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pansa johon heidät ammuttiin — ei- - "pojan valitus oli kaikkein hauskin- - pois mutta kuin silloin kun kieltäy- - Erään suurimman läntelälsen pai-

ko ne puhu onnettomien teurastukset- - ta" tyvät sitä viljelemästä Tämän avul- - välehden eräässä "kansankirjeessä"
ta sillä he eivät läheskään kalkki oi- -

Murhaajien käsistä koskeen syössyt
la on ymmärrettävissä se että Venä- - esitetään keinoja sen sotilaitten "bo-le-

punakaartilaisia vaan sellaisia pelastetaan hukkumasta virvol- - 1än talonpoika niin sitkeästi ja ur- - nus"'aalan suhteen Sen kirjoittaja
rauhallisia Ihmisiä jotka eivät suos- - tetaan henkiin ja sitten te- - hoollisesti puolustaa maataan ja neu- -

nimlttäin kenoittaa kongressia laatii
tuneet ojentamaan asetta kumpia- - loituspaikalla ilkkuen vostohallitusta punaisessa armeijassa ka jokaiseitakaan vastaan mutta olivat rauhan murhataan Niln °"Bi nyt laita Suomesakin jos
loimissa työläisten puolella Tätä ei- - samoihin aikoihin sattui Mamma- - Suomen talonpojat eivät olisi anta- - ulkomaalaiselta Joka on jonkun teol-vä- t

kiellä päälahtaritkaan Yhtenä ian kosken sillalla Raivion työväen- - neet narrata itseään Tiedämme kyl- - Hsuuden palveluksessa työssä ja

lukemattomista esimerkeistä mainit- -
yhdistyksen entinen jäsenkirjuri Ant- - la etta Venäjällä on kurjuutta Mut- - nauttii palkkaa pitäisi maksaa 100

takoon opettaja Isomäen murha Jäm- - tj Tuomisto kohtaamaan joukon palli- - ta kuvitteleppa Suomea käymässä dollaria vuodessa pääveroa Saman
sässä joka on saanut virallista kuu- - kukunnan suojeluskuntalaisia jotkp maailman sotaa 3 vuotta sen jälkeen lain mukaan pitäisi Jokaiselta tähän
luisuutta vuoksi että pääsi mur- - sisällissotaa sotaa 4 vuotta kokosen luusiVat: "Nyt ei sinua pelasta muu ja maanari pyrkivältä ulkomaalaiselta
hapaikalta pakenemaan pimeän tur- - kulll kuoUa naihm pistimiin!" Tuo- - kapitalistista maailmaa vastaan tu- -

peritlaman 100 douarja j0 maihin-vi- n

ja joka el ollut koskaan asetta mist0 ei ollut k„itenkaan halukaa hansien mailien rintamalla yhtä ai- -

nougupaika3ga Ja joa eivät tässä
kantanut Sitten ne Suomen vankila- - rääkättäväksi antautumaan vaan kat- - kaa ja saarrettuna sen lisäksi Mi- -

helvetit jotka ovat kautta maailman soi paremmaksi heittäytyä sillalta a- - kään muu kansa ei olisi sitä kestänyt ma"sa(
10 ole™ Ji lanan mnahan

kuuluisat vankien rääkkäyksistään las koskeen Petoja ei kuitenkaan Täytyy todellakin ihmetellä että siitä pyrkivaiset ulkomaalaiset suostuisi

Panen tähän mukaan yhden todistus- -

tyydyttänyt Tuomiston varma kuole- - on mitään jälellä Ja vielä tuo hir- - maksamaan näitä pääveroja pitäisi

kappaleen vankien rääkkäyksestä O- - ma koskessa vaan huomatessaan lt-- vittävä kato Siitä huolimatta on heidät lähettää sinne mistä ovat tul-

ta huomioon että siinä on aika' paik- -
seitään olevan livahtamassa tllaisuu- - neuvostohallitus vaan lujittunut sillä leetkin Sama kirjoittaja lopuksi

ka ja henkilöiden nimet joten ne o- -
den tyydyttää verenhimoaan ja kidut- - kansan pohjakerrokset tuntevat sen iisaai etta amerlkalaiset ovat kehit-va- t

aina todistettavissa ja että se on tamishaluaan ryhtyivät kiireesti pe- - omakseen täneet tämän maan sellaiseksi kuin
otettu Suomen lehdistä Jos se olisi astamaan hukkuvaa ja saatuaan hä- - Mutta sinä joka et usko sanomaleh- -

ge t Qn ja ulkomaitten alemmat
valetta niin Suomen painokanneteol- -

net rannauei aikolvat henkiinherättä- - tiä uskot niitä vakuutteluistasi huo- -

lisuudesta kuuluisaksi tullut hallitus
mi8työn mikä onnistuikin Tämän jäi- - limatta silloin kun ne puhuvat pahaa

'U° " „™I!Lt! uT LZl
olisi lakkauttanut lehden ja pistänyt keen lähdettiin Tuomistoa kulietla- - Neuvosto-Venäjäst- ä mutta ovat hil- - flyaaK8een

toimittajat linnaan aikoja sitten mut- - maan teloituspaikalle missä pedot laa sen hyvistä puolista silla ethän Ja palkkatyöläistä
ta kun se on totta niin et passaa pen- - ilkkuen "vieläkö haluat karata" suo- - ole itse siellä käynyt Olkoon nyt sitte niinkin että tääl- -

koa omia tunkioita rittivat verisen pyövelintyönsä Niin — maailmassa on hirveän pai- - tä lähetettäisi kaikki "ulkomaalai- -

"VALKOiSEN R A AK ALAISUUDEN Näin "jalon" suojeluksen aaneita jon saastaa yhteiskunnallista saastaa set" kotiinsa Ketäs tänne sitten
' satamäärin Tyrväälläkln mutta se ei sillä poistu että lähtee si- - si? Kourallinen indiaaneja tähän

Valkoisten "jalomielisestä" teuta- - Tällaisia hirveitä tekoja voisi Tyr- - tä pakoon sillä se leviää tuulen Inu- - suunnattoman avaraan maahan!
vaaltakil1 kertoa Yksin kana rauhalliseenkin soppeen 6e on

Tyrväällä on Uuden Ajan useampia Ia kaikki muutha# tässä ovat
Vammulassa ja Tyrvään aseman lä- - hävitettävä Mutta sinunhan tunnot- -

saattanut julkisuu maalaigia jotka ovat lndlaaneilta
hl"™u kaikkiaanteen vaatimattomia esimerkkejä jois- -

tolmeenpantita kolmisensataa vuotta sitten riistäneet
neljäkymmentä telo usta Koko pta- - kun sinulla vam on mitä kaipaat E

ta seuraavassa muutamia:
jassa sortui valkoisten verenjanon ja valita maailman miljoonista pikku

Toukok 6 p:nä langetetaan aluksi vi- - ea' ~ Paitsl sita' aikaamme jattakoko8ton uhreina komattasataa työläis- - Lasseista jotka kärsivät puutetta
18 kuolemantuomiota — 8eu- - tä saman määrän onnistuessa vanki-- lua ja nälkää kunhan sinun Lassillasi laskuistamme pois artierikalaista

yönä ensimäinen leirikurssien suoritettuaan hoippuvl- - on hyvä olla Minäkin kaipaan rau- - pitalistla sillä hän ja ainoastaan

joukkomurha en varjojen laisina vielä palata koti- - haa mutta sitä en saa vaikka piilou- - hän se on joka amerikalaista far--
Ne jotka eivät heti valtauksessa seudulleen Vielä nytkin neljän vuo-- tuisln korpeen niin kauan kun nn maria ja palkkatyöläistä köyhänä

ammutuiksi tai muuten tape- - dei kuluttua kaksitoista tyrvääläistä olemassa kärsiviä pikku Lasseja tää
tuiksi joutuivat parin viikon kulut- - viruu vankilassa tyydyttämässä por- - ja toisella puolen ylellisyyttä toi- -

JenjrprZf koto!: "o "T T °" M M
jmjinun tuomioistuimen tuomittavlc £°hja: f T m

' 5' ovat vas "aismajuri arvoltaan lääkäri ja pääl- -

si Seurauksena olikin että 6 p:nä Ijä k' takkaiset' 8ilä mlnu" katsomuksini le paäteeksi suomalainen syntyjään
toukokuuta langetettiin 18 kuoleman- - „
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' L"nane"' sisältyy koko Ihmiskunta Kuuluen Hän tull vaIituksi sen iupauksen p(j
tuomiota jotka kaikki seuraavana yö- - lIhu B

Vilponen ja M

työväenluokkaan niinhän kuulut si- -
rusteellai että han puhdistaa kaUpun- -

nä pantiin täytäntöön n s Sylvään- - f""' r™ --T?!? kln "männynväärän" keittäjistä vä- -

inäessä Näiden ensimmäisten pyö- -
Tahan jälkiselvittelyyn eivät kel- - luokat ennen

kaunuatelllolsta Tässä
velien uhriksi joutuneiden Joukoasi vanneet hentomieliset talonpojat sen- - luokkataistelu ei pääty Ellen sitä te- - "ai'ä" ja

olivat m m Tuomenoja L Palkonen tahl?n heidät laskettiin kotiin kun o- - kisi ei olisi tunnollani rauhaa eikä tarkoituksessa han tultuaan kaupun- -

K Lehtimäki I Linnakangas K livat auttaneet päälahtareita saamaan sieluni terve Nyt on jokaisen teh- - Bin pormestariksi nimitti itsensä po- -

Kallio ja
monia muita joiden

liirve- -
va"an käsiinsä Siihen tarvittiin Sak- - tävä selvä kumpaan luokkaan kuuluu liisipäälliköksi terveyslautakunnaksi

ään kuolemaan oli ainoana syynä se Ba8sa murhakoulun käyneitä jääkärei- - ja kummalla on olemassaolon oikeus kemian erikoistuntijaksi ja pollisioi- -

eltä olivat toimineet mukana työväen- -
tä' kaPullSin katuojista koottuja vir- - Silläkö joka kaiken tuottaa mutta ei keuden tuomariksi Nyt sieltä Fair- -

iiikkeesaä työväen taloudellisen la "'"Ja nerran roikaleita Mutta omista mitään vai silläkö joka el tuo- -
portista tiedotetaan että salaviina- -

'

maassa! Vai nlin! omistaa kaiken -onJan aina ta mitäan' vaanhonkisen aseman kohottamiseksi kau iaati uhkapelurit ja "maalatut
Onko se rauhaa kun koko sisäinen se tahtoo sanoa tuotantolaitokset ja

N„n raaka murha leidlt ovat katsoneet parhaaksinaisen rääkkäys ja pos- -elämä kuohuu fcun kiehuva k8UU lllonnonikkaudet Joka näille seikoil- -
että vam valkoiset voivat um koko Euroonpa on kun ruutityn le ummistaa silmänsä ja kuvittelee tua kaupungista suotuisampiin paik- -

sellaisen tehdä
nyrin paalla joka voi rnjahtaa pie se„ oleva tunnonrauhaa han pet- - koihin sillä tämä majuritar ei anna

Muutamia päiviä tämän jälkeen nimmästäkin kipinästä? Sekö on rau- - tää itsensä Se on itsepetosta joki heille pahaakaan rauhaa — Niinkö- -

joului mitä raaimman ja inhoitta- - naa ja vapautta kun ohranan kome- - kerran kostaa itsensä! hän tuo sentään mahtanee tapahtua
vimman rääkkäyksen uhriksi rouva rolliin raahataan joka päivä ihmisiä Punikki siskosi" helposti kuin ihmisen ajatus sillä
Hilma Oku Kaksi paikkakunnan joiden ailloa riUos 011 se että paIja3 Fairport sijaitsee viinojen salakul- -

pyöveleistä lahti kuljettamaan uhria televat käpitalistien häpeemättömiä JeUaJlHe edullisella Pa'kalla Erie
uudelle hniitausmaalle missä heti ai- - ia ioista nääsevät TmiavittnYoUo jar- -

koivat rääkkäykset Pistimillään raa- - lt£ lZ ÄflSftUfl ven rannalla jonka kautta canada- -

dellen uhriaan erikoisesti arimpia toavat sille tielle? Sellaista rauhaa
Iais ilobenta S0P" sanee "V™

ruumiinosia kuten siittlmiä pakotti- -
ja vapautta sinä toiminnallasi tuet ja Kirj Villenmiina kuljettaa pohjois-Ohioo- Eikä sitä

ivat pedot onnettoman juoksemaan ede8 autat! Jos sinä sen täydelleen viinaliikettä loppumaan saada niin
pilkin hautausmaata tällöin ammus- - Uäslttälslt niin sinä häpeäisit Mutta Vanhanaikaisella pyhyydellä täyte- - kauvan kuin siitä on jollekin ihmiselle
kelien eri kohtiin ruumista kunnes sj„ä et käsitä sillä sinun maailman- - tyt sielut vielä nytkin kauhistuvat rahallista hyötyä on Se on erotta-uhr- i

rääkkäyksestä Ja verenvuodosta fcatsomuksesi ei ulotu tuskin tunkion nähdessään naisihmisen päällä lyhy- - maton osa mädänneestä kapitalistises
nääntyneenä tuupertui maahan On- - ailoja etemmäksi korkeintaan pelto- - en hameen ja lyhythihaisen ja avo- - ta yhteiskunnastanettoman uhrin vaikerointi ja avun- -

kaUla'Sen """" MalnttU naismaJuri saanutTuZn PUSei'°n- 011 sa"huudot olivat turhia herättämään fcyH n fluomen maaretor- -

koleegin yksi proiesson ja e- -
toja naimatarjouksia ympäri maataininkäälalsta sääliä pedoissa tai saat- - mU Onpas sekin reformi kun maan- -

tamaan mmialtakaaan pelastusta Ku- - viljelijä on ensin synkästä korvesta rään Posjoislännen yliopiston naisvir- - ge on tiettyä se mutta olisi hauska

kaan joka olisi halunnutkin avuksi raivannut itselleen torpan ja siitä ko- - kailija ovat sanoneet että nykyajan tietää onko noitten tarjokkaitten jou-tull- a

ei uskaltanut paikalle liihleä ko känsä vuokraa maksanut ja nyt tJ'110 on sekä henkisesti että ruu- - kossa ketään "viinaan menevää" —

sillä avuntuoja olisi tietenkin Joutu- - saa iuvan ostaa sen kalliista hinnasta miillisesti paljon terveempi kuin hä- - jos ollenkaan sellaiset uskaltaisivat
nut samanlaisen kohtalon alaiseksi yhtään parempi ei ole sekään että nen äitinsä kiitos siitä nykyaikaisen "lähestyä"
Lapsukaisen rääkkäyksen valkoiset teollisuusyhtiöiltä saa ostaa maata vaateparren Kun naiset ensin alkoi- - :

kehuvat olevan "kaikkein Onhan sitä saanut ennenkin jos vaan vat käyttämään avokaulaista puseroa Jännittäviä pikku
hauskinta" on ollut millä ostaa Se että valtio vedottiin oikein "tieteen" kannalta

Edelliseen verrattavan rääkkayk antaa halpakorkoisia lainoja on toi- -

hedgn omaantuntoollsa selitettiin DAMAANIT IAsen uhriksi joutui myöskin eras 15- - juttu Mistä velkainen vai- -nen saa
Met- tta naiset kulkiessaan ulkona II V 111 rt rt 11 L J rtvuotias poikanen Arvo Koivisto joka tio sen rahan? Näiltä samoilta teolli- -

vietiin valkoisten esikuntaan missä suusherroilta jotka ovat myös pank- - kaula paljaana saavat kuikkutaute- -

tiedusteltiin punakaartin aikuisia asi- - klherroja mutta korkealla korolla Ja jotka tulevat hävittämään suku--
gokkosilla 25c'

oila joista poikanen el kuitenkaan Tässä näkyy teolllsuusherrain ja puuttoon koko naissukupuolen Mut- -
Alikapteenl Rubnikovp 'V'! 2Cc

tietänyt mitään Kun ei vaadittuja manttaalipösöien kynnet selvästi pe- - ta eiväthän nuo "seilaritkaan" eli Vaihdoksissa X5c

tietoja saatu alkoi rääkkäys jossa iissä sillä he tietävät varsin hyvin et- - merimiehet ole sukupuuttoon kuol- - Kaukaasialainen Tanssijatar 25c

aseina käytettiin pamppuja ja rauta- - tä riistetty maanviljelijä ei ikinä ky- - ee vaikka he käyttävät avokaulais- - KaunoTtar c

tippejä joilla poikaraukka hakattiin kene lunastamaan heiltä maita sillä SinilakiIaiset"
Rakastavat 2oc

ta p roa (bIue

1mirlTZ maksamaan korkoja haluaisfvat naisten kayttävän Tumma Runotar': " V"' [V " !! 25osilla keinoin- - joten valtion on taattava heidän vii- -
a„in„„11c o=„

kaan saatu lähdettiin rammaksi ha- - meinenkin keinottelunsa Sen lisäksi PItkla hameita' J0ltten hel°il!a he

kattua poikaa kuljettamaan teloitus- - 0n noilla lakitekeleillä tarkoitus mie- - polyyttaisivat kaiken tomun ulkona
Dolorea parka 25c

paikalle jokaisella askeleella pisti- - listellä ymmärtämättömiä talonpoi- - ja sisällä liikkuessaan sekä omiinsa Erään Kommuunin Historia 25c
mellä sohien pitkin ruumista poika-- kia jotka ovat alkaneet epäilemään että lähimmäistensä keuhkoihin Kau- - Vastoin Odotusta 25c
sen valitushuutojen ja vaikerrusten herrojen meininkeitä että he vielä lukset pitäisi kai kohta ulottua kor- - Viimeinen Ottelu 25c

herättämättä minkäänlaista sääliä vai- - kCrran tarpeen tullen lähtisivät ase- - vijn 6aakka että ei pää pääsisi pai- - ?un?Uteu Nainea 5c

koisissa pyöveleissä Puolisen kilo- - kädessä puolustamaan herrojen riisto- -
jon liikkumaan vielä ei julkisuudes- - tt0 1°

metriä kuljettuaan loppuivat ianten- - etuja Vertaileppa huvin vuoksi näi- -
gft oe kuu„u haluaisivatko he lain Musti 25c

kin uhrin voimat vaipuen hän maahan ta Neuvosto-Venaja- maalakiin He
määrättäväksi naiset käyttä- - Eversti Chabert 25c

kuljettajiensa eteen Venäjän talonpojat saavat ilmaiseksi "

Tästä rääkkäyksestä eräs siihen o- maata niin paljon kuin kykenevät itse mäan itämaiden naisten hylkäämää
JQyjM KIRJAKAUPPA

sanottaneista Y Rautanen Tyrväältä viljelemään eikä ole lakia jonka voi-- huntua kasvoillaan

kerskui vielä jälemmin että hänestä maila heillä voitaisiin ottaa maansa BOX 99 Astoria Ol"£


