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on nyt liki neljä sataa jäsentä vaik- - kyselty täältä myös jotain "purpulia" käyttävätkin kuten ihmiset n S' kausclämään on todistuksena

esim Richard 'Wagner'in ja Ma-

ria Vesendon'in lemmentarina
Kuten huulet on nenäkin suo-

ranaisessa yhteydessä sukupuoli-
elimien kanssa ia tämä selittää

ka onkin paljon- - poistunut miehiä joka Sudburyssä ensin Jotain ' vähin-- fciclisuuteloita iNiinikään ovat
paikkakunnaltamme viime aikoina goita aikaansaaneena muutti tänne najseil rinnat saman keskustan
Haalimme osottautuu monasti pie- - ja or lainaillut rahaa: unohtaen ne janssa fyvsi]lisessä yhteydessä ja
ueksi d karisvällisinä odotamme kumminkt maksamatta Uumaa

sen takia niillä onkin suuri merki-vte- a

kasvatamme rahastoa Jaja -- 'rakkauselämässäkeho' tysmuutamasitten me yritämme Naisvoimistelijoille '
tuksen sana On jo aika alkaa uiko- -

'sitävastoinSanomalehtlasiamiehiämme-niid-
en

ktmlolla rakKa
arvostel- ma urheilun Meille naisille se on °n

menettelytapoja ja toimintaa uselamässä paljon mer- -kun aiat tvös- - pienempivalinnut me pitkätfiin kokouksessa Osasto on terhenistä kuitenkin nitantnEräs miesto- - kitys näkyyhupneessaehdottiUhan asti asiamiehet ja' joku
yksityisesti veri on lupautunut ostamaan jonkun vaikuttavan' naiseen valtavam-lävtettäväk- si

että se loimi jätettäisi
nyt Jokaisella asia- - kilpailtavan- - esineenkin-'j- kuulakin min Soiton merkityksesta rak- -

meille miksi hajuaistikin on jo- -

kausasioissa Suurin osa ihmis-

kuntaa i "tiiiiitplpknnn tm11n

Ijatkoa seitsemännellä sivulla)'
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tavat joskus karata raviivojen yli ja alkakaamme juoksemaan nostamaan r
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silloin on kilpailu tuimaa sen arvaa ioiitMiiiiaau ja qbhuuiu puuuen =

etenklnkun kilpaHuaikana on se sai- - kanssa kilpaa tiistai-iltasi- kentällä f
littua Päätös kumminkin pidettiin Lasten orkesteria on hommattu kes- -

ennallaan Ja toivottiin että asia- - kuuteemme ja kuuluu noita pikku

miehet tävtlävät innokkaina tehtä- - soittoniekkoja olevan jo harjotuksis- -

vinsä Heidän innostustaan usein sa seitsemän kappaletta tyttöjä ja

lamauttaa se että" tilaajat eivät aina poikia
' Toveri Väinö Hamari on lu- -

g

liuolehdl lehtiensä maksamisesta Vie- - pautunut opettamaan heitä ja syk-

liipä joskus jää kokonaan asiamiehen syliä jo esiintyvät Kaunista-o- kuul-

suoritettavaksi ' Koettakaapa toverit' la lasten laulua ja soittoa Heitä it-

Kuorittaa muksu silloin kun lehden seänsä kehittävää se en myös -
g

tilaatte jos-s-
e suinkin on mahaollis- - Häitänsä ylettävät Saima Lindala s

t i Asiamiehillä on kyllä hommaa ja John Allan haallllamme 22 p tk
Saima on ollut mukana' tolminnas- -

kuu koettavat kylvää valistusta - ja

tietoa vainioillemme ' ~'
' samme pikku tyttösestä lähtien mut- -

Yhteiselle huvimatkalle päätettiin ta Allan vie tuon tyttösen nyt Sud- -

lähteä keskuskomitean ehdotuksesta buryyn Onneksi olkoon yhteiselä- - g

männo Taistelkaa edelleenkin aat- -

Paikka jossakin HamiK3 p elok on

tönin lähellä Ilmotetaan tarkemmin' teemme puolesta sillä sehän on fcalk- -

tuonnempana- Kaikki silloin nautti- klalla sama minne muutammekaan

palvelijattaret Täällä onkin nuoria pariskuntia tul-
maan luonnosta me

tuskin olemme tilaisuudessa milloin- - lut hyvin monta viime aikoina Ja

Uban pääsemään tuollaisille retkille aatteen sieniä ilmaantuu myös Mrs f
Järviä Mahjotti

' miehelleen Vikille 1
vaikka Mieli tekisi kuinka' Palveli- -

tattarien yliteenliittymlsestä olisi jo kaksi tytön tylleröä kiitokseksi siitä

aika ruveta harkitsemaan että mekin kun ukkoja i oli avustanut -- häntä

- saisimme joitain muutoksia aikaan a- naisten pirookikilpailussa- Niitä kiiU

täjiä ilmaantuu vielä montakin Sitä-- =-
liamme

entinen osas-- hän ennustin jo silloin Niin lisään
Sodasta on palannut

Hä- - tyköön kostajamme Rasvaahan toi- -

tomme jäsen Pekka Mertanen

net huhuttiin kuolleeksi joku aika nenkin puoli
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sitte'n Toinen kätensä on lakannut r
Uyttämästä tehtäväänsä

'

Voimia ky- - — —

syueen laistelun jälkeen meni hän Mino ia (VniTIPrl ä

farmille virkoamaan Paljon kai hän XTHCO ja liaiHClI
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(Jatkoa)
on nannyt muita ei uus

kertoa sanoi 50000 Punasen Ristin

naista olevan matkalla synnyttämään Kuulee tavallisesti sanottavan
että ainakin mies rakastuu etu- -Siis uusia sotilaita kaatuneiden inai- -

T 4n tnxrHahää maata
kauniiseen naiseen muttaliassallm! - Minulla on omat ajatukseni

Tämä Toronto se on Sudhuryn vei- - epäillä sopu" oriko ' tama väite r
jarten piilopaikka kun naaliltamme niinkään oikea 'kuin yleensä lllul

kysellään milloin yhtä milloin toista laan Suuretnnyilla syyllä voisi s

sollaista Viimeksi haeskeli eräs väittää että mies rakastuu sein- - f
nalskenkilö jotain "Väinö Lahti" ni- - moiseen naiseen joka on enim- -

mistä miestä kuuluisiolevan Jotain nijin viehättävä Kauneus ei siis 1

"omalla tunnolla" Meidän naalillani- -

koske ainoastaan kasvoja vaan "1

me ne veijarit eivät viihdy elkäjte-
-

muitakin rluimiin osia joilla voi I
tutu sen nimistä henkilöä ole Jase- - „ :

suurenipikin viehj f
Neuvoimme haeskelemaan kir- - =

Lou helmasta sillä siellä sen koti- - tys voima Wtaa myös s lta
jkuin korkeakas uisilla vaalea- -Ennemmin japaikka kuuluu olevan on

verisillä olisi suurempi viehätys- - =
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— voima ' niinikään vaikuttaa vaate-- - I

MYYTÄVaNX: Parturiliike (yksi tuo- - s
'
li) pallopöytä pehmeitä juomia tus suunnattoman paljon Viena- - §

candy ja sikaarimyymälä yhteydessä tvsvoiman 'lisäämiseksi On jo
Myöskin vaatteiden silitysvälineet aivan yleisesti tiedemiesten kes- - §
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Tämä runoteos on erikoisuus alallaan Sen sisältö on seuraava:
Paikka sijaitsee var- - kluuiCssa myönnetty tosiasia et: =

rella Tulot yli $200 kuukaudessa „ „attuk4„ dkuneräinen tar- - !
Hinta $500 Kyselkää tämän lehden fa g

konttorista (11) kotus — lukuunottamatta kyl--

niemniä seutuja — on ollut ruu- - =

WAUKEGANIN III S S-- viralliset i koristaminen sukipUoliha- - I
kokoukset pidetään joka luiukau- - s

den ensimäisenä Ja kolmantena sun- - Km kiihottamiseksi ja mmitarms- -

mmtatna alkaen klo 2 ip — Osaston sa 'piireissähän se on vieläkin sitä
ompeluseuran kokoukset ovat joka toi- - jotenkin suuressa määrässä OI- - 1

neu torstai alkaen klo 2 jpp Kah- -
laan 0ievjnaan kainoja mutta te- -

'

via kokouksen loputtua kokainous loistaa koko vaatctuk- -

mullan s s o ompeluseuran kokoukset sen läpi joka vaan kiihottaa 'su-- =

pidetään joka torstai a kello I
kupuolilalua onkin itse -

z iiip Kaikki tervetulleita --Muuten
— —" kainous mahtava kiihotin s x

PORTLANDIN S B Osaston ompeluseuran „" = '
kokoukset pidetään osaston talolla joka tassa suhteessa elikapa se pn I

kc"° 8- - _ 0sotei 719 kuten useat tutkijat väittävät sen I
luomana jm - :-1 t__iiJi
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Yöratsastaja
Raajarikon katseesta
Parias
Kim käymme tosityöhön
Siskolle
Jumalien luona
Jumal un soppi a V
Minä kiellän jumalat

i

Häpeä
Vuoden" vaihtuessa
Missä sa on? y :'J

Joskus
"Kahasielut

Eräälle ystävälle
Kulkurin lempijälle
Erämaan vaeltaja
Mitä sinä naisesta tahtoisit
Särkvnyt koti
Syyslaulu

"

Elämän malja
Jo nailma menee nurin nyt
Neuvo nostajille
Ei kannata
Pyhille - )

'Tuomareille
Ylpeyden laulu
Elämän tarkotus

Lukijalle
Lauluja ftovverylta

1 In God We T rust
2 Kaksi maailmaa
3 Pyhä perhe j
4 Lapsia
5 Aini r

6 Nuorukainen
7 Opiumluolaii opas

Himo (Legenda)
Tunnekuohuja N

Orjasuvun historiaa
Lauluja eräästä näytelmästä

1 Buurien laulu
2 Kongon orjien laulu
3 Intialaisten laulu '

Margherita
Nuorelle siirtolaiselle
Sekalaisia
Kevätpäivä nyt ja kerran
Jäinen kevät
Alas -
Toivo '
Mahtava maa
Orja — vapaa

- Yks voirha
Sosialismi -

Onko sulia?

aiKiiperainen lanioKoniaKin vii
myönnettävä että naisel--

le on pääasiallisena sukupuoli- - 1

NAISTEN OSUUSKOTI
2'185— 15th St

SAN FRANCISCO CAL
Telefooni: Market 3958

SAN FRANCISCO
sena kiihottitnena n s "miehuus '

§
" Laulu hiilestä ' :' i

s o mieliessä ilmenevä voimak- - = Ylempänä oleva kuva on kaksivärisenä painettu kansikuva

Kirjan hinta on $100 kpl Asiamiehillä tavallinen alennusZ
" kuiis ja urhoollisuus Näyttää 1

rJTos olette 111)'Ö3 Siltä kilit! yhtäläisyydet e- -
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niMimutn veiaisiviii miesm jci
liim n n il ti in iiij ti h ti mii tilit riisi n Lrm lii u iti un m ir luin un m Itu n n ii rn m mi tn ti m infr tn Mtn intti

1 TOVERI Box 99 ASTORIA ORE ja
naista toisiinsa kuin eroavaisuu-
det '

Yleisesti tunnustettu on että
tunto ts kosketteleminen kaik-

kein mahtavimmin vaikuttaa
Tässä suhteessa

Pyytäkää VAPA LAAKR KIRJA N B 1 Lähettäkää kpl runoteosta LANGENNEEN LAULUJA
iosfla yli 25 erilaiata roioston ja naisten tantt

dollaria senttiä seuraa mukanaRahaa

Nimi

iawitt muKKumia ti LiUiieiuiKiiti vannia uinu -- i' ~

rH tandin oireet ja ma esitiimme tuilla niilftl 011 alKUVallttajalUl ktlten tlinilCt- - =

Iitit krt oliRl tihttava liillkkeen hinnan y m cnntnlri =
(Liiiilckoet eivät ole pateuttiliiiikkoia va tu Ptlipaassa MJSta Oli =

toti juumaiaiaia luiikkeiiti) sanottu että suutelo on rakka--- 1

(Tamlin kirjan saatte apaaati ia pltlllsl oli USpUllallstCll esitarha Sillä on
fluomaliiiou kodissa siliu etto tifldiiInkasen =

tarvitaotte BitU Varokaa humbunkj Kokeilla toaihtetttl Ctta "SUU On 5
Osote

yhteydessä varsinaisten suku-pito-- ' 1'
'

£ 'caauKoiui ja numouuki 1011 toria
Ligneirin Apteekt on snurln——

——suom Apteeki Yhdjrsvalloidaa— 4
P A LIQNCIX CO Suoerlor Wl

jiosien kanssa Monet eläimet — " "' "' "
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