
Tiistaina huhtik"" 8 p 1919No 14

kello yhdeksän Kello osotti 15 mi- - tettu laki ja oikeus! Näin julkeai asiat samoin että toiset toimivat ja sen asian alttarille Voipa tässä mai- -

nuuttia yli yhdeksän ennenkuin oi- - puhua tämä mies vaikka takanaan toiset odottavat valmista Sillähän nita että naistenpäivän juhlat on vie- -

keus näki hyväksi alkaa istunnon istui pieni kolmen pienen lapsen lem- - sitä helpommin pääsee tetty ja onnistuivat ne koko hyvin
- J W Ja nyt viimeksi oli vaimojen ja poi- -

Meidan juttu el tullutkaan "tasmal- - pea ulti yksi syyttäjiin puoleisista kien iltamat se sitä oli oikein yll- -

leen" osille Minulla oli lapset mu- - todistajista joka kyynelsilmin pyysi: DARRINGTON WASH voimaista ponnistusta lopipunäytös o--

kana joten järjeHtymiehen käskystä ''Ettekö hyväntahtoisesti antaisi Jos nyt kirjottelisin vähän tämän li se että aineelliset tulot nousivat

1olkan kuulumisia Työt ovat olleet $7100 Kaunis sunftna näin pikkuminun täytyi poistua olkeushuonees- - minunkin sanoa jotakin" kun syyte- -

käynnissä pari viikkoa nailla Dona- -
palkkaaji nähden

ta kun "se el olo lasten paikka
„

tyn puolelta oli juuri kuulusteltu se
her kämpiuä Tyä!palkat ovat pysy- - Ompeluseura myös ahertaa ahke- -

Päivällisaikaan ilmotettiin että mei- - todistaja joka ei voinut tappeluta- - ne9t entisellään ei ole nostettu eikä raan kun kerran alkuun pääsi myy- -

dän' juttu tulee esille kello puoli koi- - pauksesta mitään kertoa vaan ainoaa- - laskettu vaan silloin kun alettiin töi- - jäisiä hommataan kaikella kiireellä

me jälkeen puolen päivän Yhden to-- taan kertoi että syytetyn poika on hin niin annettiin tietää että paljon varmalta tahotta et- -

pitaa tulla tukkia jos ei niin pan- - tä ne tulevat olemaan suurenmoiset
alistajista täytyi välttämättä mennä mallikelpoinen lapsi

M(m gtumaan Aamusta iltaan on ja todistaahan se sitä että me tule- -

kotiin Hän el voinut jil"Jä enää Selvään voi nähdä etta tämä oli joku herroista aina miesten kinterell- - vat olemaan kolmipäiväiset nimit- -

iltapäiväksi Minun lapseni olivat miesten oikeus Ei tässä nyt ollut !ä vahtimassa ettei laiskotella O- - täin huhtik 9—10— 11 p Siellä ta- -

väsyneitä ja rauhattomia Söimme kyseessä työn ja pääoman väliset a- - vt1tl" n" kinntyneitä virkaansa et- - vataan
teivät huomaa katsoa eteensä kos- - Sairautta on ollut taas kylässäni- -

kiireesti päivällisen ja vein kii- - siat Olipahan vaan tavallinen kylä- -sns kft vfime vflko„a Donaher Camp 2 me pltUan aikaa osastomme jäseniä- -

ruusti lapset kotiin naapurin katsot- - kunnan oikeusjuttu — naapurusten erag niin kutsuttu fliännän huippu kin on joutunut sen uhriksi m m

tavaksi ja palasin kello kahdeksi ta- - välinen selvittely Pitihän siis selit- - loukkaantui oikein pahasti Kolmesta toveritar Keturl sekä toveri K-

essin
v tää että naiset ne ovat jotka kaiken kohden meni käsi poikki ja kylkilui- - turi ja toveri Holland jälkimäinen

ta murskaantui ni oie sh oma imu- - on vieia sairaalassa eiiKa jo uieman
pahuuden aikaan saavat Jos ei nai- -Taaskin oli kellon viisqri jo sivuut- -

tanut kahden numeron hyvän joukon
ennenkuin oikeus palasi istuntoonsa

Juttuja kuulusteltiin yksi toisensa
:

jalkeen Kello sivuutti puoli kolmen

ja vieläkin toisia juttuja kuulustel- -

Uin Jo Rivuutti kollo kolmenkin en -

nenkuin juttumme otettiin esille

Koko puivan saivat siis aaianomai- -

set sekä todistajat odottaa ja aikaan-

sa hukkaan kuluttaa Eikö tosiaan-

kaan voitaisi juttuja järjestää niin

että ne voisi tulla määrätyllä ajal-

laan esille? Minusta nähden tässä

tapauksessa sen olisi hyvin voinut

ki mistään arvosta niille äijille kun

on kysymyksessä metsän herrain

pääoma Jos sekin sattuu vielä hen- -

kensä pitämään tuskin ymmärtää
sen paremmin elää Nyt siellä am- -

pm m tyflt seisallduksis9a Ben m
den kun miehet menivät kaikki pois
Viime maanantaina oli pantu kaksi
miestä pois ilman syytä josta ei jä- -

lellejääneet' tykänneet hyvää vaan
„alvnH k„„rU

Niin sitä pitääkin
En voi täällä mitään toimia Tove- -

rittaren tilausten hankkimiseksi kun
ei ole suomalaisia naapureita kuin
yksl jolle tulee Toveritar Käviu

eilen puhuttelemassa lokarin muijaa
kun ei ole näkynyt uutisia tämän

sen myontaa
Keväinen tervehdys kaikille uusii- -

le ja vanhoille Toverittaren tilaajil- -

le toivoo toveruudella
Saaren muori

PORTLAND ORE
Tuonen kylirM koura vej pois kes-

kiiiirtpstflmmR foverl aavo ihiartiKai- -

tehdä sillä ne jutut mitä ennemmin nyt toimituksen katkasemaan Hilda lehden palstoilla niin nuomasm mui- -

ifiminstPiHm piviit ollepf silti laatua Paavolan Toverittaren ja jatkamaan jan olevan kaplnatuulejla toimittajal- - BEIDEN N DAK

tiiaukseiiaan omaani? Kostok- - le Sanoi kirjottaneensa kolme klr- - Kuolema vieraili taasen keskKiides-etteik- o

niiden vuoro olisi sopinut toi- -
sisjita nlina en Qje saamt omaa leh- - jettä joista oli ainoastaan yhdestä sainme vieden muassaan toverien

sella aikaa Miksi kuluttaa hukkaan tefini ylitään kertaa sen jälestä kun kirjeestä pieni osa hyväksytty Se Hilda ja Väinö Huffallln esikotspo-ihmiste-

aikaa tällä tavalla? Oliko Kusti --Custafson uudisti tilaukseni kyllä panee mielen apeaksi kun nä- - jan Pienoisen elämän aika oli

varta aasien niin tnrkntpttu vai iLehteni on viety talosta taloon ettei kee ettei kelpaa vaikka työnsä vä- - hyt alnoustaan kaksi viikkoa Maa-s- e

](ijn pyy „8sä koUtaa j()tain saa(]a uutiseksl li8k 2ö p saatettiin pienoinen hau-
etko oikeuslaitoksissa piueta mm- -

dä)) eUä toimitllg an(a!1 tarkan se- - paikkakunnalta missä kulloinkin on taan lukuisien ystävien saattamana
käänmoistn järjestystä? lostuksen täkäläisille emännille että Se on ikävä asia sen täytyy jokai- - Toveri Väinö Husa toimitti hautauk- -

Ja sitten kun juttu tuli esille ei

syyttäjän puolelta sallittu muiden to- -

distajien esiintyä kuin niiden jotka
olivat tappelun nalmect blls me

neljä äitiä saimme aikamme kulut- -

taa siellä aivan turhanuäiden 'Eikö

olisi sitä leti alussa voitu ilmottaa

että ei" nvpIdäu sallita todistaa niin
puu gio-l- ä ja Hilda P:n tilaus lop- - sen Hän on kauemman aikaa sai- - jestelmästä Kuinka monella äitlllä

ei olisi tarvinnut nähdä vaivaa sinne pvm Heillä ei ole kummalla- - rastanut jotain mainarien keuhkotau- - on työläisten joukossa tilaisuutta

iTutkimattomat näky- - kaan syytä viedä toisensa lehteä jos tia jonka hän on saanut työskennel- - taa itseään huonossa tilassa ollessaan
oikeuden tiet si"ä sellaista on tapahtunut — Toimitus lessään kaivannoissa ennenkuin tuli eikö meidän pidä raataa aina

syyte tänne port)anaiilli joka tttutl lopulta meiseen hetkeen asti siihen kun an- -

tyn puolelta sallittiin se yksi ainoa VVORCESTER MASS kehittyi niin että kuolema lopulta namme elämän pienoiselle ia Jos

todistaja vaikka hän ei ollut näh- - Ehken taas annetaan muistutus teki lopun hänen kärsimyksistään joillakin olisi mahdollisuutta Iholtaa

nyt tappelua Ja syytetyn lakimies kun en ole kirjottanut vaan en luu- - Maaliskuun 24 p:nä hän ummisti sll- - itseään niin ovatko työläiset olleet

vtTitP 'n slä ettn me olisim- - le että on tarpeellista olla kirjotuk- - mänsä ikuisesti Hän oli vielä mie- - tilaisuudessa saamaan niitä tietoja
numerossa sillä jos jokai- - huuden parhaassa ijässä ollen vasta että osaisivat itsestänsä huolehtia sen

me saaneet todistaa m m sanoi:
seUa pgikunnaita lähetettäisiin vähän päälle 28 v Häneltä jäi vai- - mukaan Siksipä tällaiset tapaukset

"Kyllähän mekin olisimme saaneet
kirjotuksia joka numeroon niin min- - mo ja 2 vuoden vanha tyttö Vaina- - eivät ole harvinaisiu keskuudessam- -

kylältä vnilrka kuinka paljon naisia ne ne mahtuisivat näin pienessä leh- - ja oli kotoisin Muurvedeltä K U me Moni äiti ja lapsi saa uhrata

toivoa paranemisesta
Parhaillaan vierailee täällä toveri

Kotiranta luennoiden lasten kasva- -

tuksesta autaen ohjeita pyhäkoulun

opettajille sekä ihanneliito nohjaa- -

jMennot 0vat olleet seiväta- -

juisia niin että jokainen luennoilla

kävijä on mielenkiinnolla seurannut
niitä: Ilianneliiton perustava koko- -

oli lapset olivat Innokkaita ot- -

(„„„J(5 „ „mtitmln vh- -

distykseen osaa Kun nyt päästään
alkuun niin tullaan valitsemaan las- -

ten keskuudesta uutisten kirjotta ja
Toverittarelle kuten muiltakin palk- -

kakunnilta näyttää valitun
Toivon hauskaa kevättä Toverltta- -

ren lukijoille Sasu

Näistä vapaamielisistä hautaami- -

sista on toisin ajattelevien piireissä
ollut arvosteluja että kun jumala
korjaa lapsen pois niin sanotaan ole-

van kapitalismin syyn — Mutta ajat
telien vähän asiaa kaikin puolin ei
kö tällaiset ennenaikaiset kuolemat
nll limrnvla nvkviseRta vntRlskuntalar- -

hyvällä omallatunnolla laskemaan
kaikki jumalan työksi
Nyt taasen kun on kevät täällä

Toisilla on suuret lapsijouitot eivatxa
haluaisi lisää työtä toisilla ei ole
huoneissa tilaa Tästäkin jo kan- -

nattaa ajatella eikö se talvikoulu
olisi ollut parempi Opettajilla olisi

ollut "huone siinä sivussa He olisi-

vat voineet itse asua niissä ketään
vaivaamatta ja mikä suuri hyöty lap- -

sille saada käydä talvella koulua el- -

kä kasan kuumassa helteessä Ja kuin

ka monelta lapset sitten joutaa ke- -

säilä jotka vähänkin tyohon pystyvät
Talvella he 'kyliä joutaisivat
Kovin onkin säälittävää lasten elä- -

mä Tuolla he kiertelevät kylän tan- -

huvilla siellä rehottaa tupakan polt- -

tn rimil niillPPt In hp finnlVRt Vnlk™ ---

kea joka ei ole mitään mieltä jalos- -

tavaa Meillä äideilläkin on niin vä- -

hän harkintakykyä me pelkäämme
laskea tyttäriämme sosialistien haa- -

Iille yleisiin iltamiin jossa vanhem- -

mat ovat lasten mukana Mutta kyl- -

la tyttäret saavat mennä jonnekin yk- -

sityisen huoneelle hierläisiin silloin
emme osaa pelätä mitään vaaraa
vaikka lapsemme joutuisivat minkä- -

laisen ihmispedon uhriksi
Tässä olisi miettimistä meille van-

hemmille kaikenmiellsille Jotain pi-

täisi tehdä lastemme hyväksi että

= a„ - n7"a"T Z~ —

td tulisi tietoisia ihmisia eika mate- -—

leviä orjia ja ikaikkotn halveksimia
raukkoja
Keviinan luonto

lavat hekin
vfl"'aaasmilt X

si ihmislapsi ei voi iloita? Miksi pf--

tää olla orja syntymästään asti? Mik- -

sla olisi ei mailmassa mitään "tru- -

belia" koskaan tulisi

Mutta kerrotaan että niissä oikeus- -

laitoksissa missä jo naisiakin istuu

sekä lakiasioitsijoina että tuomarei- -

na pidetään toisenmoinen järjestys
kulh edellä kerrotussa ja oikeuden

jakaminenkin on tasapuolisempi
Selma MeCone

CANMORE ALTA CAN

Avoin kysymys Toverittaren
toimitukselle

Olenko minä allekirjottanut käske- -

he tulisivat tämän asian käsittämään
Toveruudella

Hilma Paavola
Ei toimitukselle eikä konttoriin- -

le tov Hilma Paavolalta tul
Uit edellämainitunlalsta määräystä
Molemmille Hilda sekä Hilma Paa- -

velalle menee Tove ritar samaan pos- -

+i„tii™- uiima P'n Hitiua lnn

deSSä?

raotettu etta punumaan tuiee loven

jelma oli kotoista ja hyvinkin ko- -

triotn aina liirHPt nitivät omaa me--

teliinsä ia suuri osa yleisöstä luki
gnnnmgipliHä la hitteli kovaäänisesti
kokö ohjelman suorituksen alan
v„™ta tonn piiin nipkin? Tilalsuu- -

ripaao nrvottJIn mvös täkki ia tvvny
ompehieuran naiset o!! vat va

mstaneet Täkin voitti Alina Ylö- -

nea ja tyynyn J Rautio — molemmat

ei yhdistyksen jäseniä
Jäimme junasta nimittäin siitä

an markan jnasta Häpeä
sanJoa

klpeä karsiii vaan niin todel- -

iakin on asia että' me olemme jää- -

neet hvvin pahasti jälkeen muista
— --jt t ~i
löi tieaa missä on vikh luumun cl- -

_
ta Jos asiasta onsi oieuu paremuiui

„„-„- „ „„ („io)iset oli- -

BiV!lt olleet paremmat Nyt monet
sanovat syyksi työttömyyden ja ei- -

vät voi suorittaa sitä 18 dollaria jo- -

tavallisen pätevä syy
m n„nu- - : fiVin

jotka voisivat sen suorittaa vaan
ii„st i„„„ tln n ononopt

sen päähänsä että pitää rikastua A- -

merikoissa
iikkniKn la alrkoien 1ulilit nvnt oi- -

leet ja menneet Onnistuivat koko
liitn ir nit=ivat vnlnnal viplli niMm
minkin onnistua jos ukot ja akat
olisivat olleet innostuneempia innos- -

„ „„„ v„llIilH puuiiuil Liia nci Laa
bommnt oli jätetty vain muutamien
niskoille Suuri ioukko akkoja ja
k'oja odotti valmista jokainen luot- -

tapn toisiinsa
oyat tytfit Ja Farja„ta

mien hommassa siellä taitavat olla

in Inncir I uliftli iil-- l mnttn pmmft jossa nanena on vhiihukski ja ven nemtensa vieia ennenKuin naiKKi ne-j-a

sisko tässä maassa Hän on ollut räävät vaatimaan itselleen ja lähi-täss- ä

maassa noin 10 vuotta mäiselleen parempia oloja eikä aina
sanoo tietysti jokuRoskakoriin

katsoneet iti tarpeelliseksi"

'ja niin minakm uskon
Tiesimme etta han valenteh mut- -

Ompeluseuran iltama 13 p helmik
ta valheella oli niin paljon painoa onnistui - kohtalaisen hyvin Oli li

että me emme päässeet touitamaan
syys- - kaansa Hose uity nauiausnmai- - meidän icylalia pitäisi aiKaa se ma-

ja voi selvään nahda etta oikeuskin [?än ei tulliXan Toveri Sare- - le Toveri John Sjölund puhui kau- - vä kesäkoulu lapsille Onpa nyt kou-tie-

että lakimies valehteli Mutta
niug puHU 1_ Soololaulua esitti Mrs niin liikuttavin sanoin hautaantol- - ilm johtokunnalla työtä ja vaivaa

syytettyä tahdottiin säästää se oli Aino Saari Fitchburgiseta Muu oh- - mlstossa vainajan muistolle ja toveri saada opettajille majailupalkkoja

Vainaja Haudattiin torstaina maa- -

lisk 27 p osaston tovereiden hän- -

tä saattaessa viimeiseen lepopalk- -

Peter iKaiiKonen punui naunana vai- -

najan elämäntyöstä hyvästiksi ja tö- -

veritar Helga Aho lausui runon

"Raatajan muistolle ' jonka jälkeen
laulukööri lauloi ''Tuuti lasta tuone- -

lahan" Sama kööri myös lauloi hau- -

taustolmistossakin Useampia seppe- -

leltä oli myös tuotu haudalle yksi
myös osastolta jonka jäsen hän oli

useampia vuosia

Muistakaapa tulla haalllle silloin
kun näytellään se kuuluisa laulun- -

sekainen näytelmä "Unkarin Musta- -

lainen" Se on neljässä muutokses- -

sa Se esitetään huhtik 13 p

Lauluköörikin harjottelee taas lau- -

lulo Intän taaa aaamma Vimlla aiiva
"j- ii™InltH IHnmlnoa Irnlnn nnnnntinn
Tanssi-yleis- ö saa nyt varmaan hy- -

van soiton kanssa pyörähdellä kun 8- -

henkinen orkesteri rupeaa soittele- -

maan He ovat kaikki hyviä soitta- -

j'a eikä tarvitse moittia soittoa kun
he pääsevät alkuun
Ompeluseuran kokous on taas huh- -

tlk 10 n Siis muistakaa tulla sll- -

loin naiset haalllle ja ottakaa osaa

yhteiseen tyohon
Tov A Williams

'

ASHTABULA OHIO
i overiuareie se- -

_isevatreryerays
a " iuhijuiuc maito nna-jn- i t

mnfnmiita Täältä pI kvllä näe n
™ — -

näy uutisia Onko siinä syy kun ei
ole vakituista kirjeenvaihtajaa ja
niin ollen luotamme jokainen toiseem- -

me Toimintaa taalla kyllä on ku- -

ten muuaiiakin päin jokainen kor- -

tensa kaptaa vointinsa mukaan yhtei- -

päivän selvä Hän oli palkannut la- -

kimiehen
Mutta lakimiehen hyvistä yrityk

sistä huolimatta oli asia niin selvä
„„„ „a „s „♦„ --mi! ota

'
:

joten hänelle aneltiin nuhteet ja he- -

vä tuomio — ja samalla nuhdeltiin
'
myöskin cyyttäjää Syytetyn laki- -

mies väänsi jutun sellaiseksi että

muka vaai nämä kaksi npurusta
olivat pitemmän aikaa olleet pahois- -

sa väleissä ja siitä johtui riita ja tap- -

pelu jonka jokainen asian tuntija
ti„i nui nihnnii M„to I

nTf anii muiu
keus ei kysynyt oliko se totta tai ei

Todistajien täytyi tethdä v:la sen

päälle että puhuvat tota Lakimie- -

iielti ei valaa
Kun ju" oli virallisesti päätty- -

nyt höysti syytetyn lakimies sen vie-

lä puheella joka kuului tähän ta-

paan:
"Minä tunnen nämä miehet kum- -

mankin Ke ovat kumpikin kunnon

mlphiu TTvvlii 1anolalcia nva Ma

kunipanenkin Uskon ettei näiden

miesten välillä olisi mitään riitaa

jos eivät naiset sotkisi asioita Us--

kon että jos vaan naiset voisivat

sopia keskenään niin nämä miehet

kylla välinsä sopisivat mainiosti- -

Oi sinä pyhä ja korkiasti kunnioi- -


