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sentä ja lisää on luvannut yhtyä tou kämpälle Kaikki ovat tervetul- KarhulIe Perheineen pitkäaikaista ko- VI
Tlllitnnn tämii asia
lolta
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silä sentään täälläkin vielä väksi
vastaan aina kahvista sokerista ja nln asukkaak'a
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lapsia ja nyt tämän kuun alkupuo- - vaa taisteluiutoa
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joutilaita miehiä "Creekeltä" vielä uhreja "vienyt
kaikkea innostusta vailla ollut isän tukea ja turvaa
ovat kadut täynnä'
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vanhat pojat kuulu- vuosi onnellisempi
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vaan ei siinä tainnut käydä kuin- Kirjotetaanpas nyt pitkästä aikaa hentää työttömyyttä jolloin rikoksen- - tön tautia valkeata ruttoa
tytötkin ovat kaikki ylösotettu pätkä Toverittareen tälläkin paikka- - tekijät vähenisivät — Kulkija
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sitä semmin tuntenut itseään sairaaksi
On sitä väliin ollut ompe- - dätellen olemme noudattaneet her- - harvemmin on
kirjotuksia tulee aja- Kuulkaapas nyt Lincoln Creekin
lusaiiÄikln vaan nyt se ehkä rupe- - räin tahtoa sillä herrain tahto on oi- - telleeksi katsellessa tämän pienen- - hvvät
ystävät ja kylän miehet' Ha-s- )
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Vaatetavara
Uit ettemme puhuisi emmekä ajatte- - kln lehtemme
siksi
lepoon
Suurissa ja litan sanoa teille jonkun vakavan sa- palstoja
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Seuraava kuukausi on maaliskuu joka on erikoisesti sovittu

Toverittaren Levittämistä Varten
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Toverittaren lukijat ja ystävät yli maan tekevät silloin voitavansa Toverittaren levittämi- sessa Toveritar jokaiselle suomalaiselle naiselle tällä mantereella olkoon tunnussanamme
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