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krippi tekee täällä kamalaa kaanedes yrittäneetkään kokoussaliin jossa laulettiin useani- - lilla Tulkaa kerrankin joukolla a
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makaa hautaustoimistoissa ruumiita kerasti työssä Joka iltahaalilla on tlln J'a laulettiin jonka jälkeen läh- - Venäjän vallankumous vuosijuhlaa
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jir loutuu entisten tilatta vuoroaan kokouksissa Kannattaiaioukkomme punanen juhlayleisö
odottamaan Sinne joutui kansalai- - on myöskin' monenkertaiatunut siitä Plianen nauha rinnassa ja miehillä Näyttää siltä kuin Ilaymondin suo-

piakin viime viikolla kuusi tai seit- - mitä se oli joku aika sitten oh sitäpaitsi vielä union merkkinen- - malaisten elämä olisi niin hyvällä
seinän Elizabeth Hughess Lauluseuramme johtaja toivoo tel- -

lfl 'akissa Ensimaisia kun olin niin kannalla ettei enää parannusta tar-tia- s
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sa rinnakkain samaan hautaan" Kun liittyvän laulamaan Koettakaapas
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ole vielä Waan tunnen että krippi joukösta Harjotukset on joka kes- - luu8llla saatetaan toveriya naja vii- - lmlHa e„ o]e voinut tehtävääni täyt- -

alkaa hiljalleen minussakin tappa- - kiviikko-ilt- a ' neiseen lepooiiba joku eiaissaan on tää kun oikea käteni on ollut useita
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keuhkoihin saakka niin tulokset ovat ta saakka joutuneet tekemään työtä glHen tulemme tilaajiksi ja uskon et- - tp-

selvät Sadetta toivotaan ja se on- - ja kirjotus ja muu henkinen kehitys ta tulemme nuoremmiksikin kun Iu- - 11"
kin ainoa pelastaja Jollei tule pian on jaanyt sivuasiaksi jotfen se aikui- - emme nuorten lehteä

stoon välittäjäksi valittiin

sateita niin tuho mitä tämä tauti sena sitten käy huonosti Saaren muori
Oscar Wilson Virolaisten edustaja
saapui kokoukseen pyynnöllä että
meidän osasto' ryhtyisi heidiin kans
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saapi aikaan on sanoin'-kuvaamato- - Osaston toimintakin— tahtoo olla
VVolftond rakennuksen tulipalossa enemmän velttoa Poikamiehet
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saan yhdessä toimimaan Venäjiin vai- -
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päin hommansa Suomalaisia naisia ei tenpäivän iltamasta Ei sillä taval- - maa varten jonka tulol käytetään
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joku koiran silmä meni ja selvitti aikaa ja kykyäkin toimia mutta — —
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TOVERITTAREN
w: laisten hommaa Ja siiloin kuin Kuu on qjnpeluseuran kokous niin
ampiaispesästä pomahti lentoon po- - osaston jäsenetkin kyläilevät muu-liisej- a

salapoliiseja ja mitä ikinä alla "fa panevat toimeen korttikekke-saatii-

liikkeelle laitettiin kajotta- - reitä ja niin edespäin Ja sentään
maan kulkuetta vaan pojat pistivät vaativat että jonkun yksilön pitäisi
kampoihin minkä kerkesivät ja koet- - olla niin nöyrän että aina kävisi

selvittää että isillä on erehdys sia rukoilemassa toimintaan s

oli se että yli 150 poi- - kaas hyvät naistoverit onko yhteis-ka- a

kulkueen toimeenpanijoita jou- - toiminta vain jonkun yksilön asia
tui putkaan ja yksi irlantilainen sa- - Onko oikein että me istumme

hautaustoimistoon Osa on mettomina pelaten korttia ja_ puhel-pääasy- t

sakoilla pois putkasta vaan Ien turhuuksia kun riistäjämme
on kai raskaampaa edessä maila aikaa keksivät keinoja joilla

kuin sakko voivat taloudellisen ja henkisen ase- -

iime sunnuntaina klo 4 lensi viisi mamme saaria aina vain kireämmäksi
ilmalaivaa Butten yläpuolella Onni Viime viikollakin vetivät nsnästä
etteivät laskeutuneet liian alas Sii- - tämän paikan työläisiä llmotettiin
nä tapauksessa olisivat saaneet pian etta pääsee vapaasti katsomaan n

kökuvia ja uteliaat Uimiset täyttivät
Juuri kuri olin tätä kirjottamassa haalin ääiään myöten Saivat kuuli

ilmestyy huhtik 23 p sisältäen kirjotuk-
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hen tulee lasten näytelmiä ja kuvaelmia
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säin kupariporvarien "pillin" Butte llplln sotahumpuukia ja kun lähtivät
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i w w: Iäisten haalillo oli tehty vie- - ''iä SO senttiä ja naisia 25 senttiä
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railuretki kaupungin virkakunnan toi- - Rehellistä peliä eikö? Suomalaiset ei- -

mesta ja vangittu vii 40 henkeä se- - vät suuresti kannata näitä tällaisia
kä viety linnaan "Tämä on kuten hommia - Siksipä olivat siellä esittä- -

jo sanoin "Minerin" uutisia joten neef' ptlä lnvit ottamaan meidän
en voi ästä tehdä tälfä kertaa tä- - iltamatuloislamme puolet Saapa
män kummempaa selvää ' nähdä kuinka siinä käy Muut kan- -
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Porvarit koettavat kaikki konstin- - saH'sm"let pitävätkään täällä har--
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jatkuvaa innostusta yhteistyössä
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Ien että olenko minä yksilönä tehnyt kuoli tapaturmaisesti tov Joe Lynch
sen eli tuon työn onnistumiseksi? Kaatuva puu löi hänet heti

ainakin yhdet ja samat saa- - aiksi Sitten seuraavana päivänä
vat yön päivän kanssa rähjätä toi- - loukkautui toinen mies jota hoide-se- t
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