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' Kummitus" on välttämättä saavut- - loitavaa että työläisnaiset ja miehet on jaettu ja pidetään kokous sitte nalle Sitä saavat sitten etsiä jos
tava kokouksiin niin useasti kuin ovat keskinäisessä sovussa ettei ole kun tarpeelliseksi nähdään Siis lo- - vaikka mistä ja viime viikon

sillä huumoriakin siellä kuten oli Leadvillessa Colo että petän tähän ja toivon että toisetkin rilar liiytyi jostain kuralätäköstä

ehdottomasti kaivataan varsinkin työläisnaiset kukkoilevat keskenään varsinkin kykenevämmät kirjottaisi- - jonne tuuli oli sen puhaltanut Hän

kun enemmistö jäseniä on liian va- - kuka se paras on Minäkin olen siel- - vat jotain sillä onhan se hauskaa sanoi täytyneen ruveta pyykille
näinkin vapaassa seu- - tä tänne muuttanut vasta pari viik- - lukea niitä oman paikkakunnankin sl ja kuivasi tuon jota niin har-rass- a

Iloinen mieliala on kaikille koa sitten Teki mieli joskus sieltä kirjeitä tai uutisia lehdistä taasti odotti ja vastaa seuraavana

tprvppIliRtä kirjottaa Toverittareen vaan ei ollut Toveruudella —APULAINEN päivänä sitä saattoi lukea Tämä

Palion hauskaa heioarallan höys- - vapaata aikaa min paljon kuin mi- - tapahtui toisessa päässä kaupunkia
mikä seikka selvästi todistaa sitä

TORONTO O NT CAN että yhtä huolimattomia ovat postin
tämänä on tulossa nim naamio- - nulla on nyt Muualta päin tulleen

tanssit suomal haalin hyväksi silmään pistää hyvin räikeänä se

Myös agiteeraava illanvietto tai oi- - sjureBfaud bsusjsio} uaujtmpiSBsi uin kantajat muuallakin eikä vain tällä
päivänä osastomme kulmalla Älkää siis syyttäkö syyt- -Lokakuun 8

keammin sanottuna haalin avajaiset uajsajui- uf uajsiuusiBioti ueniAptiaq
inllnin Pfdtetään tärisyttävän todelli- - halu Aina ollaan valmiit etsimään vieru nsia vuosijuniaa isu cma tornia Odottakaamme ehka asiassa
Iien kaDDale "Järjestelmän kahleissa" toisten vikoja ja varjopuolia esille nemua mekin menimme oikein koko korjaus tapahtuisi Tervehdyksellä

sekä toiseksi huvinäytelmä "Kuher- - Jo todellakin olisi aika heittää moi- - kängillä katsomaan Vaan happamin —KLAUDIE PARKKONEN

rusviikolla" Nyt on torpan maata nen tapa Muualta ette sitä tapaa mielin sieltä pois tultiin Ohjelma

RED GRANITE VVISkaikille naaliin tulijoille ei se enään loyda niin räikeässä muodossa Kuin 'T
laitoiäkaan itke niin paljon suurem- - yleinen tapa oli siellä Toverit ette- - sen esitys Mu stooni jai vain torvi- -

pi entistään se on Siis siellä näh KO Ole uineet iiuomanneeKsi eua ounivvti
Wlflnninpn pnäannn ia alituinen Lokak 15 p eli seuraava sunnun- - Koska tulin valituksi Toverittarelle

dään ja kuullaan kättä puristaen
—AAVE toisten parjaaminen on hajotustyötä tai oli koulun avajaiset jotka vuo- - kirjeenvaihtajaksi niin koetan nyt

Arkaluontoisiin ihmisiin se vaikut- - rosiaan tarjosivat Kanune irai™ 'J'™ iouiuhuu

taa tylsistyttävästi kuolettaa kaiken perhetunnelman Vaikka edeltä ei lapsineen miehensä luo Mihvaukee- -

toimintahalun yhteistyössä johon oltu kuulema harjoiteltu ohjelmaa Majaa ovat muuttaneet Mrs Koski

meidän pitäisi käyttää kaiken tar- - kun kerran niin sujui se vanhaan hin Wis„ ja Mrs Aalto miehensä

momme Siis toverit si llä ja joka- - muistiin viime lukukauden ajoilta luo Brandwoodiin Wls Yksinäisiä

DE KALB ILL

Tervehdys täältäkin kaikille Tove
rittaren suurille ja pienille lukijoii- -

Ib in nvnatfHiiio n wiik pi tasi „„ii„oa vHänn rnrinna ip nniMti- - vielä hvv n Siellä tarjottiin Kan- - mienia on myös lantenyt laumouain

tä koskaan näy kirjotuksia nuorten kunnian pyyntö Käytetään voimani- - via leivosten kanssa ja hedelmiä ja yksi yhtaal le toinen toisaalle joten
osastossa Olisi hauskaa että tääl- - me ja tarmomme yhteistyössä meille kyllä lapset siinä puolensa pitivät toiminta paikkakunnallamme on näi-

täkin kunniaa ei tarjouksia juuri torjuttu Siis na a koina hyvin laimeaa
joku kirjottaisi mielipiteitään on siitä jolloinkin hyötyä ja

Niin ne ompeluseuran naisten myy- - Täällä Superiorissa oli meillä ilta- - tilaisuuteen veti huomion se henki Avioliiton satamaan ovat Purjehti- -

mikä vallitsi siellä Lasten leikit neet kansalaisemme Emelia Koski jajäis-iltam- jotka olivat vasta lokak mat viime lauantai-iltan- v Ohjelma
niin hauskat sivullakin kat-- Vilho Korpela tk 28 p Siis parhain14 p vaikka ne ensin päätettiin pi- - olisi sietänyt enemmänkin yleisöä olivat

tää syysk 27 p„ mutta esiintulleesta Olisi suotavaa että yleisöä saapuisi selijoille sekä leikkijöille itselleen onni ja menestys tiiratkoon tämän

syystä muutettiin lokak 14 päiväksi lukuisammin iltamatilaisuuksiin se- - Opettajiksi jäivät entiset Miss nuoren parin yhteiselämää Toi vom- -

Katri Kulpakko ja Miss Hanna Kuos- - me etta he huolimatta kaikista kat- -voimmeonnistuivat kokolailla hyvin vaikka hän on ainoa paikka jossa
oi käsityöt tahtoneet oikein mennä kokoontua ja eikö se ole vähän vlr- - manen Uusia ovat Mrs Kanervo

kaupaksi niitä ei paljoa ollutkaan kistävääkin muutetta arkioloihin ja Mr Latva

mutta olivat kaikki arvokkaita koru- - saahan sitä tarpeeksi asti silti koto- - En tullut kysyneeksi josko heillä
T_

-
ompeluksia Näyttää sitlä etteivät nakin olla on oma kirjeenvaihtaja Tover ttarel- -

gnlflJJ "
imenet osaa arvostella naisien toua Mmitpn niisi toivottavaa että oh- - Iö Junil iiucjti "

olivatpa jotkut sanoneet että miksi jelmanumerot alettaisiin aikaiseni- - silla Toverittaressa kun nrl loatun

ti sinne oltu tehty miesten vaatteita mIn keUo 8 olisi jo aika alottaa osasto jossa voisi aina koulu-asioit- a

ym miehille kelpaavaa tavaraa No
Kyllä sitä siihen mennessä ehtii kertoa Anteeks Jos teillä on ia- -

nyt ensi kerralla koetetaan pitää huo- -
jolla on halua tulla Se lieneekin portteri vasten oien vam buB w

jotka tyydyttävät kaikkia

Jos haluatte sopivia kes-

täviä ja samalla aislikkaita

KENKIÄ tulkaa katso-

maan meidän jalkinevaras-toamm- e

Me voimme tyy-

dytti teitä

Bee Hiv
ASTORIA OREGON

li siitä että siellä tulee olemaan svvnä yleisön vähälukuisuuteen että laita Kirjoumuui mu
miehille kelpaavaa tavaraa myytä- -

ohjeima alotetaan vasta kello 10 kaunis alku talle lukukaudelle un- -

vänä Varustakaa vaan pussinne sen siitä 0ien kuullut monen valittavan si hauskaa jos lapset pysyisivät
mukaan että tulette tyydytettyä Y- - että eihän Bltä yöllä enään viitsi asiassa silla siellä koulussa muun

Ieistulot näistä iltamista olivat 37 slnne liihteä Toivottavasti tämä hyvän ohella voisi oppia rakasta- -

dollam siitä joku dollari ollen me- -
epäkohta korjataan ja koko suoma- - maan Ja 1"nl°it?mn"?„nSHa

noja Osaston kassaan päätettiin luo- - lainen yleisö otetaan kaikin oikein suutensa
vuttaa 30 dollaria iltamatuloista tavaksi kokoontua haaliin aina kun tänsa toisaalle häveten kun joku

piiiifpttiin nitiiii haa iltamat nink- - _ ii Qii0 twiniin suomalainen "täti vastaan tuiee jav— un uiaiiiauiainu uivoiti uua j ocf„iB!111 „ :„ alin
koin josta ilmoitamme tuonnempana kaikin siellä kuluttamassa lauantai- - un suonee )"- -'

—ANNIE LEINO men- - eika englanninkielellä vaikka

ystäviä olisi ympärillä kuinka mon-

ta tahansa Kun me itse häpeämme

Meitä naisia aina moititaan ja sa-

notaan ettei naisten toiminta ole

mistään arvosta eikä tuota mitään
tuloksia ja mistä tämä johtuu? Se VVOODLAND VVASH ja halveksimme omaa kieltämme niin

Jn niirrän taasen Toverittaren emme koskaan voi toivoa muukalais
johtuu siitä ettei miehet pida nai-

PARHAIN LAHJA JONKA VOITTE
ANTAA LAPSILLENNE

ENSI JOULUKSI
on

Toverittaren Selma-tädi- toimittama

in vnlpotroi Un n sn in nalutnillp innknn rivin samalla ter- - ten aita sietävän utianaa nuoiinoon

halveksivat naisten toimintaa mutta vehtäen sen lukijakuntaa että se on' jotain kaunista hyvaa

ios otetaan huomioon kuinka paljon Olisihan se mukava esiintyä pit- - ja hyödyllistä osata useampaa kiol- -

mit-he- t toimivat ilman etteivät nai- - kiliä kauniisti järjestetyillä kirjotuk- - tä olipa hän vaikka Juudaan tai

set heitä avusta niin luulempa että sillakin joskus vaan tähän on ehkä turkin kieltä

oi ole kuin jos yhdet miesten ilta- - omat syynsä esteenä vaikka joskus Kiitän puolestani kaikkia ohjelman

mat olleet vuoden aikani Ja mie- - kuvitteleekin jotain ajatuksissaan suorittajia ja toveri Latvaa hauen

liiä 011 osastossa kolme kertaa sen niin epäonnistuu siinä monestlkin solvätajuisen ja tarkoitustaan vastaa-verra- n

kuin naisia On kyllä miehiä kun tahtoo tuo ulosanto olla vain Van puheensa johdosta Lapset

osastossa jotka ymmär- - sitä yksitoikkoista laatuaan tulkitse- - vät jaksa seurata pitempää puhetta

tävät naisten toiminnan ja antavat maan ajatuksiaan ymmärrettävässä vaan vanhemmille se oli tervetullut

arvoa sillekin mutta on myös mie- - järiestyksellisessä muodossa ulosan- - olisi vaan pitänyt olla enempi uusia

hiil jotka eivät ota osaa millinkään tainaan Asian näin ollen se ehkä kuulijoita
toimiin ja niin jää toiminta muuta- - moneltakin jää täyttämättä vaikka Mrs Ida Markkanen lahjotti Anel-

mien niskoille joka on kyllä väärin haluaisikin kun näin maaseudulla jile kymmenen ja puolen paunan

sillä meidän hoikkien velvollisuus on e{ ole itseään kehittäminenkään oi- -
painoisen mielien alun 16 p lokakuu-uhrat- a

tvnn-mi- in voimamme sen mahdollista kun ei ole niitä ta Äiti sekä poika voivat hyvin

aatteen eteen joka meidät työn ras- -
johtavia henkilöitä että voitaisiin olkoonpa onneksi vaan!

ToverittarenWan vmitaint kerran vaunu taa tas- - nitiiä keskustelukokoiiKsia ja inuin olisin iloinen jos
tä kurjasta asemasta joka meitä sellaisia tilaisuuksia joissa voitaisiin konttorin taholta otettaisiin tama

„„it i„i-- „ valin Loiitt-i- ttspään Lukemisen avulla huomioon Toveritar alkaa saapua
viisikin

Niin nvt on taas vaalioatva kasis- - käv se yksipuoliseksi niisille inaajuie iikiji ji
sä Harkitkaa nirkoin Kei-en- aniiiu- - Toveritar Tyyne Hyrskymurto kävi viikkoa tilauksen jälkeen ja

antamassa samin- - malta hukkuu numeroita Olen saa

lia „n nu Ulia m vnlit uksia vaikka olen ynia vy- -

rieskaa
Lasten
Joulu

i naimin kuin Toverittaren virkai

lijat Postihnllituksen palvelijat eli

kantajat ovat huolimattomia koko-

naan tiimiin lehden suhteen Minulla

on itseltäni kadonnut pari numeron

selostaen asiat solvaan ja helppota-juisest- i

Kehoitan kaikkia tovereita

ynnä muita menemään hänen

Haalimme on nyt käyttökunnossa
Satuin kuulemaan jotain jännittä-
vää Huvitoimikunta kuuluu pane

te äänenne Viuluko annatte use-

anne pettää vaikka teitä on jo kyl-

liksi petetty Avatkaa toki jo sil-

männe ja katsokaa eteenne ettette

silmät ummessa kulje kapitalistien
talutusnuorassa vaaliuurnalle
Toveritar Mrs Uno Seppälä käväsi

Saksassa ja toi siellä Uunolle ter-

veen tyttären Sekä äiti että tjtär
kuuluvat voivan hyvin
Toverillisesti — MAU Y HILL

kirjeenvaihtaja

— 1916- -

ja kerron tässä poKlmuelien Huol-

imattomuudesta hiukan Joukko pik- - j„ka on runsaasti ja miellyttävästi
Vii lnnsifl se isahtui jostain syystä l:a- - kuvitettu ja maksaa ainoastaan 15c

van suuret avajaisuiM-i- ir~ij'"„ i 11 C3i- -

tämän kuun 11 p kello o mana tukaytävälla talomme lumuua ™ — — —

Oviraha kuuluu olevan 75 senttiä tui postinkantaja tulemaan ja heitti TOVERITAR box 99 Asteria Ore

henpeltä Silloin saapukaa kaikin kaksi Toveritarta (meidän taloon tu- -

huolimatta mistään tekosyistä eikä iPe kaksi) nuken vaunuihin aivan Lähettäkää kpl LASTEN

„i'„ion nfliionriVsia eikä ajatella nvsähtvmättä tai edes vilkaseniatla JOLTLHA 191C joista maksuksi seu- -SUPERIOR WYO

Piirrän vähän kuulumisia täältä ettei välitä tanssista silla tanssin apsii„ Lapset t et ysti lk t ta rad $

jos arvoisa toimitus voi tämän jul- - ohella tulee tämä olemaan arvokas pea keskenään kelle ne k 'H a

kaista Toverittaressa :„llatilaisuus Siis saapukaa kai in ja voittajat kylämäkeen ja n a Mm

Tämä on kivihliiikaivoskvlä Töitä Hinaamaan tuo pieni summa yhtei- - heidän perässään Nuo ups o

kaivoksissa on tehty joka päivä sen ajamme hyväksi vat minulle tmtem attoma el a s

on täällä ainoastaan 2(H Ompeluseuran myyjaisei m tttv samana "
Suomalaisia

saan surtanyi niiiiuauiin- -
tuulinen unia ™ - -

aiheelle joista enemmistö näyttää kokouksesi
Niitä sääiltoja em- - kaukaa kodista Lras iiirs miolevan tietoisia siitä että mihin tiimaksi ajaksi

saada ennen kuin toveritar työssä ja niin ollen ei koko i"""™luokkaan sitä oikeastaan kuulutaan me voi
takaisin Huolimatta päivinä ole kotaan joka korjaisi ien- -

Toveruushenki näyttää vallitsevan Paulin saapuu
neuloa kankaat mitä d jonka postimies heittää veran- -

kaikkialla ja se onkin jotain junia- - tästä voimine


