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Tampereen Sanomat
N:o 43 – 29.10.1867
Pahantekiöitä. Waasanlehti kertoo, että sikäläisessä wankihuoneessa säilytetään kaksi niillä
seuduilla tunnettua ja pelättyä miestä Härmästä, Isotalo ja Rannanjärwi, joista wiimemainittu
sanotaan nykyisin muutamana yönä ampuneen
Kauhawan nimismiehen Hägglund’in huoneesen
ja niin tarkoin osanneen, että laukauksen molemmat kuulat oliwat tunkeutuneet sänkyyn, jotta
Hägglund epäilemättä olisi heittänyt henkensä,
jos hän silloin olisi maannut, mutta kaikeksi onneksi hän ei wielä ollut sänkyyn kerjennyt.

Tampereen Sanomat
N:o 100 – 22.8.1882
– Murha. Alahärmässä murhattiin t. k. 13 p. tuo
kaikellaisista konnantöistä aikanaan niin kuuluisaksi tullut talokas Antti Rannanjärwi. Seikka tapahtui aiwan hätään ja enteilemättä. Kyläläiset oliwat kokoontuneet muutamaan leikkuutalkoosen, jossa tawallisuuden mukaan saatiin
wähän wäkewämpiäkin maistaa. Muun muassa
syntyi sitten illalla talokasten A. Rannanjärwen
ja Erkki Yliluoman kesken jonkunlainen sanakiista, jota jankutettiin siksi, että A. R., kydöllä
kun oltiin, heitti E. Y. wesiseen kuoppaan. Tästä
suuttui E. Y. niin silmittömiksi, että päästyään
kuopasta ryntäsi A. R. kimppuun ja löi häneen
useoita niin pahoja haawoja, että A. R. noin neljännestunnin kuluttua kuoli werenwuotoon. Erkki Yliluoma panttin paikalla kiinni ja lähetettiin
Waasan wankilaan.
Muuten sopinee tässä yhteydessä wielä mainita, että Rannanjärwen kuuluisa toweri Antti
Isotalo, pääsee nyt juuri tämän kuun lopulla irti
Kakolasta 12 wuotisesta wankeudestaan ja saapuu luonnollisesti paikkakunnalle, jossa hänellä
on wielä talo täydessä woimassa, kertoo W. L.
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Sanomia Turusta
N:o 182 – 23.11.1882
– Antti Rannanjärwen murha. Talollinen Erik
Yliluoma, Ylihärmältä, löi, kuten ennen on mainittu, tätä ennen niin kuuluisaa roswo Antti Isotalon osallista wiime elokuun 12 p:nä Rytinewan
kuokkamaalla Ylistarossa puukolla jalkaan, käteen ja käsiwarteen sekä rinnan oikeaan puoleen
niin että Rannanjärwi haawoista kuoli.
Murhaajan, jonka Antti Rannanjärwi tilaisuudessa oli tuupannut wedellä täytettyyn kuoppaan josta oli suuttunut, tuomitsi Isonkyrön kihlakunnanoikeus syyskuun 13 päiwänä kuritushuoneesen kolmeksi wuotta.
K. Waasan howioikeus on t. k. 14 p:nä wähentänyt rangaistusajan kahdeksi wuodeksi ja
kuudeksi kuukaudeksi.
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