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on viime päivinä ollut sellainen, että tapauksien nopeassa kulussa

on tapahtunut pieni pysähdys. Sen jälkeen kun tietojen saanti ul-
kopuolelta kaupunkimme on 'käynyt melkein mahdottomaksi,' on ollut

vaikea antaa luotottavaa kuvausta tapahtumien kulusta, Sen vuoksi

oi tämä maanalainen 11 lehti se nm okaan 010 muutamaan päivään ilmes-

tynyt. Tosin eivät tietojen saantimahdollisuudet 010 vieläkään muut

tuneet solia isiksi!että aivan tarkka kuva voitaisiin saada tilan-

teesta maassamme. Varmaa kuitenkin on ,että suojeluskuntalaisten

voittokulku länsi Suomessa ©n koskeymättä jatkunut. Kenraali Man-

nerheimin joukot ovat Tampereen luona, jonne todennäköisesti myös-

kin punaisten voimat keskittyvät. Tärkeitä ratkaisuja on siis ai-

van näinä päivinä odotettavissa näillä souduilla. Jo perjantai-Il-

tana on Tayrporeon souduilla tapahtunut pienempiä etuvartio joukko-

jen yhteenottoja. Sikäli kun varmasti tiedämme on kenraali Manner-

heimin joukko siksi suuri - venäläiset laskevat sen noin 70COC mie-

hen suuruiseksi- ja niin hyvin kaikilla ase lajeilla varustettu

ettei voi olla epätietoista s mille xe puolelle lopullinen voitto

kallistuu.Joukot ja varustukset lisääntyvät sitä mukaa mikäli ai-

kaa kuluu ja siitä johtuu verrattain hitaasti edistyä tapausten

monot
A % n t r o a n rintamalla,

$n myöskin kauan odotettu ratkaisuhotki käsissä, .Punaisten suurol-
I /

la touhulla valmistama retki Antroaan on nyt toteutunut.Kuulemam-
me mukaan nousen punaisten armeija korkeintaan 21300 a 5000 mieheen
Hyvin varustetulla ,miesluviltaan suuremma]la,Johdoltaan moninver-

roin otevämmallä ja asetukseltaan hyvin varustetulla ;niojaluskun-
ta joukolla on odotettavissa voittoisa haistelu. Kun yhteys Antre-

»V i ■ •!•• _. -

an kanssa saataneen järjestetyksi ,voimme pian antaa luotettavat
tiedot tapahtumain kohityk.st st a,Missään tapauksessa oi yleisön pi-
dä uskoa niitä valheellisia tietoja,joita Antrean ulin-
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kuin kaikista muistakin tapahtumista levittää.





hirveiksi,• hs övat kaikilla siksi tunnettuja,6ota mitä ei

tarvitse tässä ryhtyä kuvailemaan.Jokaiselle ajattelev viis

kansalaiselle on selvää, että lauvantai aamuna tapahtuaoet

väkivchh.an teot ovat suoraa provokat sioonia*Saadakseen har-
joittaa verilöylyjä rauhallisten asukkaiden keskuudessa ovat

punakaartilaiset itse järjestäneet ne kauhua herättäneet yk-

sityisten talojen pommitukset , joista rikkiammutut seinä 1 .

säretyt Ikkunat, hävitetyt huoneet kertovat.Bnt-Pietisen ta-
loon kohdistunut hyökkäys onkin nyttemmin saanut selvityksen*

sä.tarkoituksena on ollut saada mainittu talo kokonaan puna-

kaartilaisten käytettäväksi ja sotilaiden asuttavaksi.Kaik-
ki mainitun talon asukkaat ovat nimittäin eilen käsketyt
muuttamaan pois. Talosta aij ottanen nähtävästi muodostaa jcn*

kun le imen '•'linnoitus" , josta voidaan hallita koko asema alu-

.v-v-r-i.manalalla teollaan ovat punaiset lisänneet jo unnestään*

mi ras kast a syntitaakkaansa*
Vangitsenisst j a t k u v a t .

; lii och. i' Vangittu jon kaupvakila i at a n luku nouse o j,> n

hmm mutkaotukset ja ryöstöt jatkuvat järjostelmällisesr

Vrvitvujen omaisia »ystäviä ja heidän kärsimyksiinpä osaa

o-i ravia manealaisia voimme kuitenkin lohduttaa sillä ttecKlm

ottä vapautuksen ja koston hetki varmasti koittaa piankin..

Taisteluamme laillisen yhteiskunta järjestyksen puolesta seu-

rataan suurella myötä tunnolla kaikialla sivistyneissä maa-

ilmassa. Euroopan sivistyneistö käsittää hyvin .että Suomea o-
käyty taistelu on koko Euroopan rauhan ja 'J*ärjostyksGu puo-

lesta tapahtuva taistelu.-Onpa Ruotsista saapunut us el te-tuho;
-

£5
* a vapaa ehtoisia ottaakseen osaa kenraali Mannerheimin joh-

Polla tapahtuvaan taisteluunJonäpn bolshevismista ja sen

suomalaisestä asoveljeydostä f savutettava voitto merkitsoo

koko sivistyneen maailman voittoa sekasorrosta ja anarkiasta
Vel;Jeksöttuck a n u o t t a s i 1 1 a ,

Perjantai -iltana riitaantuivat täkäläiset aseveikot punakaar-
tilöi set ja sotamiehet keskenkin .Venäläiset tekivät hyr>3ikävk-
per. piru akaart i laisten vartioina viinavarastoa väet a«m ./la po-
lussa käytettiin kuularuiskujaln ja lienevät kummatkin rairm
tetupuolet menettäneen useita miehiä »Toivomme menestystä täVläiselle yhteistoiminnalle.




