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kohdellut Tuskin ehti emäntä
kuulla viimeisiä sanoja kun vi-

hasta sähisten huusi
— Olet aika hassu kun an-

nat tuommoisen syöttilään tulla
silmillesi Kyllä minä varkaat
ajan talostani Mene hakemaan
vallesmanni ja heti! Minä me-

nen vanhaan hinaan ia nävtän

REUMATISMI
Erinomainen parannuskeino sellaisen henkilön
esittämä joka itse on sitä sairastanut Hän
haluaa auttaa jokaista tätä tautia potevaa

Älkää lähettäkö rahaa—Ainoastaan osote

Vuosia kestänyt kärsimys ja toivottomuus
on opettanut tälle nrehclle Mark II huk-su-

Syracuse JS'cw Vork mikä kauhea vi-

hollinen ihmisen onnelle reumatismi on ja on
antanut hänelle myötätuntoa kaikkia niitä
kohtaan jotka ovat sen kourissa Hän ha-

luaa että jokainen reumatismin uhri tulisi
tietämään kuinka hän paransi itseään Lu-

kekaa mitä hän sanoo:

sivat antamaan myöskin raataja-joukoll- e

sen mikä on heille kuu-

luva? Epäilen sitä
Siis meidän on jatkettava tais-

teluamme 'vielä Me emme voi
riemuita suurestikaan tuosta val-

lankumouksesta sillä siitä ei
meille työläisille tullirt vielä sitä
saavutusta jonka eteen me tais-

telemme

Tämä oli jo hyvä askel kansan
vapaudelle ja sivistykselle vaan
sitten vasta syy on olla iloinen
kun olemme siinä yhteiskunnas-
sa josta — muistaakseni tove-
ritar Gratchcff — selosteli tässä
meidän Toverittaressamme Sit-t- e

kun siihen päämäärään saa-

vumme niin silloin ivasta 'meil

Mietteitä Venäjän vallan-

kumouksesta

(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)

sen kautta? — Onko yksilö
myös kukis-

tettu ja työläisiltä orjan kahleet
ratkottu? — Ei Meillä on vie-

lä suuri työ edessämme joka
voi ehkä meistä jatkua vielä
kolmanteen tai neljänteen pol-
veen ennenkuin on päästy sii-

hen kaikille y'htäläisyysolojen ai-

kaan jonka eteen me työläiset
voimiamme uhraamme aatteelle

joka on kaikkien valistuneiden

työläisten päämäärä niin

perinpohjainen ku-

mous

Niinpä oli tuo vallankumous
vasta hyvin hyvin pieni riemun
tuulahdus Venäjän kansalle Tie-

dämme että nyt meillä on

johtajat mutta
missä suhteessa? Olisivatko nä-

mä nyt niitä miehiä 'jotka tuli- -

kuka on emäntä !

Samalla lennähti vanhan tu-

van ovi auki ja emännän suusta
tulvi "varkaita rosvoja — pian
te pääsette linnaan"
Antti vaan nauroi sanoessaan:
— ITyvä on! Ja isäntä seu-

raa emäntiueen samaan taloon
On se hauskaa kun saa olla rik-

kaiden kanssa yhden vertainen
jo täällä maan päällä ettei tar-

vitse vartoa sitä että (taivaassa
yhteen tullaan
— Mitä sinä roisto uskallat

puhua huusi emäntä polkien
jalkaansa lattiaan niin että la-

hot laudat muramat ja emäntä
oli pudota kuoppaan mutta Mii-

na sai kiinni Antti naurahti:
— Olisi saatu lihava rotta lou-

kusta anne mennä vaan!
Tämä puhe sai emännän taas

lä on_ todellinen vallankumous
omaksi hyödyksemme koko

hyöty ja voitto! Sil-

loin vasta me voimme todellises-
ti vapautemme punalippuja He-

iluttaa ja sen voitolle riemuita!
HELLE S

"Minulla oli kovaa särkyä aivan kuin salaman
iskuja jäsenissäni"Mifen Alitalon Antista mli sosialisti

vannomaan :

— Vielä tänä päivänä olet
raudoissa !

"Keväällä 1893 sairastuin lihaksia kolotta-
vaan ja tulehtuvaan reumatismiin Kärsien
tavalla jonka tuntevat ainoastaan ne ioilla
on samanlaista tautia ollut noin yli kolme
vuotta Koetin parannuskeinoa toisensa jäl-
keen lääkäriä lääkärin perästä mutta ne huo-

jennukset mitkä sain olivat ainoastaan pai-
kallisia Lopulta löysin parannuskeinon joka
minut täydellisesti paransi eikä tautini sen
jälkeen ole uusintunut Olen antanut lääk-
keeni henkilöille jotka ovat olleet aivan epä-
toivoissaan ja vuoteenomana ja on se jokai-
sessa tapauksessa ollut erinomainen parannus-
keino Toivoisin että jokainen joka sairas-
taa reumatismia niitä lajia tahansa koettaisi
tätä ihmeellistä keinoa Älkää lähettäkö ai-

noatakaan senttiä lähettäkää ainoastaan
ja osotteenne ja me lähetämme teille

sen vapaasti kokeeksi Kun olette käyttäneet
ja olette huomanneet että siitä on apua voit-
te lähettää sen hinnan $100 mutta ottakaa
huomioon en tahdo rahojanne ennenkuin olet-
te täydellisesti halukas sitä lähettämään Eikä
tämä ole suora tarjous? Miksi kärsisitte enää
kun täydellinen parannus on teille tarjolla
aivan vapaasti? Älkää viivytelkö! Kirjotta-ka- a

tänään MA IIK II JACKSON jo871-- durney Bldg Syracuse N Y"
Mr Jackson on vastuussa tästä Ylläoleva

— Johan sen sanoin että te
seuraatte mukana lisäsi Antti
En ole niin tietämätön kun luu-

lette Tiedän mistä Alitalon rik-

kaudet ovat kotoisin joita on
vuosi vuodelta palvelijain hiellä
ja verellä lisätty Kerran tulee
totuus ja oikeus aukaisemaan
valheen portit Köyhä ei mene-
tä mitään jos se vangitaan syyt-
tömästi mutta rikkaitten rikok-
set kun tulevat ilmi on se heil-

le häpeäksi sanoi Antti sellai-
sella varmuudella että emäntä

Kir MIILIA
JOHDANTO: Antti Antinpoika myy- - hoidan olevan velkaa taloon että ei
daan huutolaisena kun hiin on kuu- - voi lähteä pois ennenkuin velka on

den vuoden vanha kahden hänestä makseli u
vanhemman sisarensa kera He ovat Kuluu kuusi vuotta jolla ajalla
orpolapsia Antti joutuu taloon joka Antin perhe lisääntyy kolmella

sekä huutolaisten että pai- - Bella Vanhemmat lapset joutuvat
kidutuspaikaksi Kovaa saa juule kun kurjuus ja sorto kasvaa

Antti siellä kokea ja olisi kai kuol- - Antti miettii että jos löytäisi Jaskan
lut sen kovan kohtalon seurauksista niin hän voisi auttaa heidät orjuu-jo- s

ei isäntärenki Matti olisi ruven- - desta — Jaska sillä aikaa on siir-m- it

häntä hoitamaan ja suojelemaan tynyt Helsinkiin ja liittynyt siellä
Kului vuosia palvelijat vaihtuivat työväenliikkeeseen
joka vuosi mutta Matti pysyi talossa H— n kaupunkiin oli perustettu

tähden Kerran isännän ja Ma- - sialisti-osast- o Kurikka-Matt- i Iähetet-ti- n
välillä tuli niin kova riita että tiin sinne puhumaan ja Jaska lähti

Matti uhkasi tehdä paljastuksia talon mukaan oppaaksi seudun tuntijanasisäisistä asioista Silloin isäntä teki Jaska hakee Alitalon Antin
ja sovintoryypyn sekaan pa- - lemaan puhujaa

ni myrkkyä ja Matti oli poissa Ku- - Antille kerättiin apua työväen k
taas vuosia Paljon ankaraa koh- - kouksessa niin paljon että hän sai

telua sai Antti kokea mutta Alitalon perheelleen vaatteita ja muita
hyvä ystävä pitäjän rovasti peitä jotta voisi lähteä pois Alita-parhaa- n

kykynsä mukaan kylvi nöy- - losta

nmoius on tOfjenmukainen — Hm

m

SUURI ALENNUS!ryyuon ja alistuvaisuuden henkeä
Antin sydämeen Rinniknulun

Saadaksemme kirjan ulos ja kaikkien luettavaksi myymme(Jatkoa)

Isäntä oli vihasta haleta mut
atu uiuutiuoKustannuKsnia

tyä pääsi Antti palkkarengiksi Ku-

lui taas vuosia Taloon tuli piiaksi
eräs Miina-inimine- nuori nainen ta hänen uhkauksensa eivät atvt- -

loon vielä toiseksi vuotta Alitalon taneet Antti oli rauhallinen
isäntä pelkäsi että Anttikin voisi ikäänkuin ei mitään olisi tapah-josku- s

suuttua ia lähteä Inlnstn siir tiiriiitl-r-M- i Tallit-- „!-: :i S(YT Ä Minkä"

JL 11 tähden?

- — '"""""I litmitl UUHI- -

air - amn josta h

mieheksi seurauksena se ctta kaikki sa- -

Ja niin isäntä laittaa Antin ja Mii- - novat itsensä vapaaksi ensi
nan kuulutuksiin ja määräajan ku- - muti'ttoaikana

Syksyyn ollaan vastasi jo
Jokaisen tulisi nyt lukea tämä kirja

juttua iiaiiKitu rovastin taloonsa
Antin ja Miinan Talon

Jaska pitää hommia sil-

mällä ja koettaa avata nuoren pa

kainen
Ja Antti lupasi lähteä heti

iyt on helvetin vallat irti

Englanninkielisestä teoksesta on otettu ja
myyty jo useampia painoksia Kirja on erit- -

ii_"i iiuim inieiutKimninava ia tosiseikkoihin ne- -

rustuva Saatavana asiamiehiltämme ja

va11:::: Hinta $100

ini Biiuua naicemaan minin orjuu- -
teen rikas isäntä heitä koettaa kyt- - mtitta Antti ei mene niin kauan
keä _ kuin ohjakset ovat minun käsis- -

Isäntä on muonarengilleen antanut jäiltä
vanhan ränsistyneen ja lahon tuvan Alutla Anttl vaan jutteli

ja kokonaan riittämättö- - nalle hym vssäsuin :

män ruokavaraston vuoden palkaksi — Jokohan saamme tänään
Tuli syksy ja kaikki palvelijat jät-- lähteä'?

tivät Alitalon lukuunottamatta Ant- - ATmn ritia ja Miinaa jotka jäivät taloon }'!han Pclosaa! et"

muonapalkalla Uusia palvelijoita ei
a '"'tenkalian tasta selvitään

tullut tilalle joten isäntä onnistui n 'litta Antti rohkaisi :

palkkaamaan päiväläisiä Lähes kaile- - — Voi akka rukka emmehän
ki talon työt lankesivat nyt Antin ja me ole sekaisin Isäntähän se
Munan tehtäviksi
Kun vuosi on kulunut Antin ja T' klU" V lhe

r-
"--

n
vasta-Miina- n

hääpäivästä syntyy helllo Uu1(:fn- lvuka o1sl "skO'i"t
poika ja tyttö Antti eh- - ta rikkauksistaan ylpeilevä Ali-dott-

että lähdetään pois syksyllä talon isäntä päästi tuommoisen
kun tulee palkollisten muuttoviikko melun yhden huulokuskakaran
mutta Miina estelee lasten tähden pois' lähdön takia Topas' huo-
kuu ne ovat vielä niin pieniä SUs
he jäävät edelleen Alitaloon "vielä V1??' ?tta °n slta ollut nlms-yhdek- si

vuodeksi") takin hyotya
Mutta kun tuli taas palvelijain Isäntä oli kertonut emännälle

pestausaika ja Antti ja Miina piiiit- - mitä hän oli nähnyt vanhassa
tivät muuttaa pois niin isäntä sanoi tuvassa ja miten Antti oli häntä

Nyt ainoastaan 50 senttiä
konttoristasuoraan tilattuna

TOVERi - a O e Box 99

Lähettäkää allekirjoittaneelle heti kpl kirjaa SOTA

MINKÄTÄHDEN? Mukana seuraa $

Nimi

Osote


