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TOVERITTAREN levitysarmeijaan
on tähän asti ilmoittautuneet seuraavat kilpailijat:

VERITTAREN LEVITTÄMISEKSI!
Kuinka pitkä luettelo saadaan ensi
kerralla julkaista riippuu teistä
Vaikka ette olisi vielä ilmoittautu

neetkaan ryhtykää ottamaan tilauk
sla aivan heti! Ellei teillä olisi kuit

tikirjoja ottakaa tilaukset tavallisel
le paperille vaan älkää hukatko ai
kaa sillä kilpailuaikaa ei jatketa
Siis innolla toimeen ja TOVERITTA

kunnilta jotka tässä ylempänä ovat

lueteltuna vaan odotamme sitä saa-

puvaksi piakkoin sillä uskomme et-

tä osastot tulevat varmasti valvo-

maan kilpailua ja yrittämään par-

haansa Toverittaren levittämiseksi

Julkaisemme kaikkien sekä yksi-

tyisten että osastojen nimet siinä

järjestyksessä kuin kukin kilpailuun
ilmoittautuu Koettakaapa siis katsoa

että nimenne on siinä luettelossa
"Kaikki luonnollisesti haluavat olla

mukana tekemässä voitavansa TO

Alku näyttää hyvin lupaavalta ot-

taen huomioon että el vielä lähes-

kään kaikilta paikkakunnilta ole eh-

ditty ilmoittautumaan sillä otaksum-

me että useimmilla paikkakunnilla
keskustellaan kilpailuun osaa ottami-

sesta osastoissa joka jonkun verran

viivyttää ilmoittautumista Odotamme

tällä viikolla jo kuitenkin ehtivän

ilmoittautumisen suurimmalta osalta

sekä yksityisiltä että osastoilta
Emme vielä ole saaneet osastojen

Ilmoittautumista näiltäkään paikka

TYYNI KOSKI Astorla Ore

AGNES THOMPSON Seattle Wash

JENNY KESKITALO Portland Ore

ANNA AftO San Francisco Cal

KATRI RIKSMAN Sointula B C

ALEX KARHU San Francisco Cal

BERTTA JUURINEN MunisingMich
ANNI MÄKINEN Laurium Mich

JENNY KURRONEN VVoodhaven

Long Island N Y

ANNA HILL Neirhart Mont

IDA POHJOLA Mt Vernon N Y

RELLE VÄHINTÄIN 10UU0 TILAA

JAA ENNEN KILPAILUN LOPPUA

Toverillisesti LIIKKEENHOITAJA

Suuri yli Amerikan

ulottuva Toverittaren

Alkoi heinäkuun I p ja loppuu lokakuun I p 1916

TOVERITAR on ainoa suomenkielinen naisten lehti ämanteree

FESSSSS IRISTEN LEHTI SaÄ"
'rs?£c"rmae i£:sS:S sa 0m n vieiä nyt TOve- -

rittaren tilaajia YKSITYISASIOITSIJAIN PALKINNOT:

I palkinto $10000 arvoinen TURKKI

II palkinto $6000 arvoinen Naisten kello

III palkinto $4000 arvoinen Naisten karvakaulus ja muffi

IV palkinto $2500 arvoinen Kahvisetti hopeinen
V palkinto $1500 arvoinen Vaatelaukku (suitcase)
VI palkinto $1200 arvoinen Naisten käsilaukku

VII palkinto $1000 arvoinen Veitsi- - ja kahvelisetti

VIII palkinto $1000 arvosta kirjallisuutta voittajan vai muk

IX palkinitb $1000 arvosta kirjallisuutta voittajan vai muk

X palkinto $ 500 arvosta kirjallisuutta voittajan vai muk

Kilpailupalklnnot oval käy-

tännöllisiä ja arvokkaita

Näitten palkintojen lisäksi annetaan vielä kilpailuja valvoville osastoille palkintoja seuraavasti:

I palkinto osastolle jonka alueelta ja valvonnan kautta tulee enimmän tilauksia $7500 arvosta Työmiehen Tove-

rin ja Raivaajan tähän saakka kustantamaa kirjallisuutta osastojen valinnan mukaan

II palkinto : $5000 arvosta kirjallisuutta samoin kuin ensimäisessä

III palkinto: $2500 arvosta kirjallisuutta samoin kuin edellisistä

Nämä kirjaillisuuspalkinnot voi osasto sitte joko myydä tahi lahjoittaa harkintansa mukaan

Ylimääräisiä palkintoja annetaan osastoille ja yksityisille:

Kolmelle ensimäiselle yksityiselle palkinnon saajalle annetaan komea väripainos KUNNIAKIRJA varustettuna kil-

pailijan muotokuvalla Palkinnon saajan on kilpailun päätyttyä lähetettävä meille valokuvansa voidaksemme sata val-

mistaa tarvittavan laatan
Niille kolmelle osastolle joitten kilpailijat saavat suurimman yhteisen pistemäärän annetaan myöskin komea

väripainos KUNNIAKIRJA ylimääräiseksi palkinnoksi kilpailijain toiminnan valvomisesta

Pistemäärät kilpailussa:
'Vähintäin seuraavat alimmat pistemäärät on yksityisten kilpailijain saavutettava palkintojen saamiseksi :

palkinto 450 pistettä II :nen palkinto 350 pistettä III :s palkinto 200 pistettä IV :s palkinto 125 pistettä V :s

palkinto 75 pistettä VI palkinto 50 pistettä ja seuraavista neljästä lasketaan pisteet suhteellisesti edellistä Janina ole- -

VllIC

Pisteet luetaan' 2 :si pistettä koko vuoden ja 1 :si piste puolen vuoden tilauksesta niin uudesta kuin uudistukses- -

'Asioitsijapalkkiota myönnetään vielä palkintojen lisäksi kilpailijoille S prosenttia jonka kilpalija voi pidättää

ioten kukaan ei joudu työskentelemään ilman korvausta vaikka ei palkintoakaan satsi Palkintoja on siksi

olevilla kilpailijoilla Valmistautukaa siis ajoissapaikkakunnallamonta että niihin on tilaisuus pienemmälläkin
ei jatketa

LEIKATKAA IRTI ALAKULMASSA OLEVA LIPPU JOLLA VOITTE ILMOITTAUTUA KILPAILIJAKSI

TOVERITAR Astoria Ore

Täten ilmoittaudun yhdeksi kilpailijaksi heinäk 1 p

l'"16 alkavaan tilauskilpailuim TOVERITTAREN levittä-

miseksi joten lähettäkää osotteellani kilpailussa tarvittavat

tilauskuittikirjat

HUOMAUTUS TILAUSTEN KERÄÄJILLE

Kilpailutilille lähetetyistä tilauksista tulee ra-ha- n

seurata mukana kaikilta joilla ei ole osastonsa

takausta Osastojen takauksilla toimivat kilpailijat
voivat tilittää kahdesti kuussa

Palkintojen saamiseksi pitää kilpailujen lopus-

sa olla kaikki tilaukset maksettuna

Ilmoittakaa samalla kun lähetätte tilauksia

mille s s osastolle on merkittävä pisteet

Ni

Osote


