
SIVU KUUSI
-

Tiistaina Toukokuun 28 p N:o 22

TOVERITAK KATSAUS TOYERIN KUSTANNUSYHDISTYKSEN (WESTERN

SSM WORKMEN'S PUB SOCIETY) TOIMINTAAN KULUVAN j

'tilaushinnat yhdysvaltoihin VUODEN NELJÄLTÄ ENSIMÄISELTÄ KUUKAUDELTA i

I vuosikerta 1100 puoli vuotta Mff

CANADAAN

i
Titm" ?§J?5I Zl" ui 9?a?tofen J'? Reensä kustannusyhdistyksemme jäsenten on varsin
wodkirM_oiMh(p jjjg tietää mihin suuntaan ollaan menossa 'varsinkin nyt kun vuo- -

"SLS MiAS°R'jV"' den alkllPäivinä tapahtui liikkeessämme liikkeenhoitajan vaihdos Siksi

'""hAof johtokuntamme päätti antaa summittaisen katsauksen liikkeen vaihei- -

siin kuluvan vuoden neljältä ensimäiseltä kuukaudelta verrattuna vii-(x- he

woman coMRADE)
me vuoden (v 1917) samalle ajalle

Pääasiallisimmat tulolähteet liikkeessämme Ovat: Toveri Toveri-o- Z

l°!hj W?D1I1' n! tai" kirjakauppa paino- - ja sitomotyöt piletti- -

Z y?EiMNo 6°™T'i teko nykyisissä oloissa ei merkitse mitään sillä molempien välitys ja
lähetys on nykyisin estettye frtrtUinfc rates 50c per inch per isnmui

Huoneuato sijaitsee 10:nrn ji Piiani ki-

elen Itulmnssn Puhelin SfiS TfYVTPTJT
Ilraoituthint 50 tt ntt!M tuutnilti kirrm 1U V

r limtilmoi tules ita $100 rnilaliicltl uu- -

i o „nt toiMfit „rvit mh 1 ammikuun 1 p:n ja Huhtikuun 30 p:n välisellä ajalla olivat
MyTrJuJmi Toverin ilmotus-j-a tilaustulot tänä vuonna yhteensä

"

$822600
Samat tulot vastaavalla ajalla viime vuonna $750921

Ho nn Astona Oregon m J 'n-i- r nr
IS
I

I xuiujen iiöciö uia vuuueiia siis $ tiivi
i

STTOMHTVnT
'

K 1 TS AUK SIA Sitomotöistä tuloja tänä vuonna $31703
Vastaavalla ajalla viime vuonna $ 6035

oikeiniukuvirheiBU Tulot sitomotöistä lisääntyneet $ 25668

täytyy taas vähiin mainita Näh- - TO"V ERITAR

lvanXfääiat Toverittaren tulot samalta ajalta tilauksista ja ilmotuksista
tuossa kyntensä kaikkiin mahdulll- - föv-- y iniAfnn — (PO IX CQ IAlcUlcl VdOltnd 4hiin paikkoihin yaan se vielä soka- - $60öö
ee pikeiniukijauakiii silmät niike- Samat tulot vastaavalla ajalla viimevuonna

'
: : $212140liiasta noita tekemiään virheitä Oi- - _

ueiuiukijaiia täytyy myöskin oiia Lisäys tana vuonna $ 46734
syntipukki jonka niskaan virheensä
laakea sillä kaikkihan aina pyrimme T--

1 TP T AK A TTPP A -
syynalaisuudesta poia ja vaikka oi- - AitfilnU
!ih!st!äktoen ottpa!novÄifoiain' Kirjoja myyty neljän kuukauden aikana tänä vuonna $303912
isiin onhan se yhtä konkreettinen Samalla ajalla viime vuonna $146483
kantamaan osan mailman synneistä X

se kuuluisa sielun vihollinenkin Kirjojen myynnin lisäys tana vuonna tekee siis $157429
Joka on jo vuosituhansien ajan saa- -

nut ihmiskunnan synnit kontolleen' 1 1 [T TC A TSTTT
Eva R:lle olisi nöyrin anteeknl- - " V 7

iyymä tehtävä sinä hänen ktrjotni:- - Julkaisuista oli neljän kuukauden ajalla tuloja $270555
lestaan: Lastenkasvatuksesta vii- - -

meisessä Toverituiressa on jätänyt V astaavalla ajalla viime vuonna t
"

$219451
hänen nimensä kokonaan pois Myös- - T icyc fnrö

'

l:in sitä edellisessä numerossa iiä- - Xjlfcrdyb UUld VUOIlRd p OllU1
nen kronlikkaansa oli pujahtanut joi- -

lakin pienempiä virheitä jotka toi- - PAINOTYÖT -

vottavasti kaikin laskemme tämän
latmuopeijakkaan syyksi emmekä Painotöistä oh neljän kuukauden ajalla tana vuonna tuloja $147741

'ÄÄ Vastaavalla ajalla viime vuonna '

$ 93492

vSTtS Lisäys tänä vuonna $ 54249

£ä: nLubmÄ °Ä LIIKKEEN KOKONAISTULOT—
Icatseisia naisia ja muut i siksi kat- - Liikkeen kokonaistulot tekevät tänä vuonna neljällä ensi- -

ÄÄSm120Ä sellä kuukaudella yhteensä - $1836038
naisienkin kädet ovat raadannastu - - ' JJ "f L (

™ ' mrnnn™™™ — ' i™: nrannm™™™™™™!!kovat ja karkeat eikä itä moitita
vaan raatajanaisteu tuikeat katseet syytön Kapitalismi surmaa lapsia torhniehet lakkasivat työstä senjäl- - komeat kutrinsa kaaripyssyjen jän- -

jo osoittavat että kapitalisteja uh sensijaan että se niitä pelastaisi keen kun heille
'

kieltäydyttiin mak- - teiksi _ -
laa vaara jota paholaisemme ehkii Itse lastensuojelustolmiston johta- - samasta vaatimaansa palkanylennys- -

Ihohuheet ia sota
koetti estää No niin Liö- jatar joka toimii kapitalistisen hai- - tä lähtivät 30 naiskonduktööriä hei- - '

nee paras tehdä syvä kumarrus ja linnon alaisena myöntää 300000 las- - dän mukaansa eivätkä suostuneet- - Kuka olisi uskonut etta seitin aiKa

1'yylää tuon peijakkaan mdesta au- - tn kuolevan vuosittain tarpeettoman- - kaan yhtiölle skäiipeiksi miestvöläi- - V1la tullf'' J011?1 na?ct paKototaaa
leeksi kaikilta kirjoittajilta joiden li ja uskaltaa toivoa vain kolmannen siä vastaan Työläiset vaativat pai- - sodE"1 takia esnnlymaaii jauhoamat- -

iriotiiksiiu on pujahianut virheitä niistä kasv'Jin be aiUa oa tu"5'osan voitavan pelastaa No kat ylennettäväksi 35 senttiin tun- -
t jietetaan varoa paremmin vastal- - toiset 200000 lasta täytyy siis edel- - nilta Hanskassa Hallitus on asettanut eh- -

huudessa dottoman klo lon ' Poudre de Riz ialeenkin uhrata kapitalismin aitta
ille

— riisistä valmistetun ihojaUheen —„_ Naisia merimiesten tilalle va tamer - leUe Muttaeu rUri
Irlannin naiset perustaneet ääniol- - J- - se olisi sosialistista pelastaa laivoitlin Jjjjtu

Kuuai nuorta tm Tammasta 'ja huudahtelevat sievät kiellosta kärsi- -kansa tuleeÄÄÄ a mnltL aa ~a'Ä ÄZT SetÄtf- - "linTlta '

yhdistää anturankuvan kapitalisteille ja hei- - S'™!'" PrwLH" ? f :

sffiÄÄifn a-?-
? aJzrmmu- - w Milwaukoe ÄÄtuSUÄ ÄttÄ --ts1a kait kiL nLiHe frr f nenmeren satamien välillä - Nämä on vain niin pieni erä viljaa mikä

ÄtTÄL ?? Sftte'1Wa8h- - kolnevoto täytyy pian tehdä jotakin hyvin kum- - jolla on ollut aikaa laskea ettei seottaa i ™l llflltt n korkeakoulun mallista ennenkuin edes kummasta- olekaan niin erittäin pieni erft Eräsnen asunto- - ja naisopettajia jättämällä heidän k- -pa lemme ivinnihesiläinen on tehnvt laskelmiavaatimus että naisille maksettaisiin kansa entiselleen ja ylentämällä

!ÄÄ 8nIa'lai'm Pa'kka ""ot--J $2500 sota- -
Tytöt myyvät suuteloita Punasen vltsee m ZirihMSi

bonuksella kuukausittain Miesopetta- - Ristin hyväksi valmistettua v
ihojauhetta Vuodessa

i!en P?lk?n'Ien"ysta selitetään väli- - Suuri väkijoukko kokoontui VaIla kasvaa jauhomäärä jo 117165 pau- -

Kvnä V„=
Y amattomaksi siitä syystä etta mie- - Vallan Wash„ vapaustalon edus- - naksi josta yoi valmistaa 537320 ta- -

tiutt pelastaminen on sO- - het saavat parempipalkkaista työtä talle pidettävään suutelohuutokaup- - vallista ruoka-annost- a eli yhden ate- -

Km
la'vaveitamo111 ion työhön nai- - paan t k 21 huolimatta kaupungin rian 1200:lle sotilaalle joka päivä —

nrte i„m?Tii Jii l " n ' setf'at kk?ne Ja s)ksi on mies- -
johtavien naisten kokopäiväisestä Ehkäpä ranskattaret eivät ole riisi- -

„ ve3„nfX ! y I l 0"etaJ'eu l'alkatr ylennettävä vaan Naiset koetti- - jauhojen suhteen säästävämpiä kuin

p kXmT ™i e'ld?tukf ' ei naisten Hallituksen edustajat Vat Punasen ristin komitean ja kau- - Winnipegin naisetkaan joten kielto- -

'"'i ~ kUten kouIu''!v"stot y' m- - ~ vangin lääkärin avulla saada huuto- - määräys lienee hyvin oikeutettu
menpiteiden hyväksymisestä näkyvät olevan yhtä hitaita kuin yk- - kauppa estetyksi siveettömänä ja e- - - - -

ÄÄS1" "Wtin Jot invöntämään päterveellisenä vaan eivät onnistu- - Rose Phelps-Stokesi- julistettu syyl- -

rl saman palkan kuin miehil- - neet Erään vaudeville-seuruee- nai- - liseksi
q„mi tUT „T"-- ( Iek!n- Ja sehan olisiki kapitalisti- - set lupautuivat varustamaan huuto- - Kansas City t k 24 p varakkaan

m oJJ Zn Vaa" 83 U°kan et13 loukkaamista' i°9 sltii kara' nutelot Suutelot nousivat New Yorkista kotoisin olevan Mrs
a9lUml llolhokkllsa ailla ?2200 kappale Kaikkiaan möi- - Stokesin syytösjuttua tutkinut lauta- -kSSÄSk akavaipaile vht

„ais£ nn sadan n estä kunta ilmoitti havainneensa hänet
lasten

— larkotus pyhittää kei- - syylliseksi kaikkiin hanta vastaan
aste suojetmlsei olevan UMT Kk2ni-Ult0°I-

?- lakk°UVa ' not °vathan nai8Pt nenkln uhran-- nostetuissa kanteissa mainittuihin
f Kun is tk 23 p katu- - neet sulojaan aitta- - kolmeen vakoilulain rikkomiseen A- -

hen Kapitalismi on sihen kokonaan vaunujen nieskonduktöörit ja moot-rll- le Monet naiset ennen uhrasivat


