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Why This Depression? ONKEL SAM VÄRU 362 
TUSEN MILJ. DOLLARS 

SKARP HOOVER KRITIK j UTSIKTERNA INOM lAN .. 
Av PROFESSOR P. J. BARDON 

(Pacific Lutheran College, Parkland, Wash.) Senator Dill anklagar presidenten 
för blockering av kongressen 

DETS JORDBRUK 
III. machines into every corner of J orclbruksdeparternentets eko

nomiska byrå har uppdragit, "The nation has faced other our industrial life had driven 
unemployment crises. The same men out of the factory and into 
bread lines that now gather in the ranks of the unemployed. 
the bowery have gathered there Only on this assumption can the 
before. But the stock explana- paradox be solved. If the farms 
tions <lo not altogether explain and factories of America turn out 
this one-and perhaps the stock their full quota of human 
remedies will not as surely re- supplies and use fewer human 
lieve the present situation. Un- hands in the process, the ma
employment has always been chine must take the blame-or 
associated with bard times. But praise. 

Det är en hisklig summa, o
fattbar för menige man, förvand
lad i guld för att icke säga sil
ver skulle det taga otaliga järn
vägslaster att transportera elen. 
lVIen det är enligt U. S. treasury 
departements beräkning landets 
nationella rikedom. 

Fördelad lika mellan alla lan
dets innebyggare skulle $2,977 
komma på vars och ens lott, 
kvinnor och barn inberäknade. 
Om ni icke har det, så försök 
att skaffa er elen rättmätiga pro
portionen. Det är emellertid ett 
svårt beting för de flesta av oss. 

I ett i måndags utfärdat och' vad den anser kommer att bli Jo, jo, men! Det kanske inte 
publicerat manifest anklagar U. utsikterna inom det amerikanska vore så tokigt, om vi litet var 
S. Senator C. C. Qill President jordbruket under det år som ntt gjorde som presidenten: skudda
Hoover för at ha blockerat kon-, kommer. De nedgående priserna de stoftet av våra fötter och be
gressens planer för att lindra ar- på allehanda förnödenheter kom- gåvo oss iväg på en lustresa, 
betslösheten och återställa för- me att påverka jordbruket över långt bort ifrån hela klabbet. Ja, 
troendet folket emellan. hela världen. Här i landet får den Hoover, han är dil .. ,en knip

Senator Dill säger att kongres- farmaren vänta sig en nedgång slug och finurlig karl! Det blir 
sen misslyckades i alla sina i procluktionskostnaderna och visst ingen lätt sak för varken 
hjälp- och understödsplaner, eme- möjligen en tendens till förbätt- mjölkbudet, grocerymannen, slak
dan presidenten opponerade sig ring inom efterfrågan på jord- taren, eller bagaren att komma 
däremot och vetobelade de flesta bruksproclukter. Läget förmör- honom när med sin räkning säl 
av dem. kas emellertid av åtskilliga moln. länge han är ute på böljan blå. 

business has always picked up "A view of the country's lead
again in time and jobs were to ing industries gives a vivid 
be hacl for the asking. picture of the gains which have 

Vidare påstår Senator Dill, att Först är det då den a!Imänna Och i Porto Rico blir han nog 
presidenten städse fruktade att affärsdepressionen, vidare de sto- inte antastad av de närgångna 
kongressen skulle vidtaga åtgär- ra förråden av inneliggande vete, björnar, som vi andra måste sno 
der, så att skatterna på stora in- bomull, och vissa boskapspro- oss om för 'att komma undan. 
komster skulle utökas och vin- dukter, störningar inom avsevär~ Det kan ju möjligen invändas, 
sten för de stora, million korpo- da distrikt på grund av <len ihål- att en dylik resa bleve för kost
rationt.:rna minskas. lande torkan förra året, och sist bar för oss vanliga dödliga, men 

"The present unemployment been made by the machine. The 
crisis is distinctly different. (N o- foliowing table shows, first, the 
tice that this discussion is on change in the volume of output 
conditions in · the prosperous in the years 1923-1927; second, 
year of 1927. Business is good, the change in the number of 
but unemployment is steadily on workers employed, and third, an 
the increase.) index of self-sufficiency obtained 

Termen 'nationell rikedom' re-
presenterar icke o b 1 i g a tio ner, 
sedlar, guld och silver i cirkula
tion utan blott beskattbar egen
dom såsom fastigheter, byggna
der, farmar, järnvägar samt ma
skiner och utrustning i industri
ella företag. 

Senator Dill beräknar att mel- men icke minst de allvarliga im- man behöver inte dra så långt 
Ian fem och sex millioner ar- portrestriktionerna i utländska åstad. Vädret är vackert nu; det 
betsföra och arbetsvilliga äro länder gentemot amerikanska våras. Snart kan man ju flytta 
sysslolösa och 25,000,000 männi- jorclhruksprodnkter. ut på sommarnöje, tillbringa da-

"More and more the finger of by adding the gain in output to 
suspicion points to the machine, the decrease of workers. The 
It begins to look as if machines industries are rankecl in the order 
had come into conflict with men of their achievements in self
-as if the onward march of sufficiency: 

Enligt rapporten är N evada 
den rikaste per kapita staten. 
Diir borde varje innebyggare ha 
$6,316 till sitt konto, om lika för
delat. I staten Washington bor-

skar i fruktan för att mist'a dag- Samtliga amerikanska jord- garne på golfbanan eller i den 
ligt bröd och uppehiille. bruksdistrikt ha känning av <les- fria 11aturen på fisketurer och dy-

Oil (petroleum refining) ... , ... . 
Tobacco , .. , ............. , ...... . 
Meat (slauglltering and packing) 
Railroads (1922~6) ....... , ... '" 
Construction (Ohio only) .... , , .. 
Automobiles (1922-6) , ........ . 
Rubber tires ....... ' ............ . 
Bituminus iCoal , , ..... , .........• 
Electricity (1922-7) ............ . 
Steel . , ........... , . , , .......... . 
Cotton Mills , ..... , ............. . 
ElectricaI equipment .... , ...... . 
Agriculture (1920-25) .......... . 
Lumber .. , .... .' ................. . 
Meu's ciothing .... , ............ . 
Paper ...... , .......... , ........ . 
Shoes · ......... . : . ............... . 

"In the building industry 
especially have labor-saving de-

. vices macle spectacular advances. 
The trenching machine, the gas
oline crane, the bucket-conveyor 
and other devices have gone far 
to make construction a machine 
industry instead of a collection 
of hand trades. One gasoline 
crane takes the place of ten or 
twelve laborers. The full story 
of men displaced by rnachines 
has yet to be written." 

In the light of these figures, 
it is not surprising that the pre
sent depression should have 
!C'roduced an employment crisis 
unparallelled in the country's 
history. 

America is obsessed with a 
quantity-prosperity philosophy 
that seems to be approaching the 
bursting point. Quantity pros
perity probably some day will 
burst like an overdriven fly 
wheel. Two years ago, Hoover, 
and still more his party, promis
ed quantity prosperity. They 
promised to maintain it; it has 
fallen. Will they not fall, for 
qttantity production will evi
dently defeat its own purpose? 
The rest of ottr trouble is, as 
has been stated, that we make 
goods that cannot possibly be 
consumed, and that no one seems 
to think that there is any need 
of readjustment. Conditions are 
still as the Frenchman Labeuf 
saw rhem in 1871 when he ex
claim~d: "When I see the poor 
withoctt the clothing and shoes 
which they themselves are en
gaged in making and contemplate 
the small minority who do not 
work and yet want nothing, I 
am convinced that government 
is still the old conspiracy of the 
few against the many, only it 
has taken a new form." 

What was true of the France 
that Labettf saw in 1871 .seems 
to be true of America in 1916. 

In its final report, the "Com
mission on Industrial Relations," 
the commission appointed by 
Pres. Taft and which reported 
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var och en ha $3,699, men 
några ha mer och flertalet min
dre. 

Sjöofficer drunknad 

I betraktande av förhrdlande- sa svårigheter. I två distrikt likt Ja Gud ske iov ännu är 
na i Amerika, där det finnes ett kännas de svårare än annorstä- nat~tren 'fri - delvis. 'Och tänk 
större överskott av födoämnen des - nämligen i vetebältet och sedan:: huru nyttigt det är att 
än någonsin, är det beklagligt bomulls bältet. Både a vete- vistas ute i det fria! Till exem
att det finnes millioner som leva marknaden och bomullsmarkna- pel på fotvandring, vilket är det 
pä barmhärtighet - eller gä den föreligga väldiga inneliggan- ogensägligt mest praktiska och 
hungriga. om de icke vilja tigga. de förråd i världen. Å andra ekonomiska. Om ni har den då

Det har aldrig funnits så mån- sidan ha de distrikt, som bedriva liga vanan att köra bil, så bör 
TT.. t .. t \'! G .· o-a millionärer i detta land, och kreatursavel, fördel av låga pri- en IJromenad verka dubbelt upp-1" var en11as aren '' 111. 11111- "' · .. · . 

" s· Il 1 t W'll · . 1 aldri 0 · så många utfattiga. Vi ser å sad. Lönerna för Jord- friskande nu. Om er bil vanligt-ner pa 1r ~uJcr· 1 {Jns Slt)- "' .. .. 
0

.. l. , ... .. .. .. . , . ·
0 · 1 " "N t' ,, 1 l .. . _ hava ett overflod av raamnen )I uksn3alp aro lagre an de vant vis o-år 40 mtl 1)a en gallon o-aso-mann Jat au ·ms spo ac es ove1 .. 

0 
• 

0 
• 

0 
.. • "' ,_, , 

1 I t .. t 0 1 1 l på hand och de allra basta ma- pa t10 ar. Pnserna pa godmngs- lin kan ni med den nya gasolm~ Jorc av en s or ·vag oc 1 c run {- . .. 
0 0 

' • 

I- l" f 1 . t " .. _ nufakruretabltssement, men de amnen ha ocksa .gatt ned. Gene- skatten i kraft inbespara mmst nac c, ca. ·ar <os en var pa vag .. . . 
t .11 t 1 1 · Cl t n 1 flesta av dessa aro overksamma rellt sett kommer 3orclbruket att en tJ'uo-ondecle1s cent per 11111. 1 orre oc {an t aymon .• we . .. . 

0 0 
• • _ ,_, • .. 

"N t' ,, k . tt .. n la och stangda vmna pa elen fortgaende stabilt- Dessutom om 111 har og·onen med au 1us ·ommer a · an va c, s · · . . . , 
S . W'lk' 0 1 1 t' 1 Det är en bedrövlig kommen- senngen 1110111 affärsltvet. er kan ni spara begravnings-av 1r 1 ·ms pa ians ar< ts rn 

0 0 
• • • • • 

0 0 0 
' • .. 

f 1 · f" d .. t tar pa var omskrytna c1vJ!1sat10n, Hur ter det stg da pa lang kostnaderna eller 1 varsta fall ors G1111gs ar nas a sommar. 
0 

• :_ • • • .. • . • . , ' • • 

G · 27 ° -1... h da - trots regenngs-111ge111orers sikt? Utan tvivel kommer man UJ)pSkJuta denna .. eventualitet till nmner var ar gamma oc .. 
four years later, to a day, to 1 d . 1 . PI .1 1 1 1 · verksamhet och "prosperity-en- att få rakna med en stegrad ut- elen O'vllene dag då countvet får . rn e sitt 1em 1 11 ac c p 11a. · .. .. "'-' -
Pres. W1lson, quotes C. W. Col- rcr cl 1... t .. tusiasternas" vackra spådom om landsk konkurrens under de nar- åtag·a sig- ansvaret härför . ian var engagera att ·ians go- .. . · 

0 
• 

0 
• " • • • 

lms of the Alabama bar, who 1 1 t .1 1 d' battre tider synes langt 1fran maste femt10 aren. Atsk11l1ga "It's a goocl worlcl after all!" . . ra som e e { n .;:er oc 1 ra 10- .. , . .. . 
analyzed the dec1s10ns of the U. . . .. o 1 1 t' k ) d' forverkhgacl. importerande lander 1 Europa ha tack vare the Grand Olcl Party I 111gemor pa c en ar.;: ·1s -a ex1 e 1- . . .. · · 
S. Supreme Court through the t' Senator Dill avslutar sitt ma- upprest .hoga tullmurar och * * * ·1onen. . 
October 1910, term, as saying: ni fest, som väckt nationellt upp- restrikt10ner. Dessutom söka en Och det begav sig att i dessa 

"The Fourteenth amenclment, seende, med förklaringen att det del ;mportländer att stimulera dagar våra vördiga lagstiftare 
although a humanitarian meas- Veterinärbanan icke över- gives tre orsaker till depressio- elen inhemska produktionen. - vänt näsan hemåt efter väl ( ?) 
ure ii1 origin and purpose. has befolkad nen. Rysslands veteareal 

0

har bland förrättat värv i Olympia. Nå ja, 
been within recent year practic- --- Den första orsaken är, säger annat snabbt ökats. Ar 1924 var hade det ej varit för guvernör 
ally ,1ppropriated by the corpo- L dessa tider, då de flesta yr- han, att producenternas köpekraft den 52..700,000a~res, 1930 84,000,- Hartleys färdighet i vetobelägg-
rations. It was aimed at restrain- h;n och professioner synas vara har förstörts, och den andra att acres. En öknmg av jordbruks- ning av en massa lagförslag, är 
ing and checking the powers of . qverbefolh:ade, torde det v~ara folket förlorat förtroende till le- avkastningen gör sig även gäl- det ovisst hur vi kommit ifrån 
wealth and privilege. It was to en glad överraskning att höra, clande affärsmän, till bankirer, !ande i Kanada, Argentina, Au- den betan. Säga vad man vill 
be a charter of liberty for human att åtminstone en bana icke är publika tjänstemän och - sig stralien m. fL länder. En ned- 0111 hans bevekelsegrunder, vare 
rights against property rights. det. Enligt Dr. ], R. Mahler vid själva. gående fö~elsefrekvens .. torde även sig han reparerar löpeban~n för 
Th transformation has been Förenta Staternas "Bureau of tendera till att nedsatta efter- nästa guvernörsval eller eJ, men 
rap~d and complete. It opera tes Animal fa;J;lustry" torde tillgån- p . d t H . te " frågan ;l amerikanska jordbruks- sa länge resultatet blir i form a,v 

t d .t t t th · ht f gen icke 1)å åtskilliga år komma. resi en oover U pa produkter. Födelsefrekvensen har icke allt för högt ttj)pstaplade o ay o pro ec e ng s o 
0 

• i f · 0 " .. 

0 

• 

property to the detriment of the att 1:1~.tsvara cfterfragan 11101~1 erieresa nedg~tt .:~c'.an 1921._ Pa ?'run~ ~kat.~eborcl~r'. sa ~)hr man frestad 
· 1 t f It 1 b vetennaryrket. Antalet veten- av 1estr1kt1onerna 1110111 1mnu- mstamrna 1 1esmt-frasen om att 

ng 1 s o man. rns ecome .. . . . . Onsdao-skvällen elen 18 mars · I . l .. " " 
1 M Cl f I narelever vid olika 111st1tut och " grat10nen och av anc ra orsa <er, "andamalet helgar medlen. 

t 1C aana rnrta o accumu - 1" mnad e · I t 1-Ioover Wash- ' .. 1 0 
. • ,, ::;kolor är !äare än det förr varit. a e pr sic en ·· < kommer Forenta Staterna::; fo k- * * * 

ated :i.ncl orgamzed capita!. 0 
.. .. ino-ton för att företao-a en tio .. _ 1 · 1. · ·- _ . " o .. 

. - . Ett lovande falt for den unge 0 . . "' , mangd att gt ac vis b t stat10na1, Men man kan JU ocksa ga for 
Apropos .,to th1s, the Com- . .. .. . daaars feneresa till Porto R1co F'' h"ll 1 l 19"0 h o 

1 1 
.. . . - vetennaren ar enligt Dr. Mohler 0 ~, . • ' . 'or a anc ena unc er ~· a långt i aberopandet av c en a-

1111ss10n says: . . - och Vuo·1111a Islands. Pres1den- 1 ·11 -- ft rf 0 • .. • 

1 " . paras1tolog1en, cl. v. s. elen gren , .1:. . . . . tenc erat tI att gora e e ragan ran, vilket fol1ande exempe tor-
rt ts thus clear that the 8 1 cl 't ten atfol1es av kngsm1111stern l)?l ·t'ar·mer svaaare och antalet d b . 

Fourteenth amendment not only 
has failed to operate to protect 
persons' rights hut has operatecl 
almost wholly for the protection 
of the property rights of corpo
rations."-Reprint from Sen.Doc. 
415. 64th Congress, 1916. 

om svss ar me paras1 er som '· , ,_, . e ev1sa: 
h .. ~ o Hurley inrikesministern Wilbur I 1· f t I "k · p" t 'cl · I" emsoka kreatur. Redan nu ra- . ' . ' ec 1ga armer a 11 ar e. r tse I en lokal kyrkoti nmg as te 
<ler stor efterfrågan på specialis- pnvatse"kret~raren Lawi:ence ~te- på fannegenclomar och jord är jag härom dagen följande grov
ter på detta område och om key, tva a~Jntan~er, .. hvmedrcus nu cirka 15 procent lägre än korniga "tröste-epistel," som tyd
några år kommer den att vara ~oone, t.va . pohs_'.llan och ett just före kriget. Jigen är ämnad som ett led i upp
än större. tjogtal tt~.n\ngsma~ och foto- Den pågående mekaniseringen fyllelsen av förmaningen "gån ut 

Lewis handgripligen till
rättavisad 

gr~for. Fard~~ .foret~~es med inom jordbruket kommer att fort- och gören alla folk till mina 
kngsfartyget Anzona. gå oavbrutet under cle nästa tio lärjungar." 

·The above has made clear that 
profits are considerecl worth 
more than the individuals that 

Socialisterna segrade i 
Stockholm 

cl th P t cl Vid en av redaktör Roy Long pro uce em. roper y an 
. av "Cosmopolitan Magazin" elen . . 

åren, påstås det. - "Combine"- "Are your children baptized? 
maskinen kommer att bli allt The other day a little boy sucl
populiirare. Man håller nu på denly diecl in 'flu.' He was about 
med ntt utexperimen1Jera pch a year old, a fine, sturdy little 
avprova skördemaskiner för majs. fellow. It came so suddenly, like 
Den mekaniska bomullsplock~ a crushing blow to the grief
ningemaskinen har redan kom- stricken par~nts. The loss was 
mit på marknaden, men huru- hard, hut another thing that was 
vida elen på detta stadium kom- even harder to remem ber was 
mer att kunna konkurrera med the thought of the failure, on 
människokraften återstår att se. their part, to do their G;od-given 

profits must be taken care of 19 , N y cl cl I Socrn!tsterna segrade i kom-. mars 1 ew ork anor na 
whether the people hve or b 1 f" 1 f ·" munalvalen i Stockholm den 19 

1 h I I
. an <ett or ett anta ramstaen-

w 1et er t 1ey c 1e. mars. De erövrade nio säten från 
de andra partien och ha nu 60 
platser i stadsfullmäktige, mot 
de övriga partiens 40. Deras 
kandidater erhölla 100,000 röster 
nu, mot 65,000 i 1927. 

From the same source I have 
the following: "The rich, 2 per 
cent nf the people, own 60 per 
cent of the wealth. The middle 
class, 33 per cent of the people, 
own 35 per cent of the wealth. 
The poor, 65 per cent of the 
people, own 5 per cent of the 
wealth." -

de författare, litteratörer och 
tidningsmän ombads Nobelpris~ 
tagaren Sinclar Lewis att hålla 
tal. Härpå svarade Lewis, att 
han ej kände den minsta lust 
att uppträde som talare i när
varo av en person, som "stulit 

Med tiden ko~m.er den _fort- duty as Christian parents and 
....,..,......"""...,.....,....,~,....."'""...,. ...... """...,... __ ....,1 gående mekamserm~en 1_nom bring their babe, through bap-

Jordbruket att nedbnnga Jord- tism inta its heavenly Father's 
bruksbefolkningens antal och ann~-to allow him to pass away 
överföra ledig arbetshjälp till an- like a soul-less beast." 

This means that a little less 
than 2,000,000 people, who would 
make up a city smaller than 
Chicago, own 20 per cent more 
of the Nation's wealth than all 
the other 90,000,000, the 
mated population in 1916. 

(Forts. sid. 8) 

esti-

2·,000 ord ur en bok om Ryss- looks at Russia," enligt Lewis, 
land, som utgivits av hans hustru skulle ur Dorothy Thompsons 
(Dorothy Thompson)", därmed bok "The New Russia" ha av
åsyftande författaren Theodore skrivit långa stycken, utan an
Dreiser. Efter måltiden uppsökte givande av källan. Dreiser för
Dreiser Lewis och tilldelade nekar detta och förklarar att 

> 

honom två duktiga örfilar. En han och Dorothy Thompson, 
grup gäster i närheten ingrepa som ungefär samtidigt besökte 
och lyckades förebygga ett slags- Ryssland, erhållit en del av sitt 
mål. Det var i november 1928 materiell från samma källa; där
sorn Dreiser i sin bok "Dreiser av likheten. 

dra fält. När jag läste och begrundade 

Röda kors-insamlingen avslu
tades i onsdags, då det insam
lade beloppet uppgick till $10,-
005,000 eller fem tusen dollars 
mera än den summa man satt 
som mål för insamlingen. 

denna h iärtlösa st r af fpredikan 
över ett- i sorg försän~ct föräldra
par, framstod tydligare än van= 
ligt svaret på den ofta upprepa
de frågan: "why don't you come 
to church ?" Och samtidigt åter

(Forts. sid. 3) 
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209 White. 13uilding 

()J:)lfatta~de .stater11a .'Waiihln~on 
och . Idaho hlll!'JS '-Oppet ana helg" 
frla. dagar; ·Arysutredl).ingar ut
föras, fullmakter och a11dra av
handlingar. utfärdas och legaU 
seras. Personer, som önska er
hålla .. pas.s, .. · böra inlämna 11onsö
kan .därom minst 10 ifagar före 
avresan. Tel. .M,ain 5640, 



PUGET SOUND POSTEN 

SVERIGE-NYHETER 
" SÖDERMANLANDS LÄN 

UPPSALA LÄN 
Antalet studenter vid Uppsala 

universitet innevarande termin 
utgör enligt den i dagarna ut-

Konkurrens om hushåUerska., konma stude.ntk~talogen 3,127. 
Landsfogden i Nyköping har I därav 404 kvmnhga. 
häktat en 71-årig åkare Otto Vil- * * * . 
l~~Im L~rsson i Gnesta som miss- VÄSTMANLANDS LÄN " J (Foorts.. fr: SIC!. 1) 
tankt for att ha anlagt mord- 840,000 dagsverken. Asea-che-, kallade iag 1 mrnnet ett annat 
brand i en urmakaren N. G. Ja- fen, direktör J. S. Edström, har t:·östetal, som jag härmed insän
kobsson tillhörig stuga i Gnesta. framhållit, att den stora beställ- cler i hopp att redaktören 
Larsson nekar, men polisen an- ningen pEi 14 millioner kronor för välvilligt åsidosätta spaltrum för 
ser emellertid mycket starka in- Södra stambanans elektrifiering detsamma, för jämförelsens skull. 
dicier föreligga. Elden anlades i för A sea och dess underlydande En man med hjärta i kroppen 
stugknuten och släcktes, innan bruk betyder ungefär 840,000 böl! en aåna fö!J·ancle tal vid ett 

~ b b 

någon egentlig skada uppkom- dagsverken. Detta betyder minst barns grav: 
rnit. Motivet till gärningen an- ett halvt års arbete pr man om "I know how vain it is to gild 
ser polisen vara, att en hos Ja- man räknar med samtliga 3,000 a grief with words, and yet I 
kobsson anställd hushållerska vid arbetare. Beställningen fyller ut wish ~o take from every grave its 
ett tillfälle· lovat att flytta till en vi\gdal i konjunkturerna, som fear. Here in this worlcl, where 
Larsson, men senare återtagit eljest troligen skulle ha förorsa- life and death are equal kings, 
detta löfte. Sedan dess har kas antingen permitteringar el- all shoulcl be brave enough to 
Larsson, som förut ansetts vara ler minskad arbetsvecka. Av de meet what all have met. The 
fullt normal, uppträtt på ett sätt, 14 millionerna komma icke min- future has been filled with fear, 
som givit anledning till misstan- dre än 8.4 millioner att gå till stained and polluted by the 
kar om begynnande sinnessjuk- arbetskostnader. heartless past. From the wond-

dom. * * * rons tree of life the buds and 
Stora donationer. Dr. E. W. VÄSTERBOTTENS LÄN blossoms fall with ripened fruit, 

Pallin i Eskilstuna har i efter- En svår snöstorm hemsökte 21 and in the common becl of earth 
A. J. Wolff & Sons, 

N. W. Diatrib. 
lämnat testamente, 7eda1:. e~ del februari stör:e delen av Väster- patri~rchs and babes sleep side j l....,T .. a ... c .. o .. m ..... a................,....,.....,,__,....,...., .... .., 
större legat utgått till slakt111gar botten och astadkom svåra tra- by stele. Why .should we fear 
och tjänarinnor, förordnat att av fikrubbningar. Bussar, bilar och that which will come to a!l that 

Wash. 

hans efterlämnade förmögenhet 1ujölkskjutsar blevo fastsittande is? We cannot tel!. \Ve do not 
ett belopp av 300,000 kr. skall i drivorna på åtskilliga håll, och know which is the greatest bless
överlämnas till Eskilstuna kyrko- en hel del transporter inställdes ing, :ife or death. W e cannot 
råd. Den årliga avkastningen av på grnnd av de ovissa utsiktenra say that cleath is not good. We 
denna donation skall, sedan vis- att kunna framföra dem. do not know whether the grave 
sa personliga livräntor avgått, * * * is the ene! of life or the door of 
utdelas till julen till behövande i VÄSTERNORRLANDS LÄN another, or whether the night 
Eskilstuna, som icke åtnjuta fat- Slut med blockaden mot Gud- here 1s not somewhere else a 
tigunderstöd. Till Filipstads kyr- mundrå nödhjälpsarbeten. De clawn. Neither can we tell which 
koråd har dr Pallin vidare clone- arbetslösas förening i Guclmund- is the more fortunate, the child 
rat 50,000 kr. till liknande ända- rå har efter överläggningar med dying in its mother's arms be
mål. Återstoden av förmögen- socknens arbetslöshctskomite be- fore its Iips have learnecl to form 
heten tillfaler Svenska läkare- slutat häva elen sedan mitten av a word, or he who journeys all 
sällskapets fond för behövande januari utfärdade blockaden mot the length of life's uneven road, 
änkor och barn efter läkare. Bib- soi;knens nöclhjälpsarbeten. Ar- painfully taking the last slow 
lioteket tillfaller Eskilstuna hö- betet åternpptogs den 26 febru- steps with staff and crutch. 
gre allmänna läroverk. ari på samma villkor som förut. Every cradle asks us 'whence?' 

Den gamle brändes till döds. Ett fyrtiotal man ha berörts. and every coffin 'whither ?' The 

- Nu behöva vi väl ej be om 
dagligt bröd, fröken, ty brödet 
är ju alltid färskt, då man tar 
det, från 

Ber:gmans ENKA 

Då 83-årige ladugårdskarlen S. J. österforsa skall nedfäggas de- poor barbarian weeping above 
Svensson, Härclö, Dunker, härom finitivt. Styrelsen för Graninge- his deacl can answer the question 
dagen var sysselsatt med att gö- verkens aktiebolag har nn clefi- as intelligently and satisfactorily 
ra upp eld i sin stuga, drabbades nitivt beslutat nedlägga träslipe- as the robecl priest of the most 
han av svindel, varvid elden an- riet i Österfors, Långsele. Tid- authentic creed. The tearfol ig- I eller frestat redaktörens och lä
tände hans kläder och stugans punkten för driftsnedläggelsen norance of the one is just as con
golv. Elden släcktes av tillskyn- har bestämts till elen 1 juni i år. soling as the learned and un
dande grannar, och Svensson Vid full drift har fabriken sys- meaning words of the other. No 
fördes till Flens lasarett, där selsatt 160 man, men på senare man stancling where the horizon 
han senare avled av skadorna. tiden ha inskränkningar vidta- of a Iife has touchecl a grave 

* * * gits, så att för närvarande en- has any right to prophesy a 
VÄRMLANDS LÄN <last 100 man äro i arbete. An- future filled with pain and tears. 

Sk h 11 1, . • f ledningen till driftsnedläggelsen It may be that death gives al.l og a s ar igen pa yra vec- .. . ._ . 
k UTdcl h 1 b 1 t • 1 I ar fabrikens ur fraktsynpunkt o- there is of worth to hfe. If .or. ' e o ms o age s sagver < .. . 
· Sk 1 Il 1 · t .. lit cl ·"ft 0

1 g·ynnsamrna lage samt dess omo- those who press and stram 1 ·og 1a 1ar ms a 11 en p< . L • 

I f cl 2 A . derna maskmella utrustmng. against our hearts could never vec <or r. o. 111. en mars. r- . · · cl 
betsstyrkan vid sågverket upp- . • . d1e, perhaps that love . woul 

0 t"ll l · 400 Reumatiska akommor. Herr wither from the earth. May be gar i om <nng man. 
. Josef J. J anota, El Campo, Tex- a common faith treacls from out 
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E•ASJA!ii!At&•Ayxwnsm1t"""m'"'"'A'A""'i\Y.AJ as, skriver: "Jag har använt the paths b<:tween our hearts the 

GÖR SVERIGERESAN I ÅR edra läkemedel i mer än ett år weecls of selfishness, and I 

RIKA 
LINIEN 

DIREKT 

TILL 

och funnit dem giva bästa lind- should rather live and lovc where 
ring för reumatiska åkommor, death is king than have eternal 
varmed jag besvärats i sådan life where love is not. Another 
grad, att jag stundom var oför- life is naught, unless we know 
mögen att gå. Jag gick från en and Jove again the ones who love 
doktor till en an:nan, men ingen- us here. They who stand with 
ting hjälpte, förrän jag fann Dr. breaking hearts arouncl this little 
Peters Kuriko och Ole-Oid Li- grave need have no fear. The 

sarnes tålamod, får jag nu säga 
adjö för denna gången. 

· Anders. 

BREVLÅDA 

Anders ("Observator") : Bo
ken i fråga är uppförd på re
gistret i det offentliga bibliote
ket, men f. n. utlånad. Ni kan 
kostnadsfritt få den reserverad. 
Tack för bidraget, och välkom
men åter.-Red. 

Stor prisnedsättning på 
Sverige-biljetter 

För att uppmuntra Sverige
besökande att begagna sig av de 
tidiga vårresorna har Svenska 
Amerika Linien nedsatt biljett
priset å tredje klass tur- och re
turbiljett för resa från New 

3 

~. & sl::Lvla·-~ !--oorri~~d 
PHARMACY I 

Sk d . · k A .. ( 5 gallans för $2.50 an 1naV1s t potea . 
( Gilmore Shell och Texaco 

tH•JCFlPTElH VA.H SPEClALJTEJ'r ( ' . 
Ag»ntn r;;r ( Gasolme 

8ALUBRIN, HASSJ<:::L····J:WT!ll Jt<.:m~ ~ Samson och Firestone hjul-
. VIN och FLUSS ,PLÅSTER ( ringar hos 
! MAIN 7314 ' i 1026 Tacoma Avenue Sourh S Neighborhood Filling 
-~-~ ............... ~~~~ Station 

SVENSK FOTOGRAF ,,,-.·, 

(r~~ 
ff/'~~ 

2nd Floor Puget Sound Bank Blg. 
Specialitet: Barnfotografering. 

THE VALHALLA 
Fountain. Ice Cream and Lunch, 
Soft Drinks, Beer on Draught, 
Candies, Tobacco, Cfgars, etc. 
Gladt bemötunde och vänlig in· 
bjudan till våra landsmän. 
Anderson & Hegglund 

OLOF BULL 
Violinist 

CONCERT ENGAGEMENTS 
LEKTIONER PÅ VIOLIN 

Bernice Bui lding 

.TACOMA TITLE 00. 
ALMIN L. SWANSON 

Pres. och M'gr. 
"Abstracts of Title" och "Tltle 

lnsurance" 

Main 2331 Bankers Tr11st Bldg. 

Gynna våra annonsörer I 

änd 

u T 

0 sas om #0 gava 

till släktingar och '"" vann er 
.. 
I 

Hemlandet 

uget S d ste 
1125 Tacoma Avenue 

Tacoma, W ash .. 

GÖTEBORG I niment; detta var ett år sedan. largest and the nobler faith in all 
Jag är nu en frisk man och ar be- that is, and is to be,. tells us that 
tar varje dag. Vi ha senare cleath, even at its worst, is only 
upptäckt att Kuriko även är en perfect rest. Vv e know that 
utmärkt husmedicin; mycket bra through the common wants of 
för barn, synnerligen vid fall av Jife, the needs and duties of each 
förky1ning." Dessa två Iäkeme- hour, their grief will lcssen day 
del ha blivit namnkunniga för by day until at last this grave 
deras verkan vid behandling av will be to thern a place of rest 
reumatiska äkommor; även i all- and peace, almost a joy. There 
varsamma fall ha de medfört för- is for them this consolation: The 
vånande resultat. De tillhanda- clead do not suffer. H thcy live 

York till Göteborg eller Malmö 
under mars och april månader till llllsm....,,._....,.,."""'...,..,....,...,...,._"""'"""''"""""""'"""'"""""""'""""....,....,....,.,._....,...,....,...,...J 

PÅ 
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STOR BESPARING 
å Tur- och Returbi lje.tter i Ca bin, 
Andra, Turist Tredje och Tredje Klass 

Stor prisnedsättning 
å tur- och returbilj1ett i 

TREDJE KLASS 

KUNGSHOLM och $151 
GRIPSHOLM ............. . 

DROTTNINGHOLM $148 
på följande turer från New York: 
KUNGSHOLM 4 April 
DROTTNINGHOLM 11 April 
GRIPSHOLM 30 April 
Återresan från Sverige kan ske 

närsomhelst in<;>m två är. 

Vanliga biljettpriser gäl la för följan
de senare seglingar från New York: 

Kungsholm ............... 9 Maj 
Drottningholm ........... 15 Maj 
Gripsholm ............... 29 Maj 
Kungsholm ............... 6 Juni 
Drottningholm ........... 20 Juni 
Gripsholm ............... 27 Juni 
Kungsholm ............... 3 Juli 
Drottningholm ........... 16 Jul 

I
. hållas endast av speciella lokal- again, their lives will surely be 
agenter, anställda av Dr. Peter as goocl os ours. We have no 
Fahrney & Sons Co., Chicago, fear; we are all children of the 
Illinois. same mother, and the same fate 

GYNNA VARA 
ANNONSÖRER! 

awaits us all. We, too, have 
our religion, and it is this, 'Help 
for the living, hope for the 

,,........,......,......,.....,.....,""',,..,"'"".....,,"""'"""'~• dead.' "-(Robert G. Ingersoll.) 

> JOHN HEDBERGS f När j~g läst igeno~~ ov.anstå-! ende griftetal och pmfort det 
Skomakareverkstad ( med den föregående straffprecli-

. 508Y2 So. !1th .~t. kan och fördömelsen kom den 
har prima utrustmng for skore),Ja· .. . 
rering. Full tillfredsställelse ga- tanken och forhopprnngen att 
ranteras och vi stå gerna vänner de hårt prövade föräldrarna måt-
och gynnare till tjänst vid behov 

0 
•• • •• 

av något i skodonsväg. te undga att lasa den om hJart-

$151.00 för "Kungsholm" och 
"Gripsholm" och $148.00 för 
"Drottningholm." 

Dessa låga priser gälla för re
sa från New York med "Drott-
ningholm" 11 april, och.. "Kungs
holm" den 4 april, och kan åter
resan från Sverige ske när som 
helst inom två år från avresan 
härifrån. 

Vidare upplysningar erhållas 
genom Svenska Amerika Liniens 
annons i dagens tidning eller hos 
närmaste lokalagent. 

Pacific Avenue Lumber 
Company 

84th & Pacific Ave. 
MAD. 453 

Stort lager av byggnadsmate
rial, Shingles o. s. v. 

Vi leverera varsomhelst och 
närsomhelst. 

RIMLIGA PRISER 

kan annat än lägga sten på bör- . 

För vidare upplysningar, beställ· I 
nlngar av hyttplats. biträde vid ut· J I f B Vl~ELL . CO ~ C 

da Och detta utan ringaste ön- Ta.coma Buttermllk Co. 
. - .. ' MJÖLK och SMÖR 

VI FÖRSTA OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KACNLEI BROS. 
Tacomas ledande optiker 

906 Broadway 36 år i samma lokaler 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1125 Tacoma Avenue 
Tacoma, Wash. 

t;J" ndertecknad prenumererar härmed. på Puget Sound Po-

. sten för en tid av ett år. 

P. . . ,. $l 0 närslutes. 

.... __.... .................................. ............,.. löshet vittnande notisen som ej I l 
skan att sätta i fråga dopelseak-1 
tens berättiJ:rande. Tae- är siälv SpR1>laJit"t~ · -

döpt och h~r mig ,;et~rligt inte Kärnmjölk - Cottage Cheese l I 
Gripsholm ............. · .23 Juli' I t 

färdande av nödiga papper, etc., hän·/ Papper och skr1vmater1al, böcker C 
vände man sig till närmaste agent och tidnlng"r ~ 

renumerat1onsavgixten, • 0 
1 
.• 

er agges senare. 

tagit ringaste skada därav. A. E. PETERSON, Prop. 
* * * . 2140 So. Jefferson Main 1601 

I hopp att inte hava gjort allt-
för stort intrång på spaltrummet Gynna våra annonsörer! • 

Tör linjen eller till ! BILJETTER c 
SWEDISH AMERICAN LINE Till och från Europa med alla ~ 
209 White Bldg., 4th &. Union, Seattle förstklasisga linjer. ( 
Hedberg Bros., 508% So. llth; .John ~ 909 Pacific Ave C 
Soley, 306 Fidelity Bldg., F. C. Hew· i · · ~ 

son, 903 Pacific A venue, Tacoma. 

Namn ·-···-···-···-·--···-···-·-····-····-··-·--·-·········-······-·······----·-·· 

Adr-ess ·-·-···-··--·-·-····--·······-·---·----··----·-··--·····-·········-·-······ 



b ISparpängar hos oss arbeta i sä-
kerhet. ·De ut1å.nas till byggning 
av hem, vilket betyder arpete för 
sni~rnre, murare, elektriker 111.m. 
Vår plan är god för den. enskilde 
och för. kommunen som ett helt. 

gislafuren antagna lagförslaget, 
'varigenom licens kommer att 
utfärdas för spelhus. Det blir 
hädäriefter lagligt att i. Nevada 
bedriva a!Islags hazardspel. -
Hälften av licensavgiften tiilfal'
.ler de städer, där spelhuset1 äro 
belägna, en fjärdedel de olika 
cöunties. I Nevada har även 
antagits en lag, varigenom det 
blir möjligt att erhålla skils-
1nässa om man. blott varit bo-. 
satt i staten i sex veckor. 



PUGET SOUND POSTEN 5 
.--~A~............... . . _______ ..,.:;...I...;....... .... ,..,;;;.:... _____________ • -

I T acoma och Washington I iiA~o~~~~;s~~ l 
1 ~~~~~.-....~-~--

Fångade desertörer. Gordon vid Tacoma avenue och försökte 

~ c c 
~ ... ._........~~--.......; ~ . 

Sätt edra sparpängar i verksamhet I Med sitt veto har o-uvernör 
med 6 pct. vinst i "preferred certifi· "' 
.cates" i Bratrud Mortgage & Realty Il artley belagt 52 bland de av se-
·Corporation, 954 Commerce St. nasti: legislatur antagna lagarna, I 

* * * det största antalet i statens hi-1 

MUSIKSKIYOR 
Föreningen V.alhalla har i da- storia som n~1gonsin förkastats 

garna utsiint inbjudning till med- genom guvernörens r: t g ~i r der. 
lemmar och viinner att deltaga i Flertalet voro av mindre bcty-
den sedvanliga p11skfesten, vilken <lenhet, men de hfida viktigac:te ~ Skriv till ~iss Wenm~s för 
1 år hftlles lördagskvällen den 4 voro lagen om personlig inkomst- ! fri kcitalog. 

april. Festrn[1lticl serveras kl. ,;katt och lagen om korporations- ~ :Musikskivor sändas )er 

I 
c 
c 
c 
t 

l 
6 :30 precis, varpå följer ett in- skatt. Guvernören ansåg att fo]c ) C O D I 

I) 1 ·· l I .. · I ·· · 11 » post · · · tressant program. . .. anscn )Or- .;:ct 1ar l staten re< an ar t1 - ) ~ 

par kl. 9 och fortgår till midnatt. riickli.gt beskattat. Därernot gil- ~ BROADWAY RADIO ···& 
Jacobsons orkester furnerar mu- lade 11an den antagna lagen om ) 

siken. Se. vidare annonsen. $_2 .. autolicens avgift med ett ~ MUSIG co 
* * * t11l~gg av 2 cents per gallon i ga- : . Il 

solm!'katt. ~ 908 Broadway, Tacoma, Wash. 
* * * • 

Vid skolrådets möte i torsdags 
blev intet avgörande beslut f;t-1 Mrs. C. Raymond. 3:120 So. 9th. 
tat angi\eude superinlendent \,V. I Cirkle No. 6 hos Mrs. J. A. Da
r. Gcigers resignation. ehuru fri'i- nielson, 4405 No. 8th st., torsdag 
gan uppskjutits till detta möte e. m. Cirkel No .. 9 torsdag e. 
för slutligt avgörande. Styrelsen m. hos l\1r~. Oscar Anderson, 
var strängt upptagen med be- 3558 McKinley ave. Cirkel No. 
handlingen av utgiftsstaten för 10, fredag c. m. hos Mrs. Peter 

nästa termin. Det är, som be- Sellgren. 
* * * 

Erickson och Charles Hillman, undkomma. Brown avsköt för:-;t Billigare 
rymda soldater från Fort Lewis ett skriimskott, men då banditen 
fångailes i lördags av depnty icke stannade, avlossade han ett SVERIGE-RESOR 
sheriffs nära La Center, vVash. annat skott som fällde banditen . I 

De äro ~nldag~tdc fi~r att _nyligu: dödligt sårad_ ti~l g~)lvct. CANADI_;_;< PACIFIC 
l1a,·a rovat g·asol111stat1onen i >I· -I· * · 
\Voodland och hava 1Jeg?1tt andra Överfallna och misshandlade 
stiilder. De komma att ställas 
till rätta inför de militi[ra myn-

av hra besiibmde i sitt hem vid'! 
East 35th strcct blevo Mr. och li 

digheterna. ... ,. ... ~Irs. J. L: ~.arnc, ett .. 60-firigt I> 
.,. ··· ,.. akta par, 1 snndags kval!. De ~ 

Dödsfall. Ilugo Carlson, 45 iir, objudna g~ic;tcrna intr~iclde vid 8- ~ 

Om ni ~imnar företaga en 
Sverige-resa, hör Ni under-
:;i.ika frm!elarnc a1· aft resa 
rn ed Yiirldcns största fartyg 
iiver i\tlantcn. 

en hamnarhetare dug i fredags tiden och iivcrföllo Varnc med ~ 
natt i hospitalet. !Ian kom till I hugg och slag. På hans och ~ 
Tacoma for 27 ih sedan och var hustruns rop lilbkyndaclc ett par i ga 
111ecl familj llosatt vid East 26th grannar, som telefonerade eitcr: 

Lägre priser, kortare av
sti: nd, storslagna scenerier 

järnvägsr('san och mån
anclra fördelar. 

Endast 1 :a nch 3 :c kla:Js. 
strcct. Jlan efterleves av sin hu- polis, men då den anfancle hade ~ För niirmarc 1;pplysningar 
strn och en syster i Tacoma samt vi\lds',rerkarnc tagit till flykten. ) häm·äncl Eder till 
111oder, lvå briidcr och en syster Ni\got gammalt groll till familjen : 
i S1-e.rig-c. Begravningen forriit- tros ha varit orsak till överfallet. a 
lades i ti,:dags under auspicier av * * * : 

P. VEBORG 
Lokal Agent 

1147 Broadway Tacoma 
h .. amnarbetarnes fackfiirening fri\11 F" .. k k. , I 3 · ·· I 1 · ll '· or vag onstru t1on 1 c e na- ...... www~............, 
l. U. .,ynns 'apc . 

tionella s:rngarne och. parkerna Ny studio! Ny lokal! Nya 

A 11 cl f"" d . f"" t ' har rcgenngen anslagit $9,500,- Virra priser I Se fotograf Lee 
n;: aga ~,r mor 1 urs a J 000, som skall fördelas mellan .' "'' . · ,· 31 ~ \·\' ·I · ' nld. ' 

graden skall lxcorrre \i\T eyrauch 1 um n .1 ' -, · a,, 11ngton n g., 

* '-* 

. .. .. , "', . .. 33 stater. Av denna summa Ilt · 'l J~'- ·1·· • . (A 1 ) h1tforas frnn San l• ranc1sco, dar ~ ,, e uc 1 . .ic1 ic. avc.- c v. 
.. . . .. k o m m e r $139,295 pa staten * * * 

han arn.'sterals, och stallas rnfor \i\T l · t .. cl 1 D . .. .. .. ' as ung·ons an e. cssa va- G d b"t r··'. 1 - ]· ,. · ratta. Han bcskvlles for att ha- .. 0 a a ar 01 Jtu, p:l sun-
,. 

1 
l\·J. 

1 
-

1 
.
11 

l" gar aro avsedda att sammanliin- dct-13 l\orsh(I 4· 80Ci S(J '"' 't va 111Jrcat ·1c1ae cnnesv, ca · ·' · < ·• . • J.VJ. s · 
.. - ka skog;,traktcr11a med lands- [\] 1· - 313() L 

han rovacle denne och hans hu- .. ' ac bon , , - . 
. . . . vagssvstcmcn. 1-~~ 

stru i l lcnnesy Garage vid M t. · · ~ .. ___,,......,.,.. .... .........., 

1
, .. I ~o · · f" 1· * ·1· * Vi aro beredda att giva betJ'änlng 
acoma va 0 ·en (en ) Jlll1l nr 1- " - · ' ä ··1 d 

det ~tr. D{t b_ancliten miirdat lJ.. . Stort sn_öfall u;1,dcr de scna:,,te I TUELL fUNERAl HOME 
av .-;kut han a ven ett skott mot veckorna l .M t. l acoma parken 

Bortgången pionier. Fiirliden 
söndag vigdes till griftero i Au
·burn kyrkogf'ird en i Edgcwood 
<listriktet viilkänd pionier, Hulda 
W. I-Ienklc. Den bortgfwgna 
föddes i Östcrgi:itland 1859, kom 
till Amerika och Chicago 1886, 
varest hon tvf1 år senare ingick 
aktenskap med August Hcnklc. 
Äktenskapet välsignades med 5 
söner, av vilka en gf1tt före mo
·<lern ur tiden. Makarna ankom
ma till Scattle 1903 där de i 
·någrn i'1r innehade tvättinrätt-
11ing. 1908 bosatte familjen sig 
·på en farn1 vid Eclgewood där 
<le allt sedan kvarstannat. Den 
<ivliclna ~örjes utom av maken 
·Och s.'.)nerna även av fyra barn
barn och en stor vänskara. 

kant, brist i skolfonden och man 
s(ikcr lösning pil frågan om huru 
inbesparingar biist kunna göras. 
De två nya medlemmarna i sty
relsen, Joh11 Bi1111s och J. 'vV. 
Griffith yrka pi\ slopandet av 
alla supervisor-sysslorna, medan 
de andra tre merllemmarne inot
sätta sig denna plan. Dessutom 
hava de nyaste medlemmarne i 
styrelsen framlagt ett förslag om 
en genomgående liine1wdsiittning. 
Man kom icke till något resulb~t 
i fri'igan, och behandlingen där
av kommer att fortsättas vid nä
sta möte. torsdagen den 2 april. 

"' · · ' - 'l s va ag som natt. 

11 
I!( ler vfiren och som marcn i l\lf rs. llcnncsy. som blev s~ racl inra ppnrteras av superintenden- 2215 Sixth Ave. Maln 580 

Pierc~ countv. De mera bcty- och fortfarande lider av följder- ten l\Jajor 0. Tonilinsun. Han ~ ............... .............,.........,... ............... ...._.......,....... 

Många vägförbättringar, i allt 
nppgiiendc till en kostnad av cir
ka $150,000 komma att utföras 

* * * 
"St. Patrick party." Ett stor

slaget St. Patrick party firades 
förliden söndag hos herrskapet 
Eric \i\Tm. Young i Puyallup 
Man fördrev tiden med whistspel 
varefter en delikat supe servera
des. /i. ven roade man sig med 
dans, sling och musik. Prisvin
·nar.e blevo Mrs. E. Stringer, Mrs. 
John Lang, Mrs. E. Wilson, Mr. 
John Lang, Mr. vV. Norman och 
Mr. Arthur Urclall. Följande "ir
ländare" voro närvarande: Mr. 
.och Mrs. W. Norman, Mr. och 
Mrs. John Norm an, Mr. och Mrs. 
Arthur Sundin, Mr. . och Mrs. 
John Lang, Mr. och Mrs. Ifarry 
Lang, Mr. och Mrs. Elmer \i\Til
son, Mrs. E. Stringcr. Miss 
Kathryn Anderson, Miss Alice 
Norman, Miss Ruth Norman, 
Mr_ Joe Lang, Mr. George 
Lang, Mr. Wm. Anderson, Mr. 
Victor Peterson och l\.fr. Arthur 
Urdall. 

* * * 
Mr. och Mrs. Gustave Björk

lund överraskades i måndags 
kväll av ett stort antal vänner 
och medlemmar fri'in lutherska 
församlingen, vilka i tropp ti\ga
de in det trevna hemmet vid La
kota Beach. Anledningen till 
den festliga sammankomsten och 
överraskningen var Mr. Bji.ilk
lunds 71 :a fodclsedag. Unrler 
sång, tal och musik tillbringade 
vännerna en angenäm afton hos 
det viinsälla paret. Medförda för
friskningar bulladcs upp i liinga 
banor och stämningen var myc
ket animerad. Som minne av da
gen överlämnades till födelse
<lagsbarnet en "liten tung paket" 
och en bok med alla de närvaran
des namn teckningar. 

* * * 

* * * 
Mr. P. Veborg, vi\r välkände 

svenske juvelerare, har åtagit sig 
änuu ett värv, nämligen agentu
ren för det stora Canadian Paci
fic bolaget. Han kan arrangera 
allt i sammanhang med eder nä
sta Sverige-resa och som det på
stfi s till billigare priser än van
ligt, med val av järnvägsresa ge
nom Amerika eller Canada till 
atlantiska kusten. Se vidare an
nonsen i dagens nummer. 

* * * 
Minnesmärken på pionier väg. 

För att hugfästa minnet av de 
bchjiirtade män som i framfarna 
dar, då en Ezra Meeker, en Jim 
Bridges och andra föregånare 
modigt banade sig över konti
nenten, komma bronsplaketter 
att uppsättas å utsedda platser 
längs den historiska "Oregon sti
gen." Plaketten förses med 
lämplig inskription samt visar i 
relief en "prärie-skonare" pA väg 
väs1.erut. Den första plaketten 
skall uppsiittas vid Pacific lands
v;igen där den korsar den gamla 
militär vägen nära Spanaway. 

* * * 
Första luth· kyrkan. Torsdag 

kväll kl. 7 :30 firas nattvanlen. 
Intagning av uya medlemmar 
försiggår iiven. Fredag kviill kl. 
7 :30 gives en kantat "Olivet to 
Calvary" av kyrkokören. Med
verkande solister bliva Mrs. Vic
tor ]. Hedberg, sopran; Miss Es
ther Gorenson, contralto; Mr. 
Herbert Ford, tenor; Mr. Edwin 
G. Cook och Arthur Swanson, 

"k d k .. h k"· ""lk . 'baryton. A ta ans t smor oc arnmJo l 

* * * Crystal Creamcry, Crystal Palace Pub 
lie Market, llth & Market. 

* * * 
Söndagen förl"._ påsk har fil t1 

benämningen palmsi)11(lag diirför 
att rnan pi't denna dag firar Kri

sti sista inti\g i Jerusalem, då 
bm a\ folket rno1.tugs med palm
kvistar under stort jubel. Nii
sta söndag fira vi denna hög
tidsdag i Missionstabernaklct, då 
svcnsi.;: gudstjiinsl hålles. För
summa ej tillfallet. Extra säng 
och musik renderas. Kvällsmötet 
hålles pil landets språk. Under 
pac-.sionsvcckan hi'dla Tabernakel-

Statsämbetsman firar bröllop. 
State auditor C. 'vV. Clansen in
gick i tisdags i äktenskap med 
.1\[rs. Pearl Meager, medlem av 
en Washington pioner familj. 
Bröllopet stod i brudens familje
hem vid Three Trec Point. Det 
var tredje gi\ngen Mr. Clauscn 
triidde i iikta sti'indct. Hans för
sta hustru dog 1926 och hans an
dra i augusti ifjol. Mr. C är 
senior bland statsiimbctsmiin och 
liar varit statsauclitor i 27 iir. 

* * * 
De olika avdelningarna a\' För-

församlingen och svenska Bap-1 sta luth. församlingens kvinno

tistfor~.-amlingc1.1 tvii .gemensa.111-, fi).renin~ s.·.a. mla. s. till. 11 .. 1(.)tc p;.'\. föl
ma rnoten, onsdal!S och fredags pnde t1r]Pr nd1 1•ht~('!". C!rke! 
kvällarna. Pastorerna predika i ~ o. 2, onsdag e. 111. kl. 2 hos 
v:.i,rawlras kyrkor. Onsdagskväl- M.rs. C. E. Carlson, 1010 So. I st. 
len hålles mötet i Tabernaklet, Cirkel No. 4 torsdag e. 111. hos 
och fredagskvällen j Baptistkyr-1 Mrs. Pete.r Olson, 2551 So. M st. 
1rnn. 0. F. Larson. Cirkel No. 5, torsdag e. m. hos 

dande projekten äro PuyallUJJ- na cliirav. "' ~- * s~~·er att i följd chirav _ _. det forj 
Eclg1·woocl vägen $19,000, \\Taller . ,. ,. .. .. sast'.ngcn_ planerade vagarbetetlTEATER YTT Pia(! ~?0000 I<- t ·1i .. Fall.1sementet av Seattle ban- trolq~·cn icke kan pi\börjas förrän "'"' 
'--t (_ ~'- • , . _,..tt ·onv1 e vagcn '-

$29_000, Manitou-Custer $22,000 ken Pugct Sou ncl Savings & först i juli månad. 

och Point Fosclick-Longbranch Loan As;;uciatiun har ltvägabrag·t . .. . *. * * ,, .. j FOX BROADWA Y 
en skarp kontrovers mellan At- V1 hanv1sa i dag vara lasares I 

$41.000. 

* * * 
Medalj för visat hjältemod har 

i dagarna tilldelats sergeanten 
Philip Pasano i Fort Lewis. Med 
fara :ör eget liv räddade han 
den 27 januari två personer från 
att brännas till döds. De voro 
vVm. Tambyn, brandchef i Aber
clcen och hans hustru. De hade 
på vägen nära Fort Lewis fast
nat under sin kullstjälpta auto, 
som fattat eld. Många personer 
kommo tillskyndande, men het-
tan var så stark att ingen kunde 
nalkas. Slutligen anlände P. till 
plat:ien. rusade genom lågorna 
och slog med handen sönder 
glasru tan samt framdrog de bf1-
da pa.c;sagerarna. TTan blev svårt 
skuren i handleden av glasskär
yorna och tillika illa bränd, så 
att h:m måste vihdas i hospi
talet en månads tid. Det år för 
denna bragd han tilldelats me
daljen. 

torncy General John Dunbar och uppmårksa111hct pi'\ Bratruds an-' Starting Friday: 
r1uvernör Hartley. Mr. Dun bar nons. Nu, niir så 111;°1nga tänka STOLEN HEAVEN 
lJesky llcr guverniircn för för- på en ändring med a vs~endc pi\ with 
sumlighet, i det han icke i tid be- pänningeplacering, kommer den Nancy c,u-rol! and Phillips Hol-
ordrat vederbörlig undersökning i riitt tid. 6 procent iir god din- mes. - On the stage Fan-
av associationens räkenskaper ta, och Bratrud Mortgage & chon & Marco's 
samt för partiskhet vid 11tnäm- Realty Corp. är en så väl reno- "Headliners'' Idea. 
ninC" av utrednin!.'·sman, vilket merad firma att rnånaen norr' - ·------= ~ b b 

nppdrag D. pi:sUtr lagenligen skall draga fördel av anbudet att 
borde tillkomma honom och in- få tjäna 6 procents ränta. 

gen annan. Som förut nämnt * * * 
uppgå depositionerna till över 
$14,000,000, så att det är en stor 
summa att handskas med. 

* * * 
En vacker dopfont har skänkts 

åt Första lutherska kyrkan till 
minne av församlingens förste 
pastor. dr. G. A. Anderson och 
hans fru av deras barn, dr. An
derson Hilding, läkare vi cl l\fa yo 
Institutc, prof. Rupert Andcrs~n, 
Harvard universitetet, fru Mil
drcd Holt, lärarinna \id Augus
tana College samt fru Angelica 
Olson, Mt. Vernon. Pastor An-

Gynna våra annonsörer! 

Se det: 

FOX RIALTO 
Starting Friday: 
A CONNECTICUT YANKEE 

with Will Rogers.. 

moderna 

• 
I 

* * ~ . j ~l~1:so1: kom:ill T:~co1:1a _1884 di-
Ostron-odlarne vid Shelton vi- I cL t efter sm p1 <1Stv1gnmg och 

ken fordra nu $166,000 i skade- betjiinacle församlingen till 1893 
ersiittnino- från Rainicr Pul]) & di\ han flyttade till Spokant. 

De Yiktiga:;;te och mest intressanta händelserna un
der året :framställas i ord oeh bild i den 

stora rnästcrfilrnen 

,., 
Papcr Co. för den avverkan, som Dopfontcn är utförd a\' I,ind-
deras industri lidit genmn avfal- slrnm & Son och är ett mästcr-

prov ·w ti·äsnidarckonst. Den är 
gjord av ek. och övcrcnssfäm
mcr med kor och altare i stil, vil-
ken iir götisk. Fonten kommer 
att invigas palmsöndagen vid 
dopgudstjänsten pft kvällen kl. 
7 :30 dh ett antal barn komma 
att fram biiras ti Il Herren i dopet. 

* * * 

let fri111 fabriken. De p<°tstå att 
detta förgiftar och dödar ostro
nen. A andra sidan är folket i 
Shelton och kriugliggande trakt 
angeläget om att fabriken icke 
flyttas utan förblir i verksamhet. 
Härom dagen hölls ett massrnö
te, vid vilket cirka $80,000 sub
skri bcradcs, och komiterade hava 
gott hopp om att kunna inbrino-a I Rövat apotek. För andra gån
f1tersV1clen av den erfordrade si~~- gen ~nom ett par veckors tid 

blev Virges apotek vid Broad-
desättningssumman. S å s n art 
detta är gjort, lovar pappersbo
laget att gå till verket och in
stallera nya maskiner och göra 
andra förbättringar uppgående 
till en kostnad av över $500,000. 
Detta skulle betyda arbetstillfäl
len för flera hundra personer 
och en årlig skatteinkomst på 
ungefär $70,000. 

* * * 
Ett s t o r t byggnads-program 

kommer att verkställas i Fort 
Lewis under årets lopp, och kon
trakta;1Jrnd för uppförandet av 27 
bos fader för kompanichefer och 
17 bostäder för underofficcrare 
skola vara inlämnade till adju
lan ten kap ten Leancler Larson 
senast fredag denna vecka. Kon
gressen har beviljat erforderliga 
medel, och arbetet skall påbörjas 
~r! ~11a.rt 1·:ontr:.::!l-:ter1 u t1;irnn.:its. 

Anliiggningarnc i Fort Lewis ha 
kostat flera millioner dollars, och 
det år regeringens mening att 
göra fortet till en av de största 
militärstationerna i landet. 

way ;·övat av en ensam bandit, 
som tvang provisor S. C. Marr 
att öppna kassaskåpet. När tju
ven skrapat upp pängarnc och 
slrnlle begiva sig ut mötte han i 
dörren en kund, vilken förföljde 
honom ett stycke men slutligen 
förlorade honom ur sikte. 

* * * 
Dödad skolman. vVm. lVIiller, 

rektor vid den publika skolan i I 
Lacy nära Olympia blev i ons-1 
dags livsfarligt skadad, clti auton 
som 11an körde kolliderade med I 
en lastbil, dii han var p)i. väg 

från Olympia till sitt hem. Han l 
a V lccl kort cftCrLl t rt hospitalet. 
Miller efterleves av hustru och 
fyra barn. . I 

* * * 
Dödsskjuten blev 27årige Stevc 

Claire i måndags, dr1 han forsiikte 
•····--·-· L •• 5' •• _ ___ 1: .. 1 _____ .i_ ____ l TT 
lJllllU:l. Uctll iJU11~1\.Ull.'.::'ildfJCl J.1·1 
Brown, efter det denne arreste-

rat honom_ för .. st öl~ av .:n motor- I 
cykel. Pft vag till haktet slet 
Claire sig lös, sprang uppför 
trapporna till ett apartmenthus 

" weden I 3 u 

(Regi: Svensli Filmindustri, Stockholm) 

som visas i 

TEMPLE THEATRE 
Cb'ormer Heilig·) 

307 So. 2nd St. Tacoma, Wash. 
•• s NDAG, DEN 5f:e APRIL 

Endast två föreställningar-klockan 3 och 7 e. m. 

NAGRA AXPLOCK): 
Andree-männens sista färd från Tromsö till Stockholm. -
Stockholmsutsfällningen 1930 och Lantbruksutställningen. 
- Riksdagens öppnande. - Goodtemplarordens 50·årsjubi
leiun. - Svenslrn Flaggans Dag firas i Stockholms Stadion. 
- Lingjubileet den G-9 juni rn3o. En ovanligt statlig scen 
med 7,000 kvinnliga. och 4,000 manliga gymnaster i uppvis
ning i Stockholms Stadion och på Ladugårdsgärde. -- Träd
gärdar med elektriska drivbänkar. - Kungliga Svenska Se
gelsällslrnpets stora tävlingar. - Travtävlingar på isbana. 
- Figuråkning på skridskor av svenHke mästaren Gillis 
Grai'ström. -- Skidtävlingar. - Ridning, m. m. från svenskt 
sport- och idrottsliv. - Verner Heidenstam firar sin 70-
årsdag. - Nyårsnfto ni ett svenskt hem. - Konung Gustafs 
70-årsdag. ~ Invigningen av minnestemplet vid gamla Bir
ka, där Ansgar först predikade den kristna läran. 

OVANSTÅENDE ÄRO ENDAST NÅGRA FÅ AV DE 
MÅNGA HÄNDELSERNA. 

EN BILDSERIE SOM SÖKER MOTSTYCKE! 

ENGELSK TEXT 

Särskilt för filmen>·arrangerad musik 

TN'rH. ;\ DijJ: 50e n A "P1'.T TTll.TTYDD ... n 'i!-..... ni"' • 
....1_).,i_,.l..,.1-\;J..-, l...l r ~,.LI I 'LL\1 -1.:::'.. J\ .l\J L,eJ(,. 

FöRKöPSBILJETTER HOS GUSTAF SALANDER 
1216-18 SOUTH K STREET 

AUSPICIER-Komiten för Vasa Ordens Storlogemöte i Seattle·, 1932' 



·Tacoma Ave. So. lst 

Helen l?ice Petet"son 
$cb.oo1 ol Dancing 

Tacoma's finest school .for . children 

Proctor 3800 

PETERSON BROTHERS 
1002-4 South K St. - Main 331 

VED och KOL, MJÖL, FODER, Hö, KALK 

Gödningsämnen ·och •utsäde 

Callson. ® Ahnquist 
TACOMAS SVENSKA SKRÄDDARE 

501~2-3 Washington Building 

För första klassens 

GROCERIVAROR 
besök 

GUSTAF SALANDER 
1216 South K St., eller ring upp Main 6007 

Emedan. den går .direkt ti!F roten av det onda, orenheten i 
syst6lllet, · Den är beredd av rena,. hälsogivande rötter och örter 
och har varit i bruk i· mer än hundra år • 

. E.i en apotelumedicin. Tillhandllhållea direkt från laboratoriet av 

DR. PETER F.AHRNEY & SONS CO. 
2501 Waahington Blvd. . •.. · . . . . CHICAGO, ILL. 

(Levereras tullfritt i Kanada.) 

W•.E. ARE fully equipped to 
do every kind of print

ing-Books, NeW'spapers, Period
icals, Pamphlets, Circulars,. and 
Stationery. 

All work .done as . you want it, 
when you want it, and at lowest 
possible coat . , . Our overhead is 
lower, and we split the difference 
with the cnstomer. 

"Efficiency spells Econdmy" 

Puget Souncf Publishlng ··company 



PUGET SOUND POSTEN 
tl!I 

Ainas hjärta klappade. Hon Fru Boy lydde, och Aina lade skära hyacinter. Vem är så ar-
förstod så väl, att Arne hade genast med en barnslig rörelse tig? 

~VI DDRIV A~ rättighet att nu vänta en upp- huvudet i hennes knä. Det kän- - Säg vänlig, du. Blommor
görelse för livet. De hade ju en cles så tmclerligt att vara hemma na äro från herr Hallberg, min 

-- AV--

ra år sedan utan ord visserligen, mjukt rede, vilket slöt sig som - Åh, träffas ni än? Aina j 
gång, en skymningsstnncl för fy- igen i ett ombonat, varmt och kamrat, när jag var på kontor. 

men i innerligaste förstående en '.<ärleksfull famn omkring I såg intresserad på systern. 
------------------------------- mötts, och hon hade då hållit av henne. Det var smärta och ju-1 - Ja, en och annan gång, sa-

ELISABETH KUYLENSTIERNA-WENSTER 

(Forts.) hennes folkvisor voro en reper- honom högre än allt annat. Att bel på en gång att känna sig va-, de Lycka med sin trötta, likgilti-
Med famnen full av buketter toar, som slog an, och han be- hon i1tt förändrats, då han där- ra den lycka, som kom allas läp- ga röst. Han är en så underligt 

stod Ingrid på boggievagnens slöt att göra henne ett anbud att emot var densamme, var ju så par att le, allas ögon att strå- trofast människa och därtill så 
plattform. Hugo var ännu kvar under tre vintrar gastera i några grär1slöst svårt att förklara. Hon la. Hon ville så gärna vara finkänslig. Ännu aldrig har han 
nere på perrongen för att taga amerikanska städer. Aina råd- visste, att hon skulle bedömas tacksam, men kunde det icke på ens gjort en antydning om, att 
avske·i av de många, som följt gjorde med sin lärare, och den- som '1yckfull. Ja, tant Linda rätta sättet. Och Aina kände han väntar belöning, eller att han 
honom ned. Ty det var ju egent-r ne rådde henne att antaga en- skulle väl till och med gå längre det tungt i denna stund, att hon, begär något mera än att få vara 
Jigen honom all denna hyllning gagernanget. Han kände den och kanske säga henne, att hon som hade så litet att ge åt en min vän, och ändå vet jag, att 
gällde; hans lilla hustru var det lille juden som en bra och he- svek dem, att hon var otacksam enda, ofrivilligt tog platsen från han håller av mig så innerligt 
:.appendix han valt sig för livet. derlig männ_iska, och flera stora och hård, som på det sättet lö- tusen hemtama sparvnaturer, _ _:_ som det är möjligt för en männi-

Aina stod på vagnens fotsteg divor hade börjat sin konstnärs- nade deras kärlek. hon, vildfågeln, som varken hys- ska att hålla av en annan. 
<Och talade med systern. Plöts- bana under hans ledning. Han Hon lutade sig trött tillbaka te lust till bo eller viv, som för- - Och du tänker låta honom 
ligt såg Ingrid sig omkring med brukade till och med på skämt och tänkte på, hur hon under re-1 de ett fritt och härligt liv. gå där? 
en skygg blick och sade i nästan kallas "stjärnkikaren,'' därför att san hyst en dåraktig förhoppning Fru Boy strök över hennes - Ja, tror du man bjuder en 
viskande ton och så fort, att or- han ->tändigt var färdig att leta att få vila tl.t litet i det gamla burriga hår. I sådan natur utslitna känslor? 
<len snubblade över varandra: upp i1ya stjärnor på konstens hemmet, innan hon sträckte vin- - Så, min tös, nu skola vi 1· - För honom kanske de inte 

- Hälsa Lycka! Säg, att jag himmel. garna till ny flykt; hon ville en- dricka te; det kan du behöva ef- te sig så. Det finnes besynner-
så gärna velat taga adjö av hen- Aina bestämde sig då för att <last för en kort tid vagga sig in ter resan, och sedan skola vi tit-

1 

ligt nog folk, som känna till-
ne - men - men - hon av- skriva under kontraktet; tre år. i några veka, drömuppfyllda ta på dina blommor. Din myr- fredstsällelse, bara de få ge. 
bröt meningen och tillade: Säg det var ju egentligen inte så lång stämningar och sedan draga ut ten är snart så vacker, att elen - Det är sant, men - inte ens 
l1enne också, att jag är säker på, tid, tänkte hon, och hon kände i verkligheten igen, den sjudan- räcker bRde till krona och krans. taga emot, tror jag, att jag skulle 
:att Hugo ännu vill göra något dessutom en ungdomlig även- de, livsmättade, allt tagande och Det ir nog inte värt, att du drö- förmå dag ifrån dag. 
fÖr henne, om hon bara erkänner tyrslystnacl att få se ännu mera allt givande verkligheten. jer ni'igra tre år ute i Amerika. - Är du så trött, Lycka? 
sitt fel och ångrar sig. av världen. Arnes blick lämnade henne ic- Det är bara dumheter. - Ja, Aina-barn, det är jag! 

- Skulle du ångrat din kärlek, J ul::n och januari månad skul- ke; de blå trofasta ögonen voro Aina svarade ingenting, utan Aina kysste systerns infallna 
.om Hugos och dina vägar skilts le hon dock tillbringa i Sverige fulla av famnande ömhet, av kär- reste sig i stället och drog tan- kind; sedan satt hon länge tyst 

- Men kära Aina, det är väl hos Boys. Arne hade skrivit: lek utan gräns och mf1tt. Aina ten fram till tebordet, där Max och tankfull med det själfulla, fi-
1nte alls detsamma. Det har ju "Låt oss fä dig hem på en liten kände sig mot sin vilja irriterad redan väntade. Arne satte sig na ansiktet vänt mot Owe Hall-
aldrig varit fråga om giftermål titt, innan nya världen tar dig. av denna stumt längtansfulla bredvid Aina och silg återigen bergs blommor. 
mellan Lycka och grosshandlare För alla de främlingar, som be- hyllning, och hon greps av en på henne med denna blick, som - Hur har du tänkt dig fram-
Gadd. undra din silng, är du en meteor plötslig, elak lust, som hon icke ej visste av trötthet eller om- tiden? sade hon slutligen. 

- Nej, det är sant, svarade kanske, men för oss är du solen; själv kunde förstå, att få säga bytlighet. - Augusta och jag ha ofta ta-
Aina. Hon insåg, att en diskus- låt oss få en stråle av den igen; något ovänligt, något med ha- På jul aftonsförmiddagen gick lat om den och då kommit över
sion i det ämnet ej skulle tjänat ett helt år har det varit mörkt. gel och frost uti, för att hastigi Aina •1ecl till Lycka. Hon rni'tste ens :1tt hålla ut, så länge vi 
något till. Det förra yttrandet Om du kommer, skall jag till- få slut på allt emellan dem. Och g?1 in på damfriseringen, ty Lyc- orka. 
hade undfallit henne mot hen- bringa julen hos mamma i Stock- 1ändå, hon höll av honom, men ka var ivrigt upptagen av kam- - Och sedan? 
nes vilja, ty på sätt och vis hade holm, annars stannar jag i Ma- kanske hade hon i barnS'ligt o- ningar och hann endast ägna ett - Sedan - åh, jag hoppas att 
Ingrid rätt, så rätt som den all- riestad i min ensamhet." förstånd förblandat innerlig vän- par minuter tlt systern. stupa snart! 
tid har, vilken representerar ma- Aina gav per omgående sitt skap med kärlek. - Vi träffas ju i kväll, sade Det blev tyst igen. De båda 
joriteten. löfte. att de fingo vänta henne Nu voro de framme. Hon tit- Aina, när hon skulle gå, jag vet, systrarna sutto hand i hand. Ai-

N u ringde stationsklockan och dagen före julaftonen. Hon ville tade upp mot fönstren. Vad där att tant Linda har bett dig. na kämpade med frambrytande 
Hugo sprang upp till Ingrid. Me- så gärna träffa dem alla. lyste festligt av många tända - Ja, hon har varit så snäll, snyftningar. 
<lan tåget långsamt gled ut från Och nu var den stund inne, lfus ! Det blev så varmt inom men jag vet inte om - - Att det kan finnas ett män
perrongen, stod han där med sin som Arne i veckotal glatt sig åt henne, när hon tänkte, att var- - Åh, käraste lilla Lycka, kom niskoliv så hopplöst mörkt som 
arm om hennes liv. Hon lutade Tåget gled in på perrongen vid enda liten blå låga glimmade för min skull, bad Aina, detj :litt, utbrast hon häftigt. Jag ser 
:Sig intill honom, under det hon Stockholms central; han spejade som ett välkommen. Det var för kanske dröjer, innan vi få fira mgen dager. 
nicka::le och log och viftade med mot varenda fönsterruta i vag- hennes skull det lyste! någon jul tillsammans. - Därför skola vi inte tala om 
sina buketter åt direktör Vikners narna och fann till sist den han Tant Linda kom emot sin lilla - Men det är så bittert att mig längre, Aina lilla, utan om 
familj, som mangrannt infunnit sökte. Hon stod där glad och skyddsling redan i tamburen. känna sig bjuden av barmhärtig- dig. Du är nu den handlings-
sig för att taga adjö. vacker, elegant i sin något extra- - Nej, Aina jag tror du har het. kraftiga medlemmen av huset 

När de ej längre kunde se de vaganta Pariserkostym, särskilt växt, sade hon, och så fin Aina- Aina teg. Efter en kort paus Hegardt. Du har förhoppningar 
vinkande näsdukarna, gingo de fäste han sig vid elen stora Rem- ungen blivit - en riktig pari- sade hon: och livslust. 
1n i kupen. Ingrid lade ordent- brandtshatten med vajande ply- siska. - Ja, jag förstår dig så väl, Aina strålade upp. 
1igt hela sin blomsterskörd i ett mer. Det var mycket olikt den -Åh nej, jag är lika mycket Lycka, att jag inte bjuder till att -Ja, du, massor av båda de-
hörn, och Hugo hängde upp de- Aina han mindes, mest i m- svens!rn nu som förr, svarade Ai- övertala dig. Men Hit mig då i lama, du skall få höra alla mina 
ras ytterplagg. vuxen klänning, en svart skinn- na, det är ju bara att man tar stället vara med dig hela dagen planer, men det var sant: först 

Först när allting såg städat mössa och en muff, som hon seden dit man kommer. i morgon; då har ni ju stängt? skall du få läsa ett brev, som 
och iint ut därinne, satte han ängsligt vände elen slitna sidan Max kom nu också ut och häl- - Ja, du är så välkommen. jag fick från Ingrid i går. Hon 
sig, och Ingrid kröp mjukt och inåt på. Hon viftade åt honom sade och hjälpte, med en nyba- Jag är alldeles ensam. Augusta blir allt värre och värre Hugo
.smeksamt intill honom. med en liten behandskad hand, kacl kavaljers hela jargon, Aina skall hem till de sina. iansk. Jag undrar, om hon inte 

- Vad det är ,stort att känna och tåget hade knappt stannat, av m~d ytterkläderna. - Och i kväll är du också en- skriver efter min älsklige svågers 
sig lycklig, sade hon sakta, man förrän han var uppe hos henne i Så gick man in i vardagsrum- sam? koncept till och med. 
är knappast längre sitt eget !il- vagnen. met. Framför den låga, gam- - Ja, Hammers ville, att jag Lycka tog brevet och läste: 
la jag, utan en bättre människa. - Välkommen hem, kära lilla malmodiga soffan stod teborclet skulle komma till dem, men jag "Kära lilla Aina! 
Tänk du, att vi äntligen, äntli~ Aina. dukat, det doftade av färskt hem- tycker det är svårt att vara glad Härmed vill jag. med nligra 
gen resa till vårt hem. Vårt -Tack Arne, gamle, rare Ar- bakat bröd från den upprågade som de andra, och kan man inte korta rader önska dig en god 
hem! Finnes det ett vackrare ne, hon log emot honom, så att sk':len. Samovaren blänkte sol- det, är det bäst att hålla sig och fridfull jul, rik pi't Her-
ord? de vita tänderna lyste. Jaså. du blank mot fampskenet, något horta. Nej, adjö nu, Aina lilla, rens nåd och välsignelse. 
· Han kysste henne på pannan. kände strax igen mig, är jag inte dämp'.lt av en skärm med fält av jag har inte tid längre. Som vanligt är på landet, ha 

- Min Ingrid! För dig har värre utländsk? pressade blommor. Pianot stod Aina gick. Stackars Lycka! j vi haft mycket stök till hel-
jag arbetat och strävat, tills jag - Jo, du har ju blivit en rik- up·pslaget och på notställaren såg tänkte hon vemodigt, så under- gen, men nu är allt stilla och 
fick lönen! Måtte Herren fram- tig liten fransyska på det här Aina ,,ckompanjemanget till tant ligt urblekt och färglös hon bli- lugnt. Några julnöjen av 
~ent vara mig nära. året, skrattade han, men dina Lindas älsklingssång "Betlehems vit. Det är ju bara ett litet gul- den syndiga art människor i 

När han tillade de sista orden, ögon och för resten hela ditt jag stjärna." Aina stod ett ögon- blekt, hålögt skelett kvar av vår allmänhet begagna sig av 
togo hans tankar en ny riktning. hat du i alla fall kvar. Får jag blick stilla och såg sig omkring vackra, unga Lycka, hela famil- skola vi ej vara med om. 
Han kände det, som om han nu nu hjälpa dig med sakerna? med fuktiga blickar. Varenda jens :;tolthet ! Men vi ha en vacker gran, 
varit färdig med en period i sitt - Ja, här har du hattasken och vrå h=irinne hade något minne Det blev en munter julkvji.11 smyckad med sköna bihel-
tiv, men en annan började. Han re>:väskan och kappan. Kan du för henne, och hon tyckte, att uppe hos Boys. De tre unga språk, och Hugo har lovat 
5kulle uppåt, han skulle bli en ta mer? dessa hågkomster lågo så långt hjälptes åt att kläda och tända att på. juldagseftermiddagen 
av kyrkans pelare, förr bleve det - Har du verkligen mer? borta; hon hade upplevat så myc- granen; de glammade som barn tända den och samla allt fol-
ej ro mom honom. Ja, en pläd och en kudde ket sedan dess, öppnat stängda och isynnerhet Max och Aina ket till en anclaktstsund. 

Ingrid lutade tryggt sitt huvud också. dörrar och stängt andra. Men hittade på tusen upptåg. Vår lille Ansgar mår Gud 
:mot hans skuldra. Nu var hon - Så tag hit. Nej, du behö- här, här var allting som förr. Det var Arne, som fått för- ske lov bra, och jag tycker 
'icke rädd för några stormar ve1· inte bära något själv. Där borta vid fönstret stod tant troendet att läsa upp julklappar- redan man kan se, att han 
längre, hon hade kommit i lä un- När de fått all packningen Lindas syhorcl med hela den sto- na, och han rimmade deviser på liknar Hugo. Måtte han ock 
,dan alla skär, och hon säg med med och kommit ut från statio- ra korgen fylld av dessa tusen rak arm med en snarfynclighet, fft sin fars stora stjälsgåvor. 
slutna ögon in i allt det solljus nen, ropade Arne an en släde och småsaker, som kallas sybehör, som höjde den glada stämningen När ämnar du tillkännagi-
framticlen skulle skänka henne. hjälpte Aina upp. Han svepte och där litet på. sned var korg- ytterligare. va din förlovning och sedan 

XIII fällarna så tätt omkring henne, stolen, "skymningsstolen," som - Jag har inte haft en så ro- gifta dig? Hugo säger, att 
Ainas barnsliga luftslott om som hade resans mål varit Sibi- tant Linda benämnde den. Hon lig jul sedan jag var liten flicka, Jrnn ej förstår ditt vacklande 

,att bli engagerad för en konsert- ricn i stället för de fö minuter- såg alltid så rar ut, när hon satt sade Aina, och aldrig har jag handlingssä'tt, och han har 
turne i Amerika gick fortare i nas väg till Vasastaden, där fru i den och drömde, medan hon vi- fätt en sådan massa julklappar. rätt. Du borde lämna konst-
fullbordan än hon kunnat ana. Boy '.ortfarande bodde kvar i sin lade från dagens bestyr. Aina - Ja, få se, när jag får fira närsbanan och göra Arne 
Det hade lyckats henne att in- gamla lägenhet. hade då brukat krypa ihop pi\ julen i min store gosses hem, lycklig, det är ju din kvinn-
tressera n[tgra rnusikviinner så .Hur är det med tant Linda? mattan nedanför, lägga sitt hu- nickade fru Boy till Arne. Det liga bestämmelse, kära barn. 
·mycket för sig, att hon fick ett frf!gacle Aina. I brev får man vud i hennes knä och bedja hen- blir när lilla frun kommer. Om du före ditt giftermål 
större lån, på vilket hon uppe- egentligen veta s[i. litet. ne berätta något från ungdoms- - Berodde det på mig, skulle skulle vilja komma hit och 
höll ~'ig i Paris ett års tid. Ge- - Jo tack, bon har varit krass- dagar, från elen tiden, när det det inte dröja länge, sade Arne lära hushåll, har Hugo sagt, 
nom sin franske lärares försorg lig en tid; niamma börjar bli inte var "stiltje." lågt. att du gärna får det. Kan-
fick hon medverka vid ett par I gammal. Men nu är 'hon bättre. Hon slog" hastigt armarna om - - - - - ske du kunde vilja det redan 
P?Ptdära f~lkkons0erter. i Troca- ]Jon blev så glad, n~i:- du lovade t~n~ Lindas hals och utropade . Tidigt yå j~ildagsförmidclagen på 30111r~aren ?_ . . 
dero och ~g101~cle da_ all.ti:l myck_en 

1 

att komma med sol till det gam- ltvltg,t: . .. nngde A11:a pa hos Lyck~: s~m 

1 

Nu ~1mner pg'. eJ skriva 
lycka. En liten, mtelhgent, JU- la hemmet. - fant lilla, du ar alldeles kom och oppnade och hprthgt mera, Jag har m1clclagen att 
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charnunta, unga svenskan, med - Du skrev, att du skulle fira stol; iag har så många gånger i - Nej, se så vackra blommor hälsni.ngar från din tillgivna 
,den friska, klockrena rösten kun- j tilen hos oss. Var det inte sol skymningen längtat efter både du har, sade Aina, när hon kom syster 
;de bli något att håva in amerika- i det? dig och den och allt, vad du d11 in i Lyckas rum. Hon pekar prt Ingrid." 
:nernas guld med. I synnerhet - Käre Arne! berättat. en smakfull jardiniär med matt- - Vad det brevet är olikt vår 

7 

Ingrid från förr, sade Lycka, me
dan h~m långsamt vek ihop det. 
Man kan ej låta bli att tänka, 
att Hugo stått över henne, me
dan hon skrivit. Mlinne hon är 
lycklig? 

- Med en sådan högmodig de
spot, som Hugo! Nej, det är hon 
nog inte, men hon tror sig kan
ske vara det. Är det inte su
blimt, att pojken heter Ansgar? 
Jag tycker det barnet borde va
ra fött med prästkrage. 

- Stackars liten; han blir väl 
tuktad? 

- Säkert! Åh, för alla de 
Herrans förmaningar, som skola 
proppas i honom. Brrr ! 

De övergingo nu till andra 
ämnen. Det var egentligen Ai
na, som talade, utvecklade sina 
"hundra planer" och beskrev sin 
vistelse i utlandet. 

Det var kvällen före Ainas av
resa. Med flit hade fru Boy 
styrt om så, att Arne och den 
unga flickan blevo ensamma 
hemma på eftermiddagen, och 
Aina vis::;te, att .nu kunde hon ej 
längre draga sig undan uppgörel
sen. 

- Sjung fö{ inig, Aina, bad 
Arne, några av de gamla visor
na. 

Hon lydde genast, och den ena 
enkla, innerliga folkvisan efter 
den andra ljöd bort till honom, 
där han satt i moderns stol. Hon 
hade sjungit länge utan att ens 
vända sig om. Hon visste så 
väl, vad han ville höra. Till sist 
sjöng hon en liten romans, vars 
sista ord kommo Arne att resa 
sig upp och gå fram till hennes 
stol. 

Mjuka och allvarliga dallrade 
de vemodiga tonerna genom 
rummet: 
"Därför bäst att så vi skiljas, 
bäst för dig - och bäst för mig." 

- Det menar du inte, Aina! 
Arne lade hastigt sina händer 
över hennes. Det kan du inte 
mena. 

Hon steg upp från pianostolen, 
ställde sig mitt emot honom och 
såg honom djupt in i ögonen. 

- Och o m jag menade det? 
Då har du lekt med mig. 

- Nej, Arne, det har jag inte, 
ty jag trodde själv en gång an
norlunda. Nu vet jag inte läng
re, va:l jag tror. 

Hon gick bort till sin forna fa
voritplats i soffan och han följ
de Erngsam t efter . 

-Aina, du kära, kära barn.! 
Han tog hennes hand, lade den 

mot sm panna, sin kind och sina 
ögon, sedan lät han elen falla 
ned igen, varsamt, som om den 
varit en ömtålig blomma. 

- Du är mig så kär! 
- Tack, sade hon stilla. Låt 

mig då följa himlens vindar. 
- Det kan jag inte frivilligt. 

Men vad jag kan det är vänta, 
och så länge du inte förnekar 
mig elen rätten, skall jag vänta. 

(Forts.) 
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