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TOVERITAR kunnaltaan on lähettänyt suurimman FI! Ajatelkaapas sitä suloutta minkä REM TILAAJAMÄÄRÄ ON NYT

""äärän tilauksia saavuttaen kilpai- - tuottaa! Sen kauluksen kun pis- - SUUREMPI KUIN KOSKAAN EN- -
Amerikan uomaliatn täläiitn H- -

- enkannattaja Ilmestyy Astoriaasa Ore joka ln&FB tarvittavan alimman pistemää-- tatte kaulaanne ja kätösenne muffiin NEN!
tiiatai Ine Wetern Workmen'a Pub Co:n rän vähintäin 450 pistettä (muussa n ii el kylmä hätyyttele' vaikka pu- - 'Saammeko-se- nousemaan 10000
kustantamana tapauksessa ei palkintoa anneta) pai- - revaakin olisi! Ja se tieto sitte ni- - ennen Kilpailun loppua? Saammeko?
ig"rku"ma°as? Puhelin 3 kitaan sitä henkilöä ahkeruudestaan l™ tämä sulous on saavutettu! Sekin SAAMME VARMASTI KUN KAIKIN
Ilmoitushinta 50 senttiä tuumalta kerran ja toimeliaisuudestaan vielä KOME- - 1° korvaa pienet ponnistelumme sen PANETTE PARHAANNE!

Naimailmoituksista 100 enaimaiselt tuu- - ALLA KUNNIAKIRJALLA! Kunnia- - saavuttamiseksi Tämä palkinto on Vaikkakin Toverittaren kilpailuun
'aT ! v'W?'iKfWi' kirjalla johon painetaan hänen nyt jo varmuudella saavutettu vaan ottaa osaa suurempi joukko kilpaili

4 f? _? -- 1 mimtnUnvanoa I TSmö o 4„tnli nnna RPn saavuttamiseen roo hrir111- - mlra kilin ehkä mahdollisesti missään
I vuosikerta aiuu puoli vuotta ouc - öö juiamu

— — u

CANAOAAN "kauntaa" Sm kun laittaa kehyk- - suus toisillakin! Ja se KUNNIAKIR- - kilpailussa on ennen ollut osanotta- -
1 vuosikerta i2S puoli vuotta 75c siin ja asettaa huoneensa seinälle JA vie'ä lisäksi! jia on ainoastaan muutama kilpailija
l vuosikerta

S!i50MEDoli
vuotta soc voittaa se kaikkl entiset seinällä ole- - Neljäs palkinto on $2500 arvoinen ioka el vielä ole lähettänyt tilauksia

vat muistot ARVOKKUUDELLAAN! hopeinen KAHVISETTI Sen saavut- - Ottakaapa tekin huomioonne tämä ja
TOVERITAR Toisetkin toverinne sitä katsellessaan tamiseksi tarvitaan vähintäin 125 pis- - lähettäkää tilauksia tulemaan ennen- -

(THE VVOMAN COMRADE) antavat tunnustuksensa TYÖSTÄNNE tettä joka ei ole vaikea pienemmäl- - kuin kilpailuaika on lopussa Silloin

Organ of the Finnish Working Women in AINOAN SOSIALISTISEN NAISTEN läkään paikkakunnalla saavuttaa On saamme sanoa että ei yksikään kil- -

America Published every Tuesday by The LEHDEN TOVERITTAREN LEVIT- - vaan kysymys siitä kuka on se on- - PailiJ'a lyönyt laimin tehtäväänsä

teine" ''hnertion TÄMISESTÄ! eilinen voittaja! Kuka on se onnel- - OMAN ' TOVERITTARENSA LEVI- -

s„ö!rHpTroM ratp!
Ja tämän lisäksi annetaan sille o- - lmen henkilö joka voi vierailleen 1

saatolle jonka kahvia tarjotessaan Tämä Toverittaren levityskilpalluun o aa
IN the UNITED STATES: kilpailijain yhteinen sanoa: bn
One year $100 moniin 60c pistemäärä on suurin $7500 arvosta voitettu TOVERITTAREN LEVITYS- - osaa kaikkiaan 78 kilpailijaa! Sellai- -

IN Canada: kirjallisuutta jonka voi valita mielen KILPAILUSSA 1916! ? nen joukko saa suuria aikaan! Sellai- -

f" orek SountrieI! sä mukaan Toverin Työmiehen ja Viides palkinto $1500 arvoinen ""irntnnrMv'
°-- "-ag- tÄjr ~

SSSSÄ"
tähän asti kustantamista

klu iftVKV) mröaÄÄÄÄJ!
o

T0VERI
AteH n Koettakaapa siis osastot valvoa et- - tus! Kelpaa yhtähyvin miehelle kuin tX-s-~ ' — zii: ua luiefe saamaan namu arvoKKaat naisellekin Ainoastaan 75 pistettä

nW&m£Ld%£2Z YivtläfMan611116583 °n NT e"eiVät t0iS6t kilpallijat Saa enem- - Liikkeenhoitaja

Inder the Act of March 3rd 1879 eipa msn tarvitaan sen saamiseksi!
urheat hannalalsetkaan paljon jälellä Kuudes seitsemäs ja siitä seuraa- - HHIIIIIIIIHmKllIläBlKHHlillHIl
Ajailelenpa että ei länteläiset vaan vatkin palkinnot ovat sellaisia että S

Selma Jokela-McCon- e niin vähällä päästä ensimäistä pai niittenkin saavuttamiseksi kannattaa 8 NaiSieil TOimiMiaSTa H

23iy2 Oak St Portland Ore ki"t°a kun kerran ovat kPailuun ottaa kulttikirjan mukaansa ja tehdä
± :

ryhtyneet! Ei ne Hannan pojat ja pieni retki niitten luo joille ei vielä """"""1111111
rfSW3itel tyttäret tavallisesti anna perään tule TOVERITARTA! DE ALB ILL
6ä0 vaan vievät perille sen mihin ovat Lukekaapa kilpailu ilmoitus jos3a

'

Z 7~ nJAT 0nk° aavls' 3anemmm selostetaan kilpailua ja Onpa jo taas kulunut useampi viik- -

Tovcnttaren tllaajaluettelo osoit- - asema seuraa palkintoja ja tarkastelkaa ovatko tä- - ic0' kun olen muistanut piirtää Tove- -
VaSSa Katsauksessa pnnnllaan vai liS™ nrflrnf —

taa yeuraavaa:
~ "o- oauiun™u9 uueiesuiu- - rlttareen Ensinnäkin mainitsen ompe- -

Uusia 183 2Tftk?rv5£ pitanee' ne riittaviä- - luseuran naisten toiminnasta että
Uudistuksia 62 ffit °Vat newvorklIaisetkin Teillä on vielä aikaa saavuttaa hy- - ei me sentään aivan nukuta kyl- -

Katkennut 72 !La n "nnätvksiä! Tarvitaan vaan lä sitä koetetaan toimia vaikka h 11- -

HnÄWimi''rmif TOIMINTAA! Kuittikirja mukaan ja jaista se kyllä on kun ei meitä ole_ a i a fr liikkeelle! kum viigl kuusl naista aina samat
TnVPPIlfRrPn nM™hiirirafaa'SliSUkut' TäStä sel°stuksesta huomaatte kun kokouksissa ja hommissa Ei näin

IliaUOnll 5!?a"?"a™Va ?'"" ™ b™ tarkastatte kilpailu Ilmo- - vähillä voimilla kovin joutuin voi
?n silla tavoin tusta onko teillä mahdollisuuksia toimiakaan

IIKatSai!Km ? Palkinnon saa- - Palkintoihin enslmäisestä päästä Täytyy ihmetellä joitakin osastoit
patlUAaiOaUAOld ™ ont pal]?n enemma? ™ ™ kuitenkin tilaisuus saada me naisia jotka eivät katso velvolll- -

™a
fs°" isnU"kS'a ak"in "LimeiSeSsaA1jL1" 'iSl lläista lukulsista Palkinnoista suudekseen käydä edes yhtään kertaa

Näyttää että siitä komeasta TUR- - "103 NYtTn STftTmf ompeluseuran kokouksissa eikä ottaa
KISTA jonka arvo on $10000 kilpai- - Eeksi tarvitaan T vähintään sS PP V? m ZkÄ mvTrvi---

0saa rauuhunkaan toimintaan vaikka

lu keskittyy New Yorkin Hannan tä Muista! tämä ja Äffi 'la n vaa tilaisuuttakin monella
Seattlen ja Astliabulan osastojen kil- -

KULUTTAA UUMIESA SHoln a" lle kyl!a ottavat k™ liUaOlkaa liikl eellä v„T Tn T

pailijain keskiscksi ellei mitään suu- - TAKELLO ON SAMMUTETTU ' kJi" a Palk nuon' ' " koa viedään ja taas haetaan

rempia ja odottamattomia muutoksia loon TO ERITAR
rellen0!lfaaPUIlut uns- - mutta se on liika paljon vaadittu

kilpailussa tapahdu Slf ti tilauksia toisilta kun meille kumminkin kua--

joka kynäkin vof olla mahdölls mlkMÄ L r1" nllta 3°tka elVat °le kilPailuun ' luu samat velvollisuudet jokaiselle!
on useita paÄ SnZneyZ' rMunUileeti naiset toimivat haus- -

joista uskon tulevan tilauksia' vallan MEA KUNNIAKIRJA
nka voiUe" Hamein "o '

lä että yMukuTÄuk ta T"fr"" 27PaVa'If0?
tavattomasti t"+ennen kilpailun loppua kehvksissä seillalleune muistoksi a- - sia vaan ahkeras a to minnas- -Ulä siihenkin on vielä paljon mah- - dollaria joka päätettiin luovuttaa o- -

!a! Jatkakaa slta innolla y'la eei- - sast0n kassaan Rahallinen tulos ei
°Tämän koearTURKIN lisäksi lÄS)

t

S' ToverUar" leviää' nykvlsVo f"UtOJJ SÄÄS nJ ÄUÄneth?tPr
ar- - mr TmmT t %~v~n maila kertaa nlm raittiusseuralaisil- -

KAHVI-I- I IA yamen' ?" 0lkeutettu saamaan eläk-- mieheni on sosialisti Siihen kysy-- la niin ei voi parempia tuloksia
tften fka kauntin oikeudella ole mykseen vastaan että jos ei hän dottaakaan ja kuuleman mukaan me
yaltaa häneltä sita kieltää Tämä tie- - olisi sosialisti niin ei hän olisi mi- - onnistuimme paremmin kuin raitti-Oli- n

jo vähällä päästä hyvälle mu- - v° e
va?n niita a!teJa' jotka nun mieheni Mitä kansallisuutta? Se usseuralaiset

lelle kun minulle viimeksi saapu- - Jsvalta kansalaisia on ptkä juttu Nähkääs medän lap- - Ja nyt on taas ompeluseuralla uut-nee- n

Toverittaren puntari osotti että IV a vaItiossa on kymmenen semme ovat skandinaavialais-suoma- - ta tulossa T k 30 p on suuret myr-uusie- n

tilausten luku on edellisellä
kuukaudessa ensimäiselle ala- - lais - englantilais - ranskalais-scotlanti- - jäiset s s osaston talolla Siellä

kohonnut kolmannelle sada!- - I1?? Kn1}11 seuraavi"0 Figuree- - lee olemaan jotain erikoista myös
le Lähemmin sanoen 222 Mutta ei

laPS'Ue $750 kuukaudessa ratgaa nyt tästä mitä kansallisuutta miehille jota en vielä oikein tiedä
vielä ehtinyt suu hymyyn' sillä alim- - „"

vaan koko kuukautinen sum- - on mieheni mitä se on mutta siellä näette kun
mainen numero puntarissa sen pi- -

Saa kultenkaan mennä yli 40 tulette silloin haalille Ja sitten kali-dät- ti

Nähkääs kun katkenneiden ti- -
tlJuarln- Kodin osastolle on saapunut muu- - via kotitekoisten leivosten kanssa ja

lausten luku oli 70 ia uudistettuja „„ tamia kysymyksiä joiden vastaami- - lopuksi on joku näytöskappale jonka
oli vaan 65 sall0°' ea se on niin pliisu nen on Saksan-matkan- i johdosta hie- - nimeä en vielä tiedä mutta sen näette

Nvr on „„ i i
' n en niillä sitä tilaa'" Niin- - man viivähtänyt mutta ehkä jo ensi paikallisista ilmotuksista ja tanssi-- u

i„Lirf PaU' aU„Se onvielä monessa "pyhässä numerossa saan ne kaikki vastatuksi haluisille on myöskin tanssia jamutta yhdessä vii- - avioliitossa" asia että jos ukko sa- -

kossa voi saada paljon aikaan jos sSSaleluteurMnoo "lyö pääsi seinään" niin kyllä

tiu nTfS mUia lyÖpi Sik8i' että "Vikki kaski" Ida Tarbelle "sosialisti" "progres- - temnTSZZZuMto™
k 1„ J ! L lÄS I?nnfnvanlaan' klm ei meillä ollut silvi" ja mikä milloinkin - hän joka kakuuta klo 2 i p saapukaapa silloin

äLi tata Toveritarta vaan oli ame- - on sitä mieltä että työnantajain pi- - oikein joukolla kokoukseen Heittä-- v
nkalaisilla sosialisteilla naisten lehti täisi ja olisi velvollisuus ojentaa aut- - kää pois velttous ja tosi toimintaaa
"The Progressive VVoman" kaupitsin tava kätensä palvelijattarille omasta jokainenSilloin kun leskiäitlen ja orpojen sitä melko ahkeraan työläissiskoille hyvästä tahdostaan lyhentää heidän Toverillisesti

eläkelaki astui voimaan Oregonissa Ja kuinka monen monta kertaa sain- - työpäiväänsä kohdella ihmisinä — ja MARY HILL kirjeenvaihtajaM kohta 622 hakijaa Näistä haki- - kaan tuon vastauksen että "en minä maksaa vähemmän palkkaa hän on
joista vähemmän kuin puolet silloin tilaa kun ukko el salli" Joskus kävi nyt ilmoittanut tekevänsä- - kaikkensa
saivat eläkkeen sillä 309 hakemusta niinkin että akka ei itse saanut edes auttaaksensa presidentti VVilsonin uu- - DETROIT MICH
hylättiin monien erilaisten syiden pe- - sitä oikeutta että kieltää vaan ukko delleen valitsemista Hän sanoo että
niteellä ' teki senkin hänen puolestaan Ei se presidentti Wilson on "ensimäinen Oikein tekisi mieli antaa hiemaa
Nyt on kuitenkin valtion ylioikeus olisi ihme jos tällaista tapahtuisi todellinen progressiivinen (edistys- - tukkapöllyä tuolle Toverittaren uu- -

antanut paatoksen että jokainen vanhoillisten keskuudessa mutta se mielinen) johtaja mitä Amerika on tistenkirjoittajalle kun ei ole koko
naista hakijoista tulee saamaan eläk- - se ihme on kun sitä tapahtuu sei- - synnyttänyt" Ei siitä ole pitkä aika pitkänä kesänä yhtään riviä näkyi
koen alkuperäisten hakemustensa no- - Iäistenkin keskuudessa jotka ovat kulunut kun Selma-täti- ä pyrittiin nyt Toverittaren palstoilla täältä Det--
jalla Ylioikeuden päätöksen mukaan olevinaan sosialisteja syyttämään "porvarilliseksi" kun ei roitista Mutta ei sitä ihan nukuta
jokainen aiti joka on asunut tässä On häpeäksi meidän järjestölleni- - hän saattanut olla yhtä mieltä tämän täälläkään vaikka siltä se ehkä
valtiossa kolme vuotta tai siitä yli me että keskuudessamme sellaisia- - "toveri" Ida Tarbellin kanssa siinä Toverittaren lukijoille näyttää kyllä
ja kauntissa missä hakemuksen te-- kin löytyy niin ukkoja kuin akkoja- - palvelijatar-kysymyksess- ä nlm siinä sitä täälläkin ollaan hommassa O- -
kee yhden vuodon ja jos hänellä on kin millä tavalla palvelijatarten asemaa saston alaosastot toimivat iltamia jo--

alaikäisiä lapsia hoidettavana ja on olisi korjattava ka lauvantai ja sunnuntai etupäässä
Jcokouaan omista ansioistaan riippu- - Jotkut siskot ovat kyselleet josko SELMA-TÄT- I huvitoimikunta ja on iltamissa ylei--


