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Uin luinka palju siinä on jo jäseniä mahdollisuudet ovat olleet tämän ke- - nanhajun vieläpä niin tarkoin että KOHTAUS PIILOPIRTISSÄ

ja
kuinka' monessa paikassa ja se 8än ajalla kylämme osasivat aivan oikeaan paikkaan

sitte vasta toimii sonusoinussa pää- - aiHä mnita on myyty ja ostettu ja Kaikki he olivat tässä "tehtaassa"
Tu] mieIeeni piilopirtti

oman kanssa Herrat ovat lllldes- - maan ostajia on kirrellyt kylässäm- - särkeneet sekä viinasäiliöt että via- -
ja ko]kko kohtaus siellä:

Uineita kun näkevät että heidän or- - „e kuin "Vilkkilässä kissoja" Hy-- kitynnyrit ovest a8tui vangitun vaimo

janaakin käsittävät että hekin ovat vnnan se näyttää maakeinottelu e- - Kyaäsenpä tässä sivumennen että nän nälkglejriHe tiellä

ihmisiä Lakko on saanut oikein
distyvan tässäkin kylärähjäsra mikä Helmi Mattsonia vaivaa kun hän

kansainvälisen luonteen sillä yleisö Metsätöihin ne taas alkavat kylöm- - ei enää kirjota niitä sieviä romaane- - Oli uupunut matkallansa

on hyvin myötätuntoinen heille yk- -
ma mehet sonnustelemann itseään ja? Niitä minä odotan oikein ikä- - toviks poikkesi ystäviinsä

-

[in kapula-Jussitki- pysyttelevät oi- -

taveksi ja moni nanen JRS eaa jaa väliä Meitä ihmisiä on monenmieli- - Ah kuin koko luokkansa kurjuus

kein kaukana kun lakkolaiset mene- -

d„ noitamaan koti£) iopsia ja 8a loiset pitävät jostakin mistä toi- - oli syöpynyt piirteisiinsä!

vät joka - I idä ja meitä on useitaf130? karjaa kummakos! ra8kaana raukk
Ja lakko £

™
Mra Maria Saa-- ! on itaut jotka pidämme Helmn romaaneista a

k
muista LvnäntuoUeista Kyllä 1W [S — viikkoja nyt on Jo jasr is s j- -~ j~ - si- - " h— iakin

a

Hyvät toiveet parmtu— kr£uWAstoniakin tämän komppanian „ „„ mis8ään

työläiset heittai-sivu- t pyorat seiso- -

hyvästä mielestä kun on niin hyviä joka puolella haikeus harmain

IX eToÄo Sli FORT BRAGG CAL' ilmoja että on oikein hauska tehdä nälän vaiva mut vaivoista vaikein:

perheen armaintöitä punassa
lä on niin ehjä joukko ettei ole Tov V Niskanen oh taalla puhu--

skääppejä kuin siksi juuri että vet- -
puhumassa tk alkupäivinä Hän pu- -

Osaston hommista en voi sanoa
Se 8e vtel kuin väkipuukkoi

tä ja tulta juuri pahasesti hoitavat hui täällä kahtena iltana ja Pudding PalJ° mltaan "lla asun niin kaukana
8e kannu8ti vaimorukkaa

rysykää vain työläiset pois nyt Bu- -
CreekiHä yhtenä iltana Jäimme vail- - haallta etten voi parhaalla tahdollani- -

pa]an vimeisen miehele viemään —
H K että kaan säännöllisesti ottaa osaa toimin- -

mVu hukkaarekasta e yhden illan Iuentoja 8vystä kaikkihan huolien

hän ei päässyt kulkemaan niinkuin taan- -

Terve toistaiseksi! Oli käärössä kannikka UivanOHIO — ?WARREN aikonut TaäIta hän meni Eure- -

ja särvintä myös era muuna

näätettiin valita ihanneluttotoimikun- - Jo se nähtiin sekin ihanuus rvun
„ oh suuteloitakin hiukkaH romaaneja sa si

ta jonka lopullinen valitseminen jai ruustut kukkivat Yleisesti annoim- -
' olla loventtaressa Häneltä on

seuraavalle kokoukselle johon men- - me sille sellaisen tunnustuksen etta juu-
-
Ja viitaten viemisiinsä

n valmistunut uusi romaani mutta
nessä akitatsioni-toimikunt- a tieduste- - pois työväen näyttämöiltä sellaiset tokas perheen aitl aimo:

lee sopivia henkilöitä Täällä on tä- - kaiken arvostelun alapuolella olevat puhutaan sitten myöhemmin —
vQ jotakin ainaj jo8 tahtoo _

hän asti haalin puutteen takia täyty- - näytelmät kuin on tuo mainittu kap- -
oim- - J Ihan melkein ylpeä vaimo

nvt kokonaan syrjäyttää lasten ope- - pale Tuollaisiin ei kannata työväen
Teki lahtoa rupatellen

tus niin tärkeä kuin se onkin Mut- - kuluttaa eika nulla näyttämöitämme VÄRIT LÄÄKKEENÄ juur
miten miehen mieli nyt hyvä

ta nyt kun oma haali kohta valmis- - tohria Nykyaikana on jo parempia-
-

Tunnettu asia on etta Valon Sa- - salatuomiset saadessansa —
tuu niin sitte voidaan alottaa tama- - km kappaleita työväen näyttämöille„' is teet joilla Oli erinäinen van vai- - kun sattui jo isku syva

tärkeimmistä tehtävistämme Kappaleet sellaiset kuin Kansan tuo- -
km yksi kuttavat huomattavasti moneen
Sillä täyttääksemme velvollisuutemme mio ovat näyttelemisen ja katsomi- - Palas leirllta valmo tolnen

potjlaasecn Tämä tieto 011 vii- -

luokkataistelijoina täytyy meidän sen arvoisia me 'vuosjna synnyttänyt aivan iOD'nPostin polttavan tuoden:

myös kyetä antamaan ohjausta tule- - Älkäähän vain kukaan unhottako
uucen tjet'een : kromoterapi- - mies toisen JO kymana- - kuol°

valle sukupolvelle joukkotoiminnan ja s akkain iltamia Ennem- - an a pyjj asettamaan tä- - ele1'' ehtinvt antinsa suoden

alkeissa min on jo mainittu että ne vietetään tie(on lää- -yhteiskuntaopin järjestelmällisesti polo Ieski Hön kalpeena kalman
Suomalaisten seurkuntalai-raitti- - tk 18 a 19 p Itona Jokainen ketieteeil palvelukseen varis niinkuin tuulesaa Uhti
seuralaisten saavutuksia Terästyö- - akka kuuluu menevän haallle lau- -

käsitellään Tvin tuijotti tyhjyyteen
oikeu- - antai-iltan- a suun evaskon kainalossa tautejaIäisten lukko joka alkoi perin

nyttemmin vabsatei ) lä Ai npä Par kuuma kuiville ehti
auta kuuluu tulevan jännittävätetuilla vaatimuksilla ja on jatkunut

kaikinpuolin rauhallisesti niin tätä kamppailu ketkä kaksilahkeisista saa- - 011 OSOttaUtUllUt etta punaisilla pUar ainoa Ammoin kaikki
valosäteillä vaikutussuotuisa

parjaamaan heillä kuitenkn on ollut vat emäntien evaat syoda Ohjelma
on

J kuivuhan kyynelten lähteet
jj ihotauteihin ja sinisella

otsaa kuten aina ennenkin tällaisissa kuuluu olevan laaja a monipuolinen
katsotaan o)evan ge va

Ja t a a k n kun auvo nyt ehtyi

kuulu kakk ohjelmanumerot vh V'1'" °U
tapauksissa m m ilakoiden niistä ve- - eivät monenlaisia Wn

ritöistä joita tämän lakon aikana mahtuneen ilrpotukseenkaan joka kyl- - baktereita Salnan voipj g£ftloa Toyn Tu8kasta Kuokas
lä oli suun No nun kun van muis- -

muualla harjotettu pyssyhurttienon lnvöskin sinipunaisesta valosta Eväskäärönsä kaappasi kuumein
toimesta Tämän tapaista nilvimistä tatte saapua Toven-tuvall- e ajoissa Viheriällä värillä Oli hermostu- - _ Tämä lap8ille lasten nyt vuoro!
on alettu harjottamaan juuri sellais- - niin sirlläpähän sitte näette Petyt- - nejsijj jhmisin voimakas psyvkil- - näin yog hän vimmaisin huumein

ten taholta jotka ovat riippuvaiset te ja kadutte jos vaan viivytte minuu- - ]men vaikutus Se tyynnyttää ja
työläisten kannatuksesta niinkuin yk- - tinkaan yli puoli 8 sillä ohjelma ale- - antla unta Siellltieteelliset fco 'än osa nyt lapsien olkoon

si täkäläinen "kellarikerros-narikanpi- - aan täsmälleen keilllt ovat myöskin OSOttaneet Hyväks heidän mun täytyvi jaksaa

täjä" on jo alkanut tällaista pole- - "Naisorja" ja "Aviotiittotoimisto" että pttnaiien väri vaikuttaa är- - siks että mä nään miten lapset

miikkiä harjottamaan aateveljiensä kuuluvat olevan näytelmäseuralla har- - syttävästi ei ainoastaan eläimiin verikoirille velkansa maksaa

kanssa Mitäs oikein ajattelette nai- - jotusten alaisina ja valmistuvat kai- -' vaali myöskin ihmisiin se herat- -

set tällaisesta) Eiköhän jo olisi aika keti tuossa marrask 15 ja 16 päivän taä vastenmielisen tunteen mo- - " Qn

u£ttaa
'

tositeolla ryhtyä ajattelemaan Joissa esitettäväksi Edellämainittu- - nessa hermostuneessa ihmisessä "oikein
"y™ etta on montaTunnemmehan kaikki ilmiöt e- - 7ta'isoien näytelmien ohella aikoo

yhteisen kaupan jostajenperustamista niin voinhan ma kostohon luottaa —
alkaa lanniatlmassa pillianeil vör ei

tulisimme saamaan kunnollisen tava- - näytelmäseura harjottelemaan

ran kohtuus hinnoilla ja näyttääksem- - joulukappaieita joiksi on päätettu ot- - tee
yasteillTliellSta

vaikutusta ai- -
Noin virkki( ja vmein läksi

me moisille häväisijöille ketä he ovat taa "Hehkuva tulivuori" ja "Salon noastaan vaan mVOSKlll
poig horjuen ystavistaan

0lvanneet ruusu" - S K wrSUUn: k?laa" f kukk00n'
Mut kuin koko luokkansa hurjuus

Mielenkiintoisia ovat tassa suli- -
Naiset hoi Eiköhän jo olisi aika nyt heijast pnrtehistaan

m'Öski ™ kokeilut joi- -
lottaa ompeluseuran toiminta — vai AVOODLAND WASH

hyöntejsillä ja hämä
mta? n ' Joka ei tiedä luulee varmaan että häkeillä Niinpä välittömän la-- 'litämä kylä on vasta kuiva mutta sitä sikellon alla hämähäkki ja ampi- - fICniTP-liniOITUKSI-

da
PALISADE MINN ainen rauhallisesti kulkevat omiae e-

-

muusta kuin Toverittaren
O o naisten iltama syyskuun 27 kirjeenvaihtajista Niitä täältä ei löy- - teitään mutta jos asettaa nama

päivä onnistui ohjelmaan sekä ai- - dy enää millään Taidattepa toverit- - hyönteiset sharlakaninpUliaiseeil ABERDEENIN" S S CLUBIN ompeluseura
kokoonuuokatorsta klo 2 „ K

neellisiin tuloihin nähden hyvin Esi- - taret olla liian vaativaisia itsenne lasikelloon niin hyökkäävät lie

tettiin kuvaelmat "Punalippu" ja suhteen ja pelkäätte turhaan että kir-- inet' toistensa kimppuun ja tais- -
s S O ompeluseuran kokouk--

"Mieron tiellä" ja yksinäytöksinen jeenne eivät tule sellaisia kuin niiden
tclcVat hamasta ja kuolemasta t pidetään-

-

osWn talo jok torstai- -

ilta kello o Osote : £bc i ay lor nvc
kappale 'Huhtikuun Manda" Mai- - pitäisi Minä olen toista mieltä us- - Se aika ei ole enää etäällä joi- -

nittu näytelmä saikin yleisön nauru- - kallan ainakin yrittää Kun on sei- - loin näillä havainnoilla tulee ole- - Hk0k7etpIidetä1fl ösastonaloilAhjolaa- -

hermot tavallista vilkkaampaan toi- - laiset korvat kuin minullakin niin maan SUliri merkitys lääketieteel- - "'th'° 'iioquiam
"
Wash

P P~ 050tei 31S— '

mintaan Väkeä oli saapunut haa- - kestää hyvin kuulla huonommatkin le Nyt jo otetaan monessa hei'- - " ' —

Uimme tavallista enemmän Ei sillä arvostelut motailtistcll parantolassa ja sai- -
"JJJJ-jjJ- fokf-

- toräururanrhMlfflakelto

hyvä että kotikylän asukkaat kaik- - Meidän kvlän nuori väki se on a!- - raskodissa varteen kromoterapiail 3 jpp Kaikki tervetulleita

ki olivat saapuneet iltamiimme vaan kanut oikein yhteisiä InipäkannikoUa Saavutukset ja vastaisuudessa
poRTLANDIN S S Osaston ompeluseuran

vieläpä oli joitakin naapurikylän a- - jyrsimään S inä rytäkäsiä veivät kiinnitetään epäilemättä yhä SUU- -
oei0OU trs taiil 1

cello5 8-
°—

— 'osote: 719

sukkaitakin vierainamme Siispä kii- - meiltä kauppamuta hoitajankin avio- - rempaa huomiota erinäisten va- - Montna Ae

tos vain vierailusta ja tervetuloa tois- - liiton satomaan Onneksi olkoon kai- - r'en vaikutukseen ihmisiin kltll
HANNAN s g 0 ompeluseuran kokoukset

tekin viettämään ilta seurassamme xillel kävdääll Sairaalani SISUStUSta jar-
-

pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8

ko--
pp Huom Kahvia saatavana joka

Jahah nythän se laitetaan kulutus- - Niin ei tämä meidän kylämme ole jestaniaan kouksen loputtua

renkaan kauppahuone oikein malli- - kuiva koska täällä keitetään viinaa VVAUKEGANIN III S S O viralliset

kelpoiseen kuntoon sisältä lämmitys- - niin että se alkoi jo isompien herrain — Saksalainen lentäjä Göring jo- - kokoukset pidetään joka kuukau- -

laitokset y m mukavuudet jopahan nenään löyhkäämään Vaikka se ka nyt oleskelee Tanskassa aikoo lä- - den ensimäisenä ja kolmantena SUn- -

j i nuntaina alkaen klo 2 lp — Osaston
mne sitten passaa pistäytyä osta- - herrain nenä ei ole oikein tarkkaa hitulevaisuudessa lahtea kuuden sak- -

ompe]ngeuran kokoukset ovat joka toi- -

maan kaikki ostoksensa laatua minkään mätäpaiseen hajun salaisen tiedemiehen kanssa lentoko- - nen tota alkaen klo 2 jpp Xv4- -

Tavallista paremmat riistämisen suhteen vaan jopa nyt haistoivat vii- - neclla pohjoisnaparetkelle via kokouksen loputtua


