
SIVU VIISI

TOVERITTAREN levitysarmeijaan
ilmoittautuneitten lista kasvanut kiitettävästi:

TYYNI KOSKI Astoria Ore

AGNES THOMPSON Seattle Wash
JENNY KESKITALO Portland Ore
ANNA ARO San Francisco Cal
KATRI RIKSMAN Sointula B C

ALEX KARHU San Francisco Cal
BERTTA JUURINEN MunislngMich
ANNI MÄKINEN Laurium Mich
JENNY KURRONEN VVoodhaven

Long Island N Y

ANNA HILL Neirhart Mont

IDA POHJOLA Mt Vernon N Y

ELMI VUORINEN Fitchburg Mass
HILJA VENHOLA Portland Ore
T A KOSKI Chicago III

EMMA MIKKOLA Deep River Wash
ANNA PARTANEN Rock Springs

Wyo
ISAAC MATSON McCall Idaho
MRS FANNY JOHNSON Creighton

Mine Ont Can
MISS BERTHA MÄKI Brooklyn NY
MRS LYDIA PUHAKKA Verona

Mich
MRS ANNIE RIVERS Fort Bragg

Cal

"piitanneet" toiminnallaan kafkkl
muut piirit koko maassa joten vähän
tunnustaa siltä kuin länteläisetkln
alkaisivat ottamaan kiinni toimintaan
entisellä kuuluisalla rennolla kurs-
silla
Keskipiiristä on ilmoittautuneita

vähimmin vaan ajattelen niiden ole-

van matkalla myöskin sillä menihän
niitä palkintoja viime kilpailussa

ja nytkin on heillä ti-

laisuus kunnostautua ja saada var-

masti jonkun palkinnon sillä keski-piiri-n

suomalainen asutus vastaa
asutusta moninkerroin

CANADALAISET ovat myöskin ot-

taneet osaa kilpailuun ja tulevat var-

masti näyttämään ettei sitä toimetto-
mana sielläkään olla vaikka ovatkin
sodan jaloissa ja vaikeissa olosuhteis-
sa niin pystyvät he ku'tenkin levit-
tämään TOVERITARTA

Ensi numerossa nähdään mikä pii-

ri on lukuisammin edustettuna kil-

pailussa
Toverillisesti

LIIKKEENHOITAJA

YRJÖ WELLING New York NY
LEMPI TUOMI Seattle Wash
HILDA ANNONEN CarbonadoWash
HELMI AHO Morristovvn N J
S S OSASTO ADAM KARJALAI-

NEN Aberdeen Wash
K KORHONEN Ishpeming Mich
MRS EDLA PELKONEN So Range

Mich

Tuntuupa oikein hauskalta ja in-

nostavalta tehdä näitä pieniä kat-
sauksia TOVERITTAREN LEVITYS-ARMEIJAA-

'

ILMOITTAUTUNEIS-
TA toverlttareista ja tovereista joit-
ten luku sitte viime viikon on kas-

vanut enempi kuin kaksinkertaiseksi
Tällätavalla kun tulee osanottajia kil-

pailuun niin ei ole epäilemistäkään
etteikö TOVERITTAREN tilaajamää-r- ä

ennen kilpailun loppua ole 10000!
Vaikka tapani el olekaan "petailla"

niin uskallanpa kuitenkin ennustaa
kilpailuun ilmoittautuneitten listan
ensi viikolla olevan taasen puolet
pitemmän kuin mitä se nyt on ja
voivani silloin jo mainita tuloksis

takin jonkunverran sillä useat kil-

pailuun ilmoittautuneista ovat anta-

neet hienoja viittauksia siitä etteivät
he ainoastaan siksi Ilmoittaudu että
saavat nimensä tähän luetteloon vaan
on heillä oikein s ottaa
tilaus jokaiselta kenelle vielä ei tule
TOVERITARTA Niinpä useat kilpai-

lijoista näyttivätkin heti alussa ettei
se vihjaus ole ainoastaan puhetta
vaan täyttä totta sillä ne mukana
tulleet tilaukset joita oli tavallinen
"punssi" sanoivat olevan nyt vaan
alkua ja mitättömän osan siitä niitä
heillä on aikomus vastaisuudessa

lähettää

Näyttää siltä kuin länteläisillä oli-

sikin nyt tällä kertaa aikomus ottaa
useammat palkinnot eikä antaa niitä
it älä isille kuten viime kilpailussa kä-

vi vaan eipä ole itäläisten lukukaan
pieni kun ottaa huomioon erotuksen
matkassa (sillä uskon ettei itäläis-
ten ole vielä
läheskään kaikki ehtineet konttoo-riimm- e

jotka ovat matkalla tulossa)
ja itäläiset ovatkin viime vuosina

Suuri yli Amerikan

ulottuva Toverifiaren miAlkoi heinäkuun I

p ja loppuu lokakuun I

p 1916
TOVERITAR on ainoa suomenkielinen naisten lehti tällä mantereella joka tinkimättömästi ajaa kaikkien työläis-

naisten pyrkimyksiä olosuhteittensa parantamiseksi Nyt kun TOVERITAR ON SAANUT TUNNUSTUKSEN HY

VYYDESTÄÄN JA ARVOKKUUDESTAAN on sille huokea saada uusia tilaajia NYT ON TILAISUUS KOHOT-

TAA TOVERITAREN TILAAJAJOUKKO SUUREMMAKSI KUIN MINKÄÄN TOISEN Amerikassa ilmestyvän
suomalaisen sanomalehden sillä onhan TOVERITAR AINOA NAISTEN LEHTI AMERIKASSA

Toverittaren tilaajamäärä on kohonnut huomattavasti ilman kilpailuakin joten uskallamme toivoa sen nousevan
tämän kilpailun aikana vähintäänkin kaksinkertaiseksi siitä mitä se nyt ennen kilpailun alkua on Ia se nouseekin var-

masti kunhan naisemme ottavat tilauskirjan käteensä ja käyvät ottamassa tilauksen niiltä jotka eivät vielä nyt ole 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 palkinltb $1000 arvosta kirjallisuutta voittajan vai muk

X palkinto $ 500 arvosta kirjallisuutta voittajan vai muk

Kilpailupalkinnot ovat 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-ii- n

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 siitä 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:
Imen 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 edellisiä lähinä ole-

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

takin

Asioitsijapalkkiota myönnetään vielä palkintojen lisäksi kilpailijoille 5 prosenttia jonka kilpalija voi pidättää
joten kukaan ei joudu työskentelemään ilman korvausta vaikka ei palkintoakaan saisi Palkintoja on siksi

monta että niihin on tilaisuus pienemmälläkin paikkakunnalla olevilla kilpailijoilla Valmistautukaa siis ajoksa
ei jatketa!


