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" ' SIVU VIISI- -

MULLAN IDAHO on paranemaan päin jbten hän ehkä TOVERITTAREN LUKIJOILLE JA
Kuolonhiljalsuus alkaa vallita tääl- - paasee pian kotiinsa

äkin mainikämpiköllä kuri tuo in- - Minä nyt jätän tähän tällä kertaa AöIAMljbnlJbLrj
lottava influenssa alkoi täälläkin rai- - ja toiste lisää jos näen tämän julais- '

oamaan Paljon on jo sairaita tois- - tuna — Hauskaa syksyä kaikille baittalla KUI1 I OVerittareil lUKljat VStaVat
tieiisten keskuudessa suomalaisia toivoo: "jussin akka" asiamiehet tekevät parhaansa Toverittaren le- -
äi se vielä oikein ole hätyyttänyt 1

Ne jotka sitä ovat sairastaneet o- - BALTIMORE MARYLAND VlttaiTllSekSl nyt lTiaiTaS" ja JOUlllKUUIl KUlUeSSa
vat paranneet Tällä kertaa on Mrs Tervehdys täältäkin Baltimorenso- -

a!)rn„l]n lmnminflmm 011 lUVOS KimniieiiaVaMattson heikkona tässä kamalassa pilkalta Toverittaren lukijoille!
taudissa saa nähdä jos hän paranee Uutta kuuluu! Me Baltlmoren s 8 TAVlT'PTrrrr A T?T?TVT TfYITT TTMTTMirTJriTVT
Kyllä se on ikävää varsinkin kun osaston naiset llmotamme rehellises- -

'
J

V UiJKH 1 AlXCjiX J KJ V Li U IN D iVlijlVUIi
isojen perheiden äidit joutuvat tä-- ti sarjailtamat alkaneeksi Perusta-

' LEVITTÄMISEEN
män ankaran taudin kynsiin eikä va kokous pidettiin tov Nyyssölän m ii i ! i i
mistään saa apua Varsinkin kun asunnolla lokakuun 31 p Naiset oU- - lOVenttaren JOUlUnUmeO Ilmestyy laajeil- -
kotto perhe joutuu sairaaksi ei ku- - vat lukuisasti muistaneet saapua asi- - netlUna ja erikoisesti Valitulla Sisällöllä Tämä
kaan uskalla mennä hoitamaan oista keskustelemaan Ensimaisekst
Lokakuun 30 p tuli tänne tieto että me naiset emme tyydykään (kun JUIllailUmerO painetaan JO jOUlUKUUH lU pUlVana

että kansalaisemme Gunnar! Rautio ominpäin hommaan pääsemme ilman 0f4-- S6 VarmaSU oVifii JOUHIKSI lrnnfft IsmianIddjdll
In- -

kuoli Astoriassa Ore influenssaan miesväkeä) tähän likaseen naaliin _

Hän oli hyvin tunnettu täällä Hän jossa aina pidämme osaston iltamia kijakUIln£Ul
oli ystävällinen ja hilpeä kaikille mutta me vuokraamme kaupungilta nmnoliioonrar Vinnmi- -USaSDOt
joten hänen äkillinen poismenonsa haalin jossa on oikein näytöslavakiu ja Olld&ddpd
teki surullisen vaikutuksen Häntä Kai miehet nyt jokainen ajattelee OOnjie tama llVVlSSa ajOlIl ja tilatkaa paikkakUn- -

JJS näytäf --
yt
Sinä nallenne 'tätä Toverittaren Joulunumeroa jaet- -

parhaan toverinsa ja turvansa erehdytte Aatamit mehän hommaani- tavaksi niille J0tka eivät Vielä lllkeudll TOVent--
A: T' '

% tarfen lukijakuntaan Toverittaren Joulunume- -

hoquiam wash piiieri vaan sellainen jossa kuva ron hinta on $300 pata kappaletta -

taan työläisnaisen kohtalo verrattu- (
-

Pakisen täältäkin vähän kuulumi-

sia ompeluseuran toiminnasta että
ko

na rfIkkaafen "Tf"'" J"ulT' JOULU-ONNENTOIVOTUKS-

ei se aivan kuollutta ole vaikka se on
kI! PaIJ°n muutakin hyvää ohjef TOVERITTAIvEENsiltä näyttää kun ei ole ollut Tove- -

SZniA Sn rBitäIieravl=? "SS Jokainen Toveiittaren luldja haluaa tietysti
„„ta„aat !mnnn TntmvU-i-nvn- irm1iirmnan+mimfnofon

Emme ole saaneet Kirjeenvaintajaa iuhk-m- iuiivuiuvu JUiuvuvivvvuv
sillä jokaisella on omat esteensä ei- - masti maWn

nnlngtM joukkoon Nämä joldUOnnitfelut painetaan tä-k- ä
laalla pmeiiiinkukaan muista velvollisuuttaan o- -

nan asian eteenpäin auttamiseksi kok°U9 p- - J°f han juhlanumeroon ja järjestetään mm etta sa- -

ÄZSVÄÄ ™ iSSSmalta paikkakunnalta olevat nimet tulevat yh- -

lukl t:tar E' Holopainen satu oli- - hUOll Silta ettaisella kiireellä että taasen olisi joir-- {een ryhmään SiiS pitäkääpä lil-

ana si Pitänyt olla tov Ulanderilta mutta

Meriä
myymistä

olemme
ja

olleet
nähtävänä

Toivomme
kuinka

Ilan san°'' etta nykyinen aikakausi menne 61 jaa POIS CaS JUmajUlKaiSUStd
f[ mtaan vaan ko1' Jollette asiamiehiamme jotka keraap-

a

aasen tovereiden tulevan joukoiia ole( satuf tapaa

™ h—lnZSmn tL:VTTA vät nimiä Toverittaren jouluonnitteluun niin lä--

l0kaZlreTaiit" hettäkää nimenne suoraan Toverittaren kontto- -

'taistelemaan rahavaltaa JaJa riinOmpeluseuran naiset taasen piak -

kom pitävät jyryt iltamat Komi-
taa sitten

okjeia Onnentoivotukset maksavat 25 senttiä mmi

MMZJaFtopSZ °" slilä kalkki- - si"ä weianBWit jos perheen eri jäsenten nimet haluaa onnitte-ÄLir- S

lussa mainita niin se maksaa 5 senttiä lisää kul- -

t nfaij-d- u- - R(i rAvi--i n nnnm r n oi rcMT a q n 1 1n
mä lakana ja tyynyliinat oikein pit- - ni BCU t"luLl„J V „' LcllVlIl IlJXIltJiUl ov ftcnuua oaai jxctnvui icc min

SaSÄSaSSWS5Ä suuren tilan kuina senm ?1-0-
0 neljäkertaa

mutta ei oiisi oi ut haitaksi vaikka tilanedelleen Siis jokainen saapi sen jamvyjä tui että ette sivuuta nU- - ia nim
"SirSa— - - SJS£SiXSyS muodon omdttelulle kuinka suuresta tilasta
pitää moneen viikkoon sillä vielä o- - f maksaa

Suksessa koko pa on mutta nhan
vat ovet suljettuna influenssan ta- - lcönttoristam- -

meita suomalaisia täällä useampikin ASiamieJiet pyytaKaa llSTOjaehkä ruvetakia Pian saamme pitä- -

mään kokouksia ja iltamia sillä tau- - Joten olisi toivottava e tä BaapniiPi _ pääasia On etta toimitaan kerrailkm nO--

S&SL --"Ir InSZ Tantiee LT JSS peasti sillä onnitteluun osaaottavien nimet pitää
Ulla JVUllLlAUlööauiiiic viiniöttM'"""luiuiiliiiiim sä kapitalistisessa järjestelm:

mmniHio bhs nnrhppnss vnisl vaan jöukkena ainakin voimme toi- - näivään menneSSä
tulla jotenkuten toimeen eikä hänen voa edes jonkinlaista valon ja vapa Kaikki mukaail Toverittaren JoulUOnnitte- -
rakkaudellaan ' uhrautuvaisjiudellaan n aikaa joskaan ei meille jotka

olemme parhaassa elaman ijsaa Silta mielenkiintoisen JUnla- -
ja osanotollaan ole mitään arvoa nyt luun nim gaamme

™°™ t°}Xy™
v-~d6t:

julkaisun
neet omaisensa voisivat lain mukaan Pyytäkää joulukorttinäytteita konttoristamme
saada korvausta hänen tapaturmat- -

COTALDO IDAHO ~ Toveruudella
sesta kuolemastaan ellei voida osot- -

Se kuuluisa "flu" on tullut meidän LIIKKEENHOITAJAtaa että hän kaiken muun lisäksi
vielä elättää perhettänsä ansiotyöllä yiaaniiiu '" "

tähän mennessä- - Kolme on hyvin PHILADELPHIA PA
t„:„ kHim hn i iH aila vnm„itomaksi ajan oloon yksinpa

maksa mitään - Kapitalistinen yh- -
vaaral isesti sairaana Noin kuuku- rukouk8en Toimakin

"

Spanjan lentsu" ja keuhkokuume
leiskunta antaa huonon arvon äidin annn°™ h° f!' osa"on Tämä paikkakunta ympäristöineen bn pyyhkäissyt yli nman idästä län- -

elämäntyölle Hänen eläissään sitä na- -

°ne°" ZuttT tohom nv' on menettänyt paljon' asukkaitaan leen- - Se on vienyt satoja tuhansia
ei korvata ja kuollessa ei sillä ole viimeisen- - vuoden kuluessa Puhu- - ihmisiä mään poveen ja jättänyt nii- -

edes sitä arvoa mikä on jonkunu rik- - P'i„: f 07 CkIBtettu "a mattakaan yksinäisistä joita menee hln ihmisii„ ikuisen sairauden eli

kaan koiralla Korkea oikeus var- -
soaau XmaT Mkutaud it asänNur johonkin ruumiin osaan jotka

maan määräisi jonkun loiseläjän ro- -

perneitä muuttanut mi]{ä minne- tämän hirveän ruton kynsistä osak- -

tukoiran yliajosta paremman korva- - 5a- -

nn nni] täma 8vk kin — Detroitiin on oikein kansain- - i paranivat jatkaakseen taas elä- -

uksen kuin köyhän työläisäidin hen- - "y™ "ip1H
phäet nuissa vaellus täältä päin' mutta onpa aina män taistelua Melkein jokaiselle

gestä - Sosia Astoriaankin asti mennyt ja Bt taudista toipuneelle Jäi vikaa kor- -

ciiaieumci uum i3V jo vuodosta teen Mont jne joiKa oieiiuuB rh vihi kutkkuuu en hmiiiuu vieia
teen yhteiskunnalliseen arvoonsa

0mpeluseuran toimeenpanemat ar- - parisaarelle palsameerattu koetamme ikävämmän jälkiseurauksen tauti is- -

V pajalset 'onnistuivat tyydyttävästi tyytyä osaamme Olemme täälUi ku- kj niihin ihmispoloisiin joilta se

Nainen tehnyt tärkeän keksinnörl Yleistulot olivat $353 70 Sievonen tea kahleeton vanki seuraten miiuu turmeli keuhkot ainiaaksi Tässä

Madam Karen Dramsan on tehnyt summa josta me kiitämme kaikkia mailman menoa vain sanomalehtien kaupungissa se tautipari trfiissien rie- -

keksinnön paperin valmistamisesta
jotka öttivat meidän yritykseemme välityksellä "hui Suurimman kärsimyksen alai- -

kuivuneista puiden lehdistä Leh- - osaa osastolle luovutettiin $31799 syksy näyttää saapuvan Marras- - seksl J0"1"' !aas„ f" ™!f?
disfä käytetään ainoastaan säleet Seura päätti jatkaa toimintaansa e- - kllun alkupäivinä satoi jo vähän lun- raatajat

paperimassaksi muu osa lehdestä on delleen ja silIe parhainta menestystä ta Vaan se näyttää sulavan pois
Ba Ioiiuk alkupäivinä kahdesta koi- -

eläinten ruuaksi ollen sen meen tuhanteen vuorokaudessa jakelpaavaa Yksitolvoo! sksy se 0n ikävin vuodenaika kun
ravintoarvo melkein sama kuin hei- -

1okanaikassa uusia sairaustapauksia vuorokaudes- -

nän Siitä myöskin voidaan valmis- -
rapaa °"

8a vaIhte]J aina vMelli& kuuteen tu

taa palttoainetta ja tervaa Yksi- LAURIUM MICH Ikävintä kuitenkin on työläisten hanteen asti Nykyään kuolevaisuus

nään Ranskassa arvellaan saatavan Täälläkin on pannajulistus influ- - syksy henkiseltä puolen katsoen Jos- - on viikossa vaihdellut 2000—2500

vuosittain 35—40 miljoonaa tonnia enssan vuoksi vaikka se ei ole ko- - kus näyttää silta että aarimainr-- mlsien sairaustapauksien lukumäärä

kuivia lehtiä vin ankarana riehunut täällä päin sorto pian poistuu vaan taas tun- -
olIen noin 3000--40- 00 paikkeille vii- -

- Uskovaisia kuuluu harmittavan kun tuu joskus siltakin etta silta ei kossa Nyt vihdoinkin näyttää tau- -

tule loppua varttomallakaan — Kuin- - ti tekevän poislähtöä Hirveää jnlToverin ja Toverittaren levitvsosas- eivät pääse kirkkoon ja olen minä- -

ton taholta on pyydetty ilmottamaan kin sitä hävennyt että se riena kirk- - ka ääretömän hidasta on joukkojen keä se on joka tapauksessa jättänyt

kaikille Toverittaren tilaajille Astj- koonkin tuppautuu luulisi jumalan nousu! Se on tehnyt orvoiksi tuhansia lap- -

riassa että Toveritar tullaan 'äitä- sanan tappavan taudinkin basillit Parhain tervehdyksin piirsi sia joilla ei ole turvapaikkaa mis- -

lähin kantamaan tilaajien kotiin kuten tyhjää vain Mutta kaikki käy Anni M sään Kaupungin viranomaiset eivät


