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teli hän jos kaikki olisi mennyt KIRJE ILMAJOELTA- ka sai osakseen ennenkuin tuli

niinkuin oikein Allaoleva kirje on saapunut ammutuksi Hän oli ollut siellä

N0j mkä siinä? Täftiin Ore Ivar M Saaren- - Malmin asemalla punasteli' aika-- "

Hilda kertoi esteensä päälle na kirjurina tai asemapäällikkö- -

Sitä näin oppimaton aina Sydämelliset kiitokset kirjees- - nä hän kun oli saanut yliopisto-erehty- y

Panin rahani huonoon' täsi" Olin sanomattoman iloi-- sivistyksen Hän yritti Venäjäl-pankki- in

Tuhat dollaria oli nen kun sain kirjeesi pitkänäper- - le pakoon- vaan saivat hänen

parikissa talletettavana kun il- - jantaina En tiedä mistä alan kiinni Koivistolla Itse hän to- -

sinä taana onsi nyt niin pai-
- suau uu uauiauaa iuuuul ja on

ettäjon kirjotettavaa kaiken sen jäi- -
™:4 nll

Keeu unia uiauu uu viime auwi- -

na tanahtunut Se on ollut niin

julmaa että kyynel tipahtaa sil- - seit verran aikaa että oli kir-Lo- n-

mästä- - kun sitä vähänkin iii mi- - iottamit kirjeen jonka eräs pappi
sen luontoinen ihminen muiste- -' sitten oh ottanut toimittaakseen
lec hänen vaimolleen (hän oli jo
Täällä pn nykyään kaikki niin- naimisissa) Kyllä se oli ollut

hirmusen kallista että on ikä-- liikuttava kirje Hän oli kerto-vä- ä

kun joutuu jäämään ilman nut että ei hän enää voisikaan

kämppää tällaisena aikana Ny-- elää- - sillä hän on niin rääkätty
kvään maksaa 5000 markkaa tyn — Lupasit myöskin tulla

ELINTARVEKEINOTTELU

Perä-Pohjol- elintarvviran-omais- et

keinottelemassa
sylikaupalla

Viime aikoina on alkanut run-

saasti virrata norjalaisia sillejä
Ruotsin kautta Suomeen Niitä

on hankittu tarjolle ei ainoas-

taan luvallista tietä Perä-Pohjol-

elintarvetoiiniston välityk-
sellä vaan myöskin verraten run-

saasti salakuljetustietä
välityksellä maa-

lian hankituiksi kerrottuja sille-

jä tarjottiin hiljakkoin Perä-Pohjol-

elintarvclautakunnille 385

nikalla tynnyri mutta huonolla

menestyksellä koska yksityiset
tarjoilivat samanlaista tavaraa
275 hikalla tynnyrin

heräsi pian tämän jäl-

keen epäilys että "elintarvetoi-mist- o

luultavasti aikoi periä vä-

lityspalkkiona tämän kohtuutto-

man hinnaneron

Myöhemmin on levinnyt tie-

to että Perä-Pohjol- elintarve-toimis- to

olisi- avustanut erästä

yksityistä liikemiesyhtymää
kallishintaisen

sillimäärän hankinnassa Näitä

sillejä luullaan ainakin Rovanie-

men elintarvelautakunnan osta-

neen n 500 tynnyriä Varmasti

tiedetään sen ostaneen 250 tyn-

nyriä Näinollen on Rovanie-

men elintaryelautakunnalle ta-

hallisesti saatettu n 25000 mkn

tappio ja jos hankinta käsittää
luulotellun 5C0 tynnyriä on tap-

pio luonnollisesti kaksinkertai-

nen Tappio käy sitäkin suu-

remmaksi sillien pian halvetessa
— Tämä seikka onkin johtanut
etsimään asiaan lisäselvitystä

motettiin ' että pankki on tehnyt
vararikon

Hämmästyin
— Menctitkö rahasi?
— Ei nyt aivan kaikkia Sain

parisataa dollaria takasin

pu luvattiin joskus Ei ole kuu

lunut
— Ja sinä teet yhä työtä yhtä

kovasti säästät ja kokoot uudel-

leen — niinkö?
— Minulla on toki jälellä muu

takin omaisuutta On kaupun-

Rissa lotti Sekin pitäisi saada

myydyksi Olen odotellut li into- -

jen kohoamista — Kai se raha- -

'km joskus maksetaan takaisin

Kyllä ne herrat niin lupasivat
Oii kuulemma pesässä myymä- -

töntä omaisuutta — maatiloja ja
kaikkea Ei näiden asioiden
vuoksi vielä voi Suomeen läh- -

teä
Hän raukka uskoi saavansa ta--

kaisin menetetyt rahansa Hml
Uskoo herrojen keinottelijoiden
lupauksiin
— Etkö ole menettänyt ter--

vevttäsi tehdessäsi alinomaa niin

kovaa ja likaista työtä kysyin
— Vai enkö En minä nun- -

kään terve ihminen ole

Sitten hän nävtti jalkojaan
— Katsohan tänne näet!
Aivan kauhistuin Hänellä oli

jalat ajettuneet ja paksut kuin

sahatukit
Sitten hän kertoi:

Eräänä talvena olin työssä
metsäkämoällä keittämässä —

Siellä tietysti vaivaannuin ja He ovat olleet yläluokan seuras-kvlmetvi-

londuin sairasta- - sa iossa on kehuttu olevan käik

nä partaalla ammuttu itse
rf-ie- i "Miin ciil-- la
yutuoi j
hilianen mies! lian oh saanut

pian suomeen :vima sna vis- -

toin olen niin kyllästyin t taalla
olooni että luulen etten ikinä
enää tänc tulisi jos täältä vielä

pois pääsisin Ivyllä täältä on
minulla niin ikäviä muistoja —

Olepa hyvä ja kirjota jos siellä

olisi mitään mahdollisuutta enaa
näin vanhan ukon tulla toimeen
— Olisi niin paljon kirjotettavaa
vaan eihän sitä yhdellä_ kertaa
ehdi kertoa Siis hyvästi

MANNERHEIMIN RUOTSIN
MATKA

s

Kuten tiedetään nostivat Ruot-

sm vasen m srososiansm vauio- -

päivillä välikysymyksen lainan- -

Kenraali iviauiiernciuMu iiuiliviiu

johdosta Tukholmaan Helsingin
Sanomien kirjeenvaihtaja kertoo

tapauksesta :

Välfkvsvmvlkseii teikiiä Veu- -

nerström (sosialisti) selitti ettei
hallituksen olisi ipitanyt pane-

malla valtion voimakeinot Man-

nerheimin vierailun yhteydessä
näytteille antaa talle ruotsalai
sen valtiotoimen leimaa laten
on halrftus itse ollut mukana re- -

pimässä auki haavoja mistä vai

tioinimsten äsken puhui iyo- -

läispiireissä on ollut vallalla se

yksimielinen mielipide etta kan- -

sanvaltaisen Ruotsin on jyrkästi
kieltäydy ttava vehkeilem valko- -

sen Suomen kanssa Manner- -

'heimia ei tällä taholla voida pi- -

tää minään vapaan laillisen ja
kansanvaltaisen 'Suomen vaan e- -

rään terroristisen vähemmistön

edustajalla Me haluamme mie-

lellämme yhteisymmärrystä Suo
men kansan kanssa mutta emme

halua kauniiden maljapuheiden
yhteisymmärrystä vaan teoissa
ilmenevää kansain skandinavis-mi- a

Ahvenanmaan kysymyksen
onnellisimpana ratkaisuna piti
puhuja Ahvenanmaan kansainvä-

mn n o ke stososia istise a ta-

holla on tuskin ollut olemassa
muuta mielipidettä kuin se että
tämä kutsuminen oli epäviisasta
jos sen tarkotuksena on ollut se
minkä valtioministeri mainitsi

nijn 0n nyt selvää ettei tätä tar- -

kotusta ole saavutettu Hallituk- -

märtää että käynti saisi aikaan
vain kiivaan mielipiteiden vaih- -

don joka varmaankin on jättänyt
Mannerheimiin epämieluisan vai--

kutuksen ja ioka Suomen sano- -

malehdistössä on aiheuttanut an- -

karoita hyökkäyksiä Ruotsia vas- -

taan Sen sijaan että olisi hel- -

pottanut yhteistyötä on tämä
vieraaksi kutsu vain luonut uusia

ärsytteitä Sen vuoksi olisi ollut

parasta odottaa kunnes säännöl- -

nynnala maata — parhaat pai--

kat 'Merkitsen tähän vähän nii- -

tä huimaavia hintoja mitä täällä

nykyään täytyy maksaa Ta- -

vallinen lehmä 3000 Smk hevo- -

nen 6000—7000 Smk elintar- -

peet: voi 40—50 Smk kilo ka- -

nanmunat 250 kappale Rukiis- -

ta on maksettu monenlaista h in--

taa aina tuhanteen markkaan
hehdosta ja ylikin ja kaikki sitä
mukaa Maanviljelijät täällä o- -

vat hirveästi rikastuneet maito
maksaa 125 litra kaupungeissa
3—5 markkaan litra Elämä on
ollut taistelua elämästä ja kuole- -

masta Ihmisiä on kuollut suo- -

rastaan nälkäänkin niitäkin jot-

ka ovat olleet vajaana
' Siellä

ette usko minkälaista leipää tääl- -

lä on ihmisten" täytynyt syoda
Sieltä kai lähetetään ja on Jo
lähetettykin elintarpeita ja siel- -

tä ovat Mr Svensonit ja-- Hoove- -

nt täällä käyneet meidän oloja
tarkastelemassa Vaan tuskin he
tietävät todellisesta tilanteesta

ki hyvin ja mahtaako se vilja-
-

maara mita sieltä on jo saapu
nut joutua sinne missä olisi

suurin hätä Se on arveluttavaa
silla toiset eiavat yieinsyyuessa

Sinä arvelit olenko minäkään
enää elävitten joukossa vaan
olen sentään säästynyt En oi- -

i„t „!= inssa lai- -

tojsessa 0] paijon sellaisia hen- -

kj' ot(a cjvat 0le mitään pa- -

jma Yehneet
' ainoastaan olleet

työläisiä
T-
-

~v-- f

sie]lä kovlt iärsjmykset kestää
Sidlä lieitä kuoH nälkään noin

15j000 a kuka tietää kuka ]leis

tä siejtä hengissä pääsee jotka
n :„" vimmassa
En osaa kyllin kuvata niitä

kauhuja joita täällä on tapah-

tunut jälkeen kapinan kukistumi- -

naioe akin o i paikka iossa te--

lotettiin virallisten tietojen nm- -

kaan 70 Yksityistiedot tietävät
kertoa että 400 olisi Seinäjoella
telotettu kaikki ilman tutkintoa
Tähän asti saatujen tietojen mu- -

kaan on kapinan jälkeen telotettu
lälies 20000 henkilöä Maanpa--

suuret määrät samoin on kan- -

salaisluottamus pois ja siitä huo-- "

limatta on n}dyään 80 sosialisti- -

edustajaa valtiopäivillä
Sinä kysyit myöskin ikulai- -

sistasi Helsinsissä Veljesi J
Rautio on kuollut — Mari Ahl- -

ström on elävitten joukossa
Mutta hänen poikansa Ali (Ala- -

rik Älhström kirjeen saajan si- -

sarenjioika) on itse kaivanut

hautansa kuten niin monet

maan vuoteenomana kolme kuu- -

kautta Laakan sanoi etta kyl- -

masta sain- "ruusun" jalkoihini
— Kylläpähän siellä Suomessa

paranevat sanoi han toivorik
kaana
— Vastoinkäymistä vastoin

käymisen jälkeen sanoin sääli-

telien
Hänelle puhelin naiden hänen

kokemuksiensa yhteydessä sosia- -

lismista Koetin hänelle tehdä
selväksi että sellaisella yksilöi--

lisellä ponnistelulla ia säästäväi- -

syydellä ei voi paljon asemaansa

auttaa ri sima smu esu vuua

jos terveytensä menettämällä saa

kootuksi muutaman kolikon

jonka sitten useassa tapauksessa
kaikenlaiset petkuttajat pisuivac

pussiinsa
— Niinhän se tahtoo olla

— Niin se on ! Amerikan ka- -

Rovaniemeltä päin missä kerro-

taan että mainitun liikemiesyh-tymä- n

kolmas jäsen olisi Rova-

niemen elintarvelautakunnan pu-

heenjohtaja joka oman kunnan
asukkaiden kustannuksella olisi

itselleen hankkinut kymmenien
tuhansien voiton — Ihmettelyä
on herättänyt m m se että Pe--

elintarvetoimisto oli-

si toimittanut sillikaupan yksi-

tyisten gulashien käsiin saamat-

ta mitään välityspalkkiota

Nux Kautapillerit
Ihmeellinen lääke yleiseen heikon-tumisee- n

ja viisyneoseen tunteeseen:
alakuloisuus pahat unet hermostu-

minen huono ruokahalu heikko ruu-

ansulatus umpitauti pahanhajuinen
henki paha maku suussa pääntautl
Nux Rautapuleri ylOBraitentaa voi-

maa ja elinvoimaa
Nux rautapllleri on varmasti taat-

tu Täydolllnen tyydytys Ellei niin
saatte rahanne takasin Nux Rauta-pille-

on ylöspautu lasipurkkiin 100

marjaa purkissa hinta $100 yhden

kuukauden hoito eli $500 6 palloa
kuuden kuukauden hoito

Saatavana ainoastaan

Hellbergin Apteekissa
Astoria Ore

Klrjevaihto voi tapahtua:
Hellberg Drug Co

279 W Bond St Astoria Ore

HUOMAUTUS! Tarvitessanno ap-

teekkialalle kuuluvaa tavaraa voitte

tilata niitä samalla osotteella Mak-sp-n

postikulut
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+
SUOSITTELEMME

+
+

Olemme aina valmiit palve-

lemaan

+
teitä kaikenlaisella +

ajurilltkkeen alaan kuuluvalla +
työllä +

SEABORQ TRANSFER CO +
Puhelin 466 Astoria Ore

M 1 1 1 I I I 1 M-I- -I 1 1 I I 1 I I 1 M--

Huolehdi myös siitä
että naapurisi myös lu-

kee ja tilaa Toverin

pitahst! sinunkin työstäsi saa yli- -
Sen

'suosiollisella avustuksella
ocinsamio- -

listyttamist Ellei tama voi

Sitä enempi saa mita ~„t :rtlltnt Wnnttiin vksiin pahtua ratkaiskoon kansanaanes- -

enempi uurastat Et koskaan ole kasoihin j0jssa ilman mitään tvs- -

saanut työstäsi taytta palkkiota tutkintoa heidät ammuttiin nai-- "Socialdemokratenin" toimitta-e-t
silloinkaan kun olet luullut „ i„0:nu„ n„unc„ Qp-

- n ii u„„„i„„ ft
4 nl!in IliriHI POH Muuccu uvm

NAISTEN OSUUSKOTI

2185—15th St
SAN FRANCISCO CAI

Telefooni: Market 3958

SAN FRANCISCO
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NAISET Huom!
LISÄ LETTEJÄ KAMPAUKSISTA

valmistaa kohtuhinnoilla

HELMI NELSON

1107 No 12th St Superior W!s

Lähettäkää hiuksenne ylläoleval-l- a

osotteella Valmistan niistä sel-

laisen letin kuin niistä parhaiten
tulee Maksun voitte suorittaa sit-

ten kun olette saaneet letin lijmuutkin Kuka voi mitata ne liset olot ovat palautuneet
mitä hänkin rauk- - messa


