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toukok 25 p Juhla onnistui koko hy-- jeu vapaapäivä mutta ei se ole ihme T naitvÄlllrJ Tfllffl T? llftiplp T ilCifjl
vin vaikka jotkut suomalaiset kat- - että ei heitä näe kokouksessa sillä layollj UlCllVl) JVIa M--

dl OUVJCIC
soivat velvollisuudekseen pysyä pois- - eihän heitä näe niin monessa muus- -

sa juhlasta Tov E Malinen teki sakaan tilaisuudessa Tytöillä on koti Hulitik 25 p :nä astui voimaan sipäiväinen viikko ia ainoastaan
selkoa juhlan merkityksestä ja olihan tällä tunnetaanpaikkakunnalla joka uusl ylcismaallinen eli hittoval- - ylt lapsillesitä muutakin ohjelmaa kuten ru- -

nmella "Naisten osuuskoti" 28 Mel- - päivätyö
noja laulua ja kertomuksia Toveri viue ave t ja oman k0(]jn lämpö ve- - tain lapsityölaki jonka "radikaa- - on sallittua Nuorena siis tulee
Malinen onkin antanut meille sanan m heiti puolee!lsa niin että he iislmcielia" porvaripolitikoitsijat lapsesta täysin laillinen palkka-rieska- a

usein taalla oloajallaan joka En :eiV3t ™"lbtBkaan ™U1'a aS'°"a- -

nnkln kvllä tarneosean Kiitos vain a kovat VÖdä mvnttiä — edellvt- - or a— —
gauo SKa SUJai eua walslen K0U ei

Miiu-0- ! nnhH innn„n atsl vetää puoleensa sillä sehän sii-- täens tietysti ettei ylioikeus huo- - Jos lapsen ikä llmotetaan vaa- -

Olisipa hyvä Jos he voittaisivat lak- - na onkin hvva Ploli' etta tytöilläkin maa sta Juan kiusalliseksi työn- - nn voidaan snta rangaista $1000
konsa n oma kotinsa mutta ei pitäisi ihan

teettäiille jossa tapauksessa se sakolla tai kolmen kuukauden
En ymmärrä mikä Toveritarta on kokonaan vetäytyä syrjään kaikista Pinrainnn1i!Mti kat- -hionnollisesti selittää koko vankeudella

ruvennut vaivaamaan kun ei se enään muista yhteisistä hommista taas

saavu perille Kaksi numeroa on Nyt kun taas on kesä ja kaikki tekeleen perustuslakivastaiseksi soen tämä näyttää joltakin mttt- -

Joutunut tykkänään hukkaan En toiminta on 'tavallista hiljaisempaa Asetuksessa säädetään m m' ta todellisuudessa rangaistus tus- -

tiedä missä on vika mutta jossain niin on osaston jäsenistö ja johto- - etta
: "mvllvssä" kn- -jos jossakin kln koskaan sattuu tyonteettajansen vian täytyy olla kun niitä nu- - kunta tavallaan velvottaneet jokaisen

meroita ei ole yhtään tänne saapu- -
aiaaeuran toimeenpanemaan kenttä- - nutuslaitoksessa työpajassa teli- - niskaan sillä eihän hän juuri kös- -

nut-
juhlan tämän kesän ajalla ja niin taassa tai verstaassa pidetään Kaan meile hankkimaan lapsen

Se on kerrassaan ikavaa en miten- -

kään antaisi yhtään numeroa joutua Yuwft "nS- -
14 vuotta nuorempaa las- - ikatodistusta virkahjoilta Lap- -

hultkaan olen niin kovin kiintynyt ta tai jossakin kaivoksessa tai2 pn„ kesakullta 1919i silIoln jos s itse jonka puute pakottaa läh--

tajaaT okT pitäisi
tulla"

6
jokaisen "ä aadaan sekä ruumiin että kivimurtimolla pidetään

'
työssä teinään tai tvöläisvanhempi jon- -

tvöläisnaisen kotiin slel1!1 ruokaa- Ohjelmaa sinne tulee vuotta nuorempaa lasta niin' ka samasta syystä täytyy lähet--
oiisi hvvä asla pttä kaikki mitä parasta meillä on saatavana jaSt taas suuhun pantavasta pitävät "Toi- - Jokaisen sellaisen liikkeen voit- - tää lapsensa työhön hankki sen

maan suomalaiselle naalille aina sil- - meiv" naiset huolen jo entuudestaan toja on verotettava koko vuodel- - vaikkapa valehdellen 'ja työn-

töin kuin siellä meillä suomalaisilla tunnetulla tavalla Varsinkin kun ta (kymmeneen prosenttiin asti teettäjä pelastuu kaikelta edes- -

on jotain hommia sillä se kuuluu tiedetään että siinä on takana osas- -

Ss kohtuullinen vero vastuulta
nykyisin meidän ohjelmaan No eipä ton kMgan kartuttaminen niin jokai- - sangen
nyt muuta kuin mars eteenpäin —

nen tekee parastaan Nyt ei ole ai- - liikkeille jotka saavat miljoonia Siis se suojelus jonka tuo laki
Toveruudella Fiina Alquist 1[aa enää kulll neija viikkoa ja on

lapsityöstä Ta jos liike onnis- - antaa lapsille ei 'itseasiassa ole

VZlZ:ZZZ:
men" naisten rentous ja toimeliai- -

muistakoon 22

p- kesa ov'

LT -

CHESTER MASS

Ukkomiesten Iltama oli vk 17 p

Näytti siltä etlä ylituvan ukko oli

vallan suuttunut ukkojen hommiin

koska vettä tuli aivan taivaan tay- -

deltä koko päivän mutta huonosta

ilmasta huolimatta oli väkeä kerään- -

tynyt haalin täydeltä Hauskasti me- -

nikin ilta J Niemi avauspuheessaan
kehui ukkoja mailman parhaiksi ja

tuu hautaamaan tulonsa "vesi- -

osakkeihin" virkailijain ja johto- -

kuntien suuriin palkkoihin ja
muihin sellaisiin "sijotuksiin"

j0lla klmiujsat ja etevät liike- -

miehet ovat niin menestykselli- -

sesti kiertäneet muita varotuksia

nijn ne]jääkintoista vuotta nuo- -

rempien )asten tyg koituu

teettäjille vain _glkäksi 6iun'uk

seksi Sisätulodepartmentin yh- -

teyteen on kuitenkin perustettu
erikoinen toimisto tuon lapsityö- -

mitään suojelusta vaan jonkun- -

laista lasten riistämisen laillista

verhoilua Eikä K tulekaan pai- -

jon paremmaksi niin kauan kun

muutamilla yksilöillä on oikeus

voittoja saadakseen teettää töitä

lapsilla vaikka aikuisia kuljeske- -

lee miljoonittain työttöminä Ai- -

nna tpunia„ Patnmemo on

voittojarjestelman kukistaminen

giHoin pääsevät työläistenkin lan- -

set kouluun '
ia aikuiset ' alati- -

parantuvien koneiden avulla te

sissaTko
toa koska se alkaa jälleen käymään
Useita osaston jäseniä on myllyn

'TÄtottta10 JÄJJTS
'

taas palaavat kun työ alkaa uudel- -

leen Osaston toimintaa on työttö- -

myydestä huolimatta- -

pidetty yllä
vaan osanotto tietenkin on ollut pie- -

iempi
Kun kysytään herroilta syytä myi- -

lyn seisottamiseen antavat he mii- -

In
minkäkinlaisia Lim eil

inään siksi että miehet saataisiin

haialle Ja miksi hajalleen? Mones- -

senissa ovat melkein kaikki mylly- -

miehet jo yhtyneet unioon ja herroja
oii alkanut pelottaa että unio pa- -

kottaa myllystä union paikan Kun

hajaantuvat mikä minnekin ja uusia

tulee haidän tilalleen jotka ehkä ei- -

vät"ble vielä edes järjestyneitäkään
niin sopii ottaa miehet uusina ta- -

kaisin ja union tunnustamisen vaara
on taas ehkä hetkeksi vältetty Page

sovinnollisimmiksi ihmisiksi mutta

aivan toista sentään osotti illan näy- -

töskappale "Riita-asia- " sillä vaikka

lavana ei naKynyi yniaau ™™
puolta kuului sieltä kuitenkin kova
riita ja tora kaikkien katsojien var--

pale on yksi hauskimpia mitä täällä
on näytelty Muuta ohjelmaa oli:

kertomus runo murrejuttuja ym
Ruumiin ravintoakin oli sekä lopuksi
kengänpohjan silitystä Tämä kuu- -

luu olevan viimeinen näytös-iltam- a

olemaan Kesanuun agaiia uva b- -

eet Jo kaksi sataa dollaria pohja- -

rahaa mut a ei se mitään ole siihen

nähden mitä ukkomehet ja tytöt
ovat päättäneet saada UhkaUkaa
vaan "oaliain jaloin kampimisia- --

Youngstoniin" silla se se vasta
nauraa jokh iiuueibj uamaa
Kokouksissa myös on väkeä taval- -

Usta enemmän vaikka onkin kesä tu- -

veron kantamiseksi

Useissa valtioissa on jo ennes- -
'

i„„u„„ia„A„ 1nitvft1nk5
-- -
jonka mukaan erikoiset virkaili- -

jat tai ntiortenoikeuksien tuoma- -

™ antavat työtodistuksia
a- -

ma tunnustaa tuo liittovaltain
laki päteviksi "ikätodistuksiksi

Sellaista säädöstä ei kuitenkaan

ole 'North Carolinan 'South Ca- -

- w- -

kun ei („MlmJJ'1™tata npaäsy Ky
sil a lailla etta kun on halua „i„
kyllä rahaa saaaaan

Taalla on satanut tavallista enem- -

mau niacuo j

vastakin mutta se saatiin estetty- ä-
Tov Alina 8

kevät työt
: --~

1K lvr+o T'

ifj vanhoilliselley

naapurillesi KU11 Jiail

fillpp tiptflTYlään mitä
Toventar SISaltaa eij

+ SUOSITTELEMME AJOBI- - +
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lankamyllystä tehtiin hiljattain union tänä keväänä roimaan Mississippiin ja lexa- - ii i:iQ„_
paikka Olisi toivottava että erimielsyydet siin nahden joiden työnteettäjät "11

VOI Olld bild
nyt 3a vihat ihmisten väliltä taalla ha- - MiattaMonesseniin on perustettu kuuIuisa 1asten riis- -

mvöskin union konttori ja kokous- - viäisivät nyt kesän ajalla niin etta ovat saneen

paikka jossa jokaisella on tilaisuus sovinnassa ja yksimielisyydessä taas tajia Lainlaatijoilla nayttaa ol- -

kiivdä yhtymässä unioon Siis toi- - syksyllä alettaisiin toimimaan yhtei- - jeen erikoisesti mielessään etelä- -

meen pojat! Kaikki mukaan! ' Ke- - sen suuren asiamme hyväksi eika e- -

altioclei tvönteettäiät —tai noi-- ——
nenkään ei nyt tarvitse sanoa että nfiän oltaisi pienten persoonasta in

"en viitsi mennä Charleroihin asti- - takia selkä päin koko puolueelle Vi-d- en valtioiden tyonteettajilld Jux Rautapillerit
Ttun tinion konttori on omassa- kau- - halla jakiiisalla ei mitään hyvää ai- - lainlaatijat — ja asetukseen on ihmeellinen lääke yleiseen heikon-pungiss- a

' kaan saada Nyt jos- koskaan: tulee
„jtg ja toista epämääräis- - tumlseen Ja väsyneeseen tunteeseen:

Poikamiesten iltama täytyi peruut- - meidän raskaan työn raatajien olla J„ - ' ! alakuloisuus pahat unet hermostu-

kaa tämän epävarman ajan takia yksimielisiä ja toisiamme oikein ym- - ta jonka nojalla tyonteettajat minen hflono ruokahalu heikko

myöskin leskien iltaman pi- - märtäviä Tämä aika vaatii sitä varmaan koettavat kiertää sitä ansulatus umpitauti pahanhajuinen

to Muita iltamia on kyllä pidetty meiltä ' Kahdeksan-tunni- n päivä kuu- - W'ÄP£äB ySentaaNux voikieltolaki siis pitäisi _joka lauantai kuten ennenkin Se yleinen
Erä roisto muutti hiljatain pois tulla voimaan elnllk 1 p Km r Tux raiitäpmeri on varmasti

Buffaloon Ai- - olisi tarpeen täälläkin tulia muuta- -
joUom kajkkl käy veitommak tu Täydelllnen tyydytys Ellei niin-naki- n

puolet monessenilaisista liene- - mat iikat esiintyvät vielä joskus oi- -
gJ Ny( kaikk[ toimeeni si1Iä en8i 9aatte rahanne takasin Nux Rauta-vä- t

saaneet maksaa suurempia tai kein Härmän malliin viinaa paa kesallä emme halua enään Woodma- - pilleri on ylöspantu lasipurkkiin 100

pienempiä summia rahaa hänen täi- - täynnä ja voima nyrkeissä
nin haalin tomua sioramiimine niellä marjaa purkissa hinta $100 yhden

tensä Minunkin vanhempani jou- - Täällä jo oltiin vähän epätoivoila kuukauden holto $5 00 pnnoBf

tulva maksamaan tämän roiston te- - siitä joska täältä pitää kaikkien suo- - talo se o la pitaa vaucna mma
luuäm kuukauaen holt0

kerniä velkoja joita hän jätti maJc- - malaisten lähteä muille markkinoille esteenä lienee Saatavana ainoastaan

samatta mutta kyllä kai se tulee kun kivien saanti murtimoilta alkoi' Voimisteluseura pani toimeen suu- - „ A nfoolfioaa
ihmisten tietoon Buffalossa joten näyttää epävarmalta Kuitenkin nii- - ret iltamat lauantaina toukok 17 p JtieilDeiglll ApieeKlSSd
he tietävät olla varovaisia hänen den Baanti on taas samanlaista kuin Jossa oli väkeä sali aivan äariaan Aofnvifl Orp
suhteensa ennenkin vaikka korkeampaa mak-- myöten täynnä Ohjelma sujui hy-- rawiia

—Tervehtien Tyyne sua vastaan ja ainakin toistaiseksi vin ja kaikin puolin meni kaikki ke- -

Klrjevalht0 vo tapahtua:
_ vielä jäimme chesteriläisiksi— Muter- - huttavasti Liikkeet sujuivat hyvin

Hellberg Drug Co

NORVVOOD MASS siitä kiitos tov Helinille kun niinkin m w Bond gt Astorla Ore
WARREN OHIO hyvin on saanut laumansa johdatet- -

Mitään uirtta ei kylässämme ole ta- -
hommista tua Joita onkin noin nelisenkymmen- - HUOMAUTUS! Tarvitessanno ap- -

pahtunut mutta että ei mualla luul- - J0SPa Plrran °aslon teekkialalle kuuluvaa tuvaraa voitte
taisi että-tääll- nukutaan niin piir- - r™?ks°U % ?e™me si!m kuS mennL tilata niUä samalla osotteeUa Mak- -

nt kallon uapuoimrän muutaman rivin " Postikulut

™~y "aytelmäseora vierailll taäl-- - 'ÄJT ZT2tnX£- - ~
rUWn Itoml on n m

lä 10 t k esittäen näytelmän "Uus ulosta f a

pikakirjuri" josta yleisö on antanut kkaln ja poikamiesten luieo
molu„„n„ 1lmm! nH sfikln + +

täyden tunnustuksen ja joka kuule- -

mani mukaan oli parhaimpia näytel- -

miä mitä Quincyn toverit ovat tääl- -

lä esittäneet (Ikävä kyllä että en

ollut sitä katsomassa) Siis kiitos
_„„--_ i„„ i

Vierailusi JA jrveLUIUU lujaiaiuinccui
Ompeluseura "Toimen" kokous pi- -

(lettiin 1 s t k Innon talolla Mon- -

ta eukkoa el" siellä kyllä ollut tyttö- -

jä vielä yähemmän vaikka oli tyttö- -


