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rin kaupolssa New Yorkissa ja Phi män taipuisa paheisiin hänellä on täi siirtyneet muille työaloille joissadotusta ladelphiassa on myyjättärien työpäi- tarkempi makuaisti ja suuremmat maksetaan parempaa palkkaa kuin
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teensä ja ruokansa maksetuksi ei voi Kotuksessa mutta koska lyhyellä työ- rempl maksa ja siis parempi ruuan- viäisi kuinka paljon tahansa kirjeitäolla innokas oppimaan kauppiaan neu- -
paiväliä oli hyvä vaikutus työläisten sulatus kuin miehellä ja hän on pit- - Toivottavasti kirjottajat ottavat
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Hiuksesta että hyvä työläisten koh- - tlmilill työpäivää pidettiin ajatusta tamaan älynsä ja ruumiillisten kyky- - ' Mitä äiti maksaatelu ja kunnolliset palltat ovat työn- a)van mahdottomana Nyt on itsen- jensä arvoa niillä aloilla joilla he Washingtonin valtiossa on lakejaantajalle eduksi Meillä on ollut a- -
sä taholta ovat viime vuosina mies- -kapitalistien osotettu et- - täyttäneet jotka myöntävät korvauksenliikkeessämme ta klIud(gBa tunnissa ehditään riis ten paikkoja on tultu näkemään et- - 'län "tapaturmaisesta loukkaus- - tai

käytännössä monta vuolta Me mak- -

taä työläisestä niin paljon kuin pi tä naiset ovat monissa töissä saavut- -
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pmme myyjättärillemme nyt $1200 temmässäkin päivässä taneet korkeamman rekordin kuin kummallisia siinä
pohjapalkan ja kaikesta 300 dollarin miehet "Naiset omituista kyllä KmZmC
yli myydystä tavarasta me myonnam- - EikS nainen „„ olekaan helkompl eivät halua esiintyä 'väkevinä naisi- - jonka loukkauksesta tai kuolemsta
me heille kaksi prosenttia joten jo- - "astia"? na! Se aiatus että heikkous ia „„i„i„i„ „„„„ i „

Mneu heistä ansaitsee jonkun dol- - Clark yliopiston professorit Sargent hentous ovat naisellisia ominaisuuk- - Seattlessa ajoi auto erään äidin kuo-- 'la In viikossa yli pohjapalkan Kun- ja Chamherlain välttävät että nai- - sla ja että voima ja kestävyys liä- - liaaksl ja kun tapaturman johdostannllinen alinpalkka on välttämätön nen on monessa suhteessa etevämpi nessä ovat hävettäviä ominaisuuksia nostettiin oikeusjuttu tuli äidin ai- -

tyjldisille ja edullinen työnantajille" miestä Nainen esimerkiksi voi kes- - on hyljättävä ajatustapa On kerras- - neellinen arvottomuus oikein lainHerra liikemies on joutunut kiivaas- m monenlaisia rasituksia joita mies saan säälittävää että naisiimme on kautta todistetuksi Laki ja korkeasa liikekilpailussa koettamaan hiu- - ei voi kestää "Bioloogisesti on heikkouden ja huonouden tunne niin oikeus on päättänyt että jos tapa--ian inliimilliseinpaäkin kohtelua or- imi„en kehittyniättömämpi kuin mies" syvälle Juurtunut" sanoo prof Sar- - turman kautta kuolleella ei ollut hä- -
jianaa kohtaan Ja on huomannut et 8anoo prof Sargent "Koska hän on gent nen ansiosfn'an
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ta se naula se vasta votasikin Bo- -

alkuperälsempl on hän lähempänä ei kukaan ole kärsinyt vahinkoa ei- -
nuksien jakaminen on yksi uudem- - raakalaista kuin mies Ja tästä syys- - Se on omituinen seikka että Tove- - kä siis vahingonkorvausta voida vaa- -
Vi komo saada työläiset ajamaan pa-u- hän kestää esim ruumiillisia kär- - rittarelle osotettuja kirjeitä häviää tia Sillä ei ole iiis mitään talou- -
remmin Isännän etuja kun heille seu simyksiä enemmän kuin mies" niin usein matkoilla lähettäjiltä tän- - dellista merkitystä että äiti kasvat- -lautta voidaan uskotlaa heidän aja- Dr Chamherlain on antropologian ne Aivan hiljattain on tullut useita taa lapsia hoitaa kotia säästää ja


