
~· t t + I t + + I I t + + I + + I I + I I Il 
+: PUGET SOUND POSTEN 

is the oldest Swedish week- · 
ly with continuous publica
tion in the Pacific North
west. Covers Southwestern 
Washington entirely and the 
Pacific Northwest generally. 

••••+++++++++++++-+-+++ 
t Thru our Scandinavian pub
+ lications you may reach a ± greater number or Scandina· + vinns in the Pacific N orth· 

i west than thru a.ny other ad
vertising medium. 

Httttttt++++++++++++~ 
Published in the lnterest of the Swedish Speaking Population of the Pacific N orthwest 

Puget Sound Publishing i Comp:my, Inc. $ 
tttt+tttt I + + + + + +tt ••••• I 

41:STA ARG. 

TYSKLAND VÄGRAR 
BETALA VIDARE 

KRIGSSKADESTÅND 
Skall Lausanne-lrnnferensen med

föra lisa i världsekonomien eller 
ett sammanstöi·tande? 

T y s k e · rikskansleren Heinrich 
Bruening notifierade i måndags de 
europeiska allierade makterna, i
synnerhet Frankrike, att Tysk
land varken kan eller vill betala 
vidare krigsskadestånd. Han för
u tsacie att finanskonferensen i 
Lausanne nästa månad ·skall leda 
antingen till återställande av den 
världsekonomiska situationen eller 
till totalt sammanstörtande. 

I notifikaitonen uttalade Brue
ning öppet trots mot de allierade 

·· nationerna och förklarade, att om 
icke Europa ingår på ett resona
belt avväpningsprogram, Tysk
land skall se sig tvingat att ar
mera i jämlikhet med sina gran-

COlUMBIA-KONFEREN .. 
SENS ÅRSMÖTE 

Pastor N. William Anderson, Spo
kane, omvald till president 

Columbia konferensen av Augu
stana synoden höll förliden vecka 
sitt 40de årsmöte i Spokane, och 
enligt rapport till denna tidning 
var mötet välbesökt och mycket 
lyckat. Bland notabla gäster och 
talare vid detsamma märktes sy
nodens president, Dr. G. A. Bran
delle. 

Vid i torsdags företaget tjän
stemannaval blev pastor N. Wil
liam Anderson vid svenska luther-
ska Salem församlingen i Spokane 
återvald till president. övriga 
tjänstemän blevo: Pastor C. A. V. 
Lund, Mount Vernon, vice presi
dent; pastor C. G. Bloomquist, 
Seattle, sekreterare, och Dr. C. R. 
Swanson, Seattle, kassör. 

nar. H~n säger vidar.e a~~ antin.-· I LYCKAJ MISSIONSM""TE 
gen maste efter-kngsbordorna, 0 
som ned tynga icke blott Tyskland 1 POR 
utan hela Europa, ja, hela världen, I TLAND 
underlättas och avlyftas, eller 
också för. estår anarki.. Folket i I No ·i·a V"' tl t M. · k f • • •. 1 as {US ens 1ss10ns on e-
vårlden kan icke mycket langre en h""ll •tt n ••t • p t r s o si arsmo e 1 or -
bära de vedermödor och det eko-
nomiska tryck, som ännu vidlåder 
i följd av kriget. 

Förenta Staterna är naturligt
vis icke direkt intresserat, vad 
beträffar Tysklands vägran att 
göra skadeståndsbetalningar, men 
om de utebliva är det fara värt 
att detta lands gäldenärsnationer 
skola finna god ursäkt för att 
vägra betala sina väldiga krigs
skulder och yrka på obegränsat 
moratorium, vilket alla tecken an
tyda att de ämna göra. Emel
lertid motser världen med spänd 
förväntan vad den förestående 
Lausanne finans-konferensen skall 
uträtta. 

FÖRSVUNNA ALASKA .. 
FLYGARE 

På flygtur från Nome till Point 
Barrow 

land förliden vecka 

Med början i onsdags f. v. och 
avslutningsmöte på söndag kväll 
höll Norra Västkustens Missions-
konferens sitt årsmöte i Svenska 
ka Tabernaklet i Portland, vid vil
ket församlingarna inom konfe
rensen voro väl representerade. 

På söndagseftermiddagen firade 
lokalförsamlingen i Portland sin 
45-årsfest. Hälsningstelegram och 
brev från f. d. pastorer inom för
samlingen upplästes, och festen 
blev i allo mycket anslående. 

Pastor Wm. L. Hawkinson i 
Po!'tland valdes till ordförande; 
pastor C. F. Pihlström, Spokane, 
vice ordförande; pastor Melvin 
Dahlström, Powell Valley, sekrete
rare; pastor David Swanson, Mt. 
Vernon, vice sekreterare; Mr. 
John Isaacson, Seattle, kassör; 
pastor A. G. Sporrong, Seattle, 
distriktsuperintendent. 

Norra Västkustens kvinnoför-
Mrs. Edna Christofferson och ening valde Mrs. C. D. Swanson, 

två aviatörer, W. Graham och Mt. Vernon, till ordförande och 
Geo. Lablin, som för någon tid Mrs. Carl Johnson i Everett, till 
sedan anträdde en expedition för sekreterare. 
att speja efter den förlorade ån- Av inlämnade rapporter från 
garen Baychimo, hava sedan nä- de olika v.c r k sam hetsgrenarno 
ra två veckor varit försvunna i framgår att verksamheten gör go
nordligaste Alaska. De avgingo da framsteg. 
från Nome den 1 maj för att fly- Bland besökande vid konferens
ga till Point Barrow, men ehuru. mötet märktes pastor E. Stoken
avståndet blott är 400 :Uil, hava berg från Minneapolis och missio
de icke ännu ditkomnnt. Man nären Carl Malmström från Gua
fruktar att någon olycka hänt, så temala. 

TACOMA, WASH., FREDAG DEN 13 MAJ, 1932 

Två svenska åldringar 

l'i'Urs. Anna Maria Holrnnson 
Med hedersplats som den äldsta - Även en annan åldring i vår 

moder i Tacoma hyllades vår vör- landsmanskrets hedrades nämnda 
<lade landsmaninna Mrs. Anna dag i samma kyrka. Vid afton
Maria Hokanson och förärades en gudstjänsten blev nämligen An
ståtlig blomsterbukett vid guds- drew Bloomquist ·såsom varande 
tjänsten i söndags, "Moders dag," den äldste tillstädes varande fa
i Central lutherska kyrkan. Mrs. dem förärad med ett bibel prakt
H. är född i Sverige 1830, kom exemplar. Mr. B. är född i Sve
till Amerika 1862 och till Tacoma rige för 83 år sedan och har varit 
1897 och bosatte sig i sin dotters bosatt i Tacoma sedan 1920. Han 
och mågs, Mr. och Mrs. Chas. är fader till pastor Ernest C. 
Escenes hem vid East Harrison Bloomquist i Rockford, Ill., förre 
street, och har sedan, dess tid pastorn i härvarande svenska lu
efter annan gästat hos ett eller therska kyrkan. Oaktat Mr. B. 
annat av sina barn. De ännu le- inbjudits att på gamla dagar vis
vande äro till antalet sju, nämli- tas hos sin son i pastorshemmet 
gen Johan i Eatonville, Anton i Rockford, har han fattat sådan 
och Mrs. Hilma Gustafson i Aber- förkärlek för Tacoma, att han fö
deen, Peter i Sverige samt Mrs. redrauer att framleva sina dagar 
J ennie Escene, Erik och Carl i . ~ 
Tacoma. Mrs. H. är fortfarande hårstådes i vännerna Mr. och Mrs. 
vid rätt god helsa och högt av- Bernhard Andersons gästvänliga 
hållen av en stor vänkrets. hem. 

GOSSEBARNET LINDBERGH FUNNET MöRDAT 
Liket av överste Charles A. Lindb.erghs lille bortstulne son på

träffades i torsdags i en skogsdunge ungefä1 fem mil från Lindbergh 
hemmet. Upptäckten gjordes av en neger, som lrört in i dungen för 
att hemta ved. 

Barnet hade blivit brutalt mördat; det fanns två djupa sår i hu
vudskålen. Liket låg i en dalsänkning och var delvis betäckt med 
grus, grenar och löv. Det var så förvittrat, att det endast kunde 
identifieras genom några trasor av kläderna samt benkonstruktionen 
och tänderna. Det antages att den lille blivit dödad för 72 dagar se
dan, samma dag som han bortrövades. 

att de måst nödlanda å någon _ 
obebyggd trakt. 

TELEFON STOCKHOLM 
HALVA VÄRLDEN RUNT] 

Rermudaöarne och Honolulu i di
rekt förbindelse med 

Sverige 

Arrangörer av och medhjälpare i våra 
skandinaviska radio prof!,ram på KV I 

utför En rysk "vit" fanatiker 
dådet av hämndgirighet 

NO. 20 

I söndags avgick Akron, värl
dens största styrbara luftskepp 
från Lakehurst stationen i New 

Paul Doumer, Frankrikes åldri- l Jersey på väg till Pacific kusten 
ge president, blev i fredags skju- för att här deltaga i flottmanöv
ten, då han var på väg hem från rerna under sommaren. Skeppet 
ett veteran-möte i Paris. Han så- har en besättning av 17 officerare 
rades av två skott och avled föl- och 67 man. En särskild hangar, 
jande dag. Han var 75 år gam- kostande $5,000,000 för skeppets 
mal, har i fyra år innehavt pre- inhysande bygges i Sunnyavel, 
sidentvärdigheten och gjort sig California, dit Akron anlände i 
allmänt och högt avhållen av det tisdags. 
franska folket samt aktad och kkron anlände efter en stormig 
respekterad i utlandet. Doumer färd över kontinenten i onsdags 
hade fyra söner, som alla stupade till San Diego och förankradf'l å 
i kriget. Kearney fältet. Vid landningen. 

Attentatet begicks av en rysk inträffade en upprörandeolycks
läkare, dr. Paul Gorgulov, som händelse i det två män dödades. 
tillhör den "vita fascistgruppen" Kabeln, med vilken Akron skulle 
och som utvisats från Ryssland göras fast, brast och skeppet höj
av sovjetregeringen. Arresterad de sig plötsligt. Två män i ar
förklarade Gorgulov att han be- betslaget, som nere på marken 
gått mordet i avsikt att uppväcka skulle fasthålla kabel-änden, slä
fiendskap mellan Ryssland och pades med och rycktes upp i luf
Frankrike samt som en hämnd- ten 300 fot, därifrån de störtade 
gärning därför att Frankrike icke ner. Båda männen dödades ögon
ingripit för att förhindra den po- blickligen. Den fasansfulla hän
litiska omvältningen i Ryssland. delsen bevittnades av över 10,000 

Det var med möda polisen räd- askådare. 
dade honom från att lynchas av 
den uppretade folkmassan. Han 
kommer omedelbart att ställas in

Boknytt från SveTige 

för rätta och dömas till hals-' Ett verk som förtjänar stor 
huggning. I uppmärksamhet är "Sverige i bil-

I tisdags valde franska parla- der - Sweden illustrated." Det 
mcntet Albert Lebrun att efter
träda Doumer som president. Le
brun är 60 år gammal och har se
dan 1914 varit en ledande medlem 
i kabinettet. 

EN f JÄRDEDELS STA l 
SALD FöR SKATTER 

är ett av de mest utsökta tryck
alster, som någonsin publicerats 
om Sverige, och har för att nå 
vidast möjliga spridning, försetts 
med förklarande texter å svenska, 
engelska, franska, tyska och span
ska språken. Bilderna, som äro 
tryckta å tjockt konsttryckspapper 
äro tagna från de olika svenska 
landskapen, och hava utvalts med 
en omsorg, som är värd det hög

av överdrivna regeriugs-1 sta beröm. Det Sverige, vi här 
kostnader · se för våra ögon är ett land, som 

En följd 

Auktionärens klubbslag hava 
genljudit ominöst i staten Missis
sippi. Höga skatter och låga bom
ullspriser hava kräft en väldig 
tull. Tusentals innebyggare hava 
förlorat sina hem. Historiska 
plantager lika väl som mindre pre
tentiösa gårdar hava offrats upp 
under det ekonomiska trycket. 

Situationen är häpnadsväckan
de. Nära 40,000 farmarefamiljer 
i en enda stat drivna från hus 
och grund för obetalta skatter. 
Det torde icke vara fullt så illa, 
ty ägarne till det sålda landet 
kunna behålla besittning med rätt 
att återinlösa det efter två år, 
om de då hava medel därtill. 

Men icke desto mindre gick en 
fjärdedel av Mississippis land
areal under. auktionsk!ubban på 
en enda dag. Det sålda området 
innefattar 20 procent av statens 
farmar och 12 till 15 procent av 
all stadsegendom. Genom för
säljningen, som skedde i måndags, 
förrättad av 74 sheriff-biträden, 
avyttrades 39,669 farmar och sta
ten tog i besittning över 3,000,000 
acres åkerbruksland. 

"Vad är orsaken till allt det
ta?" frågar en av statens ledande 
tidningar och svarar: "Jo, de 
ständigt stegrade regeringskostna
derna, vad beträffar både stad, 
county, staten och den nationella 
styrelsen. Extravagans och slöse
ri med publika medel har intagit 

i naturskönhet tävlar med vilken 
som helst annan skön trakt av 
vår jord och vars kultur står på 
sin höjdpunkt. Vi se emellertid 
icke här de vanliga turistplansch
erna med konstgjort månsken utan 
vyer från verkligheten. Här äro 
företrädda kulturcentra och min
nesmärken, folklivsbilder, små
stadsstämning, ruiner, skärgård 
och vildmark. Hos mången kan
ske ännu det förhärskande minnet 
av Sverige är en bild av fattig
dom och enkefäet, ett land, vars 
skönhet och behag finnas att söka 
endast i stolta minnen och en äro
rik historia. För dem, som så 
grundligt 1nisstagit sig, utgör 
denna bok ett bevis för med vil
ken intensitet Sverige följt med i 
utvecklingen och att Sverige är 
ett land vem som helst kan vara 
stolt Över få räkna som sitt fo
sterland. "Sverige i Bilder" må 
här i detta land göra vårt foster
land mera och rättare känt, bland 
våra landsmän i första rummet, 
och samtidigt giva genomsnitts
amerikanaren, vars åsikter om 
Europa i allmänhet sammanfatta 
en bild av förfall och efterbliven
het, en riktig bild av Sveriges 
skönhet, kultur och ståndpunkt i 
övrigt. Sverige lever i detta bild
verk som den gamla kulturnation 
det verkligen är och därför bör 
densamma icke saknas i något 
svenskt hem i Amerika. Direkt telefonförbindelse mellan 

Sverige och Honolulu samt Ber
muda installerades, enligt ett 
Stockholms telegram den 6 maj 
av greve Adolf Hamilton, före
ståndare för det svenska telefon-1' 
och telegrafsystemet. Från Stock
holm tlll Honolulu är det nära I 
9,000 mil, således betydligt mer 
än halva jorden runt. 

I högsätet, så att farminkomsterna 

I 
knappt räcka till att därmed be
tala skatteräkningarne. Om de 

Insänd 1 dollar till verkets ut
givare, Tjänstemannen i Kungliga 
Svenska Järnvägsstyrelsen K a r 1 
L u n d, Postfack 2, Stockholm, 
Sweden, och ni erhåller boken E
der portofritt tillsänd. 

Från Stockholm till Bermuda I 
öarne, en engelsk kolonial besitt-1 
ning nära Florida kusten, är det 
cirka 4,000 mil. Bermuda öarne 
äro 300 till antalet, av vilka 20 
äro bebodda och hava en samman
lagd areal av 19 kvadratmil. De 
producera i överflöd grönsaker 
och halvtropiska frukter, men 
Bermudas förnämsta inkomstkälla 
f. n. säges utgöras av whisky
smuggling från Europa till Ame
rika. Hurusomhelst tar det rätt 
_;.. ___ , __ .t.. u __ t.. .... i.. ..... ~n .... 4-+. .... n'V\~ ... ..-..f.t-

;:e~~;~-te~:;~:~:d df~, ";a;lig~~ I 
175 kr. för tre minuter. Från 
Stockholm till Honolulu kostar 
det ännu mera, nämligen 212 kr. 
för ett tre minuters samtal. 

I hörnet till vänster: E. M. Ny111an, redaktör av upuget Sound Posten" och svensk "hallå-man." 
I hörnet till höger: Andrew Bjerlrnseth, redaktör av "Western Viking" och norsk "hallå'"-man. 
l?rån vänster: Martin Carlson, Carl Aare; Fröken Sigrid Riise vid pianot. 
:Första raden: (sittande) Erick Gord, 0. B. Lien, Fru Andrew Bjerkeseth, Fröken Astrid Svedberg, Reinhold Gord. 
Andra raden: H. E. Cutting, David Dahlin, Gustav CarJson, Sigvald .Jolrnson, Victor Wiclrntröm, Gilbert Gord, Birger Gord. 
Tredje raden: T. J. Lindoe, 0. Lindseth, Adolph l\foller och Torger Torgersen. 

skattebärande organiserade sig li
ka starkt som ämbetsgrupperna, 
kunde dessa senare tvingas till 
ekonomisk förvaltning." 

Situationen verkar onekligen 
förstörande för det "amerikanska 
politiskt-ekonomiska sys t emet," 
enligt vilket det ursprungligen 
avsågs, att regeringen skulle exi
stera till folkets fromma och icke 
folket till regeringens. 

Mississippi presenterar visserli
gen ett över alla de andra sta
terna bedrövligt missförhållande, 
men det borde väcka nationen i 
sin helhet till att realisera, att ic
ke en oproportionell del av landets 
rikedom kau expropriera::; för re
geringsutgifter utan olycksbrin-
gande följder. Den ovan antydda 
tidningen tillägger, att om icke 
detta sker, stå vi vid kommunis
mens brant. 

Dr. John Condon och :Hughes 
Curtis, vilka tjänat överste Lind
bergh som mellanhänder i försöket 
att komma i kontakt med barna
rövarne, kvarhållas av polisen för 
att undergå vidare förhör. Det 
var till Dr. Condon som Lindbergh 
överlämnade $50,000 för att giva 
till de förmenta rövarne. 

I NY FöLJETONG 1 
Den nya följetongen, "Ett re

~o~e-~angsparti," _ som p~b?~~as 
i ueua nummer, 10var au onva I 
om möjligt ännu mer intres-
sant och spännande än den 
nyss avslutade. Bliv med från 
början! 

·-· ~ ... -8 





:Fredagen den 13 maj, 1932 

SVERIGE-NYHETER 
MALMÖHUS LÄN 

Vikingaskelett i Fuglie. . Härom 
dagen påträffades vid rördikning 
i och för vägbrytning i Fuglie 
strax väster om Konrad Anders-
sons gård, Tofta, väster och sö
der om vägen. mot Håslöv, knä
skålarna av ett skelett. Vid före-
tagen undersökning utgrävdes he
la skelettet, som var mycket väl 
bevarat. Skelettet visade sig ema
nera från järnålderns senaste 
skede eller vikingaåldern. 

En ovanlig sjuktransport per 
flygplan företogs den 14 april 
från Malmö. En tysk ingeniör 
hade i Stockholm råkat ut för en 
svårare olyckshändelse och anlän
de till Centralstationen med ett 
av nattsnälltågen helt ingipsad. 
För att bespara den sjuke de 
många tågombytena och den lån
ga järnvägsresan på kontinenten 
hade plats beställts i det belgiska 
flygplanet, som på morgonen av
gick söderut. I detta hade tre 
sittplatser fått lämna plats för 
en bår, och en ambulansvagn för
de den sjuke ut till Bulltofta. Re
dan samma dags kväll var han i 
liemorten, Dusseldorf. 

PUGET SOUND POSTEN 

att detta beslut omedelbart måt- fattigvårdsmyndigheterna beslutat Koudden, som var det farligaste 
te träda i kraft. att låta individens politiska åsik- stället längs stranden, och där ö-

Stadsbarnmorskan Selma Jo- ter bliva det avgörande momentet verlämnade polismästaren Passy 
hansson i Hjo har av Hjo rådhus- , i fråga om understöd. Med andra ·den till borgmästaren, som tacka
rätt ådömts böter för det hon I ord, ingen person med kommunis- de å stadens vägnar. Mycket folk 
utan tillstånd innehaft enskilt för- tiska åsikter kan beräkna hjälp var församlat och det var hög-
lossningshem. Kyrkoherde Hag- av något slag. tidligt värre. 
bard Isberg i Malmö hade i en in- ·X· ·* * Och sedan följde den storslagna 
spektionsrapport uttalat grava an- · öREBRO LÄN demonstrationen. Den skulle till-
märkningar mot hemmets skötsel. Stora vägomläggningar i Asker gå så, att gamla Molly lämnade ; 
Men ännu allvarligare voro an- och Lännäs. Arbetet med om- bryggan kl. 3 på eftermiddagen 
klagelserna att hon "på ett upp- byggnad av stora landsvägen från och sände upp en nödsignal, när 
rörande sätt sökt skaffa sig Lännäs kyrka till Sköllersta hä- den korn mitt för Koudden, varpå 
vinst" av inackorderingar. radsgräns har nu börjat så små- livräddningsmanskapet skulle ryc-

~· ·X· -X· ningom. Entreprenör för arbetet ka ut med apparaten och sända 
SöDERMANLANDS LÄN är hr Erik Eriksson, Mosås, och i väg raketen med tillhörande lina, 

Svår olyckshändelse. U n d er vägstyrelsen har i kontraktet be- på vilken sedan samtliga ombord
lastningsarbete vid öxelösunds stämt att de arbetslösa inom väg- varande en och en skulle rädda 
järnverk urspårade den 14 april distriktet i första hand skola er- sig i land torrskodda. 
en travers och vräktes omkull hålla arbete. Entreprenadsumman Klockan blev tre och fem mi
samt blev så gott som fullstän- för arbetet i fråga går löst på nuter senare siktad~s Molly utan-
digt förstörd. Traversens förare, närmare 180,000 kr. för Koudden. Mängden och jag 
Bror Karlsson, erhöll svåra ska- .,,. .,,. +:· väntade med spänt intresse på vad 
dor i bröstet och fördes till Ny- öSTERGöTLANDS LÄN som komma skulle. Och plötsligt 
köpings lasarett. Tillståndet är Fast i g h etsförvärv av ameri- gick nödsignalen till väders. 
allvarligt. kansk medborgare. Länstsyrelsen Livräddningsmanskapet ryckte ut 

,~. ·:(· ·:+ i Linköping har till k. m:t med snabbare än brandkåren och rig-
UPPSALA LÄN tillstyrkan överlämnat en av hr gade upp raketapparaten på stran-

Uppsala universitet får mottaga Karl Victor Andersson i Motala, den under folkets jubel. Och så 
donationen. K. m:t har förklarat som är amerikansk undersåte,. for den första raketen i väg un
hinder icke möta för Uppsala uni- gjord ansökan om tillstånd att der skallande hurrarop, beskrev en 
versitet att mottaga ingeniör Ivar förvärva fastigheten Kulla Söder- vid båge i luften och föll ned i 
Rydebergs och hans hustrus do- gården i Kristberga socken, som vattnet. 
nation till universitetet bestående han för 10,500 kr. köpt av hr F. Omkring tvåhundra meter från 
av fastigheten nr 4 i kvarteret Aug. Carlsson i Motala. Molly. 

Två bröder, Eskil och Sjunne Slottet i Uppsala, taxeringsvär- ·- Det är det närmaste vi kan 
Noren, den ene banktjänsteman derad till 140,000 kr. Resultat av överansti·ängning komma, sade bossen för livrädd-
och den andre med. kand., påträf- ;(· .,. ·:+ "Jag blev mycket sjuk tillf öljd ningsrnanskapet. 
fades härom dagen liggande döda VÄSTMANLANDS LA.N av överansträngning," skriver herr Och så signalerade de ut till 
i sitt gemensamma hem vid Re- Hemmansägaren sköt sig vid ut- Paul Korba, Sexsmith, Alta. "Jag Molly: Kom närmare, vi kunna 
gementsgatan i Malmö. Den först- mätningen. När landsfiskalen i kände smärtor i ryggen och si- inte nå er. 
nämnde tycks ha ljutit en hastig Sala distrikt den 15 april skulle dorna och kunde icke räta ut mig. Varpå Molly satte full maskin 
naturlig död, möjligen av hjärt- förrätta utmätning hos 57-årige Jag skaffade Dr. Peters Kuriko igen och kom litet närmare. 
slag medan den andre skjutit sig. hemmansägaren August Landberg och Ole-Oid Liniment och var Under tiden hade pojkarna ha
Eskil Noren, som var född 1885, i Rödmossa, Möklinta socken, sköt snart i stånd att återupptaga mitt lat in räddningslinan, laddat om 
har i många år varit anställd i sig denne ett skott genom huvu- arbete. Detta hände för ett år se- I kanonen och stodo beredda. En 
Skandinaviska banken. Sedan ett det. Anledningen torde vara eko- dan och jag har aldrig känt nå- ny raket brakade i väg mot skyn 
par dagar hade han ej varit syn- nomiska svårigheter. gra smärtor sedan dess." Dessa under mängdens jubel, beskrev en 
lig i banken, och då ingen sjuk- Landsbygdens första automatte- två preparat äro tillförlitliga hus- vid båge i luften och hamnade i 
anmälan ingått från honom anade lefon. Den första automatiska medel vilka alltid borde finnas till vattnet. Fortfarande ett bra styc
man oråd, och då signaler på hans telefonväxelstationen på den sven- hands'. De skola visa sig vara till I ke från Molly. 
dörrklock~. icke .?esvarades .. l~t ska .~andsbyg~en ~r f." n. unde:, stor hjälp vid många slags plågor .~ter signalerad.e de ~~ll de nöd: 
man spranga dorren. Darvid uppförande vid Vastera Barkaro och åkommor samt bringa snabb stallda: Kom htet narmare, vi 
fann man båda bröderna döda. och kommer att tagas i bruk en lindring i de flesta fall. De kunna kunna inte nå er. Åter satte Molly 
Kand. Noren, som var född 1882, av de närmaste dagarna. Växel- ej erhållas på apoteken, utan till- maskinen i gång och stävade in ett 
meddelar i efterlämnat brev att stationen har hittills haft ett 10- handahållas direkt av Dr. Peter litet stycke. Ater halade de in 

GRATI 
l"'JUGU STYCKEN PRISER 

Att bland det stora antal svar, som inkommit från när och 
fjärran på frågan: "Varför äter Ni Bergmans Enkas knäcke
bröd?" utvälja de tre bästa svaren, var ingalunda lätt. För 
att giva de sålunda utvalda deltagarna ett fullt opartiskt ut
slag har prisdomaren beslutat att låta kunderna själva genom 
omrötsning avgöra, vilket svar som bör erhålla l:sta, 2:dra 
eller 3dje pris. 

DE TRE BÄSrf A SVAREN 
A) Av Kung Bore kärnan till vintersömn vaggas 

Under Ultima Thules täcke av snö; 
Den mognar tUl skörd under Midnattens sol. 
Härav dess utmärkta mörhet och smak. 

B) There's always a smile, when Bergman's we serve, 
It colors the cheek and strengthens the teeth, 
And serves as a basis for stories to tell -
To children of the Land where their grandparents dwell. 

C) By feminine charms now slimness is meant; 
To be slender and not have to starve is the thing. 
Bergman's bread does it all and is fit for a king, 
And for teeth it rivals what ends with a -"dent." 

Röstsedel 
Urklipp och omgående insänd nedanstående röstsedel: 

HERMAN VIRDE, 320 Market St., San Francisco, Cal. 

Till svar på omröstningstävlingen i Puget Sound Po
sten: Priserna böra enligt mitt omdöme fördelas som föl-

jer: ............ l:sta; ............ 2:dra; ............ 3:dje pris. Bokstä-
verna A, B, C ifyllas på markerade tomrum. 

Namn ............................. ___________ .......... : ............................................ . 

Gata .. ·-··-·-·---·-··-····-·-·-·-----·-.. ·-·--------.... ------ Stad _______________________________ _ 

Det utlåtande, som erhåller största röstantalet, tilldelas för· 
sta pris o. s. v. 

TJUGU PRISER 
Av de inkommande röstsedlarna utväljas 20 stycken genom 

lottdragning, och addressaterna till ifrågavarande 20 röstsed
lar erhålla vardera. två paketer Bergmans Enkas Delikatess· 
bröd gratis. Pröva Edert omdöme. Insänd svar omgående.· 

3 

då han kom hem och fann sin tal abonnenter. Fahrney & Sons Co., 2501 Wash- linan och fräste i väg med en ny 
broder liggande död blev han så ·:" ·X ·:f ington Blvd., Chicago, m. raket. I i: 1f 
gripen att han inte längre ville VÄSTERNORRLANDS LÄN __ Inte heller nu nådde de fram. 

leva. Fattigvårdsstyrelse berövad fri- RAKETAPPARATEN Åter signalerade de till Molly. Åter 
·):· ·r.· ·)f heten av arbetslösa. Landsfiskal stävade hon in ett stycke. Och 

SUARABORGS LÄN A~_gr~ian i Ånge har fått en .. be- ___ å~er halade de .. in ~äd~.ningslinan, 

S t .. . .. . L"dk"' . svarhg sak om hand. Det galler Jamen nog har J'ag ett och an- for att åter frasa i vag med en exs angmng aven 1 1 opmg. 1 b .. · · · 
St d f 11 "kt' . L"dk'" . b _ en de ar etslosa i Alby, vilka un- nat litet trevligt minne från mina ny raket. Som mte heller den 

l ·~t s h~. ma dige i tit . 
0f~.mg e der skrän och pockande söka tvin- un()'domsa' r i· Saskatoon Canada nådde fram. Men fjärde gången s o o arom agen a in .ora sex- f . , . "' , , • . . , 

t .. . . t d ff" t ga attigvardsmyndigheterna att sade skeppar Janson Trevlig stad var det mte långt 1fran.· Det fat-s angnmg i s a ens a arer sam , t lf" · b f 1 · · 
att hemställa hos länsstyrelsen ga u ar or. sm e_ ogen let. Enhgt för resten. Men så var den en t~des ?a~~ 10. meter. Och bossen 

v~d l~ndsflskal Angman, som nu sjöstad också. Den låg vid Gull- for llvraddnmgsmanskapet blev 
""""" ,,.. "'"'"·~--I fatt lansstyrelsens uppdrag att se sjön och lio-ger väl där ännu om vild av förtjusning: 

~ill ordningen i Alby, m:ddelar, ingen har flyttat den. Något till - Nästa gång går det, höjtade 
amnar han ~treda. hu~uvida ~.ad sjö må herrn tro: den var visser- han. Signalera igen ba~a ! GöR SVERIGERESAN MED 

BILLIGT 

ATT LEVA 

I SVERIGE 

som redan forevant bor med fora li cren tillfrusen på vinte!'n och torr- - Och de signalerade igen: 
~ta~. mo~ d.e skyldiga. En. sådan l;gd på sommaren, men vår och Kom en liten aning ~ärrr;are. 
atgard lar icke kunna utebli. Det höst skulle herrn sett. Två mil Nu skiljer det bara pa nagra 
var den 29 mars och 5 april, som låno· var den och ångbåtstrafik meter! 
de arbetslösa infunno sig och Ull- f 0 d" V' l' b . , ... anns ar. isser igen ara en!~-~ 
der hot fordrade fattigvardsh]alp b' t d t · f" d 1 kt' t ~ C .. - . .. .. a , men e · var JU or e a 1g 
el_ler 

0
understod. Alla forsok att för trafiken, för det kunde aldrig 

forma dem att ta reson voro . , . . , 
f ktl" S" t , bh nagra kolhs10ner. Baten vari 
rtu losa. 

1 
da .~tnarf.. ~~kgtonf_~v en hjulångare och hette Molly. En skriver i privatbrev till förfat-

s yre sens e amo er orso e or- . .. · . b' L'k f' h 1 

klara för dem att hjälp skulle fn1:. o~h praktig at. i .a ~n oc I taren bl. a. följande: 
lämnas efter prövning i varje fall ppraktigh sttomhstansN_~ol;smastar~~ " ... ett stort nöje att få 

··tt d d 1, d D assy e e an. ar 1an van 
1 

.. po 1smas are 1 ·10 ar, es o an 

PRINS WILHELM 

Men nu kom det svar från gam- du säga mig något mer, som vi 
la Molly, och det på ögonblicket: tillgodagöra oss, Fredrik? 

- Är ni kloka därinne? Vi kun- Fredrik: - Namnet begagnas 
na inte komma en tum närmare. till skällsord. 
VI STÅ PÅ GRUND! 

Och till historien hör, att polis-
mästare Passy flyttade till en an-1 Det var det värsta 
nan stad, där det fanns större En man, som passerade genom 
möjligheter för en man med hans I en negerby, såg utanför en fattig 
begåvning, sade skeppare Janson hydda en kvinna obarmhärtigt ge
och log i skägget. nomprygla en liten gosse, som 

Lätt att fä sig en klick 

Skjutspojken (till en fin resan
de herre) : - Va heter herrn? 

Den resande: - Mitt namn är 
Oxenstjärna. 

Skjutspojken (drar en suck och 
utbrister) : - Ja, ja, det går lätt 
att få sig en klick på sitt ärliga 
namn. Min far stal en gång en 
stut och så fick han heta Stuta
Pelle i all sin tid. 

Det; viktigaste 

tjöt ynltligt. 
Varför slår ni så den stac

kars gossen? 
- Ni kan inte tänka er, sva

rade hon, vad den slyngeln har 
gjort. Han har låtit dörren till 
hönshuset stå öppen, så att alla 
hönsen sluppit ut. 

- Å, det är inte så farligt, sa
de mannen. Höns söka sig alltid 
tillbaka till det ställe, där de äro 
hemma. 

- Ja, det är just det värsta i 
saken, suckade kvinnan. Jag får 
säkerligen aldrig se dem mer! 

Lägsta biljettpriser på 
många år 

Den NYA Turistklassen 
(f. d. Andra Klass) 

Kungshofm och Gripshofm 

mo. es e me. g apor . en 29 1. .. t . t' , b J"t h I ta del av det •.. intressanta 
mars slutade upptradet med att tt f' . b'l t tt k'' k innehållet" .. .. a l!'a JU i ee genom a s an a · 
styrelsens ledarnoter kordes ut , t t'll · 1 f"d 1 t d , . . na()'o · ·1 sm gam a o e ses a . 
fran expedit10nen, som sedan togs 0 °11 · k t h · . . . c en vac er morgon ·og an sig 
i besittnmg av den larmande ho- d f" tt ft d 

Då d . t f' . .
1

. en promena _or a · se e er va 

1 

pen. e i~ e mgo si~ VI Ja som kunde fattas. 
fram den 5 apnl slogo de sig ned M d t f t å b . . . ! en häftad bok å 160 sidor och 

OllA PODRIDA 
Skolläraren: -- Svinet är ett 

mycket nyttigt djur. Av huvudet 
göra vi sylta, av benen få vi skin

• 
1 kor, borsten användes tiil kläd
borstar och tandborstar och - kan 

Lyssnar ni till våra radio pro
gram över KVI? Om så, låt oss 
veta hur ni tycker om dem. 

Endera vägen ........... $106 min. 
Tur och retur ..... ,. .... $172 min. 

Drottningholm 
Endera vägen ........... $97 min. 
Tur och retur ........... $160 min. 

Tredje Klass 
Kungshofm och Gripsholm 

öotg ..... $77 Tur och retur $128 
Drottningholm 

östg ..... $75 Tur och retur $125 

Kungsholm och Gripshofm 
1 :a Klass endera vägen $150 min 

Drottningholm Cabin Klass 
En väg $116 Tur o. retur $215 min. 

Återresan kan ske när som helst 
inom två år. 

Turlista från New York: 
DROTTNINGHOLM .......... 19 Maj 
GRI PSHOLM ................ 28 Maj 
KUNGSHOLM ............... A Juni 
DRO"rTNINGHOLM .......... 21 Juni 
KUNGSHOLM ............... 28 Juni 
GRIPSHOLM ................. 2 Juli 
DROTTNINGHOLM .......... 16 Juli 
GRIPSHOLM ................ 30 Juli 

Följ med 
Svenska l{ulturförbundets 

STORA EXl{URSION 
från New York den 28 maj 

med "GRIPSHOLM" 

För vidare upplysningar, beställ
ningar av hyttplats. biträde vid ut
färdande av nödiga papper, etc., hän
vände man sig tlff närmaste agent 
fÖr linjen eller till 
SW!!:DISH AMERICAN LINEI 
!?09 Whfte Bfdg., 4th & Union, Seattfe 

MARTIN CARLSON 
1125 Tacoma A ve. Maln 2520 
Hedberg Bros., 508% So. llth; John 
l)oley, 306 Fidellty Bldg., F. C. Hew· 

son, 903 Pacmc Avenue, Tacoma. 

. .. en e · anns v arer i varJe 
i lokalen och berovade styrelsens h . s. k t å d t' d å I innehållande 30 galghumoristi-
ledamöter friheten under flera ~s I as a oon p . en. i en,_ s .. 
t . d' d t . d . .. . dar fattades egentligen mgentmg. ska berattelser av 
immar, a e visa e sig omoJ- å ·11 

1. t f" d tt k t . Gubben Passy kom oeks ner tl ig or cm a unna a sig ut ... . . . , 
f .. .. t'ft t' d Al SJostranden, mnan han fick en ide. orran oros 1 arna aga e av. - . 
b l" d 1 t d.. Molly var JUSt återkommen från i 

y ar vara en av e p a ser ar en resa till Mattawa och låg och 

Joseph Swanson 

finnes nu tillgänglig genom 

~ lossade vid träbryggan, och det MARTIN CARLSON 

var Molly som gav honom iden. 1125 Tacoma Avenue 

till ett pris . av Till S VE R I GE I ~:i~ ~~:d~eiä;:~ ~~~ ~e:~nbr;!: I ' l fJidan mot brygghuvud:t så !att ~ Endast 75 cents. 
TREDJE l{LASS - $ 7 3 , som helst . i v~ckert vad~r. Det 

Skriv nu! 

TURIST KLASS _ $
96 

lyckades mo ganger på tio. Och 
hon gick inte, om inte vädret var """" 

CARIN (Minimum) $112 vackert. ~ BAY CITY MARKET ~ 
(Frederik VIII obetydligt högre) .. Men ~u kom polismästaren att ~ f. 
Inga prisförhöjningar i sommar· tanka pa en sak: Hur skulle det J. A. JOHNSON 

säsongen gå, om Molly blev överraskad av 
Stor. ~edukti<m på 'I'i:r- od1 Retur· dåligt väder under resan? Eller 

bllJett, gallande i två år 

Highest quality of fresh and 
smoked meats at reasonable 
prices. - Ship your Veal and 
Hogs to us. 

r------------·- om hon t. ex. sprang läck? Och 
~!kal~des. stor reduktion på l l~ur skulle besättningen kunna 
Jarnvagsblljctter i förbindelse räddas i land, om gamla Molly rå-
med Scand. American Linien . . · I~ 1144 46 Pa "f" A 
------------·_.,, kad~ verkhgt illa ut?.. Somm:.rtid ~ · - c1 xc ve. 
Avseglingar från New York: behovde den bara förstås vanta 

Tacoma 

UNITED STATES ......... 14 maj tills sjön blev torrlagd och vin-~~-,,......... 
FREDERIK VIII.··· .. ·· .. ·28 maj t t'd t'll d bl · b 1 ·d M SVENSKA UNITED STATES ........ _ 18 juni er I . i S en 

0
eV 

0
lS e ag ·.. en 

hur skulle det ga var och host? VICEKONSULATET 

l Slut Eder till "Scandinavian l Ja, det var tanken på detta som 

.. 

Fraternity". Exkursionen med l d göde polismästaren att I SEATTLE f 
"Frederik VIII" d 28 · J rnm en . . . 
--------e-n--m-aJ_·_, donera en raketlivräddningsappa-' 209 Whtte Bmldmg 

Hanvänd Eder till närmaste agent I rat till sin födelsestad Saskatoon. l omfattande .staterna Washington ( 
för Han bekostade hela apparaten I oc.h Idaho hälles öppet alla helg- ( (\d\INn1N•v1•N I ... . . d fria dagar. Arvsutredningar ut- ( ..11hD. 41 B .. SJalv, och en fin apparat var et, föras, fullmakter Mh <1.nih·a !'V· • 

- - • • • • - • • .. • • • • • • " av allra senaste modell. Och dess-! handlingar utfärdas och Iegall i 
AMERICAN LINE utom. I.ät han uppföra ett skjul seFa.s. Perso~_er, ~o~ ö.ns.ka e~- { 

. · .. . . . hälla pass, bora · mlamna anso- I 
. nere vid stranden, dar attiralJen kan därom minst 10 dagar före C 

1402 Th1rd Ave., Seattle, Wash. sktdle förvaras. avresan. Tel. Maln 5640. r 
Raketapparaten· hade sänts till 1 

TI 

WE ARE fully equipped . to 
do every kind of print

ing-Books, N ewspapers, Period
icals,, Pamphlets, Circulars, and 
Stationery. 

All work done as you want it, 
when you want it, and at lowest 
possible cost ... Our overhead 
is lower, and we split the differ
ence with the customer. 

"Efficiency spells Ee-0nomy" 

, IP ........... .1 c,,.."4 ...... ...:1 v .... t..11 .... t.1~- r_.......,.. ...... ,.. ........ .,, 
[.& Vi;~' UVLJ..l..1.U Jf. F..Jl.IJ.U.i:>.1..1..U . .1.i:f, vv.1..uyu.1..1.7 

1125 Tacoma Ave, So Telephone Main. 2520 I 





Fredagen den 1~ maj, 1932 PUGET SOUND POSTEN 5 

--.----(I hamnarne med San Francisco vad 

T h W h " t ! beträffar kr i g s departementets 
g I frakttransport, vilket skulle giva 

~~~?-~~~Jl:;~;:g~~~' a'.;~~~",~';~~:' 
uppretat tillstånd begått brottet. 
- Veckan förut blev tandläkaren 
c!r. Albert McKeown förklarad 
skyldig till att hava dräpt sin 
90-åriga moder i, anledning av en 
tvist om pänningar som han fått 
till låns av henne. Maximum 
straffet för dråp är 20 år~ fän
gelse. 

FoxRIALTO THURSDAY 
FRIDAY 

SATURDAY 

Sätt edra sparpängar i verksamhe Han kom till Tacoma för 44 år ·X· +:· -:+ ·":lhek Eneflll,omanee/? 
med 6 pct. vinst i _"preferred certifi sedan och var en av de ledande 'l!'vå kvinno-s iälvmord begingos 
cates" 1 Hratrud Mortgage & Realt) . . .. .. . ". 
Corporation, 954 Commerce st. medlemmarne l stuvare-fackfor- forra veckan 1 P1erce county. Det 

* * * eningen. Han efterleves av söner- ena var av Mrs. Barbara Smith, 
Seandinavian Mutual Society of 

Piercc County avhåller sitt regu
liära månadsmöte nästa måndag 
kväll kl. 8 i N ormanna hall. Ett 
ovanligt livligt intresse har ådaga
lagts bland landsmännen för den 
nybildade föreningens verksam
hetsprogram och närmare 50-talet 
personer intogos som medlemmar 
vid senaste mötet. Ett lika stort 
antal emotses för mötet nästa 
måndag. Ett kort program pre
steras efter affärsförhandlingarna 
och förfriskningar serveras fritt. 
Glöm ej tid och plats: måndag 
kväll den 16 ds. i Normanna Hall. 

-~ «· ·lf 

na Adolf, Frank, Edwin, Fred och 21 år och bosatt i Lacamas. Hon 
Albert, dottern Mrs. Esther Carl- ändade livet genom att skjuta sig. 
son och brodern Alexander i Det andra offret, Mrs. Clara 
Sverige. Thompson, 54 år dog i följd av 

• • • ·X· ·X· +:· J förgiftni~g. ~åd~ kvinnorna, som 
F1skenet 1 Puget Sound hotas bragts till förtvivlan genom fa

med svårt avbräck, förklarar Ta- miljebesvärligheter, avledo i tis
coma handelskammarcn, som i en dags. 
skrivelse till kongressen proteste- ·>:· ·x· 

rar mot ett nytt lagförslag, vilket Fjorton autoolyckor, bland dem 

·if- -:+ .,, 

Friday:-

Free silk stockings for 
lucky ladies! 

0 

with 

Nils Asther 

FREE 
$300 Accordion 
(See details on page 8) 

Den underhållning som i sön
dags arrangerats i Valhalla hall 
av den skandinaviska goodte.'llplar 
orden hade lockat nära nog fullt 
hus. Programmet av sång och 
musik mottogs med, livliga applå
der, men det som mest slog an 
på publiken var skådespelet 
"Spritlangaren," vilket uppfördes 
av ett lag amatörer från Seattle 
och Everett. 

åsyftar att stänga fiskutkläck- en med dödlig utgång inträffade 
ningsanstalterna i hela landet. I i söndags i följd av den ovanligt 
skrivelsen påpekas att ungefär livliga biltrafiken den vackra· maj-
100 millioner fiskyngel årligen ut- dagen. Den omkomne var Mike 
släppas i Puget Sound vattnen, Kalcic, bosatt vid East E street. 
vilket är av största vikt i synner- Han slungades ur sin auto, då den 
het för laxstammens fortplant- på Lawrence street kolliderade 
ning. Förslaget om stängningen, med en annan bil körd av Mrs. 
gjort av ekonomiska skäl, skulle Eva Scoville från Day Island. 
åverka stor skada, medan kost- Bland de övriga allvarsamt ska
nadsbesparingen bleve högst obe- dade var Emil Carlson, 37 år, bo-

I den stora aceordion tävlingen 
som snart skall hållas på Rialto 
teatern har det uppstått fråga om 
vem som egentligen bör anses som 
amatör. Frågan har nu avgjorts 
så, att envar som icke förtjänar 
sitt uppehälle medelst instrument 
i fråga kommer att tillåtas delta
ga i tävlingen. Det är styrelsens 
önskan att så opartiskt som möj
ligt bereda största möjliga antal 
musikanter tillfälle att deltaga. 
Insänd edert namn och adress till 
Rialto Theater eller inlämna det å ! 
Puget Sound Postens expedition. 
Det vackra dragspelet som utgör 
första priset är nu utställt till be
skådande i Happy & Ed's Music 
Shoppe. 

* * BEMÄRKT TACOMABO \ -
KONGRESS-KANDIDAT IT EATER- YTT 

·» .:-:- +:· 

Söndags konserten, varmed mu
sikveckan avslutades i Point De
fiance park, gynnades av det här
ligaste vårväder och hade lockat 
den största folksamling, som på 
långa tider . besökt parken. Det 
utmärkta och anslående program
met utfördes av en kör på ett par 
tusen skolbarn och orkestrarne 
från högskolorna. 

-~~ -~:- -:+ 

tydlig. 1 satt vid East 37th street. Hans Sorgeresolutioner 
* ·X· ·» I lastbil stötte mot en lyktstolpe å 

Vid republikanska. statskonvcn- Bay street och blev illa rampone
tet, som hölls i lördags i Seattle, rad. 
segrade den "torra" gruppen över 

Åter har döden gjort inhugg i vårt 
bördralag i ilet att viir ordensbroder 

CARI~ FERDINAND JOHNSON 
hastigt avled i Tacoma den 4de maj, 
1932 i en ålclier av 37 år. 

den "våta" och med 449 röster 
mot 321 antogs följande paragraf 
i platformen: "Republikanska par
tiet förpliktar sig till troget iakt
tagande av konstitutionen och till 
kraftig enforcering av alla lagar 
i överenstsämmelse därmed." I 
motsats härtill framställde den 
"våta" gruppen förslag om att 
förorda omröstning rörande för
budslagen i de olika staterna. Att 
detta förslag icke gick igenom, 
berodde därpå att den 90 man 
starka delegationen från Pierce 
county, som vid county konventet 

+:· ·X· * 
I•'ör reparc1·ing av Stadium, så Han intogs i föreningen Valhalla 

att det kan brukas nästa sommar den 15 juli, 1925, men döden korn och 
.. " . ' tog den unge- mannen i hans krafts 

foreslar Frederick Heath, dess ur- dagar, och fii vi, medlemmar av fär-
sprunglige arkitekt, att en frivillig eningen Valhalla, me.cl undergivenhet 
subskription upptages. Han anser för den Högstes vi~_.!a och rådslag 

.. . · med sorgbetyugda hJartan uttala vå-
att ungefar $30,000 skulle vara ra sympatier till den avlidnes vänner 
tillräckligt för ändamålet. Hans och anhöriga, hans föräldrar och tvii 
plan är att utfärda 2 600 sub- systrar .. i Sv~rige samt en syster och 

' två broder 1 Tacoma, malm och en 
skriptions-certifikat, som skulle son samt många vänner, och !loppas 
giva de bidragande rätt till fritt vi att Han som pålagt dessa denna 
. ·· .. . d f sorg giver dem den tröst och lindring 
mtrade under nastkomman e em i sorgen som vi människor ej kunna 
år. Staden såväl som skolstyre!- giva. · 
sen sakna kontanter för bestri- 1 'Ocl~ varde det ~ieslntat att vi som 

. · . I en gard av aktnmg drapera logens 
dande av reparat10nskostnaden. I stiftolseurlrnnd för en tid av 30 

.,. dagar, samt tillse om blommor och 
i Tacoma beslutat att rösta "vått" Frälsningsarmen, 1114 So. 12th 
i likhet med King county, i stället street. Lördag kväll kl. 8 hål
anslöt sig till förbudsgruppen och les ett sång-, musik- och vittnes
röstade "torrt." Denna vändning bördsmöte. Kom och tag del! 

representation vicl begravningen. 
Vidare beslutat, att en kopia av 

denna resolution tillställes don avlid
nes maka samt att densamma infö
res i Puget Souml Posten. 

Tacomas nya ångdrivna elektii
-Oitetsvel"l,, vars anläggning kostat 
$2,000,000, avprovades i onsdags 
natt och befanns funktionera till
fredstsällande. Stationen alstrade 
3

0 000 I .. tk f l f" • 1 föranleddes därav att King coun- - Söndag hålles söndagsskola kl. 
. ' rns ra ter 0~ 1 orsag le· ty vägrade understödja advokat 10 f 1 ft "t kl 8 -
la staden med elektriskt ljus. . . . . .. · · m. oc 1 a onmo e · · 

Tacorna den 12 maj, 1932. 
Å föreningens vägnar, 

C. W . .JOHI\SON, 
.JOHAN CARLSON, 
PETE MAGNUSON, Murrays nommation till ordforan- Tisdagen den 17 maj hålles en 

.;~ -r.- ., de och .i stället utsågo förre vice norsk 17de maj fest då ett gott Komiterade. 

Municipal dock vid llth street guvernören Lon Johnson. För öv- prooTam kommer att utföras. Pa- . . · . · å . . . "' Tacoma, 11 maJ, 1932. 
bron skall, enligt counc1lns beslut rigt uts g konventet statssenator stor Storaker kommer att hålla Föreningen Valhalla har härmed 
utarrenderas för $1 om året. Det- Mark Reed från Shelton till na- högtidstalet. Förfriskningar ser- den so.~·gJiga _lll!kten tHlkännagiva, att 
ta i avsikt att inbespara kostna- tionell komitenman samt fattade veras - Lördagen den 21 håller 1d~rdi II1og1s1te ~ 811t~. anv1isa r[u'. .. beh.agat 

• • . • • • • ia an ra a v"'r 10gt a rtadc forenmgs-
den för dess underhåll, vilket för- atsk1ll!ga viktiga beslut, av vilka syföreningen sin årliga vårbazar broder 
ra året. skedde med en förlust av flera stodo i strid mot guvernör 'då många olika slags handarbeten j .. FRED ANDERSON, 
'$1,800. Sedan Puget Sound Na- Hartleys program och önskningar. komma att försälJ"as Hela in- fboddd de111:1, 11~ septe1Inlber,fi,scs, il Eringsl-. o a, ~ e· nnge. · - an ore11at es n1ef 
vigation Co.s ångare upphört att ·» ·r.· * komsten från denna försäljning Vallrnlla elen 17 oktober, 1906, och av-
trafikera Tacoma-Seattle routen .. • . .. · kommer att användas för kårens led i Tacoma, ·washington, den 1 

o-o- . . Ratt e gangeu mot b1tradande 
0 

•• .. •• • maj, 1932, i ,en ålder av 64 år, djupt 
har skeppsbr~00an icke vant ut- county auditor Walter Zelinsky b~hov. Gavor till den.?a forsalJ- sörjd och saknad av_ sonen Herbert 

Emery Asbury 

I sitt tillkännagivande om sin 
kandidatur för kongresman från 
det nyabildade 6te kongressdi
striktet i staten Washington fram
håller Mr. Asbury många beak
tansvärda punkter. 

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

BLUE MOUSE 
Now Playing-

Kay Francis as the wicked woman 
in 

"MAN WANTED" 

-25c ANY DAY ANY TIME-

f OX RIAl TO THEATER 
Thursday, Friday, Saturday: 

Joan Crawford, and Robert JIJiont

gomery in 

LETTY LYNTON 

with Nils Asther. 

Savings & Loan Co's 
Washington Co-Op Egg Ass'n. 

\Ve buy and sell balances in Sav· 
ings & Loan Co's at the market. 
Wasll. Co-Op Common & Preferred 
stock and checks delivered to client 
without deiay. 

Scandinavia.n kron er currency 
bought and sold. 

Steamship tickets by all lines. 
F. 0. HEWSON 

Main 5789 903 Pacific Ave. hyrd utan statt obegagnad. pårgår denna vecka i domare mng mottagas med storsta tack- och dottern Mrs .. Ef~1e Larson i Ta-1 För det första påpekar han d t 
,. ,,_ "" l t K , h h ... 1 · 0 t corna, en broder i Mmnesota, och en · e 
.. , ·.. .. Chapmans domsal. Zelinsky är an- sam ie · om oc Ja P 0.~s 1 var broder och tv;å systrar i Sverige, lönlösa i att söka förbättra för-1 •l!l!~P~A~~A~ii~:!I!!~!~~~~~~~~~~~ 

. Ett n~tt f_?rnök till .~rans-Paci-1 klagad för att genom falsk bok- a:b~te och He_:~en skall lana e~er sf,l;mt _en stor slcara släktingar och hållandena inom landet i sin hel- "' 
f1c flygnmg ar under forberedelse förino- hava undansnillat $3 685 av I nkl!gen. -- Lordagen den 28 hal- I vavnnedr. d .. f.. b 1 t t tt . d het genom att blott hålla i sikte 

•• .. . • •• 0 ' 1 1.. . h b d ar er ar or es u a , a vi me - , 
av den oforbrannehge aviatoren countiets medel under åren 1929- es norr .~nm.ngar~~s em yg s- lemmar av föreningen Valhalla ut- vissa för varje särskilt distrikt SJKANDJ!N AVISK RESTAURANT 
Harold Bromley. Han planerar å- 1931. fest. HJarthgt valkomna! tryclca. vårt djupa d1eltagande i _den eftersträvade fördelar. Vi kunna Mrs. Oluf Olson Prop. 

t t fl f · S ttl t"ll T E Lindhe kommendant stora sorg som drabbat den avlidne . ' n:iro ~. yg~ ran ea · e ·1 ~- +:· ·x- ·X· • .v. _.,_' ''· • broderns anhöriga, oeh vidare emotse framgang, säger han, en- "MARY'S LUNCH" 
k10 for att vmna det utlovade pn- Döind banktjiinsteman. Edward ·· ·· ·· Beslutat, att vi som en gärd av dast i den mån vi inrikta våra 1103 T A .. 1 
set av $30,000. Han säges ämna A. Portman f. d biträdande kas- Falskmyntare gripen. I tisdags aktning för vä:· avli~_ue broders m!.n- strävanden på hela land ts "l acoma ve., nara lth St. 

·· ·· . · ' · . t d 34 ° · o- J T T ne, drapera var st1fteJs.eurkund for c va · 
antrada farden den 20 ma] och sör i Washington National ban- arres era es -an,,e oe ar

0
s1 l- en tid av 30 dagar; och vidare Det är förmätet av någon individ 

har redan utverkat tillåtelse att ken, blev i torsdags dömd till tre no, kort efter det han utpr~ng- , Bf'.slu_t~t, . att denna resolution _infö- att i något visst utstakat pro-
landa j Japan. Detta blir Brom- . '. f .. o- 1 I::r kl o- d lat en falsk 10-dollar sedel I en res 1 fo1enmgens protokoll och 1 Pu- gra s"l 1.. . " d t · . .. .. a1 s an"'e se. ,-,an var an a"'a . . g.et Sound Posten samt att en kopia m 0 ra osning pa e s ora 
leys tredJe forsok att luftledes för att ha försnillat $7,750 från ~-ar~et s~reet butik. Vid under- ! llii.ra.v tillställes elen av!idnes familj. problem som nu föreligga natio-
Jwrsa Pacific oceanen. Första banken. Han har dock senare soknmg I hans hem funnos 50: A färeuing•en Valhallas vägnar, nen; allt och alla måste samver-
gångcn 1929 i:.iisslycka?es han _då återbetalt hela summan, vilket an- an~~a falska sedlar av 10 dollars I r~~~ Jg,~~~-~~~N, ka för allas bästa. Och det bå-
hans plan braektes vid uppstig- fördes som en förmildrande om- valor. LOUIS PARSON, tar förra att o-iva efter för hy-
ningen från Tacoma fältet, och ständighct i en petition för den .. . +f -~ .i; • Komiterade. sterisk"' propag:nda av något slag. 
andra gången 1930 tvingades han anklagades benådning. Men do- _Ma~slmgen fruk~as var~ epi~.e- lillll!lliiiil!Wii Aili!itf?lii4MM* !Id I Att för hela befolknit.;_gen skydda 
a; storm och tjoc~m at.~ nödlanda mare Cushman förklarade att la- :rusk ~ staden och icke _mmdre an Undertecknad får på det och tillvarataga landets rika na-
pa en av de aletutiska oarne efter gen måste ha sin gilla gång så- .139 sJukdomsfall hav~ mrapporte- hjärtligaste tacka alla de turresurser är och ·förblir en av 
att blott 11a konlml·t 1 200 =·l . f.. d f.. rats under senaste manad. Helso- " .. d . kon h . "k , som en varrung or an ra or-

0 
•• •• • manga vanner som eltag1t gressens oc regenngens v1 -

~-----------i New·~ Used 
Oars Cars 

Complete Equipped Shop at 
your service 

fran japanska kusten. brytare. Han rekommenderade v_ards.?~.mden har ~tfardat va.:m~g i min stora soro- och saknad tigaste uppgifter. Och på sam-
* ·Y.· ·X· • • till foraldrar att iakttaga fors1k- . ,, . " . . . . I~ Arthur Espeland 'lt.lrotors dock Portmans frigivande mot . . efter mm så hastigt avhdne ma gang som md1v1dens mtresscn . .1.v.1. 

Valhalla draperar åter sin stif-
1 

aroll tighetsmatt och akta barnen mot 1 1 .. 1 "It .. 1 ma· ste besiKyddas .. . t 6th Ave. &. State. Main 6114 
J • f" k 

1 
. ma rn, oc 1 sars u ons mr 1 ° • , aro v1 vungna 

telseurkund; 
0

det är för 6te g~n- * ·X· ·» or Y mng. .,, ·:• .,. jag uttrycka min tacksam- att förhindra anmassningen av ri-
gen sedan nyaret. I torsdags for- 1 U. S. handelskammarens kon- .. .. . het till före.1Li.ngania Vasa kedom av några få individer. Det ~~~-
ra veckan avled Andrew A. Olson, I vent i San Francisco den 16 maj Efterska~~'ta bo~er. "President och Valhalla samt Dalaför- viktigaste momentet härvidlag är MARTHA Ii:NUTSEN 
· "tt 1 :· F"f H 43 Hoover utfardade i mandags en .. . . 
1 si 1em nara 1 e. an var komma tolv representanter från . . humlet. Och tack för den I den allmanna op11110nen, som må-
år gammal och var sedan 12 år . benådnmo-sorder, rermtterande ett .. . t · ,.1 . · ' Tacoma handelslrnmmare att del- .. . "' • . .. vackra bfomstegarden vid s e mn .tas mot nuvarande m1ss-
til~baka medlem i Valh~l~a för- laga. De avresa med extratåg nu botesbelopp pa $1,500 son; h:rv~- begravningen. förhållanden. 
emnP-cn under vars ausp1c1er be- . .. d ·11 1 d . d 1 t" rande federala domstol pala"'t c1- D 11 . 1932 

o , pa lor ag. T1 e are i e ega 10- .. en maJ, . M A ·b · 1 gravningen förrättas från Mellin- .. . E tt G . t garrhandlare John P. Salomon, for r. s ury tror ie rn att re-
b : 

01 
ft 

1 
nen ar maJor vere nggs u -1 det han oJao-ligen distillerat sprit- Mrs. Anna Johnson. gerino-en bör inblanda sig i stater-

gers yra. son e er eves av sedd. Det är första gången den "' .. Rodne ' "' ·· · 
hustrun Hilda dottern Margaret . d h" varor utan att stalla borgen. S. :-i; nas ,och kommunernas sarsk1lda 

' ' ' nationella han elskammaren al- . " . " . o- 1.. h . sönerna Arlhur och Frank. . . _ . 
0 

•• 

1 
.. 0 •• tl blev dock icke benadad fran att ml! '++* iiilFee! an,,e agen eter. Men han anser 

ht sitt arsmote 1an pa vas m- t··· d .. d f.. 1 tt 1 · h f .. ··1· · 
-x· ·x· ·x· t av Jana e sex mana ers ange se, Jetland & Paiagrutl 912 Paci a reg ermg oc orsa Jnmg av 

sten. Tacoma representan erna t"ll "lk 1 k " d"" t f" ' · beru d d k ·· 1 d Dödsfall. Mrs. Johanna Alcxan- 1 f f"" Ut tt . k I v1 a ian oc sa om s or fic avenue, ha allt vad en man . san e ryc er ar an srege-
" . .. rnmma ram or a a payr a lao-brottet rmo-ens sak och h n . f"' 

derson, 75 ar, avled I sondags likställighet för Pugct Sound b • ,.. ... N. behöver av kläder och och ekipe- "' . . ' ~. ivrar o~ 
morse i sitt hem vid East 63rd , .... ·" .. . ringsartiklar, bästa kvalitet och konstitut10nens uppratthållande I 

liltreet. Hon var medlem i lu- .. Tv~ modermord,:i1:c 1 Sea~tle ha rimligaste priser. Kom in och alla de~~ punkter .. H~n anser att 
therska kyrkan och efterleves av BJORKMAN & SON fatt sm dom. 19-ange Leshe Bar- " ,. t ,, d J tl d· 1 .. den otahghet som i vissa kretsar 

kl 
.. . ... nave as me e an , ian ar en . t . .. .. . 

maken Olof sönerna, Alfred John :t;,!'t, an agad for att hava IhJal- g tl· N d .. g]or sig gallande, bor giva rum 
' · ' 1016 So I{ St B'way 2114 . . . . emy 1g or ens son, som garna • f.. .. . . 

och Alex, döttrarna Mrs. Oscar · · skJutit sm moder, blev I onsdags "k b t t d d .or mera tolerans; arhghet 1 ... 
1 

d k Id" . H spra ar or en s un me en t ... t t·· . .. .. 
Toldal, Mrs. Herman Tronson i M b· "R d & Wh't St ,, ta 1 s Y 1g av Juryn. . an be- 1 d . * Jans eu ovnmg ar av storsta be-

em er e I e ores k" d t h . .. 1 t l an sman. t d 1 F .. b d 1 .. 
'Tacoma och två systrar i Sverige. Etablerad 1895 an e a t an I over as at oc 1 Y e se. .. or u s age~ ar resulta-
Begravningen förrättades i ons~ tet av manga generat10ners brott-
dao-s från Lynns kapell G & Wh't Fl 

49 
lb 98 Come and Hear ning med ett svårlöst problem. 

"' Från Los Angeles. kommer R:~e~ Whit: ~off~~~'lb. ca~ 35~ REV. S. Å. SACKERSQN Denna. måste och kan bl~tt ge: 
sorgebudet att Mrs. J. C. Lindahl, Minaret Blend Coffee, lb ..... l9c of Chicago nomdr1vas me~els~. upplysmng. V1 
57 år, avled därstädes i lördags. . . , ~ . , .,, . . hava blott tagit forsta steget, det 

.. Meat Balls, per can ...... -......... 20c ,n a ocnes of Evangehcal Meetmgs at the är sannt men · 0 t f t "tt 
Mr. och Mrs. L. flyttade for unge- Strictly fresh Eggs, 2 doz .... _35c E IS A RN LE .. ' . VI mas e or sa ~· 
fär 10 år sedan från Tacoma. Mr. . C C SW D H T BE AC For den mo_d1ge måste det alltid 

Washmgton ream hese .... 19e s ioth d I St T b"' f 't 
Lindahl vistades i 

0 

ett 30-tal år i Cream Primost ····-·················25c . o. . an ,, acoma ara · rama . 

Skandinavisk 
Sjuksköterska,,_ 

"Maternny Cases" eller hwalider 
~köta,s. God vård garanteras. 

Main 7233 804 So. Ainsworth 
p , 

Lower Rates 
FOR thirty years thls com

pany has served the needs 
of Western ar.d Central Wash
ington. It is slgniflcant that 
as the use of electrlclty has 
increased our rates have etead· 
lly dropped . 

TODAY t hese rates are 
aniong th,e lowest In the 

nation-and 

Still Going Do,wn ! 

Pugef: Sound 
Power & light: 

Company staden, där han pa den tiden var ~C THURSDAY and FRIDAY, MAY 19 and 20 I Mr. Asbury föddes i Indiana 
ledande fotograf och intresserad i Miller Bros. berömda "Golden j at 7 :45 P· m. (English) och är 46 år gammal, är gift och 

"'hofnrlHaa {lf'f'::i't"Cl Aflh huO"o-noilo 11> .... ;J,, ~-'.::- ~TT1'TflJ\.'1.,. MAV 9.9: of 11 •l\ll o ~n f~nu:4ilich\ ho"l't .fu,...n h.-...-....... "O" ......... !.:- -----~_'l ___ i_ .... -

fB;~t~~~-- -------- ---- -n,o·----- '! JL~"" "'"w" I j . ~ -- ·---- ~-~·d-~t 7·~30 -.p. -~:7E;;g1i;h) ,~ .. ~~---, I i·w;:hhi;~~,. Ed~:~u:~ !'~~:~~~~ l I "Electrlcity Is Cheap I 
- Nils Burklund, 74 år, bosatt l Agent för Kuriko och Ole-Oid. ~ ALL ARE CORDIALLY WELCOME. tion and rektor i Gault Junior In Washington" 

vid So. Union ave., avled i fredags. ~www ... ....,.. ...,, högskolan i Tacoma. 





~· 

~ 
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r~--------------------------~~~~ 
,~~-!i'(~~-!$!ll'1~I - ni vet nog - alltid litet högt- fryser, så värmer ugnen icke bra, en assessors inkomster. Och där- men under de fint tecknade, nå

flygande - vilja roa sig jämt; - när hon. har kolik, blir du tvungen till kom - han hade i det glän- got svängda ögonbrynen sågo ett 
står gärna till er tjänst, ifall ni - att skjuta en katt åt henne; hon sande, brusande livet där fått ett par djupblå ögon på honom, kla11· z 

Ett Resonemangsparti H ära dsdomaren avbröt honom kommer att blanda sig i dina af- hjärtesår, och ärret gjorde stun- ra som ett barns, bedjande och 
med en häftig hostning. färer, förlägga dina saker och be- dom ont ännu; det var, när det frågande, som bedjande om frid 

- Frans, sade han torrt, - vad reda dig otaliga förtretligheter. eleganta ekipaget rullade förbi för den heliga handlingen. 
Av W. HEL\IBURG är det för ett torn, som syns där 0, gamla tanter äro endast till för honom - hästarna svarta, livre- Det hände ofta, att främlingar 

borta på berget? Du studerade ju att plåga sina medmänniskor. Men et svart med inlagt silver och i inträdde i den vackra kyrkan och 
i går generalstabens karta. det skadar inte, koka du dig bara en mattgrå fond en kvinnogestalt, verkade störande _ så trodde sig ·-----------------------'-------~· i ~~!€:~~.v;:~~~~!('!!li(~-1!\(!i(~~~~-l(;.J<l~~~ 

- I sanning, Frans, i ditt stäl
le vi13ste jag inte, om jag skulle 
skratta eller gråta! Ett arv har 
alltid hägrat för mig som ett mål 
för mina önskningar, men det är 
med detta som med allt annat i 
detta livet - allt med urskillning. 
Frans, det gör mig verkligen ont 
om dig! Du har fått ett arv på 
halsen, som du aldrig hade tänkt 
på, ett så kallat gods, ett par hun
dra tunnland åker och äng, litet 
skog, en förvildad trädgård, en bo
fällig gård, som. inventarier fyra 
ondsinta hästar, som ha spatt, sex 
skinntorra kor och huvudsaken, en 
tant, som tyckes förena det ond
sinta och skinntorra i sin angenä
ma person. Människobarn, vrid då 
<lina händer, banna och svär eller 
gör något dylikt, men stå icke där 
och se ut som en bild av stum för-
tvivlan! 

.. cifö 

kare, så sade jag med detsamma: 

- Huberthushöhe, svarade den en hel gryta sockerglasyr och gla- mörka strutsplymer över den mar- Frans Linden förstå den blick han 
unge mannen, i det han gick fram. cera därmed allting. Det kommer morvita pannan, en glänsande, fick. Under andlös tystnad stan
till honom. I att behövas. Men jag tror det är yppig hårknut i nacken, och ack, nade han nu lutad mot den gamla 

- 'l'illhör baron von Lobersberg- tid att tänka på att komma åstad, de stora blå ögonen blickade så kyrkbänken, och hans ögon följde 
inföll herr Wolff. Frans, kurirtåget väntar icke. främmande på honom. Han var varje rörelse av den smärta flick-

- Intresserar mig icke det mm- Frans såg på sitt ur, böjde på förstämd många dagar efter ett gestalten, då hon nu tog barnet i 
är, kan ingen uthärda att ha sta, mumlade häradshövdingen och huvudet . och gie~ sky~dsamt ~ot s~~an~. mö~e. "~n modedocka, en sina armar och trädde fram till 
det." Men _ nåja, du vet, slu- fixerade tornet, i det han i brist hu.~et. for att saga till om for- hJar~los kvmna, kallade han hen- prästen. 
tade han med en suck. på annat gjorde en kikare av sin spannmg. ne bittert; men han hade dock en - Herr kyrkoherde, ljöd den 

"Här, min pojke, har du ett sä 
och så stort kapital; börja nu att 
bringa ordning i det här gamla 
vanvårdade stället. Sådant det nu 

· .. h d En kv rt t' n tt gång trott motsatsen, under ett . .. . o Frans Lmden svarade aven den- . an · a s imme se are iru o .. . mJuka rosten, - rn maste hålla 
han l - Har den äran att rekommen- v~nne;na i ett ~got ?'ammalmo- h~lt år, anda __ tills ~an en ~orgon till godo med en fadder, min sy
han <lera mig, brummade Wolff, - må- digt akdon på vag till staden. holl hennes ~orlov~mgskort i han- ster har tyvärr uteblivit. 
för- ste redan i dag över till Lobers- Bakom dem försvann den lilla d~n. Hon gifte s~g med en ba~- Prästen lyfte upp huvudet. 

b byn och en stad med många torn kir, som ofta vant skottavla for Då kan a"l . 1 .. f erg. • · . - v m, rara ru 

J . l d b 1 d I Häradsdomaren nickade kort; - visade sig vid horisonten. hennes hån. ~re.n mm Gud - Schmidt -
- a, viss a u ara, mum a e han hade en nulhon' 

den lille mannen, _ det kommer Lin~en åtföljde agenten till dörren Så synnerligen långt hade de ic- · Han vinkade till den äldre kvin-

na gång icke ett ord, men 
visslade en glad melodi, som 
alltid brukade, när han ville 
jaga ledsamma tankar. 

att bli den enda musik du får och återvände därpå långsamt. ke att åka, på en timme hade de Ja, hur gärna hade han icke nan. 
höra här kanske med undantag av - Förklara för mig, jag ber dig, nått sitt mål, och vagnen höll flytt ur hennes närhet, vad han Frans Linden stod plötsligt 
en knarr~nde dörr eller konsert av utbrast vännen, - hur det kan framför den ståtliga järnvägssta- glatt sig ät att få vända ryggen framför dopfunten bredvid den 
en högst respektabel råttfamilj, komma sig, att denna människa - tionen. Lika tysta som de varit åt hela den stora världens ävlan, unga flickan; han visste knappast 
som slagit sig ned i ditt rum. Brr denne lismare, ouppfordrad blan- under vägen, ombesörjde de nu i vilken lycklig sinnesstämning ha- själv, hur han så fort kommit 
_ Frans! Tänk dig detta ens- dar sig i dina. angeläg~~hete.~? biljett och poll:t~cring'. och först de han icke skrivit till. sin mor, dit. . . . . 
liga näste om vintern _ på ber- Frans von Lmdens morka ogon på perrongen borJade Lmden tala. och vad hade han funmt ! - Tillåter m mig att blI denne 
gen snö, på vägarna snö, i träd-I såga förvånade in. i häradsdoma- - H~lsa Frankfurt, . Richard, Men sak samma! Den f_örvalta- andre . fa~d~r, .sa~e ~an. - Jag 

.. . . gården snö och i luften virvlar det rens förtretade ansikte. och mma kamrater; skriv någon re, han tills vidare antagit tyck- kom tillfall!gtv1s m i kyrkan, en 
Hara~sdo~are Weis ~iktade d:s-ivitt· ·- H~rre Gud vad skall du - Välan, Richard, han var min gång, om du har tid; ställ om, tes vara en duktig man; han vilt främmande människa; jag 

sa ord i kormsk vrede till den nutt tag~ dig till under' de långa vin- avlidne onkels hö~ra hand, ha~s at_t jag .~nart får mina möbl~r och själv ville icke i något hänseende s~ulle i~k~. vilja för~umma d~tta 
terkvällarna, då vi eljest brukade faktotum .så att
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sa~~· och så .for nuna. boeker'. oc~. så tack_ for att spara s!g och .. så - Wo~_ff. H_an f?rsta. till~alle att ut?va en kr1st
sitta på "Taunus" vid Bockenhei- resten - han far val ha ett htet du gJorde mig sallskap hit! kunde icke forstä, varfor We1ss hg phkt 1 denna mm nya hem-

... . , .. _ mergatan eller på teatern? Tili ord med i laget, då .ha~ tyvärr har .. ~äradsd~~aren gjorde en av- skulle hava så mycket att an- bygd. .. . .. . . 
Jam;e glas, och pa .. den re~_an to~- vem skall du dikta dina högt be- en stor inteckning 1 N1endorf. . varJande r?rels_e med handen. . uärka på honom. . Han hade folJt ogonb1Ic~ets0 m-

emot honom sittande vännen, as
sessor Linden. Framför dem på 
bordet stod en flaska rhenskt vin 

da J.laskan voro ;annens ogon fa nd ade dikter? På bykroo-en bli - Det berättigar honom dock ic- - Gud give Jag kunde taga dig Han hade nu en lång stund givelse, och han blev forstadd. 
stade med ett sa fund

0
ersa:nt ut- ~. ~ lt säkert icke uppsk~ttade. ke till att vara så påträngande med tillbaka, Frans, sade han nä- vandrat genom stadens livliga ga- Den gamle kyrkoherden nickade 

t~yck, s?.m om han pa etiketten Aeck, enär jag tänker mig dig här som han visat sig mot dig, sade ~tan rörd, - du kan iclrn. tro, vad tor; han hade fråga.~ efter 
0 

hotellet, leende. . .. 
kunnat lasa ett svar. . . _ h d allt mer och mer häradsdomaren. Jag kommer att sakna dig. Vad där hans kusk spant fran. Nu - Det ar ett stackars barn, som 

Det var ett stort rum, i vilket en1.~am,t'Jlur lu , a·· t'll b k -Åh en liten häradshövding, brevskrivning angår, så känner kom han ut på torget på vars tidigt blivit faderlöst, min heITe, 
0 b f · tt s oar 1 oc i sa ar 1 e ym- • , 

dessa bada herrar e unno Sig, e ' _ 1 ' sade den unge mannen ursäktande, du mig, det gör du lättare än mitt en stor staty stod. Ett ståt- svarade han, - fyra veckor före 
slags trädgårdssal, oändligt gam- mer· han betraktar mig som en ny- jag och kommer också att få me- ligt rådhus i renässansstil höjde dess födelse omkom fadern genom 
malmodig och enkelt möblerad med Han suck~de. .. . , komling som fullkomligt okunnig ra tid därtill. sig till vänster och till detta slö- en olyckshändelse - ni gör en 
t • h" kå av bJ'örk sådana som - Ja"' vlll sa"'a dig nagot , .. . . . . ' .. . . , . . å d va orns P • "' .. 0 "' • _ ' i, hur ett lantbruk skall skotas. Det frambrusande kunrtågets to mg vårdigt några gamla for- god handlmg. - Gar m m p et, 
på mormors tid ersatt: de nuva- Frans, skamt _ a si~o, fort!atte Du vissling, rullande och rasslande näma- borgarhus; somliga smycka- kära fru? sade han vänd till mo-
rande förnäma servenngsborden, h~n, - du ~llr tvu_n"'en. att .,,ifta Och jag anser honom som en överröstade honom; i nästa ögon- de med altaner, andra med den dern. - Gott, Engelmann, inför 
<lär man i stället för dyrbara ma- dig! Och da ger Jag dig. genas~ ganska tvetydig person! Och när blick befann han sig i en kupe. ena våningen skjutande ut över då herr fadderns namn i kyrkobo
jolikavaser bakom deras glasrutor e~t g_ott råd, pr~ta av htet pa vi träffas härnäst, min guldgosse, - Farväl, Frans - kom hit den andra, så att det såg ut som ken. 
:s.åg för~yllda, brokigt målade pors- ~~~a ideel~~ f?rdni::gar; ~e d~~r~ kommer du att säga: "Richard, fram ännu en gång, gamle gosse om de skulle förlora jämvikten. - Karl Max Frans Linden, sa-
lmstallnkar; med en stor soffa, -:an. den .. alvhka vaxten, e ~ P Gud skall veta att du hade rätt i - ser du, om du en gång skulle Blott två eller tre byggnader voro de den unge mannen. 
vars ~va~~a t~geltygsöverdr~g icke smmg~ ogonen o~h ~~n, lJu_:_a din mening om den där karlen, han komma i allvarsam förlägenhet, av nyare ursprung, och även hos Och nu stodo de tillsammans 
alls .mb~od till en behagh.~ och kvmnhghet_~.n _ .. till for~an for är en riktig skurk!" så skriv till mig först. Om jag dessa hade man tydligen bemödat framför prästen, de båda, som för 
trevllg vilostund; med sex rorande ett __ annat for~trad~, som icke_ kan _Vet du, sade Frans Linden än icke själv är i stånd att - sig att bibehålla den medeltida ka- en kvart sedan icke haft någon 
enkelt konstruerade rörstolar, som ersattas av .. nagon~mg ~n~at 1 vår mitt emellan skämt och allvar, du vet, att min syster är i goda raktären. aning om varandras tillvaro; hon 
stodo runt omkring det stora bor- prnsaiska v_arld;. gift d~g icke med jag skulle önska jag hade låtit omständigheter - Bakom rådhuset kom han in i höll det slumrande barnet i sina 
det, och slutligen med mer än tvi- någo~ fa~~ig fl~ck~, I! rans, .vore dig sitta i lugn och ro i din vå- Ännu ·en handtryckning, ännu ett virrvarr av trånga gator och armar; hon hade ännu icke sett 
velaktiga familjeporträtt, bla~d :'il" hon. an p~rlan i SJU kunganken.
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ning vid Goetheplatsen. Med din en blick i två ärliga ögon, och gränder, men kom så plötsligt upp, en livlig rodnad av överrask
ka i synnerhet en pastellmalnmg I dm belagenhet , skulle det helt mörka syn på allt här är du i Frans Linden stod ensam på sta- alldeles oförutsett ut -på en öppen ning brann ännu på det fina an
av en ungdomlig skönhet med enkelt var~ en ... darskap, en synd stånd att göra mig led åt alltsam- tionen. Långsamt vände han sig plats, omgiven av höga, till hälf- siktet, och den enkla spetsen på 
blonda lockar föll i ögonen; med både mot dig sJalv, henne och alla mans. Kom, så taga vi en pro- om och gick från perrongen till ten avlövade lindar, vilka allvar- den lilla kudde, varpå barnet vi
sin oändligt lilla mun log hon, som dina efterkomman~e. Det skadar menad i trädgården; sedan blir sin vagn. Han hade redan satt samma och högtidliga tycktes be- lade, darrade lätt. 
ville hon ~äga: "Tro rr_iig, ful~t så il:te en sm~la, ?m ick~ dma vackr~ det tyvärr tid för dig att bege dig foten på vagnssteget, då han be- vaka en väldig kyrka. Här var Prästen talade icke många ord, 
<lum såg Jag icke ut 1 verkl!ghe- nm passa 111 pa henne, du kommer till stationen om du nödvändigt sinnade sig och befallde kusken det som om allt liv dött ut, blott men de trängde djupt till bådas 
ten!" Och över allt detta ut- icke anti~ att dikta ~m henne, vo- skall med k~rirtåget. att spänna från på hotellet; han nä~ra barn lekte bland de vissna hjärtan. Linden såg ned på det 
·bredde de orangegula gardinerna re hon an den skonaste bland I Han tog den brummande vän- ha<le något att uträtta i staden. löven, och en gammal kvinna lin- bruna, djupt böjda huvudet bred
,en egendomlig, oangenäm dager. kvinnor ... Ja, skratta du!. . nens arm och drog honom med De obehagliga känslor, som be- kade bort till ett soligt hörn, el- vid sig, och från bådas ~äppar 

Dörren i rummet stod öppen, och Han stotte askan av sm ci
0
garr. sig m~d i de slingrande gångarna, härska en efter skilsmässan från jest rådde djup stillhet runt om- kom ett klart och tydligt "ja" 

·som till ersättning för all denna - I Frankfurt - ~m .. au P~ ~n-1 ~om redan voro betäckta av viss- en kär vän, gjorde, att han inga- kring. som svar på prästens fråga. Då 
·smaklöshet erbjöd sig för ögat en var velat .. - nade ~illfalle" gwits. na löv. !unda i någon glad stämning van- En sidodörr till kyrkan stod ceremonien var över, bar flickan 
underbart vacker utsikt, Höga, Men du l~t fullkomligt bedar~ dig _Jag är övertygad om, att drade framåt vägen, som förde öppen; han gick dit och inträdde barnet tillbaka till den gråtande 
skogbeväxta bergstoppar betäckta av den lllla T_~eas kokct~a ogo.~: karlen har en giftermalsbyrå, till staden. Vid stadsporten vek i den tysta skymning, som rådde modern och tryckte en kyss på 
av yppig lövskog, vars ~llvar?am:IVad det o~t~_forargade mig! ,~ar mumlade häradsdomaren förtre- han åt sidan och slog in på en i templet; han tog av sig hatten det lilla röda ansiktet, därpå gick 
ma höstgrönska redan overgatt i man hunml over de tugofem ar_e~, tad. . folktom väg, som gick längs den och betraktade ()verraskad den hon fram till Linden och såg på 
mera lysande färger, bildade bak- borde man sannerligen hava bhvit Då de vände om hörnet på en gamla, väl bibehållna stadsmuren. ädla enkelheten i denna byggnad, honom med en blandning av för-
grunden; allra närmast trädgår- förståndig~re ! . · I förvildad buskgrupp, sågo de på Vart han ämnade sig, visste han de smärta pelarna, som dock våning och tacksamhet. 
<len, målerisk i sitt förvildade till- Frans Lmde~ teg e~vi~t, och den .. andra sidan om den lilla, med icke själv; han hade ingenting att kraftigt strävade uppåt, och kor- - Jag tackar er, min herre, sa
stånd; och bakom t,.äden fram- lille mannen kande pa sig, att han 1
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andmat betäckta dammen en söka här, han kände icke en män- sets rika nätvalv. Därpå gick han de hon, och lade ett ögonblick sin 
:skymtade de röda tegeltaken ?å stött honom för huvud~t. _ gammal kvinna långsamt gående niska, men han ville dock orien- uppgått mittelgången, emellan de smala hand i hans, - jag tackar 
husen i byn. Och det hela m- Nå, Frans, bry dig ICke om· framåt. tera sig en smula i sin närmaste av ålder bruna, konstrikt snidade er i den stackars moderns namn, 
"Svept i en oktobermorgons fina 1. vad jag säger, skämtade h~n, . -- - För Guds skull, började åter stad. Den tycktes rättfärdiga sitt kyrkstolarna. Det gladde honom det var så snällt av er! 
-slöja, över vilken solen icke kunde 1 här finns det kanske ocksa nka häradsdomaren, - se på denna ryl,te som en gammal tysk käj- att se allt detta; han hade ett Därefter en oefterhärmlig, stolt 
bli herre. Genom den friska, rena flickor.. . . .. ... gestalt, denna mössa med den oer- sarstad; trotsigt låg slottet där livligt intresse för renässansens böjning på det lilla huvudet, och 
luften genljöd behagligt de takt- - Sakert, mm her~e, sa~ert, ]Jod i hörda sorgrosetten, denna märk- med den berömda domen på den vackra former, och han gladdes hon gick med lätta steg, under det 
mässiga ljuden av slagarna, som, det bakom dem,-:- rika fhckor o~h värdign. klädning med en midja, branta klippan; ur virrvarret av dubbelt, emedan han alls icke hop- att den tunga sidenklädningen 
:svängdes på godsets log:. .. 1' vackra flie~or; v~r ga~la stad a~ som sitter upp under .. armarn.a; röd~ tak
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med sp~~siga gavlar höj- pats att finna något -~yl~kt ~är. f~asade efter henne. Nere _vid .~n-
Den unge mannen morka ogon. sedan urmmnes tider tillbaka be och hur måleriskt uppbar hon 1c- de sig mangct smart kyrktorn, och Därpå hejdade han plotshgt sma gangen, omfluten av det mtran-

·hade från vinflaskan svävat utåt; 
1 
ryktad för det. ke den svarta schalen· store' Gud, ännu i dag omgavs den gamla sta- genlJ"udande stei:r · där borta gande dagsljuset, vände hon sig • t 1 I '-'' 

·han sprang plötsligt upp och gick Båda herrarne vände .~ig om mo hon har en röd paraply! Guld- den av en fast krans av vallar och vid dopfm1ten, över vilken den vi- ännu en gång mot honom, där han 
fram i dörren. den ,som sade detta; __ haradsdoma- gossen min, den begagnar hon den murar, regelbundet avbrutna av ta duvan svävade med utbredda stannat orörlig vid dopfunten för 

-. Och -~~k~äl, Richa~~' _är 
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d~tta I ren f~r att. med e~ fortre~ad axel~ första. m~j när hon ~kall .ut o~h klumpiga, fyrka~tig~ vakttorn. vingar, varseblev han tre kvi~nor. att se e:.ter henne; det .. '.'ar som 
.en liten fortJusande flack pa JOr-1 ryckmng genast . ater ~!1cka. u:. ~ roa Sig, Jag menar rid~ bl! Bla- Han gladde sig at den vacl~ra Två av dem ty~ktes var.~ av r~nga om h~n annu :n ~ang b~Jt huvu
·den, sade han varmt, - Jag har I trakte~, Fra"ns Lmden for att ar kulla; brr - och detta ar ditt en- tavlan; och under det han så gick stånd; den aldre, förmodligen det till en halsmng, darpå var 
,alltid haft stor förkärlek för Nord-ltigt halsa pa .~10n01~· . da sällskap! framåt, lät han i sin fantasi den barnmorskan, höll barnet i en hon försvunnen. . 
tyskland. Tro mi~, här, ~är Broc-

1 
- ~ag medfor de onskade und~r~ . Hon såg i själva verket under- ?räktiga l~äjsarsta~e.n stå upp ständig~ vaggande rörelse; ~en Frans Linden var ensam kvar i 

·ken skådar ned pa
0 

en, laser mani te~kmngarna'. fortfor den nyss i~ hg ut, denna 
0 

gamla dam, som lgen ur sm tusenanga slummer. andra 1 en enkel svart .ylleklad- den tysta kyrkan. 
0

Vem kun~e det 
si:n Faust dubbelt .. sa bra. Jag ber/ :radde, en hten ~an om femtw vandrade framat med en gran- ~fter en stund sta~nade han och ning och s~hal, <:.n ung kvm~a, såg vara, som nys.~ statt. bredvid ~o
-dig, kraxa icke langre som en o- ar med ett otrohgt smalt, spet- dezza, som om en av de blekta sag upp mot ett gratt vakttorn. med förgratna ogon ned pa bar- nom? Ett latt ldmgande lJud 
lyckskotp! Jag skall aldrig glöm-Isigt ansikte, på vilket .ett. slis- pastellmålningarna i salen fått "Sannerligen, precis likt Eschen- net; en tredje hade böjt sig ned kom honom att vända sig om; 
ma Frankfurt, men icke heller kigt leend. e lekte, skenhehg i var-,· liv igen. heimporten i Frankfurt," sade över det; kyrkvaktaren, som just klockaren med nyckelknippan kom 
sakna det alltför mycket - hop_I je min, varje rörelse. -·Skall jag kalla på henne? han halvhögt, "vilka underliga hällde vatten i dopfunten, dolde ut ur sakristian. 
pas jag. I - .Jag tackar så m_ycket, herr frågade Frans Linden leende. språng tankarna kunna göra!" henne i detsamma fullständigt, - Ni vill stänga dörren, min 

- Gud bevars! skämtade den lil- Wolff, sade Frans Lmden och -Himlen bevare oss! sade hä- Han befann sig plötsligt mitt och Linden såg blott släpet av en vän? sade han. - Jag skall strax 
le mannen under det han fortfa- tog papperen. radsdomaren, - jag känner mig i det närvarande; för knappast fy- mörk sidenklädning på sandstens- avlägsna mig. 
rande lekt~ med vinglaset, - du . - Om jag på något annat sätt nästan hemsk till mods här i när- ra veckor sedan hade han vandrat golvet. Därpå, som om han besinnat sig, 
vill väl inte inbilla mig - kan stå till tjänst - fröken Ro- heten av Blocksberg, din herr fram under den vackra porten Och nu hördes en mjuk, böjlig tog han ett par steg mot mannen. 

Men Linden avbröt honom: salie kan intyga, att jag städse va- Wolff ser ut som en Mefistofeles, utan att ana, att han så snart kvinnoröst säga: "Vem var den unga damen?" 
- Jag vill alls inte inbilla dig rit en tjänstvillig vän till er av-, och denna - ja, jag har ju redan skulle möta en kollega till ho- - Gråt då icke så mycket, min ville han fråga, men han fick ic

något, jag vill försöka bli lantbru- lidne herr farbror. antytt det för dig; hon blir ett nom i Nordtyskland. Som en blixt snälla Johanna, ni kommer nog ke orden över sina läppar, han 
kare, och jag vill göra detta, icke, . - Jag är helt och hållet en pinsamt påhäng för dig, Frans. från klar himmel hade detta arv att få mycken glädje av den lilla betraktade blott ivrigt de i glö
blott emedan jag måste, Richard,! främling här, svarade den unge Den underliga kvinnogestalten kommit, som gjorde honom till varelsen - gråt då icke! - Käre dande färger skimrande glasmål
jag känner mig verkligen riktigt I· godsägaren, - det kan mycket väl hade för länge sedan försvunnit ägare av Niendorf: Hur en gam- Engelmann, underrätta herr kyr-1 ningarna i de höga fönstren. 
väl till mods i det här gamla hända, att jag behöver er hjälp. bakom buskarna, då den unge mal bror till hans farfar lrnmmit koherden - min syster tyckes - De äro alldeles särskilt vack
nästet; ergo, si uta upp, min gub- - Det skall vara en stor ära för mannen slutligen som frånvarande på den tanken att bland talrika icke komma, hon har nog fått för- ra, sade klockaren, - och bli all
be lilla! mig, herr Linden' Skulle ni, som, svarade: släktingar just insätta honom till ! hinder; vi vilja icke vänta längre. tid mycket beundrade; det där-

- Nåja, lycka till! svarade den sagt, önska göra bekantskaper i' - Du ser allting för mörkt, arvinge, det var nästan en gåta Den ,som sade detta vände sig borta är från 1511, en gåva av 
.andre, i det han gick fram till I staden - så ha vi familjerna Tub-/ Richard; hur skulle denna gamla och kunde endast förklaras där- till modern, och Frans Linden såg ahhwliRsnn_ .Anm1. fdi.n slottet där 
vännen i dörren och nästan ömt mann, Rr.henk; Me~er och Hel!born 1 v-arelse, suii! går' på gl'<tvem; rand, igenom, att den unge mannens mo- nu rakt in i ett ungt flickansikte./ uppe. Hon hade en viss förkär
såg upp i det vackra, manliga an-I och framför allt Baumhagens; rika kunna bli så besvärlig för mig? der alltid varit den gamle enstö- Ja, den var icke egentligen vac- lek för denna kyrka. 
siktet. - Jag har ju i allmänhet j och angenäma hus, herr Linden - Hon lever ju alldeles avstängd ringens synnerliga gunstling. ker, denna smala oval, omgiven av _ Det kan ni nog ha rätt i, 
ingenting att invända mot denna ni kommer att bli mottagen med från hela världen i sitt hörnrum. Vid underrättelsen hade det yppigt, gyllene brunt här; hyn svarade Linder förströdd. 

·godsägarelek, om jag blott visste I öppna armar, det är alltid brist på ---Jo, jag föreställer mig, att känts, som om det rägnat guld var för blek, uttrycket för sorg- Därpå överlämnade han åt man-
hur och när. - Ser du, Frans, älskvärda kavaljerer i den lilla bon vartenda ögonblick kommer ned i hans sköte; det är just icke set, vilket gav ett skarpt drag åt nen en liten summa för barnets 
vore jag icke en sådan fattig stac- staden. Herrarne vid kavalleriet att bedja dig om något; när hon Jätt att i en millionärstad leva på ·de något neddragna mungiporna, räkning och gick ut. (Forts.) 




