mutta lohdutan aina sillä

itseäni etten minä ole ainoa nai-

nen joka on ahtaalla lapsijoukon

ja työn keskellä
Lausun kiitokseni kaikille teil-

le farimarirauiljille ja muille kärsim-

ys-sisarille joiden kirjoituksia
ilomielin luen Toverittaresta jo-

ka on paras lohduntuoja farmari-äidill- e

Toivon että edelleenkin

jatkatte kirjottelemistanne Tove-

rittareen joka onkin 'meidän nais-

ten oma lehti
Ei nyt muuta kuin toivotan

kaikille Toverittaren lukijoille
hauskaa kesää

FARMARI-ÄIT- I

Jo uskoo orjat yöstä nousevansa

Luottavat vapauden voittohon !

Ne katkoo kilvan sorron kahlei-

tansa
Uskoen suuren ikikevään


