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tetään ei voida muutaValkean leivän kiroistasisäänkirjotettuna

' Postimerkkien ja Rxpressi-moneyorderie- lähetystä on vältettävä

TOVERITTAREN LEVITYS iriottaa amerikalainen luonnon- - Tämän ravintoaineen kävttä- -
edistyy koko hyvin joka viikko nousee tilaajamäärä mutta voisi se olla lääkäri MacFadden useissa teok- - minen jo sinänsä on -- saattanut
vähän ripeämpääkin Alkaa tuntumaan siltä että ovatkohan kaikki Tove- - sjSsaan Ollaan paljon hätäilty tuhansia kärsimään ruuansulatus-rittare- n

ja kannattajat tehneet voitavansa Toverittaren levittä- - sen takja) kml sotajauliot sisältä- - häiriöitä Se on etenkin omiaan
misoksl Kuten sanottu tilaajamäärä nousee mutta perin hitaasti katsoen vät viljan kuoriaineita Lainaan edistämään unrpeutta ja on u- -
siihen että Toverittaren nykyinen tilaajamäärä pyrkii yli kahdeksan tuhan- - tähän muutamia otteita joissa sein ainoana svvnä tähän kiimai-
nen Jos nyt ajattelemme että jokainen Toverittaren tilaaja hankkii Tove- - MacFadden ja muut asiantunti- - liseen vaivaan

'
rlttarelle vähintäin yhden uuden tilaajan niin numerot silloin pian puhuvat jat selostavat Valkosten jauhojen Vehnän jyvä sisältää l"iikW i
kuudentoista tuhannen tilaajamäärästä Kiinnitetäämpä huomiota kautta todellisesta arvosta ruumiin ravitsemiseen' tani-ta- -

koko laajan Toverittaren lukijakunnan ja petrataan vaan hieman toimintaa' '
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jokaisen kohdalta niin pian näemme että Toverittaren otsikossa oleva nu- - "Kaikki tieteelliset tutkijat ef- - ? melUcln taysm sh"
meroluku muuttuu nopeammin kuin tähän asti Jokainen teistä voi täyttää ovat yhtä- - mieltä Valkosten jau- - l?"' °s r?Vnt? yalm?_
tämän pienen velvollisuuden ja hankkia Toverittarelle edes yhden uuden hojen ravinto- -
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TOVERITTAREN VAPPUNUMERO jos ruumiin ravitseminen asete- - Jokainen ihminen joka tietää

Ilmestyy tämän kuun 23 p joka on erinomainen väline Toverittaren tunne- - t:lan niistä riippuvaiseksi vähänkään ravintoaineista ja nii- -

-- tukst tekemisessä niissä piireissii missä lehti ei vielä entuudestaan leviä "yjj: t valinitetuisi ruo'is- - 4°"
niinaisiuiksista on täysin

Oletteko jo lähettänyt tämän vuoden Yappunumeron tilauksen sisälle Kii- -
sa tavattava luteni (kasvisi im a) sp'vj]lä niistä_ tiisiseikoista

että Baamme aikanaan tilaukset ja siten tiedämme ottaa kyl- - ['m uj(ien' tvnenpitoinen aiiiesosa
S' Iu'n'!ar't kifkialla jättävät ne

Uksi suuren painoksen Toverittaren Yappunumero maksaa $225 sata kpl „„ :'pt„ :„„' lnl(1'niooli ottamatta neuvoessaan

VAPPU JA LASTEN KEVÄT potilaitaan on' tämän kirjottajal- -

valmistuvat tänä keväänä hyvissä ajoin Vappu on jo painettu ja parliail- -
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']ärjettÖmäil( nuuitihuniiii" !t käsittämätöiKä

laan sltomossamme suurella kiireellä suoritetaan '' Tämän [au'tta1m jokapäiväiseksi tul- - loku aika takaperin tehtUn
viikon lopul a ja ensi viikolla lähetetään Vappu jo tilaajille Oletko jo ]eesta vaikosesta jauhosta mcl- - muuan koe tähän suuntaan

tilauksesi jollet niin tee se ensi tilassa Vappu maksaa ai- - kcin tvkkä„ää„ Toisia'poistettu ia jä- - rilTa koirista ruokittiinnoastaan 50 senttiä ja Lasten Kevät 15 senttiä Molemmat julkasiU tila- -
clle on jäänvt vain tärkkelys a- - valkealla leivällä loisia uraham-taa- n

osotleella: Toveritar Box 99 Astoria Ore Tilausten lähettämisessä 'sitenlaarvoisempi anlcs joka leivällä tai tävsvehnäisellä lei-j-

kuhnailee niin ei ole mikään mahdottomuus sekään että jäiipi ilman nUKldoslaa smlrimman osan täs- - väliä ja kolmansille ei annettu
molempia sillä toisen painoksen ottaminen varsin- - mitään"tä jauh()stn Sellaisten jauhojen svölävää Xe koirat
kaan Vapusta el voi tulla kysymykseenkään käyttäminen joista luteni on joille ei annettu mitään ravintoa

T'LAUKSIA LäJHETETTaESSa
poistettu on melkein rikollisia" elivät suunnilleen vhtä kauan

on huomattava etta kirjettä joka sisältää tilauksia tai tilityksiä ei osoteta _ Harvardin yliopiston prolesso- - kuin valkealla leivällä ruokitut-kenenkaa- n

henkilön nimelle se voisi aiheuttaa tarpeetonta viivytystä On ri t :ri Cutler" Amerikan Lääke- - kin jota vastoin ne joille as

vakiinnuttaa yleensä käytäntöön sellainen tapa että tilaukset ja tieteellisessä Viikkolehdessä nettiin tävsivehnäistä leipäälähetetään nimellä: Toveritar ja toimitukselle aijotut kir- - Ei ole ihmc etta luunanlat tvivät hvvin ja näyttivät voivan
jeet nimellä Toverittaren Totmitus osote sama molemmille Näin kun me- - la)Set kasvavat huonosti ja ovat elää luonnollisen elinaikansa

joutuu kumpaankin paikkaan aijotut kirjeet aikanaan käsittelyn aina sairaita ia heikkoia ! Kun puun saakka Tämä todistaa
- Toveruudella LIIKKEENHOITAJA Rita tällaisella nälkäruoalla elä- - tämättömästi että jos pvritään


