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Sotahuutomme Maaliskuulla :

I Toverittaren Tilaajamaärä Kymmeneen Tuhanteen !
j

TOVERITAR
Box 99 Astoria Ore

Lähettäkää Toveritar

si osotteella:

vuodek- - I

I MITÄ SINÄ OLET TEHNYT TÄMÄN VIIMEISEN
1 PONNISTUKSEN ONNISTUMISEKSI?

r 1 JOKAINEN TÄMÄN LEHDEN LUKIJA PITÄ--i

NEE KUNNIA-ASIANAA- N HANKKIA YH- -

I - DEN UUDE NTILAUKSEN TOVERITTA-- 1

RELLE MAALISKUUN AJALLA

1 JOLLETTE TAPAA ASIAMIEHIÄMME NIIN

i LÄHETTÄKÄÄ TILAUS SEURAAVALLA
1 TILAUSLIPULLA :

senttiä seuraaRahaa dollaria
tässä mukana
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