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nt on ottanut sanotut eineet takawa- Irmari Rantamala-Wikhelm-Untola della on hywää. Ci ole otettawa uu-
riffoon hänen yrittäessään paeta wankilapai- sia muotoja, uusia toimintatapoja, 

kasta. ZSahtisotilaan luoti kaatoi ell-eiwät ne ole entisiä koetelwja pa-

JRielroeiIW. 

Monenlaisia ja ihmeellisiä swat 
ne kiduws- ja rääkkäyskeinot, joita 

r , „ . tlt1twm Suomen tyõwäestön n. k. punakaar-
Bolshetoikeilla on ollut suurem-!^. fä -ti maűn toisinajattelewW, rau-

moinen suunnitelma perustaa „pu^ fQnfaIaifia kohtaan 
nainen »valtakunta", joka kalittani 
aluksi Wenäjän, Suomen, Ruotsin ja 
Norjan pohjoisosat. Tämän suunni-

luoti 
tämän »Työmiehen" kynäsankarm. 

Kiroaa s»sialiSti-»pi«. 

Wangiksi saawjen punaisten jou-

rempia. 
Kaiken käydyn vapaussodan, sen 

uhrien, melskeidal, epätoiwon ja 
kärsimysten jälkeen me odotamme 
aikaa sellaista, että jokainen kunnon 

miksi Suomelle ei to
vi kuningas? 

I lacmijen punaisien juu» , . f. 7 / 
kossa on useita heidän johtajistaan kansalainen toot tuntea of" 

. . ... Kll ja pahmmista yllyttäjistään. Wii-
Pirullisimpia kaksin oja jmeiimiiiittnuii luokkaan kuuluu Sip-
ryssät teklwat Tamper , alassa nxmqifsi joutunut Kyminteh-

Paassa Suomessa^ 

naryssät „ . 
s. „ kuolemat,lawan" käyttäminen. 

telman asia on jo paljastunut, f""1.1; ^nömäcntalon alakerran kellarin lat-
mtelm-.m toteutumiseksi on kerätty poI)jűton sywennys. Sen 
Wienaan huligaaneja paitsi 
jois-Suomesta, myöskin maamme 
muistu osista aina 
saakka. Muurmannin radalla on 

^0Í)* ihlloii asetettu' lankku. Tälle lankul . . . ... 
öskm maamme yu r; ».„„«its toHn. tyranni ja pyol 

maan. Täysin Pimeaa kammiota wa- ti 11 

täitten komissiario. Paperiteollisuus 
ammattiliiton sihteeri W. Wihriä, jo 

Mämainitun asian johdosta ftr» 
joittaa nimim. A. W. L. Oulun 
„Liitto" lehdessä seuraawaa: 

„Antakaa meille kuningas, huu
taa ruotsinkielinen rahaylimystöm-
me lehdissään ja sitä säestäwät jot-
fut suomenkielisetkin lehdet. Hotoi-
wäkeä siis jo olisi, puuttuu wain 10 Tuimaa britti) Venäjälle 

Viipurilaisista toiminimistä lie- enää kuningas. . . t 

ka on ollut paikkakunnalla julmin llce ^iit)urin Häyryweneosakeyhtiö1 Mutta mitä ajattelee ia sanoo kan-
tyranni ja pyöweli ja jo on saanut joutunut enimmin kärsimään pu- fQ- Tyytyrnattoinyyden murum ray 

naisten mallan aikana. Liike on me kautta Suomen. 
fZl Ennen kuolemantuomion » Olisimmeko nousseet taisteluun 

suomalaisia toetureita wamntineen ^ riipj,Mtoű pmú lamppu. Kun töö^anoa kirjoitti Wihriä wapaa- laitvaansa. Saatujen tietojen mu- ^Uthtffcmme jjuolci§to ctt" oI^ 
huligaanisiirtelya »varten. Puuha--^ . oIi sjjnä hetken ai-'ef)toifcsti oman elämäkertansa, jon- kaan lähtiwät hörrylaiwat Karjala, wysm fanfantoaltaineu. 
sa on ollut mukana entinen suomen feifonut Qlfoi pimeästä nurkasta ska selostus saattaa tulla yleisesti Jalo, Lokki ja Adlercreutz huhtik. 25 edustaa oma harwainwaltaa ja Uita 
»tinaisten nlipooIItfFo (?. ^oa^aIa!* fo{)ota kamalannäköiseksi naamioitu tunnewksi marsinkin sosialistijohta- päitvän illalla, jolloin höyrylaiwa woi helposti muodostua kansamval-

laan-. ..L_- 1,™. inin willitsemien ioukkoien keskuu» '^nTn tnimi nm-?r/>nTiínihvmri irt itff» nen, joka fmmivtcímatfui on plaati, Ätäjä' "'""Tämä' waati uhriatlm" jain willitsemien joukkojen keskuu- Jalo toimi amiraalilaitvana ja itse lan waara samoinkuin punaisen ala-
m,t. Mukana on myov toeimlatim mustamaan toimineensa walkoisten dessa. Wihriä kirjoitti tunnustuk- Kitllcrtoo Manner oli tässä laitoas- luokankin wallankaappaukse^ta. «sikn 
sotilaitakin, bolshetoikeia. SBteitatt ' ^ tunnustusta ei tul-' iiooii neljä wuorokailtta ja käsittä- sa. Höyrylaiwa Makslahti lähti wapanden ;a isänmaan rakkauden 
karjalaisia on heihin liittynyt sangen! ^ Q][f\ nQQmioitu „hata kiwääril- wät ne koneella kirjoitettuna 40 huhtik. 26 päiwanä ja böyrylaiwat elähyttämä kansa ei tooi taipua yla-
harwoia. ^lään aikoen ampua ennenkuin kol-'arkkia. Wihriä kiroaa koko oppinsa Iuustila, Säkkijärwi, Tähti ja Lip- luokan holhoukseen eikä alaluokan 

Tällä muutamaan tuhanteen «fu-i ' r , mxZ' faf§- _ ctf ö' ia »varoittaa työmiehiä wast'edes po Iöhtinxit niin myöhään kuin huh- anarkiaan. Wapautta sydanwenn 
sewalla joukolla oli suuret snunmiel- lj «' Samalla alkoi syrjästä kuuntelemasta kiihottajia, kun nyt tik. 27 päiwänä. siis aiwan wiinle ostettu myös wereen ja henkeen asti 
mat. Sen oli eiisiksikin walloitetta-! huutoja- ..Tapa se s—na! on nähty, mihin se wie. Sosialisti- hetkessä. Milloin lähti hinaa ja  puolletaan 
wa pohjoinen Suomi. Mutta snhen „ fiartioiSta läpi! Halkaise ra- agitaattoreita, joihin Han itsekin Flink, joka Lawcmsaaren luona lie-! Meidän kansalle kmttem wabim-
ei suunnitelma ktuteiikamt jiaatttinyt, h m s^aista. Ssos tun-'kuului, kutsuu hän rengeiksi, jotka ei- nee joutunut walkoisten ammutta- "}tn kumnga^. Meillä on stiu-

Polijois-Suomesta sen oli yhdyttä 
wä Pobsois-Ruotsin ja Norjan bols 

taisi punaisen »vallankumouksen yli talauseen 
koko Europan. Tällainen, näin suu- idosta. 
' ja laajalle ulottuma oli se rl 

eikä koko Suonienkaan toa
T

IIott"f^í.L GtuSto ei uudistui^riiäk- wät tiedä johdosta, mutta joilla tee- maksi/ ei ole saatu selmille. Näissli ri. rnkas ntotsmmtelmcn ja kielinen 
fw nii nbdytta-! ' ' ltetään kaikki pimitystyö. Oman elä- höyrylaiwoissa. joilla sunrimmak'i vlaluokka loka on ia tahtool olla suo-

V 1 .i 'f?' j (pui1 WmiPfnfmi tnkooteMoan roh- möniä 1,00 linnustaa olleen pelkkää osaksi oli oikeus kuljettaa noin 200 malaiselle waltiolle niin wieras ette, 
ftennfcifiin, sekä muobo'tcttaiDű tan-1 - pahuutta. Lopuksi hän tunnustaa matkustajaa, lienee ollut kussakin^, mmittaa itseään momaaiefii. 
ne Pohjoiseen suuri W'w'nen malta-l am '«ri ̂ yhala oli oletettu my. fuurcff. ft)ntifeffi ja wrwaa- lastina 300-400 pakolaista, joiden waan ainoastaan suomenmaalaisekn. 
funta. joka täältä tomkuttan, ja ioh-1J"?cL, wansa Wupahtajan armoon. Tnn- joukossa oli punaisten toaliomcfi, Ee koettaa kaikkialla fronktttaa ja 

" ^ kui nustuksessaan hän sanoo: ..Tämä fanfmLltuuskunnan jäsenet. Sai- «oötea Pmnalle ruotsalaisuutta ja 

iu" Linnft fthinnrin fiHntö fofiti Nnbälä 0,1 kuolemaan menemän miehen tun. Wat owat matkalla Volgalle ja owat sortaa, syriayttaa ia polkea snomalai-
„ , ku- oiensi kiwaann hanta koht,. PNdala sPähfinniinniSfa ,>'i suutta. Tästä on meillä selwia ko-

mousobielma. jota toteuttamaan Pu- "^1 Wilma, joka »time aikoina on oi."että nämä pääpaliantekijät *ÜW»*t fuksia jo tämän wapanssotamme 
nmft. M, W.CMN ftotjolaan. ^ ^ r5t)Mcil, mjcS, oli koiim > 

Monen monet toiset iaimat kokea fa- wankeiitensa aitana mimtíimut ta- uiá W,l^c mallinko, iota nnkycmn r 0|c^nfiolififle kykyjä ia ansioitta 
mat kauhut. Niiden ioukoSIa moi- »»ttomon nöyräksi. Mtclim, jota tuikin Wmdaan rahalla tormata ,a arwoasemia 

inittiin m. m. Kalewan henkiwakim- 6™ waukeutensa mkana fai. Mitu nousee wab.nko «tm»» . mukaan n'»1™™ 
Viimeisten Suomen lehtien >l-,,„ztarka§taia ffanrtotie.' finnnal- 6™ »ghrokti ia aitoan »äinroo-Staisck. i'o:,i 2 m.tr ntk. i-aitii imroom on/ Ruotsinkieli on esikunnissa alin-

moilnsoiasto tietää puolestaan ket- lifflubin taloudenhoit-ja ot). Särmi- f' '»in mitä Pimmset fayttnrat wan- »ht>° ta ryöstetty kaikenlaista muuta • wallitsewaksi suomea 
toa surullisia tarinoita «uomcSta. inm, jofa e„ wana!ttu S4 klubin jä- kjaen kohtaan. Wihr.au tunnuStu? omasit ta kuten, bynamoia, fono. tuntenut itlenlä 
Sada on menettänyt o;kcaotaan o.- fc,10n mukana, (ai lomalla käydä rf. luettiin tob.äloiain laSuaolleSsa ha- to ;.oIttopmta h m. nom 60,000 J Sydämeen o» Pyrki-
kean armonsa ,a korkein armo on ;t[,nä t,SiBä„S foimr eri kertaa. — "ctlc itselleen )« tunnusti han ,oka mkn arrooäta. | _ niuukalaisnu. 

Vapaasti koetella 30 päivää. 

Erikoistarjous 
$11.95 >» $11.95 

Olemme saaneet suuren määrän erästä 
uuden aikaista fonografia ja saadaksem
me sen yleisölle tunnetuksi, me myymme 
|í?95yVm h a l v a S t a  h l n n a s t a- ainoastaan 

Tämä fonografi on tehty pähkinäpuusta 
Minä on kaunis kiillotus ja voimakas koi 
ne, joka on tehty nikkelista. Se soutaa 
suuria ja pieniä rekordeja. joko ne ivat 
Victor, Columbia, Edison eli mitä muuta 
tekoa h>vänsä. 1 ässä fonografissa on 
ni erittä ;n miellyttävä ja selvä seka soit-
taa piremmm kuin yksikään $](>• f0ni.«. 
raft. Me haluamme että tulette vakuute
tuksi tämän fonoKrafin hyvyydestä ja-näy
tätte sitä ystävillenne, ja me'olemme v?,. 
mat että he myös haluavat ostaa vhd» n 
Jos lähetätte meille tilauksenne oitis n in 
me annamme teille IHAN VAPAAC n 
aina kestävän kynän, joka sisältää jotä,un 
kemiallista ainetta kun sen kerr; n kas
taa veteen, voi siü.V ..ittaa 6«) sanaa ,a 
3 kaunista rekord 1.1^ kää odottako siksi 
kun tämän fonogralui hinta nousee vaan 
kirjoittakaa tänään, ja käyttäkää hyväk

senne tarjoustamme. Emme tahdo rahaanne etukäteen, liittäkää vaan 1 dollari tilauksen lähetysku
luiksi ja lopun maksatte kun fonografi on saapunut kotiinne. 

Kun olette saanut fonografin ja jos olette jotenkin siihen tyytymätön tahi jos se ei ole ihan sellai
nen kuin me olemme kertoneet, niin voitte lähettää sen takaisin 30 päivän sisällä ja me lähetämme 
teille rahanne takaisin. Kirjoittakaa seuraavalla osoitteella: 

THE WORLD NOVELTY CO., 
Dept. 530, 748 N. Robey Str., Chicago, 111. 

Ruokatawara »» «tzt tärkei»t». 

tonMalmifccnfa ,wat pamcttawiksi. 

käyttämisestä. 

wain ruokatawaralla. Henkilö sellai- ^.Vallankumousoikmden" edessä il-,sanan omakseen. Tunnuswkset wle 
nen, jolla sattuu olemaan joitakin ki»' nioittituot rääkätyt 
loja jauhoja tai muuta päälle omien í „fu0lenmnlahxin" 
tarpeittensa koettaa tällä ruokalaji!- Wiattomana wakuutti ..oikeus", että 
la waiMaa itselleen jotam puuttu- |ei meillä ole sellaista käytetty, eikä 
waa lajia ja noita puuthttoia lajeja ^ tvoi olla mahdollista 
näyttää olctonn tmvallista enemmän.' 

Helsingin Sanomissa on m. m. fcu* űut0iIIű, joissa meuhasi 6—7 piikki-punaisten kauheasta häwitysraiwos 
raonxiiilctttm tlmoititfho^ ^ Sntcffaa. Niiden käyntien johdosta'ta kenties kaikista kowimmin kokea, termőn 

Perunoilla 

Punaisten kohtalo. 

iden puolestako me taistelemme. Ei, 
, tuhat kertaa ei! Me tahdomme suo-
malaisuuden sittenkin wiedä tooit-

P«»aiste» jäljet Tyrwaässä. Toukok. 22 p. sai Helsingissä jouk- toon. Anarkja ja muukalaisuus m o-
ko turkulaisia murhamiehiä ja ryö- lemmat otoat kukistettu. Suomen-

Tyrwää, yksi suurimpia ja wau- wäreitä sekä Punaisten johtoiniehiä, kielien tulee kaikua kaikissa wiras-
Tutkintoihin noudettiin henkilöitä.raimpia Satakunnassa, on saanut niiden joukossa ..lääninkomissori" ja toissa sen wirkamiesten huulilta, 

autoilla, joissa meuhasi 6—7 piikki- Punaisten kauheasta häwitysraiwos- puliisikamarin ent. siht. R. W. Õs- Ruotsinmielinen liikemiehistä sortaa 
niekkaa. Niiden käyntien johdosta ta kenties kaikista kowimmin kokea, termán lopullisen tuomionsa, joka kuollessaankin suomalaisuutta lah-

ja Uxnlla halutaan perheissä pienet lapset kirkuiwat kan- Pakenewat raakalaiset eiwät Tyr- lienee pantu täytäntöönkin. - ,joittaen etupäässä tämän maan suo 
mamma loteno. _ histuneina ja useat rasittuneet naiset wäässä tyytyneet ainoastaan ryöstä- > Sahlström weljesten murhan jär- malaiselta wäest^ltä keräämiään 

10 kgr riusiauhoza ia tvahan saip- wakawia sydänkohtauksia.'mään, waan wiimeisillä ryöstömat- j^äjä ja yksi naisten kuolemanpa- miljoonia, kaikellaisiin ruotsalaisuut-
puaa halutaan myyda tai toaihtao j^nuiiun ja awuttomuuden tunne oli. koillaan huhtik. 15, 16 ja 17 p:nä talioonan iohtaii^ta Wilhelmina ta tufetotin tarkoituksiin. 
sokeriin tai toermä jauhoi Hitt. r j/» t-nfitnx* — - •• 

12 kgr hunajaa waihdetaan Peru» 
noihin. Näyte hunajasta lähetetään 
wapaasti. 

Amerikaiamén kirjoituspöytä. 

©uuri hopeawarkaus. 

yleinen. the samalla murhasiwat ja tekiwät ^0§fciin> raimofas kiwäärin ja re-1 Tämä muukalaismielinen ja -kie> 
^murhapolttoja. ^ Niitä, jotka joutui* jx>oIh)crin käyttäjä on saanut rikos- ^nen sakki nyt mielellään ytysi 
.ttwt heidän käsiinsä, raahaiiwat he mukaisen tusmion, joka heti on kuninkaan ympärille ja koettaisi sen 

. 'ensin mukanaan Nxutkeina ia tappoi- p^ntu täytäntöön. .awulla turwata horjuwaa waltaansa 
Wnme huhtikuu.'sa toimita eras wat sitten wankinsa. Tällä tawoin, Sanomalehdissä ollut uutinen fii. suomalaisuuden paisuwaa woimaa 

korkeat miehen saappaat No. 40, ütrkulatnen liikemies Kaarinan joutuitoat heidän uhrikseen kauppias . ^2« °^ wastaan ja tässä niillä näyttää ole 
wormupalttoo (musta), Patja y. m. .Nun'm-nmaella sizaltsewan Gorshel- ^Wäinö Gyrkki ja maanwiljeliiä Kai- ^... . ^ .... S . man apuna muutamin ylimysmieli 
totoaroita waihdetaan rnokatawaroi- mki n i ^ m t k a .  . h e  w ^ i w ä t  - ^ i t o w uo- ---- > - , , , ' .jjn 

1 ' ucüif <S(imöií)irf aikoihin ^iminut m» á ti Edw. Nykwist M í iTm^a WM11 a f o oti i ii m ö ha ritxii n. 
cf puM^ten • raitin, „„irhattiin Pankinjohtaja K T oIiíi an,muííu tolffok. 21 p:n aamu- valtaan pyrkijät kansan Pohjakerros 

c" ' Uutisella on f1?' Kansamme Parhaimmisto, jossa 
Punakaartin picntoiljeliiä wäestö on kaikkein In

kaan kuulu laiwan kantarounteen. 
Nettotonniluku saadaan wähentä-

mällä bruttotonnilitouMa laiwa-
wäelle ja koneistolle tarwittawat ti» 
lat, eikä sekään paljon kuulu laiwan 
kantatmmteen. 

Painawuustonniluki» ofottoa,mon
tako toimia laiwa täydessä lastissa 
ollessaan painaa — siinä siis on lai
wan paino ja fantatoiiuS yhteenlas-
kettuina. 

I Esimerkiksi 9,000 tonnin „wetoi-
.sesta" laiwasta olisiwat edellämaini» 
tut tonnimäärät suunnilleen seuraa» 
wot: 

Kantawuustonnia 9,000 
Bruttotonnia 5,000 
Ncttotomtia 3,000 
Painawuustonnia 12,000 

Jo menee wiimeiuenkin kirkonkello. 

Sodan jatkumisen touoksi on Sak
eassa ollut tiukka wasken puute. 
Kaikki mahdolliset waski esineet on 
hallitus ottanut huostaansa ja mi
den joukossa paljon kirkonkelloja, 
joista tnoletaan sotatarpeita. Mri» 
meisenä tiedoitetaan menneen kuului-
san Kölnin tuomtokirkoit kellon, jota 
yleisesti on kutsuttu ..Keisarin kellok
si". Se hinattiin kirkon torniin to. 
1877 ia Uubcnnntoden yönä 1018 
toimitti se »viimeisen kerran Paine
lustaan. Sen sanotaan Painaneen 
40 tonnia ia oli se walettu tmionna 
1870 ranskalaisilta walloitetuSta ta» 
nuun as!a. 

on nyt kumminkin tehnyt lopun tiis» 
tä ja kieltää $1,000 sakon uhalla f<>. 
nenkään kuljetdiinasta sokeria ja jaii-
hoja poikki rajan. Samansuuntai
nen kielto tullaan näinä päiminä jul
kaisemaan Ahdyswaltain puolella. 

tr» tai 
ipaltwg halutaan waih- olisiwat jo1 ib- olisiwat 

toa leipään. |Tämän kätkön, jonka artoo kokonai- g^öitniä Kamala«ti rääkäten tavet- na' " p'dä paikkaansa. 
I?'',"?' '0 w>°-»°n- ht-iMrita notifi 8,860 mtaan, Bn- liin Rmu'S S(.6(onrn Bam. torfoitrttii «effiit«in 

tuhintaan. 

Punaisten hawitykfet Joutsenossa 
jiousewat 20 milj. markkaan. 

.íitwit kuitenkin muutamat Nummen- malasta. Punaisten petojen enfi' Ylipäällikköä Johanssonia, kmsin, kukisti punaisten ja ryssien 
j maeti poikawtikarit, jotka weiwät mäisiä uhreia oliwat Rautajoen ti- mainittuna päiwänä ammut- hirmutvallan. Juuri tässä kansan-
aarteen Paaskunnan met,ään kätkien Ian js^ä gy€rtlpr M^ikkala hänen tiin- Mainittu Johansson lienee luokassa herättää yläluokan kutiin-

,Tcn fimte. .Kun hopea fittemmin ha» t)oifanfa tiliotbilaa Nriä Witikkala ottanut kaupungin puolustuksen j oh. kuus suurta tyytymättömyyttä. Suo-
itoottttin fjatoninecn ±í,±^w.^tz~— ::n— & ^ •• ntn« F»Aiít^tíí/iííA «i *. -<— . 

rcrtn ja jnuhon TTTfchiS rajan yli. 

I Nykyit en sokerin ja jauhoten puu
te ott aiheuttanut raja-toaltioitten 
asukkaitten hankkimaan sitä toisil-
taan poikki rajan. 'Canadan hallitus 

C* se liej»a siellä FlaaderiSsa. 

Erästä tietä myöten käwcllessänn 
Flanderinsa muuan sotamies huoma
si edessään hatun, jota Iiii n yritti 
potkasta siwuun. Mutta paliastivn 
hän hämmästyi, kun hatussa oli imv-
hen pää ja se rupesi huutamaan a-
pua. 

Saatuaan miehen kiskotuksi Dlöv, 
kertoi tämä istuneensa hetooseit jo-
Iässä. 

Ahdessä he sitte ryhtyiwät kaiwi' 
maan hewosta ylös. Hewosella oli 
nostettaessa suu täynnä heiniä, jotka 
se oli saanut wieläkin sytocmmiille 
painuneesta heinäkuormasta. 

Saksalaisten lapset kutistnwat. 

Eräs Charlottenburgin lääkäri sa
noo sota-aikaisten lasten Saksassa 
oletoan pieniä, kitnkaswnisia, heikko 
ja ja laihoja sekä kurttuisia kitin 
wanhukset. Ne syntymät liian kehit
tymättöminä. Tuollaiset pienokaiset 
otoat yhtämittaa Ietoottomia ja niillä 
on tahdottomin kouristelemia liikkei-
tä. Tämän selittää hän johtutoan 
äitien tuskaisesta hermostuneisiin 
desta raskauden aikana sekä myös 
riittämättömästä ja sopimattomasta 
rannnnosta. ^ 

— Tartottaan kymmenen paunaa 
tcrtocttä järkeä, jotta tooidaan kait 
taa yksi pauna oppineisuutta. 

— Abessinian aakkosissa on 208 
erilaista kirjainta. 

tv i,.- ,.0... ...... ... .. . ryhtyiwät Tu- iQ voikavuolensa maantoilioliin Wn, tamisen tehiätoäkseen fitten kun sitä mcn hallituksella ei ole koskaan waa-
, Joutseno on yksi nusta Pitaiista, run etsltoat toimiin sen takaisin saa- ro ^űutűjori íotfa * j tehtäwää hoitamaan määrätty Nyk- ran menettää tämän luokan kanna-
\otia otoat joutuneet eniten karst- nnseksi Heidän onnistuikin saa- murhattiin Wielci tidetään pitnais. toi§t oIi luikkinut kaupungista Pako- wsta ja ilman tätä htrtoaa on halli» 
maán punaroistojen hawltyk,ista. da kunni muumi potista joka tJn i.SriffHnuhmL ^ tTm salle. ;V . tus taas tulitonoren laella ja mc 
«mten on toqljtnkoa tullut btmtntmi ^li letoitellyt hopeaisia markan ^jan W-äinÖ ^ärwisen Murlia'' $icto Ilmari Rantamalan teloi- saamme uutta Purkausta. Jos luo-
Hackman & Eo.lle, ionka ^utseno»» rahv'a. ta tämä tunnusti, mihin aar» töiden yllyttäjinä olitoat nmnn nitö. wksesta oli siksi wäärä, ettei häntä. Nn.mme tasawaltaisesta hallitusmiio. 
fft omistaman sahan punaiset Poltti» re oli kätketty. Poian mainitsernas- jän roi^tot^^murhaai?na°^lienetoät nnmmttu yrittäessään paeta toarki»' bo§tn' joka meillä on jo puolittain 

2£i nl"íaít,nCCn^;rtolnmL - yt' ÍŰ **1 J?8?..^kunnan metsästä \ZJta^hVlle7mm^ toaan ammutiin hänet bywäksytty. miten tooimme sanoa 
fifft joutui tulen ulinkji toiminimen hopeat lähdettiinkin maahan kaitoet»! cv» ........ „, . mereen •««"" r.:,—oi. Mt^tníTnnmmn 
Muutakin omaisuutta. Kaikki kont- tuina, mutta raljat olitoat pojat kai» 
bri-, »oio., q. m. rofennuffet p-l-^cito twöttöen crniöttöncct jo tuMo- V'maitct voitsi rako, orwocfinritä tean ^na^, 
tettnn foluitoinecn aitoon fotonaan. |ta, roSFoW niitä ci tötföStä enää löi). I'.0 ,a, (, m to ,otoar"a- wil-
•Samoin useita lai too jo. Yksistään detty |ian ™ kietooset, niin että toain joku 
»aiirit.mtoiminim.-n ketoon töni-

on pidätetty. 

hUniistx ' jonne hän hyppäsi laitoasta, taistelleemme kansantoallan puolesta. 
Millöhäntö futjetrtliin rongoisw-. ofm, fötm, to„8 piina-

*een näiden häwitysten kautta toa-
Wnkoa »vähintään 10 milj. markkaa. 
Palossa nimittäin tuhoutui koko se 
plmtawarawarasto, joka koko sodan 
— 4 touodett aikana — oli sahattu. 
Joutsenon kylässä punaisten tuotta» 
wien walnnkojen suuruuden artoioi-
bemn nousetoan 20 miljoonaan mark* 
fant. 

Siemenwilfaa fa ftftta saapunut 

Wiipuriia. 

Punakaartilaisilla puhdistutetaa» 
murhatöittevsä jälki». 

kaartilaisuudelle lewittää muka lon» 

Ifantoallan nimessä anarkiaa. 

Liittolaisemme Saksa on myös toa-
Riuttanut ettei hän tahdo mitenkään 

Isekaantua meidän sisäisiä asiioitam-

*"ffiaan on »-..wol-sw jo «y. ^»7°= £.„« ̂  Wammalan kauvvalan fntuttitnat .. _ .,llllvu ^uulllt.„ imiTrrri1F 

roistot palamaan huhtik. 17 hrtoän mtzoesta löytynyt noin 200 ruumis- loudellisesti tooirnakkaana 
iltrttlft. ^rtlthhrtTrt fhfvif»»+fi4n ufonatn ta. I r iltana. Kaupdala sytytettiin useasta 4U- | Siis foommp hmhnnfiti wxx,x*« 
kohdasta ia Palm se yön sekä seuraa-1 Ruumiiden hakemiseen ja kaitoa- hallitusmuotomme %a iSrS 
toan pniiwin Noin 50 taloa joutui.miseen maasta käytetään toankeja, S„omen tekee tontmnfFn^Fr; L Uri 

<>. , , r K . liekkien tariffi. Myöskin yhden noi>«? 1«*** myöskin kantaa ne sel- ^lnen 
Toukokuun loppupuoliskolla olt son ^edetään liekeissä saaneen sur» i laisma, kuin ne löytyivät — muodot 
fthlivtn I C* . * r> t f ' ' ' f A. ' . • w 

jo kansan 

1 tornina, meren ja mullan tohrimina, Fűn^nJníff»!^6 mutta 
vkstthmeu »o-ttori- ja a»toliike««e Iääninfomitean jaetta-1 Malkoiset faotmitoat Paikkakun» parakkeihin, joina on käytetty kol- sen toaraiouFfoina tu?e^^in^ 

' meo »wnäläisten rakentamaa maka» 'm00Tt hmhl i! 1 í r e' 
fiiniä. Kun toangit otoat pesseet ja JSffl - " ^n,§tctut 

kielletty. 

Senaatti on kieltänyt periaatteeni- > kalla on parhaillaan 1 milj. 300,000 
feéti kaiken yksityisen liikkumisen!^g. toiljaa sekit rautateitse useita 

Wiipurin läänin elintartoeasioista | monfa. 

omitean joetta* | SRtali ui n-i juu vm rum t*mrrariin 
saapunut toarfin huomattatoia nalle Vammalan palaessa IS p:nö. 

mauria erilaista siememviljoo. Mat-' 

moottoripyörillä, autoilla ja rnootto- jwaunulasteja, joiden kaikkien saapu-
i f " ^ i • •  ^  

suuri 
«toenheillä, koska maassa toallitsee ^ mistä odo>ttaan lähipäiwinä. Jo saa. 

puute paloöljystä ja bentsiinis- .Puncita siementoiljoja on lääninkö» 

(Sbiigftrfjrtt aikaa ebetrtimn. 

..Kokkola"-lehdessä kirjoitetaan: 

Tasatooltainen holli» 
«biStancrt ruumiit jr. niiden tar- ,„s woj oina nojo(a nöiUi. joii^i-

Htn ta sen iskut otoat tooimokkoat. 
kastus on toimitettu, asetetaan ne Pa
rakkien lattialle olkien Päälle. Touko- on Y . 
fn„n 15.», oli parafeišfa jä.icnä tZZ 

että taloudelliselle toiminital» 
odota aikaa, jol-

alistetaan teh» 
jtätoäänsö, sillä sehän olisi luonno-
|tonto ja ihmisartooa 

!: .eo,9I^e" ;a7;m massa käy joka päiwä ympäristöllä teke. ön k.e ^ 
suur-, i 

wont, koska tämän toimituskunnan jtunut saamaan runsaan määrän iuu- cttii taloudelli 
«lainen kauppa» ja teollisuuskomisio» ^rikaswien ja puutarhaka^toien sierne» . ^ cmmc 1 

UU.I ..._= mä, joita niin ikään on runsaasti 

ia 
Ryssäwollan ja työtoäenliiffeen no;n i>0 rinimT5trt <nitnmiitn fntfn ;cm.mcfin- Kuninkuus toieroitta 

tä. Asia on kuitenkin siirretty kaup- 'm.tea jakanut tasan' puutteessa "ole- kulkeneen edistyksen jarrun massa käy joka päiwä ympäristöllä t?ke^?e?^i?^^ hallituksesta j 
^ • - - • -en kuntien kesken. -haw-tettyainme wotntme nyt odottaa ^ettnlta tehdasalu^ta suuret ihmis».^ 

Myöskin on lääninfotniteo onnis» I?^^sta nousun aikaa seka hen- määrät. * 1 • - kuntnkntishaatoeet nulla 
Pa- ja tcollifuustoimitiisfimtaan irvien kuntien kesken, 
^eltä uudelleen lopullisesti esitellä 
Wäksi, koska tämän toimituskunnan 

Kullan waStike 

•z:*., mÍmmam áll^ layetetty eri puolille lääniä. i««h*.u..,u, ,.uu ,ci,an onn momio- wäitetään nyt keksityn kaikkien mui» 
IVlpU rinnan alia Toukoknullo soovil! löäninkomi.^"^ '»msanvoo <>l.n.owoa.^-n fota-ojon neStiffeibcn _ 

j. V.U.SM, »«.pakotus, xi,>erM v.t- tkollc iso määrä sillejä, joita twroi-' £L , "n7„ 'ÄS " r
,of!P °u °llut cunretäänfin frf5 

t» suussa, öydämnien poltto. Pakotus kaa lähetetään puutteenalaisiin vaik- , ^ 10 yrtttUiatsyy.' monenlatna, waan Mikaan Mistä et /pr., 

kakimtiin, J """"Ä f.nsf-w Uu,ec" telfc 
K* juansuiatus, ox.^t kaikki vatsa- ! jtunnn u cicin, ra ninnoion laa luo- seokseen käytetään 94 osaa kuvana ia: 
XATARIU.N tuntomerlk.jä, g «.»iii. 1.1« m""a bnwo npm io termo- 6 osaa antimonia sefä Wnffoicii ~ 

ZCita IrZ, """™" í'ír knnnollisi-k. i vol. mognesiumrorbonoattia, painon Ii-
»flmhirmciiMw. |tihif|i. Mc rbotnmmc oikoo, löllöni [öämifeffi. iätä metalliseosta fono-

Worieta Helsinkiin soap >° fanlnlmatuiito asetetaan fai 

kapit 

et ole Polttoa eikä kannatusta Suo-
.men kansassa! 

j tahdomme luoda suuren ja 
.woimakkaan Suomen tosotonTTan. 
s tonfa rantoja huubtelewat Pobian-

säämeren aatoa ulappa futfuen 

Tämä tauti 011 hyvin yleinen kansam
me keskuudessa Ja sen oireet ovat niin 
menet ja vaihteleva, että monikin luu
lle itseään vaivaaven keuhko, sydän 

m. taudin, vaikka se Johtuu ainoas-

Kmaka laihjoiett tonnimS5«ri 

lasketaan. 

I— immiuH vn lu^iiiuuiv- , f i ., |, , . <- 1 iv.inMiiuiu Stonelle, joka et ole laitoaraken-
jten ylipäällikkö Ralija antanut juliss ? °mJ^nni-=-T-mC rlurn?..")fuin kultaa. — ja mikä on Pääasia mts ammatista perillä, lienee toat-
ifiifínn jossa sanotaan, että hioma- „ pantmmtoioftit myrskyissä. >—sille woidoon antoa kullan näföi- kea artoioiba laiwan kokoa niistä 

punaiset liitetään Venäjän ... tällaisella mkakoudello woi työ- nen kiilto Pysywäisesti. Sen hinto erilaisista tonnimääristä, joita ta 

L m. taudin vaikka se Johtuu 'ainoin- ! vivu«nx>iu .xu-mnriin snapuneer. , =r . 11 rn' fai; taan tooitotoan wenyttää, walssata 
8kn heikosta ruuansulatuksesta. Iticiioiioinioit mukaan on fainnnlliv- ^ I ? »' tonin Elloin wot jg juottaa jotakuinkin samalla lailla 

Lukekaa mitä t&mä mies sanoo läftk* 

yZt Mlch. - Arv. jf1'/™- kuoloon, 
P. A. Ugnell: — Nyt piirrän teille jonkuu : latsCt r r , , |vllll iU„ 

'íi^nTn 'kruonTnen/'sínä limaiseen armeijaan ja kehotetaan ^'.nen """kuin muukin kansalainen.nousee wain noin 25 senttiin naulal- wallisesti ilmoitetaan. Sekottowin-
leJn!.™- halukkaita liittymään siihen. 

maan. mutta tontit Iittiä tapauksessa 

MUN kerääntynyt kolmisentuhatta. Tlydellieeen hoitoon kuuluu suuri 
mUte lääkettä, pulveria Ja liuskapilleriä 
slilHiseaH nautittavaksi, täysi kuukau-
<R|b hoito. Tilatkaa lääkemääräys 
IA. 9B$. Lähetetään postissa lähetys-
xulut Moritettuna $8.85 hlnoast^ 

rie Apteekki on suurin— 
Bowa. Apteekki Thdyevalleleeai— 

fA LMNCLL 00, fpiilur, wi» 

ed-stvä ia kohota huomattuun ase- ta. ta on se, että laitooista Puhuttaessa 
käytetään neljänlaista tomiilaskua, 

— Joka on aina »valmis otto- milloin yhtä, milloin toista. Ne 
maan toastaan apua eikä koskaan otoat: hruttotonni, nettotonni, fan-

käytännöllisen kätetoyyden hankki- antamaan, ei lopulta löydä suurim- tatouustonni ja painotouustonni 
miseen iekä esiintyy kuten kunnon massa hädässään ketään, joka häntä Kantatouustonniluku ilmaisee 
kansalaisen hiiec ta tekee htöniä huo- auttaisi. kuinka Paljon laiwa todella tooi ot* 
lellisestt. Tällaisella aikakaudella ei j —1 Ainoastaan se ihminen, jolla taa lastia, kttoihiili- y. m. tarpeet 
eívstns'á taloudellisella eikä yhteis- ei ole mitään mcnetetfätoää, woi an- siihen luettuna. ' 
kuntataloudellisella ololla ole toos. taittua onnenpeliin. j Bruttotonniltiku Perustuu laiwa-
tustettatoa, mutta ei myöskään ole j — Kaiken työn ortno on siinä ta-, rungon kuutiosisällykscen, eräitä tilo-

or :rr5 r- i " - " ija lukuunottamatta, eikä se suuresti-

Ilmari 9toetttwflla tzrittauht pert*. 

Toukokuun 21 p. ammuttiin suur
ta pahennusta aikaansaanut yllyttä-

ja ja kiihoittaja Maiju Lassila- hylattawä kSytännSssa M mikä. Sí toasfa miilä ft 4?hdää^ 

RED CROWN 
GASOLINE 

Samoin kun Automobiilinnefcin 

On Tehty Tarkkain Määrittelyjen Mokaan 

Ja Red Gownin Määrittelyt ovat etevim-
mät petroleumi-kemistit ja automobiili-
insinöörit järjestäneet» 

RED CROWN sisältää jatkuvan ketjun kiehumapiste-
murto-osia, alkaen noin 95 asteesta ja jatkuu yli 400 
asteen. Se sisältää oikean suhteen alhaisia kiehumapiste-
mur to -osia, void aksi helposti päästä alkuun vaikka min-
kalaisessa lämpöasteessa—oikean suhteen keskinkertai-
SLa u

t
mfP^ste"mur*°~os*a saadaksi aikaan tasaisen 

vau lisäämisen ja oikean suhteen korkeita kiehu-
mapiste-murto-osia kuumuus yksikköjen kanssa, saadak
si ai aan mahdollisimman suuren voiman, mahdollisim-
man paljon maileja ja nopeutta. 

Täyttäkää Säiliönne 

RED CSOWN'ILLA 
ja ottakaa sitte huomioonne moottorinne reippaus, elämä 
ja voima laskekaa montako mailia pääsette gallonal
la laskekaa paljoko maili tulee maksamaan* 

Standard Oil Company 
Indiana 

72 West Adams St Chicago, U. S. A. 


