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Tämä runoteos on erikoisuus alallaan Sen sisältö on seuraava:
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Lauluja uotvervlta

1 In Cod Vve T rust i
2 Kaksi maailmaa
3 Pyhä_ perhe
4 Lapsia
5 Aini
6 Nuorukainen
7 Opiumluolan opas

Himo (Legenda)
Tunnekuohuja
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 voima
Sosialismi
Onko sulia?

Vöratsastaja
Kaajarikon katseesta
Parias
Kun käymme tosityöhön
Siskolle
Jumalien luona
Jumaluusoppia
Minä kiellän jumalat

i

Häpeä
Vuoden vaihtuessa
Missä se on?
Joskus
Rahasiehit
Eräälle ystävälle
Kulkurin lempijälle
Erämaan vaeltaja
Mitä sinä naisesta tahtoisit
Särkvnyt koti
Syyslaulu
Elämän malia

mailma menee nurin nyt
leuvo nostajille

Ei kannata
Pyhille
Tuomareille
Ylpeyden laulu
Elämän tarkotus

tietenkin että 'tauti tarttuu' s man kuin kolme kertaa niin kor-- t
s pyhästä paikasta tullut saa keat kuin olivat palkat yleensä

katuelämän opetusta ennen järjestymistä
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vat tarjoilijattaret ryhtyneetsiksi kun työvoimasta on

ja on otettava sellaisia- - sanaansa parantamaan muissa-

kin moraali kln lannen kaupungissa missä
joiden on mennyt

kadulla linttaan nykyinen
minen on antanut siihen hyvän

Vanha tarina uudistuu tuossa- - tilaisuuden
kin: tarina siitä kuinka tytöt Nyt on ajka järjestyä ja va-mu-

omasta pahuudestaan sy- - rustautua tulevaisuudenkin
joutuvat hunnin- - ralle Ainoastaan '

järjestyneinä
golle Lehti ei huomaa sitä et--

yhteistä etua valvomaan voivat
tä jos kerran prositueeratut pyr- - työläiset vaikeampienkin aiko-kiv- ät

huomattavassa määrässä jen tullessa joita epäilemättä
he jo tällä työhön pyr- - ka ajottain tulee löytää keinoja

kimisellään osottavat missä vi- - elämänsä pysyttämiseksi itsenäi-k- a

on aikaisempaan painumi- - senä ia kunniallisella tasolla
secn He tekevät työtä kun heil- - tarvitsematta taipua työnteettä-l- e

annetaan tilaisuus siihen Mi- - jiensä tahdottomiksi orjiksi
tä taas siihen tulee että he tur- - 'Selma McCone

Laulu hiilestä

Ylempänä oleva kuva on kaksivärisenä painettu kansikuva

Kirjan hinta on $100 kpl Asiamiehille tavallinen alennus

TOVERI Box 99 ASTORIA ORE

lähettäkää kpl runoteosta LANGENNEEN LAULUJA

Rahaa dollaria -- senttiä seuraa mukana
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Osote

Osoite-ilmoituks- ia
tar ei ole länsipiiriläisten lehti

joten sen piirijakohengenkään
ei pitäisi aiheuttaa välinpitämät-

tömyyttä lehden kontrolliin näh-

den jonka voi tehdä parhaiten
osakkeiden kautta
Siis toverittaret kaikkialla!

Hankkikaa jokainen osake To-

verin ja Toverittaren kustannus-

yhtiöön Jospa edes jokainen
Toverittaren nykyinen tilaaja
hankkisi itselleen osakkeen niin

sillä jo yksistään voisi talon ra-

kennuksen alottaa Kahdeksan

tuhatta ja siihen lisättynä ne

muutamat tuhannet myyjäisistä
antaisivat niin vankan pohjan
että sille voisi perustaa No

asiaa siskot siellä

mailmalla
Toverillisesti Muori" II— i

Muoripa sen sanoi Ja muori
ei ole koskaan turhia höpissyt
Hän on oikeassa siinä että osak-

keita hankkimalla se oman talon
kurkihirsi kyllä nousisi Siis

nostakaamme se !

toavansa kellariin Tuulella ja
sateella ei liene kunnollista suo-

japaikkaa muualla kuin pöydän
alla

Pistäisipä siihen rinnalle Työ-

miehen ja Raivaajan talot ja
Toverin hökkelin keskelle niin

enpä minä eikä kukaan toinen
ihmettele Toverin oman kodin

kaipausta ja sen välttämätöntä

tarpeellisuutta
!

Jokaisen Toverin ja Toverit-

taren lukijan sekä muidenkin

puoluetoverien pitäisi ottaa tä-

mä Toverin hökkelin kurjuus oi-

kein sydämelleen Koetetaanpa
alkaa oikein rynnistämällä osta-

maan osakkeita että kerran —

ja pian — näkisimme sen ih-

meen että Toverilla ja Toverit-

tarellakin on oma tarkotustaan
vastaava koti' Naiset ompelu-
seuroissa ottakaa tämä osakkei-

den osto kysymyksen alaiseksi
Pitäisihän jokaisella naisella ol-

la osake oman lehtensä — Tove-

rittaren — liikkeeseen Toveri

toki sattui joku talon asukkais-

ta koluamaan jossain toisessa
nurkassa Korotin ääneni ja niin

minut ohjattiin sinne niihin olin

pyrkinytkin Valoisaan huonee-

seen päästyäni en nähnyt ensin

mitään sillä näköni jäi sinne

pimeään käytävään
Ensimäincn ajatukseni oli et-

tä täälläkös sitä herranterttua
— Toveritarta — sitten toimite-

taan Maiju istui nurkassa pie-

nen toimituspöytänsä ääressä
niin tosissaan Kysyä tokasin
että "ethän toki ole vihanenkun
tulin häiritsemään" "Enkä ole!
Jstuhan toki" sanoi "Ihmettelen
vain miten tänne ylös osasit"
oli Maijun vastaus

"Tietysti osasin kun kädestä
talutettiin ovelle saakka"
Maijun ohjaamana kävin ym-

päri koko huoneuston Olisihan
siellä muuten asiat hyvällä kan-

nalla vaan se huoneusto on ai-

van uskomattoman kurja hök-

keli Joka askeleella luulee pu

VSTORIAN S S O ompeluseuran okouk-se-t

pidetään osaston talolla joka torsta-

ilta kello Osote: 262 Taylor Ave

VVAUKEGANIN III S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau-

den ensimäisenä ja kolmantena sun-

nuntaina alkaen klo 2 ip — Osaston

ompeluseuran kokoukset ovat joka toi-

nen torstai alkaen klo 2 jpp Kah-

via kokouksen loputtua

MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset

pidetään joka torstai a kello
5 jpp Kaikki tervetulleita

PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka

loinen torstai-ilt- a kello 8 — Osote: 719

Montana Ave

HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset

pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8

jpp Huom Kahvia saatavana joka ko-

kouksen loputtua

H0QUIAM1N S S O ompeluseuran ko-

koukset pidetään osaston talolla Abjolaa-s- a

joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—

lOth St Hoquiam Wash

ROSSLAND B C Canada S S Osaston

(Box 454) ompeluseura kokoontuu joka
kuukauden ensimäisenä ja kolmantena torstai-iltan- a

kello 7:30 Kansanhaalissa josfa t
osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun-

nuntai kello 3 jpp


