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milloin enenevässä milloin vä-

henevässä määrässä — Tefokses-t- a

"Voima ja Aine" saatavana
Toverin kirjakaupasta hinta 2
dollaria

JOS HALUAT HARJOTTAA AGI- -

GARDNER MASS

TATSIONIA TYÖTOVERIESr KES
TI ja jaksaa! Kun voisi viedä kuudessa niin toimi niin

eteenpäin tekisi TX SAAT HEIDÄT toverin ja
TOVERITTAREN TILAAJIKSIMustaa ja valkeaa hän kaikkensa

Kirjotan Toverittareen jonkun
rivin koska

'

täältä Gairdnerista

ei ole ollut pitkään aikaan kirjo-
tusta Olen vastä" ja
olen 6:11a luokalla koulussa'

Myöskin kuulun ihanneliiKoon
niissä opimme

' tuntemaan sosia-

lismia selkä kirjottamaan ja lu-

kemaan suomenkieltä Veljeni

Kahvi turisi jo pannun - poh-

jassa ja mieluinen lämmin täytti
pienen 'huoneen

Maria haki kahvikupit kaapis- -

tä niin (hiljaa kuin voi ettei he-

rättäisi nukkuvia lapsia

Kirj Helmi Mattson

Leski-Mari- aon ja hän on 3 :11a

luokalla koulussa ja 3 :11a luokal- - t juiu Hanta säälitti heitä joka aa- -

S0IT9tt
ja Lauluri- -j

© h ta ia n
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Joulun myyntiklpailut johon „
'~' "™— — -

- Nyt saavat vielä jonkun-m- i

nuutin liidellä unien valtakun- -
hinsa kuului muulloinkin olla yl- -

Sain myydyksi 39 kappaletta ja nassa kunnes hänen täytyy läh- -

811a myyntiprosentilla tilasin it- - ea yohon Piti herättää sitten
selleni Toverittaren taksi vuo- - v taaslOli kutsuttu rouva !Wikströmil- -

Hän vilkasi vuoteeseen josle työhön PAIKKA HAETTAVANA
deksi 'Minä siis kuulun Tove-

rittaren tilaaja- - ja lukijapiiriin
Toivon että kaikki pikku ystä- -

lapset yielä ovat sikeässä unes- -Tämä tunnettu säätyläisrouva
asui rikkaiden kaupunginosassa '

sa: raIaf'
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Sltten tafcasm särpi--
Äblorwn

______

° Kiiroin soittokutvet- -maan KitUVia ia- svomaan 1ivat tekisivät samoin kuin mina
että he saisivat Toverittaren sil- - tunutU leipää' aamiaisekseen nnan ja lauluseuran johtajan

— — r '— mai utti&Aii luusiciaau micii luiuiecnYi siinä on paljon oppimista To

enkStututnÄ nokan"™itaW
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evien puoluetoverien haet- -

_ _ _ tavaks Tehtäviin' kuuluu soit- -
verittaren' pienille lukijoille
Tervehdys kaikille Toveritta-re- n

lukijoille Toveruudella
Vaula A Asunmaa s

sissä "vanhassa kaupungissa" c"!„ m"u
u "" tokunnan tai orkesterin ehkämo-ej- i

n' s Kinaporiin menevän laPS1! e Jaisl kylliksi syömis a

Ln orrlia päiväksi jos han itse särvintä- - lempainiuri ja lauiuttuoron mies
i nais- - ia sekakuoron irvhto ia haa- -

SCHREIBER ONT CAN
' Vikströmin herrasväen sanot Hl

Xaa by°mMa Iin vahtimestarin toimi

_„„ =
tln ol?van ? ystävällisiä- _ F - ' ♦„ Tointa seuraa vapaa huoneus- -

leryeiiuau lovenuaren Vema r oiihmisille lahjottelevan yli- - L„I1:!T f" "'V ' T - ' ' to lämnö ia valo- - HakemcWt
livviiiaan ios vviKsiromin rouva ' - f J — r"lukijoita taas "

pitkästä aikaa: määräisiä antimia maksavan
araya"l}

nr— '
m„„iu „„w„ as „:i„„ on niin hvvä kuin nuhiltaan saa suosmiKsmeen ja paiKKavaati

Tr""3:riT Taa- van _ryoPaian seKa oievan tyy- - -
han
-

cif a tanaan L'itnnnlhcpcti muksineen ovat lähetettävät joh- -
kuu en Kuuumn tyvaisen työhön - he on onn l™Kirjoja "ain saki tokunnalle ennen helmikuun 20
pienemmät siskoni ia 1l# inlra nääoPA W5V!frmin sy°aa- - jos tiiaisuu)-- möiträa 1010

veikkoni ovat sairaana yskästä mliva„ 1ininnn niinikin annf
aen katsoisi lian lasten etua ja !"- -
toisi mukanaan jotakin herkuis- - ASTORIAN S S KLUPINmutta minä olen terve ja saan tiin

kävdä ulkona leikkimässä inka m„ „ i: ta ' JOHTOKUNTA

päivä Tänne ei kuulu mitään Maria Oksalle tällä kertaa NVn hän tekis!! aiattei 264 Taylor Ave Astoria Ore

josta voisin kertoa Toivonen- - M'Sdpä aiheuttikin että ggJJ NAISET HU0M
nelhsta uutta vuotta kaikille To- - nollsi tänä aamuna ylös tava] Te{m ]lBälettejä kampBnkgfgtaline
verittaren lukijoille etenkin pik- - S1' kohtuhlnnoilla sekä vär--]jsta aikasemmin Piti sukia it- - korjaan ja
ku tytöille ja pojille sensä oikein parhaaseen työkurt--

tt0 7ttotefssa kääntyi ja memrM
potki NELSON ROOM 301 työmiesbalme Jana toon ja rientoa työpaikalle kyl-- bldg SUPERIOR WIS Postloaote~~ Varmaankin lapsille tuli am- -

Iin varhain Hän tahtoi g53 m voi lähettää myös
WAUKEGAN ILL tää että hän on parhain oy4- - ?_ kun unissaan pyonttehvat kln postln kautta maksettavaksi jäi- -

kivaatlmuksella
1 Viimeksi Kun Kiriotin min Sa- - muina luuva vvmsirum - Nyt ne raukat taas täytyy iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'noin että tänne
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perustetaan ikinä voi saada pesemään hie- -
„s:si_: -- t„:

ihanneliiflo Kyllä tänne sen noja pitsi--broite- ja tärkkikö- -

tapainen perustettiinkin vaan ei ristuksiaan valkeita liinasia tyy- - REUMATISMI
TChtinnranniiakpinn Irnlronpolta

Sitten hän vastenmielisesti
se ole ihanneliitto Se on sosia- - nynpaalisiaan ja lakanoitaan meni viereent- „„++: „ vuoteen ja kohot- -
listinen nuorisoliitto
ole muuta nime

lAr Silla mana nautLi suici luuiccsia 11 hieman peittoa 'Hiljaa--
~

klUS- - Keväällä vuonna 1893 minä sairastin lihas
kulli etta 'haiiella taas on tllaiSUUS 'i"Young i V„c ja polttoreumatismia Ainoastaan ne jotka

millin sita
"4=1 lltiu iuia juppej ova tätä- tautia sairastaneet tietävät ne tus- -
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kaa f v lapset saamaan kahvia' S? V m'n MiJJ5 _
vuottaPeople's Sociali

n IO T saa IICI IdSVclClUtTl J LJ Olllien lllllOOn Scia KJ3IJJi rvt-n- muuut cii idiinia ja imuna rn
ja leipaa Altl lähtee pian tyo- - Säkäriä mutta kaikki hdpotn minkä sain

ivuiiiuu uxaiirM)iioLiiiiii wv i vmneinxm Joysin laan- -
nQ NnlKskna nvt VltltlQPtli '

1ci kin kaikenlaisten ri" keen joka kokonaan paransi minut ja tauti
jotKa ovat viidestätoista ma- - rouyam apu Dora oli vainhenrpi länsistä ei ole cnää lullut takaisin oien antanut

vuodesta vlöspäin voivat vihtvä nna saanut pestä hyvää jos huo- - ' "~ ' neuvoni useammalle jotka ovat uta tautia
' „ i Han Oli Sievä mustatukkainen sairastaneet aivan vuoteenomana ja joka ta- -

v

Sillien lama lllttO pitaa koko- - noa paukea he ovat parantuneet
KymmenVUOtiaS t ttOi itianen Minä haluan että kaikki jotka kärsivätKortitkaan oltu AVikuksia kahdesti kuukaudessa Jo- - ennen ei
vejenss T0rne eli oikeastian reumatismista ™ muodossa koettaisi- -

Ka tilakaan 2 Strömille klltSUttll ' ' ' vat tätä ihmeteltävää parannuskeinoa Älkää
jäsen JOKa yntyy Jooseppi Oli pari VUOtta Doraa lähettäkö rahaa ainoastaan nimenne ja osot- -

senttiä saman hinnan sitten scl- - No nyt- sinne paasi kun oh :„„_„': teenne niin lähetän teille lääkekokeen va- -

laiseen merkkiin joka pannaan sitä "usein toivonut! - Leskivaimon ta- - ÄeÄnäma 1" £&£tS&
käsivarteen jossa on kirjaimet Maria pyörähteli varovasti pie- -

— £ -
asuvat
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läÄtT vÄ--
Yi P S L Sitten sama 2s sent- - nessa huoneessaan aamutou- - i tää lääkkeeni hinnan yhden dollarin mutta

naapurien aKai neua Sanoa ymmärtäkää että minä en halua rahaanneJ„tia kun saavat liiton napin jos- - nussa Asetti keittöuunnn tul- - M nls _15 raltsnrr„ ios ette ole täydellisesti tyytyväisiä _lääk- -

sa on mvös sen nimikirjaimet ta ' aikeessa lämmittää ka'hvia
tehtaalaisen

'

leski !eefen-
'

enaa
°nha" tämä koh'rlli5ta? Mihksi

Joka kuukausimaksu On Sama 'Mitä lienee eillSta poroa potl - rannus tariotaan teille vapaasti v Alkaa vii- -

hinta Minun on kyllä paha sa- - jalla pannussa mutta hän ei __Uat"- - teikö Kirjrfttak
j

noa vaan minä en voinut yhtyä malttanut heittää sitä vielä pois IHMISEN HENKINEN OLE- -
M"k

SycuS 2n y
urMy

sen jäseneksi kun en ole täällä vaan kaatoi lisää vettä ja asetti MUS '
Jtr- Jrcks0" vastaa Ylläoleva on totta

Waukeganissa kauan tulelle „ iiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Tällaisia sosialistisia liittoja Kupin kuumaa tahtoi hän saa-- : enkisen oleiriuksen laita on

NUX RAUTAPILLERIT
kun perustettaisiin joka kauniin- - da ennenkuin lähti aamukylmään ''J" sama kuln ruuniiillisenkin

Ihmeellinen laäke yleiSeen heiko- n-

kiin niin kyllä pian alkaisi ka-- ulos kävelläkseen pitkän mat- - Molemmat muuttuvat lakkaa- - tumiseeu ja väsyneeseen tunteeseen:

nitalistiiäriPsrolm-- Imritm ' Ta kan tvöoaikkaansa' Olisi sinne matta mutta vasta pitkien aikö- - alakuloisuus panat unet hermostu- -

sitten se alkaisi murtua murtu- - päässyt raitioteitse mutta eihän Jen ?u!uttua voimme muutoksen t™1™
mistään voinut tuhlata rahaa semmoiseen huomata Eiko meistä ansulat hauuiusa
Nämä liitot ovat kyllä hyviä kuin raitiotiepilettiin Kuinka tosiaan myonemmaiia ljaiia rao- -

Nux RautapUlerl yiösrakentaa voi

vaan minun mielestäni ovat ihan sita semmoista voi pyykkäri tir "ds" :u"'lu cl """"'""- - maa Ja elinvoimaa
ta enää palautua varhaisemman Nux rautapilleri on varmasti taat--

neliitot vieläkin parempia sillä neksiakaan !
i - rri4Jniiinnn miitno litlal niin

nuoruutemme xai- - ittjuonucu u "'"- -Käsityksiin jaVri— voi tassa olisikinjos - saatte rahanne takasin Nux Rauta- -siellä puhutaan ainoastaan --suo

menkieltä jota ymmärtää jokai- - edes yksinäinen ajatteli Maria som ja 'nenKIb"n l)rK1: pilleri ou ylöspantu lasipurkkiin 100

myksiin tahi edes uskoa etta mar1aa nurkissa hinta $100 yhden

tossa puhutaan aivan enffiannin- - mukavuuksia mutta kun pitää m?illä kenran °) ia seI"
tuuÄVhnHn00 PUll00

? Varhaisemmas- - kuuden
kieltä jota rivHt klikki vmmHr vielä huolehtia länsistä -

lainen aatepiin
säännöllises- - SaaUvana ainoastaan

rä — Vaan mitäpä siitä han taas ta lapsuudestamme HELLBERGIN APTEEKISSA
ti emme tiedä mitään taikka

"Orjat! Nouskaa ikeen alta ajatteli kun tuota vielä on nuo- - Astorla Ora
Klrjevaihto voi tapahtua:tiedämme ainoastaan mitä o- -

Kohta on meidän valta !

Hellbergs Drug Storelemme muilta kuulleet Sentäh- -
iMe otamme ohjakset käsiimme ja yhtykäämme yhtehen liittoon ! u _ 7H w Honri at Astoria ure
Ja ajamme kapitalistit tiehensä Käsi veljen kätehen lyökäämme X1 an' larl"Kadn ol"eI HUOMAUTUS! Tarvitessanne ap- -

i'" —
j leeKKUiiaim Kuumvaa tavaraa voiuaJa yhdessä taistelkaamme!

misesta vaan tajuiseksi tulemi- - tilata niitä samalla osotteella Mak--Oi käykäämme punalipun
sesta lakkaamatta vaihtelevassa san postikulutToveruudella — Irja Perin


