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siksi niin täydellisesti me ra- -

Köyhän pikku siskoKun väsymys voitto
maksetut tämän vuoden loppuun La-

kimiehet ovat sanoneet että ne voi

myytä erikseen
Mitäs tästä arvelevat lahden taka-

na olevat tytöt W Berkeleyssä? Sillä

nyt ne olisi saatavana paljon hal

vastimnie toisiamme Sinun isä-- -i

Anton —- mutta me emme voi
mhella hänestä ii3t ei nyt
"Oh annaani kuule Uiulen- -

(Jatk)Kirj Hilma Lander

Mrs Xovotnvllä oli tapanavemmalla kuin silloin jos niitä tay- -

tyisi ruveta alusta asti hommaa- -

puhua ääneensä lapselleen ja us- - vuodenpäivänä äitisi menee avio- -

maan Ehkäpä sellainen koti menes-

tyisi paljon paremmin siellä Berke

leyssä kuin mitä se on tehnyt Fris-eossa- ?

Ja miksi ei se menestyisi
kun vaan teissä olisi yksimielisyyttä
sillä se on voima joka työläisten liik-

keet pitää pystyssä ja sitä kun ei ole
niin silloin ne hajoavat itsestään
Niin kuin on käynyt meillä

SISKO

koa hänelle asiat jotka painoi- - 'unm jkc lummetsicium Kana-

vat
T aman tähden — ettasydämellään kuten hän en- - sJ'yn

'ellä on paljon rahaa ja liannen oli kertonut ne isälle Ta po- -

jan vakaat siniset silmät
"

jotka voi kummkm antaa meilk hyvän

usein niin kysyvästi katsoivat suojan ja ehkä mm kuitenkin

hänen omiinsa näyttivät isän tovon' etti han valmistaisi si~

silmiltä kunnioittaen rakasta- - m'"e mahdollisuuksia: jona ei si-c- n

vetäen hänen puoleensa e- - m'!h °s' s'"'™" ollut jos pi

kuin kenenkään tavaili- - st vain äitisi apuun täytynyt
Inttoi AltWi if+n ci- -

Mä väsyneenä katson elon merta
Jota sousin itsein uuvuksiin
Ja rj dämein vuotaa verta verta
Rikki revittyine tunteineen

Niin väsyneenä valtimoni lyö
Ja surun kyynel luonain viihtyy vain
Kun orjan työ ja orjan yö
ne ain' ovat edessäin

Niin monen orjan elon kovuus kaataa
Mont' sortui elon pyörteeseen
Monen sydämen myrskyt paataa
Ja toivon tuike ijäks' mennyt on

Sisko kallis auta sortuneita
Jos sinä viel' et sortununna lie —

Yks' sana vaan voi toivon tulen luoda
Ja vaaleta voi orjan synkkä yö

Sosialismi! Toivon tulen luoja
Kuiskaa korvaan joka väsyneen
Se uuden päivän huomenen on tuoja
Miss' orjat saavat vapauden

sen kuo evaisen sanat voisi kns- - "v'imi ini vi iaONKO LEO LEINO TODELLA VIE-

LÄ NOIN POROPORVARILLINEN
AJATUKSILTANSA? kaan telulä rakkaani olisit isäsi arvoinen

Sen kerrottuaan Mnrv Eliza- -

vlmänä joulukuun il- - heth noiasi näänsä tuolin taus- -'EräänäToverittaren 8:ssa numerossa Leo
Leino ruoski meitä naisia porvariin-- taua sillä aikaa kun Anton le- - taan ia sulki silmänsä Hänen
suudesta tuon avioliittokysymyskes- -

pas äitinsä sylissä iloisena ja kasvonsa olivat hyvin kalpeat
kusteiun äno fc V1st ä puhui äi- - mutta kyyneleet eivät enään vuo--

sa jälkeen onnellisen avioliiton eh- - ti naneiie vaivaasu kuu 11111 Kai- - laneet iapsi vuuon rapaym uiu- -

doiksi perunankuorimisia pyykinpe- - soi aitia silmun suurilla sinisillä ja sitten sulki nesia sillinään
voksisua lattian lakaisua" silmillään:--D-

'Siitä on kaksi vuotta tänä- -
Ja Leo Leino antaa ymmärtää etta

näiden asiain yhdistäminen tähän ky
symykseen 011 peräti poroporvaril- -

paivana rakkaani kun han tuli
lista! jhan siihen samaan paikkaan sa- -

Me materialistit olemme kai olleet massa pl10(1jssa ja pvysi tavata
jo kauan sita mieltä etta onnellisen c'Sitten ha-- i hankki„„i„mf„„i(„ r ts„t„„ onc-uc-

! sinun isaasi

— "Se on onni köyhälle les-

kelle todellakin" sanoi vanha
vaimo joka hoiti Antonia "etta

pääsee niin hyviin naimisiin"
— "Ehkä" vastasi Rachel

''mutta hän on hyvin suloinen ja
niinä sydämestäni toivon että
Ike olisi hyvä hänelle"

([fPP")

REUMATISMI

isällesi paikan kirkkoköörissä
Tänä päivänä hän tuli minun
luokseni ja kysyi enkö tahtoisi

olla taloudellinen s mie-

hen ja vaimon välillä
Totta kyllä ei porvarillinen maail-

ma tunnusta minkäänlaista tasa-arvo- a

miehen ja vaimon välillä sillä se tulla palvelijaksi hänen huonee- -

mittaa kaikki asiat sen kapitalistisen seensa J yo on keveaa nan sa- -

palkkasysteemin mittapuulla ja van- - noo Palkka on hyvä Mmä teen
hanaikaisten uskontojen mitalla kovasti työtä nyt armaani Olen
Mnfta mo intlrn nlpmmp tnnstfl nnr- -

vHHit 'aaiimnn katsomuksesta P" sairas tänäkin iltana ja
että se Erinomainen parannuskeina sellaisen henkilön

vapautuneet me tiedämme että mie- - palkkani on miu pieni esittämä joita nse un im ncuiaamiiut
haluaa auttaa jokaista tätä tautia potevaahet ja naiset voivat olla taloudelli- - ei riitä meidän mukavuudekseni

sesti yhtä hyvin kuin muutenkin me — eihän poikani!" ITän suu-

teli lasta ja painoi lujasti sydä-melle-

hetken
"Alutta minä en koskaan me-

ne sinne En koskaan ! En kos-

kaan Ei ole kristillistä Mrs

Raymoudilta pyytää minua Sillä

Älkää lähettäkö rallaa —Ainoastaan osote

Vuohia kestänyt kärsimys ja toivottomuus
on opettanut tiiilc miehelle Mark 11 Jack-
son Syraeuse New York mikä kaulita vi-

hollinen ihmisen onnelle reunialisnii on ja on

antanut hänelle myötätuntoa kaikkia niitä
kohtaan jotka ovaL sen kourissa Hiin ha-

luaa että iokainen reumatismin uhri tiliisi
tietämään kuinka hän paransi itseään Lu-

kekaa mitä hiin sanoo :

jo tänäpäivänä keski-

näisissä suhteissaan Kun mies tekee

työtä kapitalisteille ja saa palkkaa
hoitaa vaimo kotitaloutta joka työ
n meidän kannaltamme katsottuna

tksi suuriarvoista että se ehdotto-

masti asettaa naisen aivan yhtä tär-

keään taloudelliseen asemaan kuin

SET
miehenkin Ja naisen taloudellinen tietysti — lian tietaa iyt' mma
arvo kohoaa sikäli kuin hän tuon kerron sinulle jotain lemmikkini
kotitaloutensa voi yhä paremmin Simm si sinä
järjestää ja hoitaa Ja mies joka ei

tun- - et tiedä mitaan hyvyydestä etkä
ole poroporvari ajatuksiltansa
nustaa tämän Ja tällöin on mah- - pahuudesta Minä isossa maail- -

dollinen myöskin henkisen tasa-arvo- massa ofen tullut tietämään hy--

rakentaminen ja avio-onne- mahdol- - yjn pa]jon näistä asioista Ta

lisuus heidän keskinäisissä suhteis- - „'„„'mika on vielä enempi sma et voi

Miitta nyt kun joku sisko kirjoittaa tietää mikä on ero Iällisen ja
että "mieheni ei tykkää siitä että laittoman pahuuden välillä Mut-
kien työväenlehtiä ja se tekee minut ta sellaisia asioita on olemassa
onnettomaksi" niin miehet rientävät „m smlressa ilmapjjrssa missä
sanomaan etta tuo nainen on poro- - '

porvarillinen En ymmärrä Jos ta- - mm a elän Hyvät ihmiset eivät

loudellinen tasa-arv- o ei ole henkisen mene lailliseen pahaan enempi

Palvelustyttöjen osuus-

toiminnasta

San Francisco Cal

Ilomielellä luin Toverittaren nais-

tenpäivän numerosta kirjoituksen
New Yorkin Suomalaisen Naisten-kodi- n

toiminnasta Kirjoituksen kir-

joittaja on mies ja kuitenkin hän
niin selvästi tuo esiin mitä hyötyä
on tytöille tällaisesta osuuskodista

ja vielä mitä hyötyä olisi työläisille
jos he alkaisivat ruveta panemaan
enemmän huomiota kaikille osuustoi-

mintaliikkeille Sen sijaan kun nyky-
ään vielä kannattavat yksityisiä ja
antavat osuustoiminnalliset liikkeet
liitua ja kuolla kannatuksen puut-

teessa Niin on esim käynyt täällä
Friscossa Naisten osuuskodille että
on täytynyt lopettaa toiminta kan-

natuksen ja toimintaan osaa ottavien

puutteessa Melkein kodin perusta-
misesta saakka ovat aina yhdet ja
samat henkilöt olleet toiminnassa
mukana ja kun he ovat väsyneet
niin uusia ei ole saatu niin paljon
innostumaan että olisivat jatkaneet
toimintaa ja pitäneet itsellään paikan
vaikkapa vaan puutteellisenkin johon
olisivat saaneet mennä vapaana

ja olisi ollut aina heillä tie-

dossa ilman että sitä olisi tarvinnut
mennä hakemaan yksityisten omista-

mista likaisista "Rooming House'ista"
Ei ainoastaan paikkakunnalla olevat

tytöt mutta vierailta paikkakunnilta
tulevat kadottavat itseltään paikan
sellaisen jossa heillä on ollut tilai-

suus tulla paikkaan sellaisen jossa
ovat saaneet tavata tuttaviaan ja to-

vereitaan milloin ovat vaan halun-

neet

Mutta maalisk 6 p olemme päät-
täneet lopettaa toiminnan kokonaan
Niin suuren askeleen ovat ottaneet
Friscon naiset Sanon
sillä sitä se on ja minun täytyy
ihmetellä sitä kun ei täällä nuoret

tytöt ole innostuneet muuhun kuin

tanssiin Ei ainoastaan Naisten
toiminta vaan on s s

toimintakin täällä käynyt hy-

vin hiljaiseksi ja se 011 juuri siinä
kun nuoret ylipäänsä täällä ovat sel-

laista anna mennä väkeä Ne yhdet
ja samat henkilöt kun on aina toi-

minnassa mukana niin tietysti se

väsyttää nitä jotka toimivat ja niitä

myöskin jotka vaan tilapäisesti hei-

dän toimintaansa seuraavat Olkoonpa
toiminta minkälaista yhteistoimintaa
tahansa
Nyt on naisten kodin irtain omai-

suus myytävänä ja kai on jo myy-

tykin Mutta kun meillä on lain vah-

vistamat säännöt ja lupakirjat
liikkeelle ja ne ovat

tasa-arvo- perusta ja jos onnellinen kujn laittomaankaan pahaan nait "Minulla oli kovaa särkyä aivan kuin salaman
' i

_ isknia iäsenissäni"_! i i„i i„ „:nv m e uei uMu mielien a viii- - _ - _ i" j _i i J

: si 1 os Jieiuan layiyy Kilien Si
mon ja yhtenaisel- -

Keväällä 1893 sairastuin lihaksia kolotta- -

niin mille mm auisiiviii ontuu aiusi iaiv- -e e amailvmmarrvKSeiie Ja ttmntuvaan rcunnuiftmun maisien
_ o ti„ik„ t "'m n ninMmn n ne inmiiiii :lv'i a loi ika tuntevat ainoastaan ne joillase suietl perustuu: r„uait :a o™ " """"7 "l'!"'""1' on samanlaista tautia ollut noin yli kolme
Leino "selittää? min klllll Olen Sinulle 10 in O- - vuutta Koetin narannuskeinoa toisensa jäi- -

TIETOA HALUAVA
„est ennell kertonut Oh pikkt fÄÄlfS ÄSÄaSS Ä

Siskot ovat vähän närkästyneet armaani sinun ei tarvitse tietää MrJÄÄe muita en usko oievan — kyyneleet vuotivat nanen sn- - jälkeen oi uusiutunut olen antanut lääk-

siihen syytä Leinon tarkotus ei mstään ia huulensa värähteh-suinkaa- n

ollut kajota muihin kirjo- -

vat &iiin :i'tisi on
tuksiin kuin noihin koskeva säästä-- lilltta

väisyyttä ja onnellista aivoliitoa Ei- - myöskin alentuva Han on va-

ka hän suinkaan tahtone estää nai-- linnut uransa ja tulee sitä san-si- a

kirjoittelemasta edelleenkin? Päin- - tarHisesti seuraamaan Hänen

keeni henkilöille jotka ovat olleet aivai epä-

toivoissaan ja vuoteenomana ja on se jokai-
sessa tapauksessa ollut erinomainen parannus-
keino Toivoisin että jokainen joka sairas-
taa reumatismia niitä lajia taliansa koettaisi
tätii ihmeellistä keinoa Älkää lähettäkö ai-

noatakaan senttiä lähettäkää ainoastaan ni-

inenne ja osotleenne ja me lähetämme teille

vastoin Uskomme Leinon käsittävän sen vapaasti kokeeksi Kun olette käyttäneet
VKS1 ja ailloa toiveensa Oli etta ja olette lmomanneet etta sula on apua voit-se- n

etta ei mikaan ole sen kehittä- -

i„0u„ni- iu:l::„ te liihettää sen hinnan $100 mutta ottakaa
vampaa kuin se etta saa joskus o-- --"i vi miv iivnuU
mat ajatuksensa oikein käteensä että mitä se on maksanut minulle
voi ne siinä tarkastaa ja tarkistaa ]atsr äitiäsi armaani suoraan
~~ Tolm- - silmiin Sitten katso hänen kas

huomioon en tahilo railojanne ennenkuin olet-

te täydellisesti halukas sitä lähettämään Eikij
tämä ole suora tarjous? Miksi kärsisitte enää
kun täyilellincu paiannus on teille tarjolla
aivan vapaasli? Älkää viivytelkö I Kirjotta-ka- a

tänään 11 ARK H JACKSON No
Sl-- (iiniiey BUIg Syraeuse N Y"
Mr laekson on vastuussa tästä" Ylläoleva

ihnotus on todenmukainen — llm

LEIMASIMIA (Rubtier Stamps)
kaikesta laadusta saa tilata Toverin

vojaan hänen tukkaansa lianen
U U 1 IV 1 N li lUKv Ci Anniin rftviA
Vahvistavan ia ulostavan ominaisuutensa

takia IAXATIVE BROMO QUININE'A tä äitisi on kaunis kuin enkeli

tumista tai päätikipua nauttijalleen On ole- - ja mvöskill lliill hyvä Jo3
'a'!'25c hän oli sitä niin isäsi teki hänet Kirjakaupastapäällä on E W (jrove'n leima


