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VÄLDIGT f öRSTöRElSE HOOVER BESKYLLNING Moskva---Proletariatets och 
ungdomens stad 

GRUNDSTöTT ANGARE I NYTT MINISTERBESöK 
LUFTREDSKAP FöRKlARAD OGRUNDAD SllS I KRAS I f HAN EUROPA 

Det nya jätteluftskeppet Akron 
gjorde förra veckan en flygning 
med 207 personer ombord, vilket 
är ett rekord för Iuftseglande ma
skiner. 

Sjöförsvarsdepartementet torde 
förtjäna erkännande för att hava 
gjort en kapitalplacering på $5,-
000,000 i och med Akrons byg
gande. Akron är avsett för krigs
bruk. Det skall bära fem ·bom-
bardement aeroplari, som kunna 
utsändas från det styrbara mo
derskeppet, inlåta sig i batalj, om 
så påforclras, med slagskepp, 
kryssare eller su bmari1ier, med 
bornbkastning ödelägga byar och 
städer och därpå i all trygghet 
återvända. till moderskeppet. Till 
yttermera visshet är detta på sin 
topp, i sin center och på för- och 
akterändan armerat med kana-

Ett utslag i favör av president . . . Fraktångaren Munlean tillhö-
Hoover avaavs i lördags av detl I Handelst1d111ngen har en kor- och viloparker." Här finner man d 1\1 C · k 1. · ' t"tt 

0 _ . .. . .. ran e c orm1c · 1111en, s o e 
av hono mutnämn(la fe 111 111a1111a t esondent Iamnat en ganska o- teatrar b10grafer kabareter sar- . 1 .. cl · d o d d t" k - . . . . .. . ' .. • ' . .. ' 1 or ags un er ra an e JOC a 
komiten för att taga i övervä- partisk sk1ldnng rorande -~y:s- skilda noiesanor?nmgar for barn, på grund å Point Reyes nära 
()"ande sanningsenli'o-heten i det lands huvudstad. och de torhal- restauranger, for e cl r ags- och San Fratlc· D t t k ,, 0 • • 1sco. e var s ar 
av \i\Tn1 Gardiner !)resident fu'..'.r landen, som där göra sig gäl- samlingslokaler. Pi'! det sist- stor·in 1 o cl f t 
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0 

· , oc 1 vagorna revo ar y-
N avv Leaaue o-i"orda ancrrei)r)et !ande. Da det 1 flera amerikan- namnda omradet har nedlagts ett . t h" t o t. 1 t ~ ,,, , ,,, "' . . . . . .. . .. ge og upp pa s ranc en. mo 
mot adminbtrationens örlogs po- ska ticlsknft:r, icke mmst 1 Sat· stort och efterfoliai:i.svart arbete. vars klippor och skär det slo()"s i 
litik 1
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urday Evenmg Post, den mest Den stora "kulturparken" I)å det kr D "d · 1 b "' 
• • · .. . • •• • 
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• • as. ess no signa er esvara-

Komiten f-11111 att clei1 av Gar·- spnclcla av dem alla, forekomrnit forna ut stal lnmitsomraclet vid <l 1 tb k · o , , .. . .. . . .~ .. es av n1s · eva nmgsangaren 
diner ttto-i''lla pamfletten vari en hel mangel 1 hog grad vilse- tloden Moskva vilket stracker Sh ·1i 1 1 cl ·· d 1 ,, • , • • .. • 
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Hoover beskylldes för 'förskräck-I ledande artiklar ro.rande ryska sig. langt mat <le. skog.rika ber-1 hel besättningen 30 · f ·· 1 ' l l d . .. .. .. . a , nl an. 
lia okunnighet' om flottans be- or ia an en, tro vi, att denna gen. ar en sevardhet. Har visar 

h?v, inneh6l! må~ga falska u~p-1 opartiskt :t~ri-~na. ar~ikel skal.I lä- :~g de~ ny~ prol.etära live: från NY JRANSKONTI NENTAl 
gifter och felaktiga slutlednm- sas med sa1 skilt mtt esse. V 1 an- .. 111 allra basta sida. Ty liksom B 

gar. Hoover tillkännagav att föra
0 

här n~~lan det viktigaste in- i h_ela Moskva härslrnr h
0
är pr°.- J•'RNV'"GSL""NK 

han i följd av detta utslag vän- nehallet da1 av: letaren. Hur man an ma beclo- A A A 
tacle att Gardiner offentligt slrnl- Knappast någon storstad ger ma själva faktum, är Ryssland 
le tillbakataga beskyllningarne intryck av att vara så folkrik dock otvivelaktigt den enda stat, Med indrivning av en guldspik 
och bedja om ursäkt. Men detta som Moskva. Alla tider pi\ cla- där proletären överallt känner celebrerades i den lilla California 
har icke skett, fttminstone icke gen fyllas gatorna av tusentals sig som herre pfi täppan, där han staden BJeber i lörclaas fullbor
ännu. människor. Genom införandet skapar standarden, och där "ar- dan av ett järnvägsbyg~e av stor 

ner och en hel arsenal maskin- I \Vashington, D. C., hålles det av femdagarsveckan och den °- betet adlar mannen." vikt för de västra staterna. Det 
gevär. Akron kunde användas för troligt att den nya kongres- avbrutna arbetsveckan har alltid I Grand Hotells matsal i är en 200 mil lång järnvägslänk 
som passagerarefartyg för snabb sen icke skall tillåta }-foover ad- en femtedel av Moskvas arbeta- l\foskva kan proletären visa sig som sammanbinder Great N orth
transport över oceanen i fredstid. ministrationen att undgå en rebefolkning sin fridag, och affä- i sina arbetskläder med en själv- ern och Vv estern Pncific syste
Men det är byggt och utrustat grundlig undersöknin1~ för dess rerna äro alltid öppna. s.äkerhet. som vore fullkomligt o- men. Händelsen var av särskild 
icke för freds- utan för krigsbe- underlåtenhet att icke,_ söka upp- Det tä:~ . mäi:n.iskov!ml.:t på tänkbar på ett första klassens betydelse, ty det medgives all
hov och är i detta avseende värl- bygga elen amerikanska flottan gatorna bo!"jar tidigt pa. fonmd- hotcl i ett borgarland. Proletä- mänt att det icke finnes utsikter 
de.~s största och .. mäktiga:te för- till jämlik_het med elen .. bri.ttiska.

1

' dagen ~icl: _~ara _in på ~ena nat- rens .:·nya . själv mec:~etancle ge- till n~got stort järn vägsbygge i 
storelse-redskap I och fran luf- De som fororda undersokmng av ten. l\1osk\ah01na stiga sent nomt1ange1 hela livet. Staten framtiden. 

kongressen vidhålla att Hoover- ·upp, ingen affär öppnar före tillhör honom. I konsekvens Konstruktionen av den nya 
komiten utnämndes under egen- klockan nio. de flesta först vid härmed, men kanske på kvalite- länken är av vikt för Tacoma, 
domliga förhållanden och att tiotiden. Att alla människor, tens hekostnacl har endast prole- i det avseendet att returbiljetter 
dess utslag icke var opartiskt som inte äro i sitt arbete, uppe- t~iren tillträcle till universitet och mellan Chicago och västkusten 
och icke nog omfattande. hålla sig på gatan, har tre orsa- skolor, ledande platser vid fabri· kunna erhållas utan den extra 

ten. 

Sil VER MYNTFOTEN 
FöRHÄRSKANDE I ker: de trilnga bostäderna, de ker och företag, domstolar och kostnad av $18, som hittills va-

0 l)G 4\ IUfSERAD fXDODJ I tidsödande inköpen i affärerna styrelser. Den borgerlige inte!- rit pålagd. Vidare kommer den 
~ Il . . .. I rl fU~ f rl samt det jämförelsevis ringa an- lektuelle, som hittills tolererats nva länken att a 1',,a e11 l•oi1J- 111-_ 
l<u t 111tt10 procent av var - . . . . ... . · " . J' 
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1 t . . 1 f. ll . 1 AV SVENSKT BRo··o talet vilo- och 110Jesplatser. av bnst pa ekonomiskt och tek- rerande frakt- och passauerare cens na 1011er oc1 o' varance . .. .. . . . .. 'o ·' 
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Moskva hade fore varldsknget rnskt utbildade kadrer trader betjänina mellan Ptwet Sound 
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.. t .. , --- e00,000 mvanare men har nu alltmer tillbaka. Det klasslosa och San Francisco. 
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Vidgad marknad mo1hg bade i ~a.nno ht mc: a.1 cet ti ecu ) a. sam rn e, som socia ismen e te1 - Det ar en mer ·m ?O-·iriu· l·on-
cet 1magmara pappersvarce som . . . '"~ ... , . , .-.. . ... :· .... _ .. _ . ., . < - ' b ~ . 
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11
. Amerika och England v1s:oe1hgen ha e1.1 mas:oa mocle1- stlctvdr, lJln icke illl genom upp- str11kt1onsplan som nu kommit 

sec arne 1 ep1 esente1 a. .e ) 1va . , " .. 
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. _ -~--- na bomngshus pa senare ar upp- havande av alla klasser, utan ge- till mognad. Det var år 1909 
vun,,,na att anvi:mc a s1 v er' som (F.. P s POS'TEN f å " A N) ... . f.. I . ·· 1 . 11 1 ·1 . 
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_ • < or . . ' • .. r n "'· . - 1 · torts or pro etarrntets . ra <mng, nom att en c ass s utg1 tigt seg- som James Hill fullbordade sin 

na ur oc m us 11 tam rm,,,ar . 1 .. 1 .. . ·d· f 11 ·· 1· l f .. · 11 1 liHorrnio·t i uno-efir tretton rrån- Det svenska spis- och .;:nac ce- med en ti igare ·u stanc 1gt o- rar och sec an onntar a a anc ra. linie från Spokane till Portland 
' •. "' .. b 
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brödet har särskilt under senarf' känd .s;:mit.är komfort, men det- Do. l'sjev.ikerna " ..• i.lja omvandla läno-s Columbia flodens norra 
o-er storre n1an <Y( an au c . D • " •• " I 0 • b . ' . c 
"' D ". "' .l "'cl tt k ar vun111t bet)rdande marknad ta Uj)jJVages mer an val av elen Moskva fran grmi;~en. De allt- strand 1· avsilrt att 11 t~tr·a·· cl·a de11 

et var pa 0 Tttnc av e · a sa ·- . . .. . " .. " ~ . . ' ' ~ ' " 
·f .. 

1 
all d " T . B . utomlands. Det iu- numera mte overbefolknmg, som astadkom- for manga kvrkon.rn nvas snabbt till California Men han motar-

or 1a an e som . ennmgs ryan .. . . . · . . • 0 ' • 

o 

1
. t t. t .d t endast for svenskarna 1 Amen- n11ts. ned, l1111erna av laga hus brytas betades av Harriman och Union 

sasom· popu 1s -par ie s presi en - _ . , . .. . . _ ~ . . . .. . . .:· , . . . . . . . , . . . . ' ' 
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'tt f .. , t ·· 1 ka som .det ai en clehkate ... s, De overfyllcla bost,1cle1 na 1 genom mode1 na byggnader. Ga- Pacific mtressenterna, och sedan 

,anc 1 at 10Jc e s1 amosa s 11c s- . . 1. . l\i k .. . ·· - . . 1 " · · 
ro) 16 mot 1. Det enda felet också 1 Engl.~nd h~r det b 1v1t i. os ·va aro mga .. angenam.a v1- torna;' hittil s sa kullnga o~.h Hill avled 1916, har förslaget om 
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f" mycket populart. Skillnaden mel- stelseorter. Fastan regermgen guppiga, asfalteras undan for California förbindelsen Jeaat ne-
rnec · ryan var att 1an som·· ore- . .. .. .. . ' ·- · . . . . o' 
gångare, vad beträffar myntfrfl- la1:. h.'.rnre och . grov:·e knacke- bemocla1~. sig 

0

on: att" motverka undan. l\1:oskva skall bh en mo- re, tills n. v. Great Northern pre-

k 
o· f"" . a ~ . ·f". I brod ar numera 111te sa stor som. denna halsovadhga trangbodclhet, dem, sakhg metropol. Och mo- siden ten Ralph Budd åtcrupptoo· 

gan, om un,.,e or tiu,.,o c11 01e • .. .. . 1 k o 1.1 .. 1 . 1 1 · 1 . .·· t k o • 1 ·· "' . ··d - · forr, enar fabrikanterna yc ·ats gar 1 cva ic ea et stic < 1 stav mo clern, om oc ·sa mte vac .;:er, ar det för ett par år sedan och slut-
sm ti · · 1 ·· 1 .. l · i· · d 1. · l ·· t I 1 · 1 1 · · · 
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.. framställa oTovt spis WOi. som ar c et 111< iv1 · ua ist1s ct vas europe- stac s )1 den re< an 1 sm entomga, !igen o·enomfört 1)Ianen 

or narvaran e ar gu c nara . . .. 0 • . · 0 .. •• L "' • 

Knappt hade franske premier
minister Laval avslutat sin kon
ferens med President Hoover och 
avrest från '\TV ashington, D. C., 
förrän det tillkännagavs att ita
lienske utrikesministei·n ämnade 
komma och nu är på väg elit. Det 
är Dino G.randi, diktator Musso
linis mest förtrogne rflclgivare. 
Och det är icke länge sedan en
gelske premieren också gjorde 
oss en visit. De äro betecknan
de, dessa visiter, emedan de äro 
de första av ledande europeiska 
kabinettmedlemrnar sedan världs-
krigets dagar. Troligen äro de 
inga lustresor utan nog föranled
da av allvarliga saker, krigsskul
der och krigsmolnet i östern. 

Ambassadören general Dawes 
har beordrats att göra kontravi
siter. Men ryktesvis meddelas 
att han lär hava avböjt uppdra
get klokt nog, emedan han inser 
att Japans, Rysslands och Kinas 
mellanhavanden äro eller borde 
vara blott och bart deras egna 
affärer. 

JAPAN UTFÄRDAR UL
TIMATUM 

Krig, krig i stor skala synes 
oundvikligen stå för dörren i Oric 
,en ten. Oaktat N aitonernas För
bunds varningar har fapan i stäl
let för att draga sig tillbaka fram
ryckt med sina trupper ännu 
längre in i Manclsjuriet och sam
tidigt sänt ett ultimatum till ki
nesiske generalen Mah Chan att 
utrymma staden Tsitsihar. Nan-
kin regeringen har besvarat den
na utmaning med krigsförkla· 
rrng. 

Rysslands möjliga inblandning 
har gjort situationen ytterligare 
hotande. Det rapporteras att 
Ryssland såsom en vink till Ja
pan sammandragit en arme på en 
million soldater, modernt rustade 
med kanoner och maskingevär, 
nära den manclsjuriska gränsen. 

Frankrike har' sänt en skarp 
not till Japan med varning att 
icke starta krig. Men Japan har 
lämnat noten obeaktad likasom · tt' o . • t .. hka mort som de fmare sorterna. 1ska, det egna hemmet, som ut- gra. farg. De eleganta affarerna, 

SJU ·10 ganger mera expens1v · an . . .. . .. ·· l l L •• •• • l dl' 
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. h l · .11 . I Amenka har man JU boqat gor en borg mot yttervar c en. som funnos. aro nu forsvunna; SEX BANKRÅN p0 EN det gjort med anc ra me 111gs-
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tillverka hart raglJrod av svensk Gemensamma kok och gemen- hela Moskva ser ut som ·en pro- A forsok. Att det vill ha stnd och s1 ve1, oc1 siutton uncta 1111 10- . " 
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. tvi) men IJroclukten ar rnte pa samma sovrum v1sser igen o- letarstacl. Detta mtr)'Ck star ·es VECKA (ommer att stn a, synes sa cer . 
va 1ng·et o·u oc 1 sa ec es inga · ' . · . · . . . .. . ' ~ : . .. 
" k~1 . 

0
• ,';' •• o- IT . .• . långt när av samma kvalitet som klander liga ur hygiemsk syn- genom anblicken av manmsko- Japan vet att } ranknke skall no-

ver 10 a pan,,,ar. :,,..onspn c1t10- .. f'" l l 1 .. . 1 1 F .· ··d ·· , 1 11 .. · · .. d 'f"k · .
1 

. o den akta svenska varan, or;: a- ptm d, aro 1C ea et. '11t1 en ag- massorna pa. gatorna. c eras ( a- __ Ja sig med att san a not1 1 ·at10-
nen mot s1 ver, 1gangsatt av < • 1 1 . . f.. 1 · .. f Il · .. . · · 1 · 11 ·· 
t 
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. t· .. k l· _ rar Svenska han delskammarens nas at soc1a t ar )ete or c et ge- der och skodon. Det fore a er, Icke rnmdre an sex banker 1 nen, icke <:ngare e er pangar. 
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representant 1 Sverige, d1re dor mensamma )as ta oc 1 at gemen- som om forstac erna oversvam- ohka stacler blevo 1 torsdags c vad "ng an etra ar s ni -
ro era pannmgemar ·na en, rnr h" 1 f" .. 1. l-'ld .. ·· 1 .. o .. •• i· t 
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. t John Lokrantz. Denna oga samma orstroe ser av s ~1 a mat staden och landet forstac er- denna vecka rovade pa storre le det vara osom 1gt antaga a t 

itt1 s ve ~cl s a t ot \ a, tas . l f ··11 I p . 1· l 1 d ft R 1 1 I . . . l ·11 .. I f.. tt · . d t"'tt P kvalitet kan ene ast ramsta as s ag. · nvat 1vets 1e g ·C er na. :o..yss anc s sanne 1erre, som eller mmdre summor. Banditer- < et v1 e sanc a trupper or a 
det nu 

patrull. 
S} nes som en s o pa " . . 1 . 1 . 1 .. . . :· b~ . 1 .. .11 11 . · · "b 0 · f.. . d · I· av fullgod svensk rag av vissa ang o-sac 1s1s ct monster svar <t- man 1 utlandet rnnnt ti J ott 1 nas sammanlagda byte var cir- evara nenten or emo sa· 

Från London kommer en vink 
om att England allt framgent 
ämnar vidhålla beslutet om att 
upphäva guldstandarden. Och 
varför icke? 

årgångar. A·tskilliga fir, då elen de mot kommunismens och elen rnusjik-mytens sentimentala glo- ka $47,000. Den största sum- ti" eller någonting annat. Eng· 
sve1:ska rågskörcl~n vari~ under- I ryska folkkaraktäre:1s .väsen. En r'.fik~tion, har tagit sitt arv i be- man. $35,00?· var fr.!111 Na.~ion~l land ~1ar sina bekymmer på an· 
haltlg och man sold ersatta den 1 stor del av det bolsiev1smen kun- s1ttnmg. Bank i Mad1son, Inchana, dar 1110 nat hall. 
med importerad vara, har knäc- nat genomföra i Ryssland måste Men bland detta proletariats hiträden och tolv kunder, som Kina håller på att sända trupp· 
kebrödets kvalitet bliYit avsevärt med naturnödvändighet slå fel i slöa ansikten, på vilka man ännu vid tillfället voro inne i lokalen, massor till Mandsjuriet. Det är 
sämre. mindre primitiva länder, just på tydligt kan avläsa den primitiva blevo bundna och inlåsta i kassa- en fin gest och ingenting mera. 

Under år 1929 exporterade grund av den högt utv.ecklade bondehärstamningen, n p p cl yka valvet. De övriga rånade ban- Nominellt räknar Kinas arme 
Sverige 2,277,000 kg. knäckebröd individualismen. mer och mer elen nya intelligen- kerna voro Bonanza i Klamath över två och· en halv million män 
till ett värde av 2,898,299 kro- Gång på gång för man anled- sens skarpa profiler. På dessas Falls, Ore., First National i Hig- med bortemot tio millioner i re· 
nor. År 1930 steg exporten till ning att beundra den väldiscipli- bärare, unga män och kvinnor, gins, Texas,' Parsons i Parson, serv. De äro tappra och fråga. 
2,457,000 kg. med ett värde av neracle Moskva bon. Glada an- ser. man, att de en gfmg skola Kansas, och Maclison Trust ban- föga efter liv' eller död, men en
:'.·,092,310 kronor. Därav gingo sikten ser man knappast på ga- smida det nya Rysslands öde och ken i Indiana, så <itt röva banker dast ett fåtal beväpnade med an-
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. 771.000 ko-. med ett värde av torna, snarare' buttra och överre- hoppas att få smida hela jor- är tvdligt ett lika modernt som nat än klubbor och pikar, vilka 
11agra vec <or sec an 1vnarr e sig , "' . .. S . D .. . 0 
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,, l· 861,184 kronor till Forenta ta- tacle mmer. etta ar mte sa un- elens. . . i lättvindigt sätt att skaffa sig äro ofarliga ·ngsre s ·ap 1 var 

Ett prisfall av $1.00 i värdet 
1 v det engelska "pouncl sterling" 
har redan utökat dess fabriks
verksarnhet och i betydlig mån 
bidragit till att avhjälpa arbets
löshet och nödläge. Det rappor
:eras att tusentals män, som för 

P<L a 10-1iap, coe, nu ~om- ~ . , . . · . o .. .. 0 • • •• , . · •• 
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. t . d'" . terna och 1 111,000 kg. till Stor- derligt. Bara att skaffa s,1g mat Om Moskva 1 langt hogre I pano·ar pa. Men dock misslycka- tid. Detta ar nagot annat an 
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. bnttamen. ar en ytterst komplicerad sak. grad an nagon annan stad kan des de pa ett stalle namligen 1 Japan som har en for stklass1g 
nom att nar pounc ster mg ) 1- . . . : . · .. . c • • ' • • ' · , .. , · 
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. d t" Organ'.lsat10nen av exporten' Alltmg fordrar mycken tid. Over- kallas proletariatets stad, sa tor- Midland bank 1 St. Loms, Mo., kngsflotta och vars armeer aro 
vit )1 1gare an ra na 10ner nu .. . I o . 1 .. f f'" 1· I 1.1 ·· 1 ·· · · · · ·1 l · 
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lämnar dock mvcket ovngt att allt stå langa rner ram or 1vs- de den med 1 ca stor ratt )ora där en bankexpeclit ihJa.·lsköt <len modernt rustade mec mas onge-

Kunna rnpa enge S<a pro ucter. . ·. 1 d 1. 1 .1 h ·d b .. d J · · 0 
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.. " A 'k k önska Särskilt 1 Eng an · 1g- medels )tttl .;:erna oc v1 uss- benamnas ungdomens sta . n- ene av två banditer och sarade vär och kngs-aerop an. 

et ar nrFrot so111 1nen ·a an- · . .. o • 0 •• •• o · · · • · · .. . .. "' _ · v· h f ger importen 1 handerna pa hr- hallplatserna. I stadens narhet genstacles har ungdomen sasom den andre. I ledande regenngskretsar sa-
'Le bor beakta. 1 ava en sa 0 • k . 1 ··k. 1 l 0 Id cl .. S ·· 
!
'.. . 

1
. o· 

1 
Il . d .. f mor som halla pnset myc ·et fums det en mycket Jeso t Jac - här sopat bort all a er om ens ges det att .Forenta . taterna ar . 

. ogg1ac1oco a1,att enarsv,lf- 1 k .. kb .. 1 S 1 . B . fl 1 k ... ··1 "tt o N. lk ld . o• kll . 
o k 

1
. . 

1 
· d 

1 
d höo·t. Det svens ca ·nac e ro- p ats ere )ran1 or 1 oc en au ·tontet mgenstac es s1 · a · p;1 U S at1ona s u betänkt på att ater. ·a a sm. ain-

at ·om JO' lnom an et oc 1 an ra "' . ' .. . . · 0 o • • • . . • o . "' . k 0 d b · 
1 

det har kommit att betraktas Moskva. For att komma till ba- de ledande posterna sa manga --- bassadör och sma konsuler fran 
nat10ner 1c ·e hava ra att eta a . . .. f'" 1.1 , . · t t 0 

•• • k · ··d ·· · ·· , l Il tt 
d d Il 

som b1scmts och ar unge ar 1 <a det mas te man .i genoms111t s a unga man111s ·or, mgensta es ar För. Staternas nat10nalskuld o- Japan, vilket s n1 e mena a .. av-
me o ars. . d . . I l 1 .. " 1 " . ·· 1 1 I . . . k. f" 1 . d 1 dyrt. Detta hm rar givetvis c e i kö en <vart oc 1 vanta pa Jus- ungdomen sa sia vmec veten. c- kades under det senaste året med bryta d1plomat1s · or J111 e se, 

bredare lagren av befolkningen. sen. Allt detta sker med full- ke i vaga drömmar utan helt' ÖYer en billion dollars samt upp- vilket åter i sin tar skulle v:ara 
att köpa det svenska b.röd_et v.~rs I komligt 1.:1gn · 0

0

ch.. förbluffande konkret tillhör framtiden recl~.n gick elen 30 okt. till icke m.indre. bra ~iktydigt med. krig:. f~rk.lari.n~, 
hälsosamma egenskaper Jtt aro. gott humor. I fa lander har man ungdomen. Denna ungdom ar än $17,291,000,000. Med anled- åtmmstone har det hittills vant 
allmänt erkända. I vi clmassanhopning av männi- den bolsjevikiska statens största ning av det väldiga underskott, så ansetL Det är hi)gst troli~t 

niskor omkommit, äi· icke kom- 1 I skor en si'ldan kärrs la av absoh1t aktiva tillgång. som f. n. finnes i skattkamma- att deta<i. ogillas av den amen-
munist, som den europeiska pres- O. E. Rolvaag !säkerhet och ordning ~om i Ryss- rens räkenskaper, anses det högst kanska publiken. Och av vad 

Sylvester Matuska, som erkänt 
sig ha sprängt flera bant1g i luf
ten i Ungern, varvid flera män-

sen uppgivit. Tvärtom hör han Den internationellt kände för-, land, och detta fastan man ser troligt att kongressen på allvar anledning skulle det göras? Ge-
till en klick, som 'utför handlin-, fattaren O. E. Rolvaag, professor förhållandevis fä polismän. Vandaler kallas sådana perso- kommer att ta itu med att höja nomsnittsamerikanen har rakt in-

vid St. Olafs College, avled den I Moskvas nöjeslokaler äro kon- ner, som röva forntidsgravar, in- inkomstskatten å högre inkom- gen aning om varför detta land 
5. nov. i sitt hem i Northfield, ! centrerade till parkerna i stadens nan arkeologerna hinna med att ster, fastän varken presidenten s~rlle inblanda sig i det orienta-

gar av detta slag för att sedan 
skjuta skulden pa kommunist-
erna. Minn. utkanter, Yilka. kallas "kultur- göra det. eller finansminister gilla planen. liska bråket. 
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SVERIGE .. NYHETER .•• W.i:'iil.'l~•~;m;:.:;~§@lii*Wii!il4W 1• Ska1·in i hans egenskap av före-
- :o:tåndare för ortskomiten för Vä-

Fästlig I sterbottcns läns sparbank och 

unionen. De ha konstaterat fem
årsplanens oerhörda framgångar 
och se i denna plan sin a1Ira far
ligaste fiende. · Då Sovjet först 
tillkännagav femårsplanen, skrat
tade industrialisterna åt densam
ma. Numera darra cle inför den
na plan och uppbjuda alla sina 
krafter för att förhindra planens 
förverkligande. Alla försök ha 
dock hittills misslyckats och 
misslyckats grundligt. De ha för
sökt medelst bojkott förhindra 
planens genornforamle, och fabri
cerat en hop lögner om tvångs
arbete i U. S. S. R., men utan 
resultat. Varie slag de stora fi
nansmännen riktat mot femårs
planen har träffat dem själva i 
ansiktet. 

NORRBOTTENS LÄN 
Elektriskt ljus i lapp'hem. Vid JUL R E s A I som omfattade cirka 10.000 kr., 

bedrägeri och trolöshet mot hu
vudman, dörncles Skarin till sam

KöP ETT PAKET I DAG! 

Finnes i alla bättre Speceri- och Delikatessaffärer. 
besök i somras i byn Karesuan- · TILL SVERIGE 
<lo i N orrbotter skänkte en per- via Oslo och· Köpenhamn 

son, som _ville ~-ara okänd, 10,- f REDERf Y v111...,..,....,lf1EC 9 
000 kr. for anlaggande av ett I\ I l!Jl n 

elektricitetsverk för det av drott- $93 
ning Victoria instiftade hemmet 
för gamla lappar samt N orrbot i Tredje Klass 
tens läns arbetsstuga. Anlägg- Besparing på Rundresebi!jettpriser 
ningen har nu tao·its i bruk och i Cabin Klass .. Turist Klass 

•• 0 b •• .'.. och TredJe Klass. 
haromdagen stralade for torsta Seglingar från New York: 
g~ngen det elektriska ljuset inom Frederik VIII ....... Dec. 9 
sttft.elsens lokaler. .. Hellig Olav ........ Dec. 29 

Btlväg till Karesuando aven 
vintertiden. Genom de anstalter. • 
som av länsstyrelsen i Luleå 
träffats för vinterväghållningen 

* * * 

HYTTPLATSER kunna nu 
beställas med SCANDINA VI
AN FRA TERNITY of AME
RICA EXKURSION från Se
attle 22 maj, 1932. Från New 
York med FREDERIK VIII 
28 maj. 

i länet blir det möjligt att vin· 1· 

tertid med motorfordon färdas 
ända upp till Karesuando 30 mil I 
norr om polcirkeln. 

1
1 

............................................................. ""111 

SKARABORG.S LÄN I Lokalagenter i alla städer. 

Ett gasförgiftningsdrama ut- SCANDJNAVI /lN 
spelades natten till den 20 okt. I fi 

i Lidköping .. En polisk~nstap~11 AMERICAN LINE 
Ernst Enlund, som en tid varit 
suspenderad för det han misskött 218 Joseph Vance Bldg., Seattle. 

MARTIN CARLSON 
1125 Tacoma Avenue, Tacoma 

manlagt ett år och elva måna
ders straffar bete samt att ersätta 
banken med omkring 11,000 kr. 
Däremot förklarade rätten. att 
Skarin icke kunde fällas till an
svar för mordbrand. 

* * * 
VÄSTERNORRLANDS LÄN 
En bilolycka mecl dödlig ut

gång inträffade på söndagskväl
len den 11 oktober i Västansjö, 
Högsjö socken, varvid 24-ilrige 
chauffören B. Högberg friin Ju
de by, Högsjö socken, ljöt dö
den. -Högberg hade i sällskap 
med sina två bröder företagit en 

i färd med en lastbil, varvid bilen 
av någon anledning körde utför 
en meter hög slänt. Därvid ka
staclcs Högberg med viildsam 
kraft av bilen och i marken. Dö
den var ögonblicklig. Hans brö
der undsluppo utan några som 
helst skador. 1-Iögberg var ogift. 

En ganska märkbar ljusning i'1 

arbetsmarknaden inom Sundsvall 
distriktet har pi1 senaste tiden in
trätt i och med att säväl Ess-

DELIKATESS BREAD 
Ljust och mycket tunnt bröd. 

HOUSEHOLD BREAD 
Brunt och tjockare bröd. 

Bflda kvaliteterna tillhandahållas numera 
ter, innehållande mindre, rektangulära bitar. 
liärigenom betydligt trevligare. 

Grossistdistributörer: 

' 

' 
i avlånga pakc
Serveringen blir 

R. Flakstad & Co. 1406 W•estern Avenue, Seattle, Washington 

Vilka tecken tyda nu på att 
de impreialistiska länderna bere
da sig för ett krig med Sovjet 
unionen? Först och främst den 

I 

omständigheten att Japan drager 
sina_ trupps~yrkor all~ närmare 
Sov1et urnonens granser och 

'tränger sig in på fridlyst område· 

· sig i tjänsten, hade jämte en vid 
stadshotellet anställd 19-årig 
kvinna .(\lice Pettersson g!itt ned 
i en tvättstuga och där tagit nr 
en propp i gasledningen, tydli
gen beslutna att gemensamt sö
ka döden. Av gaslukten alarme
rades de i våningen ovanför bo
ende, men Pettersson hade då re
dan avlidit. Enlund var medvets
lös men man lyckades återkalla 
honom till sans och man hoppas 
kunna rädda honom till livet. 

~~&WM!l/l\kiMlt*ii I viks _som Nyhamns snlfitfabriker 

i avsikt att tvinga Sovjet att bör
j<t bekriga Japan. Får man Sov
jet Ryssland att skjuta på japan
ska trupper, då är spelet vunnet. 
Redan nu rapportera dagtidnin
garna att Sovjet trupper börjat 
röra på sig. Genom dagtidnin
garna få vi veta om alla möjliga 
hemliga konferenser mellan Eng
lands, Amerikas och Frankrikes 
diplomater. Det hemliga mötet i 
Geneva som tillät Förenta Sta
terna, ehuru icke medlem i N a
tionernas Förbund, att vara re
presenterat, visar att imperialis
terna icke avsky några medel, 
huru löjliga de än må vara, blott 
man kan spela en sådan politik * * * 

om älg i Söclermanlands skogar, 
framhåller länsjägmästaren Hen
rik Julius vid en förfrågan. Ett 
bevis härför är bl. a. att under 
elen kungliga älgjakten på Fjäll
veden härom dagen inte mindre 
än elva älgar fälldes. Det är jäg
mästare Julius' uppfattning, att 

. en rätt kraftig beskattning kan 

I 
ske utan att skada beståndet. En 

STOCKHOLMS LÄN reducering är till och mecl behöv-
En häftig eldsvåda öcl_elade J !i~· u

0

r d~n. synpunkt:n, a_~t iilgen 
natten till elen 14 okt. Sjttnda gor atskil!tg skada pa grodan. 
såg och kvarn i Vårdinge soc- Metodistpastorn får bJi präst. 
ken. Elden observerades vid 12- K. 111 :t har medgivit metodistpa
tiden på natten av de närboende, storn Gotthard Harwing i Nykö
men hade redan då fått så v1'ild- J)ino- att med befrielse från av-"' , 
sam fart att intet kunde göras läggande av akademiska exami-
för att rädda byggnaderna. Ett na, vinna inträde i priistämbetet 
virkeslager om 8_,000 kubikfot med tjänstgöring inom Karlstads 
blev även !ägornas rov jämte stift. 
några cyklar och ett par såg- * * * 
klingor. Vid polisundersöknin- VÄRMLANDS LÄN 
g;n i anled1~in~ av branden ha En egendomlig olyckshändelse. 
sa:iana on~stand~gheter fra:11ko1:1- En 33-årig kvinna, Lilly Sund
m1t, att Ianspohsen fonrnt sig ström, blev den 14 okt., då hon 
höra taga kv~rnens arrendator cyklade på vägen vid Gunnita, 
V. Nylund i forvar. Stora Kil, gripen av den starka 

* * ;k: 

' · vinden och förd ut i körbanan, 
SöDERMANLANDS LÄN där hon blev påkörd av en omni-
Gott om älg i Södermanland. bus. Hon ådrorr si{)" så svåra 

Det finns i år synnerligen gott skador att hon c~neclelbart av

M§i@iiiMS i fäfWKM 1RN®tiSi!MiiiffeiW 1 ed. 

GÖR SVERIGERESAN I AR 

TILL 

GÖTEBORG 

Fornfynd i Arvika socken. In
tendent A. G. Hedenskog i Ar
vika har till riksantikvarien an
miilt fyndet av tv[1 h~illkistor, av 
vilka elen ena var i mycket g·ott 
stånd, n~en elen andra illa ram-

; ponerar!. Fynclet gjordes p:°1 Ot
to Jakobsons skogsmark i Västra 
Su;1d, Arvika so:ken. Intendent 
Heclenskog lät mäta och fotogra
fera kistorna. 

* * * 
PA VÄ.STMANLANDS LÄN 

~~~ 8 DYGN Sågverk som inskränker drif-
Stor prisnedsättning ten. Driften vid Skinnskatte-

i Tredje Klass till Sverige bergs såg och lådfabriks sågverk 
KUNGSHOLM och $95 .. 50 har inställts, varigeno1~1 125 111~~1 
GRIPSHOLM__________ 

11
. · . ]""tt · 1,- IltT-

DROTTNINGHOLM .... -. $93 J 1v1t. utan sy~se oa ni,1 !-.· .: - ' 

nu kommit i gång. Nu äro 
samtliga pappersmassefabriker i 
distriktet i drift efter ett stille-
stånd under tvr1 eller tre mfö1a-
cl er Skön har också fått ökade 
arbetsmöjligheter därigenom, att 
sågverken vid Heffners och i Ku
biken berg, chi1· driften Yarit in
ställd, nu g?t för fullt. 

* * * 
öREBRO LÄN 

Bofors bruk har under senaste 
ticlen fått allt större känning av 
elen räclancle depressionen. Av
,c.kedanclen och driftsinskränknin-
gar ha redan förut företagits och 
nn ha ytterligare avskeclanden 
iigt mm, i det ett 50-tal man vid 
brukets byggnaclsavdelning ent
ledigats. 

ORDET FRITT 
Från läsare och vänner 

(Under denna rubrik införa vi bidrag och uppsatser från våra lä· 
sare och vänner. Det står envar fritt att använda sig av spalt· 
mmmct i rimligt mått för diskussion om ämnen som ligga skri· 
benterna närmast pä hjärtat.-RED.) 

Vilka i~tr~ssen d~ktera det 
1 

~:11 ett erövri:1gskrig elle~· ett bc-1 att sanningen int: avslöjas. Sti:_ax 
as1at1ska kriget? fastande av vissa koncess10ner el- efter detta hemhghetsfolla mote 

ler en strid om monopolistiska utsände Kina en begäran om 
Pi\ grund av begränsat spalt- rättigheter även om det nu i bör- hjälp, en anhållan om en 'inter

utryrnrne ville jag unclv-ika att jan kan synas så. I värlclspoli- nationell truppstyrka för att, så
a11viincla mera därav än som rim- tiska kretsar umgås man helt sä- som det fick heta, skydda utlän
ligt var, varför jag i min föregri- kert med andra och vidlyftigare ningarna inom krigszonen. Men 
ende artikel avstod från att sö- planer, ty varför skulle man an- tillåt mig säga, att inte var det 
ka klargöra de intressen vilka en- nars vara så vfidligt intresserad för att skydda några tusen utlän-

* * * I ligt min iisikt måste bära skul- av att få Ryssland invecklad i ningar i Mandsjuriet. Inte är det 
öSTERGöTLANDS LÄN den för den nu rådande konflik- elen mandsjuriska frågan, 0111 det människoliv man vill skydda, 

Drunkningsolycka. Vid sexti- ten i Mandsjuriet. Medgivas inte vore därför att man d'ärige- utan de millioner dollars som äro 
elen på lörclagskvällen den 10 skall att säväl Japan som Kina nom tror sig få ett ypperligt till- investerade i utländska affärsfö
oktober inträffade en drunk- ~i.ga sina säregna intressen och fälle att komma åt Sovjet uni- retag i Mandsjuriet, och ett si
ningsolycka i Stångrtn i Linkö- sina egna uppfattningar om vem onen? Är det då dit man vill sta försök att krossa Sovjet unio
ping. Händelsen inträffade vid :'Olll skall ha större maktbefogen- komma? Jo, ditåt har ju hela nen, vilken mer och mer blir en 
kajen mellan Drottninggatan och het att exploatera det manclsju- elen kapitalistiska världen haft fara för de kapitalistiska natio
Vattengatan. Ingen var ögon- riska omri'iclet, över vilket de rå- sina ögon riktade ända sedan re- nerna. 
vitlne till händelsen. Lyckan kal i konflikt. Något som ju i volutionen 1917, då det blev klart 
upptäcktes genom att närboencle och för sig· inte är något nytt för att cle ryska arbetarna inte hlott 

Zephyrus. 

hörde nödrop från vattnet. Man det privatkapitalistiska samhälls- tagit utan även beslutat att be- Japa.ns åtgärd att protestera 
skvnclacle till men kunde inte få systemet. Men bakom denna hålla makten. Redan då IZJ. ordes mot Förenta Staternas cleltao-an-

_, <.J b 

tag i elen nöclställcle, som för- konflikt ligga cluck intressen av kraftiga försök att krossa revo- cle i den av Nationernas förbunds 
svann i djupet. Polisen alarrne- vida större betydelse för elen in- lutionen, men som vi minnas· råd hållna konferensen rörande 
racles och efter en halvtimma ha- ternationella kapitalismen, vilka gick det ju illa med Denikins och situationen i Mandsjuriet må,ste 
de han fått upp elen drunknade. böra tagas mecl i beräkningen 0111 Koltjaks armeer. anses såsom ett gott tecken. Det 
Det befanns vara en f. cl. krea- man vill ha en klar uppfattning Sedan dess ha kapitalisterna i visar åtminstone, att Japan icke 
turshandl~re .. C: A .. Carlsson frim I av krigssi~_uat!onen i Manclsjuri- aya land varit fylld.a ~v grä1:s-1~111nar ~Örsöka erI:åll~ någ~t lån 
Bres torp 1 V 1kmgstacl. et. Det ar mte enbart fragan los fruktan och oro for Sov1et 1 Amerika för kngsåndanrnl. 

1-· H # 'BE V 11#"1nrn• j4ii§§# frie&· 1j sa ;=nm.;.;;;;e-;#1 I 

lp ... ~lftl 111;. l -
Ti1l var/ e ny års,,,pre11umerant 

ten vid hyvlenet och Ldfab1 iken 

rr~~ch Ret~~NU~ttl.""'vä~::::~:~:~~:,:::a, i_ 
Till Sverige och tillbaka till 

Amerika i tredje klass 

för Puget Sound Posten 
TILL VAR.JE NY HEL-ÅRS PRENUMEHANT PÅ PUGET SOUND POSTEN GI

VA VI GRATIS E'r'l' EXEMPLAR AV Malmundersökningen. Sveri-

KUNGSHOLM ges geologiska undersö.kning har 
GRIPSHOLM ..... ~~~- $160 ~I i sommar fortsatt sina unclersök
DROTTNING- $}·56 ~ ningar av de fyncl'.gheter av ko~-

HOLM ...... ·-----··--···--· ( par och andra mmeral som pa-
~. Återresan från Sverige kan ske när träffats ,i Västerbotten. Resul-
~ som helst inom två år. tatet av sommarens arbete har 
------------~ i varit så uppmuntrande, att Geo-

FIRA JUL I SVERIGE! 
·1 logiska undersökningen ingått 
till regering-en med begäran om 

.F å N 
propositio11 till nästa års riksdag. 

<r n ew York I Drottnina-holm 2 de um ytterligare 125,000 kr. för nä-

STORA 
JULEXKURSIONER 

Gripshol~ .... : : : : : : 8 de~: sta buclgetå~· ti_l! fortsatta ~rbe-
Beställ hyttplats NU! ten. Undersoknmgens chef, over-

* Turlista.från New York: direktör A. Gavelin, som nyligen 
DROTTNINGHOLM ......... 2 dec. •.. · ··· . "ll 

*GRIPSHOLM .............. 8 dec. roretag1t en tJansteresa t1 om-
**KUNGSHOLM ...... · ....•. 19 dec .. rådena anser inte att arbetena 

~!exkursion; *"' w. I. Crnise. I kunna vila till en tidpunkt som 
För vidare upplysningar, beställ· är mera gynnsam är iinansiell 

n.~ngar av h~~p.lats. biträde vid ut· synpunkt 
fardande av nod1ga papper, etc., hän· · J 
vände man sig till närmaste ag .. nt ·snar banksfoceståndare dömd. 
för linjen . eller till I f'" ·f.. k" . I ... I l I 
SWEDISH AMERI AN I or . ors mgn~g. :.1tor ,yc 'se-

C LINE le tnioslao-s haraclsratt rannsaka-
209 Whlte Bldg .. 4th & Union, Se;ittle "' "' .. 

MARTIN CARLSON . des den ._17 ol~~ober skraddaren F.1 
1125 Tacoma A ve. Main 2520 I L. Skarm, Orträsk, ?!. talad för 
~IP111wrg llmR .. fiOR14 !';n lltb· John! 11 ] 1 f"' k" · F .. I 
~nlr·y :~nr, F'irl»lity TI!rlg.: F' c: Ifew· 111.:on ,:;ra1:c oc 1 ors ·rngn'.1g. ·~ or 

44nn ~in:? PtH·Hi!• .4 V(--OH'?, Ta(>nrna. forsk1ngr111g:_en, 50111 ly::,gJtts av 

H B ' 111 ans ·ergman s 

,,. •• t: 
1s ory of Scandinavia s 

in T acoma and Pierce County'' 

Boken, som förutom historisk skildring över T acoma och Pierce County, även innehåller en 
biografisk och med porträtt försedd avdelning, såldes när den först utkom i marknaden för 
$2.50 per exemplar. Den är lika värdefull nu som då och· blir ännu mer uppskattad allt ef
ter som tiden går. Författaren inlade här ett g ecliget arbete i syfte att bevara för eftervärld~n 
viktiga och intressanta upplysningar om våra svenska pionierer såväl som svensk förenings
och kyrkoverksamhet i dessa trakter. 

PU ET S UNO · PUBLISHIN PANY 
1125 TACOMA AVENUE TELEPHONE MAIN 2520 

--------"~-------~----~ ·····-----------· 
i1 1~~~~3!t~4'.i.i!j~!~~,!'(~J!.~1ZX:Efi5d'.:?$~~~~~tk'IT'&"l'.'.iz:;~~~;~1:~~~-~'" ·~· 
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"'ll~-~----j T h~W. ------:---------, Sågverk åter i drift. 

~ acoma oc ash1ngton : tain Lumber Co :s sågverk vid, ~ : ~~as~ F str.eet, som sist;iclne j u.li i 
~ cJodelcicles genom eldsvada har 

~.....,...,............,_,_.............,.~ !/blivit återuppbyggt och skall 
~o 

Satt d 
·· · k h En blomsterutställning a1101-c] Mer upptaga verksamhet nästa 

e ra sparpangar r ver sam e , , - 1 " . , 

SAMUELSON SHOE 
med ,? pct. vinst i "preferred certifi nad av Pierce County IIorticul- ! mandag. 1'..tt 60-tal av de garn-
cates i.Dratrud Mortgage & RealtYJ tural Associatr·on h .. 11 .. i···d· .. ila arbetarne komma att i\terffr si-
Corp<.lrat10n, 954 Commerc·e St. . ' ' , O s i 01 ,tg" i . . . 

. - och söndags i Point Defiance ' 11 ~ _Jobbar med en m1111mnm av-
Vasa logens hamklubb möter par.k 1)avilJ'ono-en. Utställnino-en lomng av tre dollar om dagen. 

Price Adjustrt"lent 
b b Pl . ·1 1~ 1110 som v;inligt kl. 1 lifrdag e. rn. var särdeles rikhaltio- och benn- :>O agets presH ent •rank Uak-

i Valhalla hall. Undervisningen drades av en talrik "'skara besö- ley säger att sågverket, som har 
i sn~nska sprFtket fortskrider i kande. Första priset vanns av en daglig kaliac:tet av 100,000 
raskt tempo. Annu gives tillfäl- Mrs. Allan R. Johnson och tredje 1 fot, kommer att opereras stadigt 
le f"r' flera barn att inskriva sig. av John A. Carlson vid South I allt framgent sex dagar i vec-

So. Kay Street 

Tel. 

MAIN 3032 

s AL E SALESTARTS 
. ·. . . FRIDAY NOV. 13th 

AT 9:00 A. M. 
Förbcreclelser göras för närva- Stevens street. I kan. 

* * * 1·ande att giva de mera försio-
komna ele~erna tillfälle delta:a * * * I Rättegången rörande den sen-
i Pu•Yet Sound Postens rad~- Ansökan om auto-license [i)r sationella lönnbriinneri razzian i 

h . . 132 .. k i· i· . program. Aven umgås man med . ar gans a IV Ig .1 county a,u-
1 
Graham sistliclne augusti kom-

SHOES FOR All THE FAMll Y YOU KNOW OUR MOTTO 
-planer för att p11 läm pi igt sätt dr torns kontor. V id f~~-ra. vec-1 mer att handläggas den 1 de-
11ppm 1mtra barnen vid elen snart '.rn~1 s slu_t. hade 3,641 ansoknmgar ~ember. enligt bestämmelse av_ 
.stundande julhögtiden. mkommit. * * * ledera! clo.mare Cushman. Nio 

1 

* * * personer aro anklagade, bland 

WELL KNOWN BRANDS 

AT SAVINGS 

"GOOD SHOES FOR LESS" 

COME EARL Y AND SEE THE 
MANY BARGAINS 

Orgelinvigningen i svenska lu- E1:.~adio-f~båk skall uppsättas dem Thomas Benston, f. cl. coun-
therska kyrkan förrättades hög- a~ hJrenta, .State~-_nas ha.ndelsde- ty väguppsyningsman och ägare . . , . . ..• _. .· 
ticlliat i sönclao-s efterrniddao i partemen t a sydvastra hornet av till platsen, å vilken det $50,000 ".

1
d behov '

1
.' hen cldpei mgs-

..................................................................................................... ., ................................ "' ..... """"""""' ..... ...,. ....................... ~ 
. "' ,., "' Tacon fl ·r··it t TT ·t l 1·· 1 .. . artiklar a\• \"llT'lnnda ··la<r 1-o• 1 

närvaro av en åhörareskara, som ·' · 1a yg a c · ''os ·na( en onn )rannenet var uppsatt. De . " . ' ,c ' ' ·' '"' '· '
1 

fyllde templet till dess kapacitet bei·äknas komma att uppgå till Övriga åtta anklag·ade äro alla iha~ . Jetland. & P.alagruti, 912 
· · · · $30 000 ocl l·o st1·t J-t·o11 · ·l ·t t s l J ·J c · Pac1f1c avenue. Prima v·tror ucl·1 

Efter pres1dmm och helsnmrrstal ' 1 ' 11 • 1' 1 sai )C e ' eatt e )Or, c e flesta engagerade . . . · ' 
"' sot 1 l· . tt t o- t.. ' · . nmlwa priser. 

ED. SPROULE 
av pastor Svenson sjöng kören · 1 '?m1:1e1 a , a,,,a 1 e mana- i apartment- och hotell-alfiirer. "' 
under lednino· av direktör Karl clers tid J ansprak, kommer att * * * * * * har öppnat en ny Smör- och Ägg-affär i 

E. \Veiss hv1~nerna 163 och 584 påbörjas omedelbart. Fyrbi'iken Återinsatt i ämbetet som "uti-
''Angel V c;ices Ev er Singing." s!rnll ~:.liva 90 fot hög och dess lity" ingeniör blev V., R. Rath
Invigningstale thölls av doktor ljus tJana att leda aeroplan dag bun härom dagen. Efter att ha 
C. i Swanson, pastor i svenska och natt på rätt strilt. Tre vak- blivit avskedad av Comissioner 
Gethsemaneförsamlinrren i Seat- tare komma att anställas, vardera fra Davisson vädjade han till ci-

THE PUBLIX MARKET 

"' tiänsto-"·· n l, ?tt· t' · · -·1 · ·· · tle. Han ordade vackert om or- · · ,,,m a c e d '1 immcii. \ 1 service namden, som fritog 
gelmusikcns andaktshöjande in- * "' * honom fri\n den av Davis~on 
f. lyt~'.1de vid_ ~~1dstj~instern~~ ~tt I . Tvist ~ pr .. ohib~tions. -lägr~t. _ ~·jord~ lJ:sky llnin_g~'.1~ ~1tt icke 1.ia~ 
myc1,et vacke1 t och sto1 slaget .lVI el Ian Sheriff I• remont Cam p- '. a h<1lht ve~le1 b01 ltg uppsikt 
Drgel-recitativ utfördes av pru- bell och T. Chiclestcr, chef för uver kons1.rukt10nsarbetet på den 
fessor Harold Heeremans, musik- de lokala förbuclsagenterna. har nya hngkraftstationen å tide
instruktör vid statsuniversitetet, en bitter tvist nppstått rfaande landet. 
varefter v·älsignelsen uttalades sättet för prohibitionslag·ens en- * * * 
av pastor E. Arhur Larson. Ett forcering. sheriffen l)eskyller Räddad av brandsoldater. Vid 
rikligt offer upptogs, med vars Chidester för att ha företagit en an~~omsten till sitt hem i lördags (" 

G. Fera, 
tillskott det nya, magnifika kyr- mängd onödiga razzior och att k~~ll fann C. E. Ealt att han . . 
koinstrumentet är i det närmaste ha crfitt hänsynslöst tillväo-a. Han glomt medtaga sina nycklar. Han mnehavaren av Champion Shoe 
fullt l1etalt. säg~r att förbudsagenten;a på o- '.~g en st~ge vilken var något Fepa.ir .. vicl 13df' och K street, 

* * * grundade misstankar förra må- tor uJrnrt for att klättra upp till har 111rattat ny reparationsverk-
Färsk kärnmjölk, - ett glas naclen gjorde 21 visiteringar i Ta- :tt fö1~ster .. i andra våningen. -;t

0
acl i . ~ublix Garage Builcling 

€ller en gallon - i Crystal coma hem utan att finna niigon Han nadcle fonstret och grep fast pa Pactf1c avenue mellan llte 
Creamery, Crystal Palace Mar- förbjuden vara, ~amt att Chides- i karmen, men clå föll fönstret och 12te gatorna, den plats som · 

1112 Pacific Ave., 

............. ~~~~ 

Permanent Address and 
Mail Forwarding Service 

$2.00 pr. aar 

Kontant betalas för alla 
gamla böcker - svenska, 
norska eller engelska. 

SWAN BOOK STORE 
1cW9 Pacific A ve. 

Tacoma, Wash. 
lrnt.-(Adv.) , ter utan giltig anledning slagit ned med en skräll och klämde för~ .. hette California Bldg. ! 

* * * och våldfört sig på åtskilliga fast hans arm. Han vågade icke _ 1'or att högtidlighålla invig- • ..... ~ ..................... .......,.,.. 
, .. personer. Prosecutor Bertil John- släppa sitt tag utan blev hängan- 111ngen av den nya verkstaden ~-~-~l 

Mr. Otto Cadson rakade har- .. .. . cl f · 0 n k · L kl. t · b l·r 1111 I· · t 1 1 · SEAMON'S FLOWER , .. . .. " son har vacrrat att utforda vidare e ia a1111en. yc · 1g VIS o - ,u 11a s ,a1p rec ucerac e pnser 
·Om m1<'en .ut for nussodet att fa "' . . · · · l 1 tt .:·11· f'" · cl · SHOP • i:, • ··· ·· • · "searcb warrants" till proh1b1- sei vet ac es 1an av en granne, a ga a ur sta agen 1 elen nya 
ena 1 oten Illa skadad 1 det en . · - · " · J · d 1 Il 0 ·1 lol·al I'"" · I R B ·1a· . . . . ... . . .. ~ t1onsagenterna, och sheriffen har su111 signa era e Jranc rnren, v1 - ' en. .1.arom se v1c are an- ust · m ing 
200 potwcb prnkloss foll ])d den. ·· .. f 0 l·e11 sl·v11clsa t J t'll I t 11u11°e11 C r llth d C .. . · .. ~ _ . , ,. __ ,. av en vagrat att mottaga angar ' · ·· '· · 'm mm 1 p a sen ·' . o ner an ommerce ·· 
1-:Ian a1 docl, ,lte1 pa fotte1, med · f .. 1 Cl. oc·l1 a··cld d E f 0 I 1 1 lVf - }:<' 1 t'll A ·1 l ~ • ... . . 111 on a av udester utan Jao-a · r a e '. -ran c en o )e mg- 1. era ~om ·1 men rn oc 1 ~ 
tillhJalp av kryckor, och trots sm . · "' ]' t"ll · :11 T 1971 ·· , _ .. . bevis om deras brottslighet. Mr. iga s a nmgen. L acoma - - . Forst hade han 
fata1a belaaenhet var han ute i Cl. . .. · ·1 I, tt 

0 

· • 1 "Il · ; Sk 1 ~ ~- ... "'. . f" 
1

• d l · 
1 

., 11clester hotar 11.1ed att fora sma *.· * * . 'nc er e par ars t1C ans ta nmg I o dag· ar äro Sko,-dagar 
:;:,ama1 ittJanst 1 or )!J1 c se mec -o • .• • hel .. f. B D SI c _ .. ... tano-ar till county fangelset 1 Se- T. · d · ' . ~ .irman one- ry 1oe o. .. .. v alhallas noclhplpsarbete. '"' . · .. 11nmerm ustnen at1:irvaknan- D.. l't .. 1 1 1 Men varfor kapa nya skor? 

attle vartill han r,.ern;1 kan nn- dr· 300 ll . I 1 · are er oppnac e rnn ver (Stad f ? ? 

* * * 
Svenska motorskeppet Balhoa, 

tillhörande Johnson linien. inkom 
i onsdags i härvarande hamn och 
förtöjde vid smelter varvet, där 
<let ~kall lossa en last pä 3,000 
ton nialm. som det medförde från 
Sverige. 

* * * 

' " · '-'· , mec emmar i _,urn )Cf · l r . 

skas "lykke paa rejsen." qprufr·atione 4 I . . . cl v1cl 6de och K street, vilken se-
. . "''i " . !1 . - :'. vo:·o 1 .tls. ags nare flyttades till 13de och K. 

* * * :-.am ade till ar~motc 1 vVmthrop D . 
Ber om fänge-lsestraff B A hotell. I helsningstalet vttrade ·t l.en nyadverkstaclle:

1
dblir en av 

· · · 
1
-, G . . . 

1 
• . s ac ens mo ernaste Ja e med av-

Sargent en 38-i'irirr f. d. collerre ', verctt nggs, pres1c ent 1 St. se I 0 
• d · h I · ._ , ,, i:, p ,,_ , . ene e pa inre n1nrr oc mas o-

professor arresterades härom da- · au! L'l 1 acoma Lumber Co., bl. neri b 

gen för vexclforfalskning. Han a.: "Jag litar lika ·mycket pi'1 · 

YrfT 
förklarade att han begFitt för- s~gverksindustricns som landets 
falskningar i akt och mening att uppblomstring. Industrien som 
hliva inncspiirrad i fängelse. )-Ian förra i'1ret visade blott 60 j:iro

Stulen auto återfås plundrad. jhar nämligen s[1 hiingivit sig åt cent av elen normala tillverknin
opium-lasten, att han är totalt gen Yisar 76 procent i år. Be
fÖrfalleu. och hans enda rådclning 'ydliga nya beställningar inkom
iir att bliva innestängd ,;;0

1 att ma dagligen, och det lider intet 
han icke kan komma åt bedöv- tvivel att icke timmerindustrien I 

rfEA'TER-

BLUE l\10USE 
NOW! 

JOHN BARRYMORE 

ningsmedel. snart skall göra ett uppsving i 
* * * likhet med andra affärer." 

Skattebetalning saktfärdig. Un- * * * 
g:far 30,00~ räkningar på andra Frälsningsarmen, 1114 So. 12th Now playing: 
halften av arets skatter, som hor- ··ti·eet 1·11 ])j.ttcle •tJl·a sl·ar 1• La.wrence Tibbett Frnest -1 -- , r c: c: .,"-< 1c1naver · ... · 
do inbet.~las före .den 30 novem- till möten lördag kväll Id. 8 och Torrence & "Schnozzlc 
ber, _utsandes :1yhgen av county söndag kväll kl. 7 :30, onsdagen .Dltrante" in 

in "The Mad Genius" 

FOX RIALTO 

Komfortabla brukade skor, riktigt 
reparerade, sätta barnen i stånd 
att bättre sköta sina läxor, i stäl
let för att se efter fötterna-och 
Ni sparar själv pängar. 

Champion Shoe Repair 
Shop 

1302 So. K G Fera, prop. 
Call and deliver service. Main 2058 j 

B. PAULSON i 
Juvelerare I 

I :a klass urreparati.oner I 
1016 So. 11. St., Tacoma, Wn. 

(Nära lite och K) 

~ ............... , l Plumbing and Heating Service ! 
~ Complet: g 

, G. A. Richardson ~ 
: 2607 No. \Varner Proc. 548 ( . ' 
·----~ 

Tacoma, Wash. 

~ ... , 

IYELLOW CABS 
Also 

AMBULANCE, INVALID COACH 
. Baggage Checked from Home 

to Destination. 

SPECIAL PARTIES ANYWHERE 

For Vour Convenlence 
Phone 

MAIN43 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•i ~I 
)( 

DET TAR LANG ~ 
TID l~~ 

at bygg·a upp en affär 
till ett stadium, där 
rlen betraktas som en 
allmän institution. 

Det har tagit oss 

~
I 

} 
,i 

~
\~ 

~ 

.,. 
·,', 
I 

I'• 
t,, ~ 

)i många r1r, men vi ha _,I 

·G m1 niitt detta stadium. (· 
I· Namnet Lynn är likty- F. 

iligt med bättre betji.i- '! 

ning. Folk hän vänder li; )' 

sig till "'"' helt natur" 

\.J ligt. (;!) 

~ !) 
C.0.tY Nr-._ CO. ~\(!) 

MORTUARY · ·' 
Phonc:Nain 77-45 ,' 'q). ist1···.·1.·1.cfiu.e Glime .. " .. al .. Sei·ui(Jt<.·. 

~~~~il~ TA~~M.4. A:~.:_ --...;: ... <-.'.
1 

l~ r ;:_<Fn;_~~~''::'.~';;i;. ';c~i;;J:'~ 
-- ~ ~~J~__:r~~v~ 

Gynna våra 

ANNONSÖRER! 

.En dag förra veckan kom in
.gen iör Andoll Anderson från sitt 
hem i Puyalbp åkande i sin fi
_na och välputsade Star "coupe," 
som han parkerade å Pacific 
ave1111e utanför en butik, i vilken 
han gick in. Utkommen tio mi
nuter efteråt var åkdonet för
,svtmneL Han vände sig till po
lisen, med vars tillhjälp det för
gäves spanades hela dagen. Men 
sent pil kvällen upptäcktes ma
skinen pä en ödslig plats i South 
Tacom<i. Det var dock en sorg
lig syn: au ton plundrad på hjul
ringar, lampor, sittsdynor och 
"allt ,;om kunde lösslitas från ka-

kassor J. E. fallant, men han deii 18 111 "te f.. · 0 f THE CUBAN LOVE SONG ., . . o r sy orcnmgen pa e -
nq~porte;·ar. att. blo~t ett la~al It- tremidclagen. Torsdagen elen 19 
k~'1:ler sa till vHla mkom'.111t: De november kl. 8 e. rn. få vi besök j 
h1tt1lls obetal~a ~katterna i P1erce av adjutant Clara Sundgaard 
rnunty uppga t:~l borte1:_10t $Z.- frrm San Francisco. Adjutant 
000 .. 000, varav !]>:100,000 ar skatt Suncl 0 ·aard är divisionens uncr

~~<W><W><!><N>®<S>0~~~~~<W><Si<S><b®~<t>~~~ 

så det blev en kostbar 
resa fiir vännen Andoll, vilken 

Coming Sunday: 
Charlotte Greenwood & Bert 

Lahr in 
"FLYING HIGH" 

p.i\ lösöre och $1,500,000 P~1 fas- idoms:ekreterare och besöker de~- I -~·--=------------
"" "" · na ·rnr sasom sadan for forsta 

dock vid v.anligt gott 

tJo-hetseo-enclom I 1 ° 0 
' •• .. 

humör! * * * 0 

• , , gangen. Kom och lyssna till Lower Rat:es Explodera~~'e hus. r. 1. hm:1P-1 hennes sång och tal. En trev-
son. en 40-ang man, blev livs- lig festafton arrangeras denna o t · · 

. . farli•rt skadad i onsclarrs natt då I . .. , . • • F R hirty years thrs com· 

:återvände hem i hyrbil. 

"' * * 

L 
NU år rätta tiden att köpa stads- och lantegendom. 
Allting tyder på att vi ha nått lägsta märket i affärskon

j unkturerna och att man hädanefter kan räkna på stigande prisei 
särskilt på fastighetsområclet. 

Här nedan anföra vi några exempel på huru billigt man nu 
kan köpa fastigheter. Jämför nedanstående priser med dem som 
gällde för ett eller två år tillbaka: 

Man och hustru gasförgiftade. "' . . .. .b ' k vall med sang och musik till pany has served the needs 
.. . ., .. en explosion rntraffade, som ra- 1 :· 1 I . h ·· '· of Western and C ntral W h· SOME I lorda•rs efterrntclda•,. patraffa- . ~ . )U( e 101n oc strangmus1k samt . t 1 . . e.. as SPLENDID EXCHANGES On Ash Street near 23rd Street car 

"' ,.., sernclc hans hem vid East 28th 
1 

. I , .. ing on. t rs signrfrcant that line A -. ·o h 4 ' l 
.c)es Mr. och Mrs. Samuel Tohn- . r.l'l I. . l c uetter och so osanger. For- as the use of electricity has Good 4-room house, about 5 years old. Oak· flooa i 1.omf. outse d;eards. ~ d. 

• street 10111pson Je"r<JVS unc er f · - .. · . d t h N r n 10n an mmg 
:son. d.i.)da i s.itt run.1 i Merkle ho- . · · ... · . "' .· . / .Ttslmmgar ko.mma aven att ser- 1i7c1 ~ase our ra es ave stead· 

0 
mortgage. On car line. Easy rooms, basement, furnace. Mort-.· 

tellet vid East 26th street. Man- s1:,1llrorna, danf.ran han bl:.v up~)- veras. Inträdet blir fritt men Y ropped. walking distance to Smelter. Want gage $2700. Want to trade for Ev-
, oki·· Id. .. l l hamtacl av polisen och ford till tt ff t f" t .ft some acreage near Larcli.mont. erett p1operty. 

nen la,,. pa · ac 1 sano-en oc 1 rn- . . e o er upp ages or u g1 erna ...,..0 A A 4 f ·1 t b "'. • county hospitalet. Anlednmo-en / · . . .. · a - D V t h .e se rates are wm take 11 1 31 ·amt Y apar ment on paved street 
strun satt på en stol vid hans s1- t.

11 
· 

1 
. .. 

1 
.. I 

1 
"'T 1 san.1 band med , .. bes oket. Kom I among the lowest in the House ::ias ~~~~! 0~Id - 0

\ co[ner. between 6th Ave. and South 12th. 
• • • 1 exp os10ne11 ar o rnnc oc 1 . I t d. .; d d t· d · arge Street Entirely rebuilt a year 

-Oa. .l:.;,.ranen till gaskammcn var . . 
0 

l .. 
0 

oc 1 ag 111a vanner me , u na ion-an rooms, attlc large enough for 2 or ago O~k floo f . M . t. 
. .. var icke 1 stanc att lamna nagon .

1 
ll · k 0 , • • 3 rooms Full basement st · rs, our gaiages. or · 

v1doppen, och det antages att de 
1 

. ~ rn ic ·e angra pa det. Still Go1ng Do,wnl age cm{necting with b one tgaAr· gage $2500. wm take ranch for 
n . . • •• upp ysnmg. . asemen . part. 

bada makarne kommit overens * * * second garage and woodshed at A 10 Id h ·· . · * * * . . , rear of lots. No mortgage. Location -year·o ouse on 2 lots at 35th. 
om att anda sma dagar. John- Fotografier till Julen. Nya p S d East 29th and L. and So. Ash. 6-rooms. Valned at 
son var 26 år och hustrun 21 år Dödsfall. Mrs. Mathilcla Chri- li\ga l)riser hos F J Lee i uget oun A ve . t b . ' $fo

2
·
00

c
0
l·eNo morhtgage. Wants trade ~ . .. . . . . · · ·"' ry prom1nen usmess corner in r ar ranc . 

g~mmal. Ef.ter vidare ~m~ersok- stofferson . av:cd i~ torsdags i \Y ~slungton Bldg., 11 te och Pa- Pow 6s l • ht: Ta.co!Ila. !fas one story c?ucre~e We deal in all kinds of real estate. 

·ntn,~cl;a1:pol.1:e:1 1!~~11~1~11t _t~-l-l 1~~~1 '.~~'.~1:~1~e\._v'.~: .. ~:~~~; ::,~h ~~t,: .. ,~~'.:1~ ~.1!~~~~v~.0 !oto~rafi~r son~~~ I ;r 1
9 ~u~~~~~g0;"$~~ 5~is~~1;1~01~f:.nfuoi~t ~~~.f~~n::a}n;~::ia1~~~~~!~~!~~s l~~d 

s .•• ut.. • .,,ctt:=;.cu, dLL Juu.u::iLH.L, ;:,u111 J.a11-.1,·u1 .'.:'...r ui 5 c.:i.1u.luc.::i.1 .""''-1.i. \....1.l-1....-11\....V'--··"' I'\.\_.,::iLa.uC -.iJJ.vv pr .t:1ussn1, nu '4'.1.vv.

1 

'60iiip.any ' gagA a.hout_ ~12;.)oo_ ~~t1!! take good we a!w_.!lys a •. _pprec!atc ycu:r te1lin---: ·ng 
o-e varit arbetslös skruvat på o-a- av sin make Charles samt söner- $7.00 pr dussin nu $4 95 $5 ()() I small ranch in Sunnyside district j you saw the advertisement in P~get 
i:, •. •• • • •• o .. . , · · · as part payment. Sound Posten . 
.sen for att docla sig SJalv och na Harry, Conrad, Ebert och pr clussm, nu $3.50. Sittningar "Electricity Is Cheap ' 
:äv~n hustrun, som hotat att söka l Art hur. dottern Martha och nio från kl. 9 till 6 veckodagar, och In Washington" Bratrud Mortgage & Realty Corporation 
:sk1lsmessa fr~n honom. barnbarn. kl. 11 till 3 söndacrar · .954 C ,, . - ommerce 





PUGET SOUND POSTEN 7 

.. I de mjuka handskarna upp-I Ruth. Altenhofen ville hänsyns-' . .. -~· 
tackte Ruth en papperslapp och fullt draga sig tillbaka för att I fi STOR FIN FETSILL 
såg up1)m~rksa1:1t på den. j 1~::111a honom plats, men han av- I . J • · 

~Roman av IVAR EDHOR ~ 

(Bemyndigad översättning) 

- Har aro nagra rader från , boj de det absolut och skvndade 
Anna, jag väntade också så sä- sig med ett par ursäktan.cle ord! 
kert därpå ! utropade hon, i det därifrån. ,, 
hon drog en suck av lättnad. ~edan man stigit upp från 

Altenhofen visade sig p11 trö- bordet och innan man började I 
sl~eln oc~1 studsade .. Det var allt-! dansa, skulle några levande tav-

samt alla sorters 

Färsk, Salt och Rökt Fisk 

Till mycket rimliga priser. 

NORTHERN FISH cog 
Tacoma . sa den lilla ?betydliga Ruth! Av/ 1or visas. Klockan ringde, och 1I15de och Dock Sts. 

l~uth räckte honom handen. Framhärdar du i ditt egensinne, J ·' . .~·.~~" .. ::--··: ........ , :;kick~.r er cl~. 11 oansenhg~ pt'.ppa::. ~lade bli-: föresbllningen började. Asses-1 1 • 

Hellda tog c. len visserligen, men skiljas vi· då kastar i' ao- av 111i0' 15 '~: vs~ ste, anda den bestallda vit en drottmnghk fpnl. Han I sor.n o.cl.1 Irma Schmicltsclo. rf. fö-
' "' "' ·ladn111°·en' t k l I · .. ~-~~--~-___,, 

lät elen genast fiter falla. bojorna, ty de trycka mig. ' , . "' _ · 
0 

ye ·ac ~ en stun.c, .11111an han 1:ar- reställde Faust och Gretchen. ) .. · .. . ; 
- Du trivs visst bra? frågade Hdlda hade gått för länge se- h.uth skakade Y1'. ~rnvu:let. . . 111_ac'.e sig R~tth, 1 sm oklanderliga, 1 l~uth sat~ ensam i en fönster- ~ BA~!~$1~0~fi;-~~o?ON t 

:han. dan och fortfarande stod Ruth Det ar om OJ hgt, el i est v o1 e svar ta fracUrnstym. msch. 1 vä tårar folio ned 1A ) (Varför betala mera?) t 

J J bl k 1 
... I 

1
' < b.. f Il elen re.clan här T .. " .. l J I d l l l II l I 1. ' ) Ni måste bli nöjd, om icke byta vi t -- a. ag · ev myc ·et 1Jart- mec armarna on a ande ut-

0 

• • .. - Jag ar sa rac c . stamma e 1enne::; rnnc. .. an rnc e hem 1g- ~ om glasögonen kostnadsfritt. '( 

li~t mottagen, och det gjorde. sträckta på tröskeln till tam bu- :ni~1. :.ummet. l~re~~.i~l, h_ordes hon s~.m bed!ancle .om t~rsäkt.' ty hållit det för h
0

enne, .. icke för .att ) E. s. GUDMUNDS.ON i 
mig gott. . ... I ren. / fasta ::;te,.,, ~cl~. 1-01 t dar elte1 _ s~~~ ha1~s ogon sa~o :r1sse.rligen icke 1.iereda henne nagon ?ve.rraskmng ~~~':::::.:::: .:::::~n. ( 

- Jag skall si alv tala med fru Plötsligt ryggade hon tillbaka. Alten;wfen 1 salen. Det var fo.r- straHga men sa oandhgt sorgsna r dag hon skulle JU icke kom- • _ _ __ __ _ __ ""': 
·B1uin M'tt t h . 

1 
.. sta gangen sedan Ruth kon1 t1ll och dvstra 1)r1 henne - Jaa blir n1a - utan därför att han c·~)ver ' ,· 

· 1 emo enne 1 c en oppna ... .. . . . • ·. · · "' ' ' - ~ THE VALI::.rALI A ' 
Hon såg närmare 1)å sin fast- J" . . t d · :· a .. t I-T Jagmastaruset som han fnv1lhgt så rädd och förlorar allt n.10d. huvud taget icke ansåo· det mö- . ;;i. _. . C (orren s o ia

0
mas aren. CLan .. 

1
. cl . ,, . .. .. . .. .. .. o Ji'ountam Ice Cream and Lnnch,, ( 

man, som tycktes vara mycket var mycket röcl, ty han hade gått uppso ~te amei na. Vagar Jag val trada mfor Kurt I dan vart att beratta det. 1 Soft Drinks, Beer on Draught, ( 
förströdd och nerv,ös. ' fort Han höll handen för figo- -Assessor von Hellda har - skall han inte åter finna något Åter ringde klockan. RicHm ~ Candies, !obacco, Ci~.rs, etc. I . . . . . , . . . i G!adt bemotande och vanlig in· 

- V 11l du mte sitta ner en nen, som om han icke ville se, utan .tvivel .:Uecldelat er en egen- att klandra hos mig? . drogs upp, o:h det blev alldeles 1 bjudan till vära landsmän. 

stund? att hon skulle se det _ nu lät clomhg begaran. - Han kommer att tycka lik- tyst bland gasterna. Herrarne Anderson & Hegglund l 
Hon sköt fram en tung stol han handen sjunka och i samma Ruth visade rodnande brevet, som alla, att ni är vacker, utropa- trängde sig fram från de när- _ ------ . e 

till honom. ögonblick sprang Ruth fram till s?m justitierådinnan just lämnat cle fru Blum förtjust och knäpp- gränsande rummen för att bättre -
-Tack så mycket, men jag honom fattade hans hand och tillbaka åt henne. te handskarna. kunna se skådeplatsen. GEO. J, WEILER 

har inte tid. Jag kom hit för tryckt~ den. - Nåväl, jag har kommit till Jägmästaren teg fortfarande. "Ridclarfrun med sin page!" .. . SKRÄDDARE 

:att tala med dig om en viktig _Fördöm mig inte, jag ber er, ~r f~.r att säga er o.~saken varför . - .. ?ch ni, h~r: jägmästare, är viskade 1:.ågo~. i Rutl:s närhet'. lnsa~~~~~r a:ch"~!r:~~:rr~c~:rmers 
sak. Du vet, att Carmen av en låt mig först tala och döm miO' 1ag onskar det. Froken Walclen, n1 noid med mig!' Hon boll nastan pa att sprm- 1220 so. K St. Main 5638 

nyck önskar göra din kusins bröl- sedan på ert stränga sätt! De~ får jag säga er det? Hennes tonfall var så bedjande ga upp från sin plats av över- Hemstltching 

lop så ståtligt som möjligt. var inte eO'ensinne _ men han - Jag är räclcl, att ni råkar i och rörande. raskning. Där i skuggan på elen 
Hellcla gjorde en paus, som respekterar"' inte mina onmclsat- förlägenhet, ty jag har ingen - Jag är alltid nöjd med er, mjuka mossan satt Carmen Goer-r-~~ 

väntade han att se, vilket intryck ser och det är för dem Jaa kärn- dräkt, som passar för bröllopet. fröken Ruth, kanske mest då ni ne i en .dyrbar dräkt med ett > VED OCH KOL 
hans långa inledning skulle göra. pat'. "' Altenhofen såg frågande på har er så klandrade, blå kläd- gnistrande diadem i sina lockar; 

Ruth såg förlJi honom över En gränslös sora lflg i hennes henne. ning. och vid hennes fötter lf1g den ~ HARRISON BROS 
Bästa slag.-Resonabla priser. 

torget, som anade hon, varthän röst, och hela hen~es kropp dar- - J ag kommer inte att gå på Han sade det 111 ycket långsamt unge Koppen, som såg upp till ) 
han syft~de. . . racle av feberaktig upphetsning. I 1:röllopet, svarade Ruth 

0 

lit:t och c~tertä~1ksamt, och ändå l.åg henne. med ?förställd beun;lran. ~ MAIN 93 ~ 
- I gar talade 3ag med 111111 _Fördöm mig inte, bad hon st~mmande och pekade pa sm cl~t. 11<'.g(!t 1 touen, som kom Ju- ~Si ung visan! ropade nagon, 1 ~ 

syster om din toalett, som hon, likblek. drakt. st1tlerf1d11111an att hastigt se upp. troligen Hellda. . ~--~ 
fastän det är så kort tid kvar, Har ni n[igonsin lidit under Altenhofen log. Ett lätt mummel av beundran Och nu bestormade man fri- » Ed Sproules Butter Store 
:ovacle skaf

0

fa ... Denna. g~mg är min stränghet? frågade Altenho-1 . - Jag skulle gärna vilja ha er h.~~rdes bl.and tjänarne och skog.s- herrinna1.1 med böner om elen 1146 Pacific Avenue 
Jag säker pa ditt medgivande, ty fen mycket milt. till bordsdam, som ni står och ~Jan_stemannen, som samlats vid \'ackra vio:an. Assessorn salt rc- Smör Ost och Delika-
jag :.ill utbe:lja mig en gåva i Llans hand. som hon fattat, går. För mig ~ir ni fin nog. mkorsbanan. . dan vid flygeln och slog an ni't- ' tessvaror. • 
gengalcl av clrg. stödde hennes vacklande gestalt. Det knackade lätt på dörren. - Ett vackert par! sade Fne- gra ackord, och nu kom Carmen t 

Assessorn log helt lätt, sedan Han drog den icke tillbaka. Fru Blum gick emot Friedel, som del och gnuggade belåten hän- strälande vacker fram till honom. ~..............,.....,....~ 
vände han sig om och såg all- Långsamt förde han Ruth, som bar en stor pappli\cla, vilken var derna, :rn Altenhofen och Ruth Altenhofen följde med blicken .. . .. 0 . • 

Yarligt på .. sin fästmö.. ... . I viljelöst följde honom, in i sa- omvirad mecl g~1lt papp~r. .. åkt därifrån. " henn~s f~r.föris~a gestalt. Vekt Nar N1 ar ~~ K Street 
- Det forefaller mig loihgt, len igen. - Den kom 3ust nu till froken - Ja, det kan sa vara, men och 111ned1gt jublade hon ut besok 

:att jag så här ängsligt måste _Ni anser mig sträng, fröken Walclen, sade han. den vackra friherrinnan hade sången med sin härliga röst. COZY CAFE 
.. l l' 1 b f" k l ' ' J f" 0 

• k d R t .. cl 0 b"tt f" 0 h R tl k" cl h h I d 
1408 

So. K St • . overva rn c 111 garc ero ; orr s u - VValden, det gör mig ont, om jag - ag orstar er, vis ·a e uth passa an a% a re or var er- .. u 1 an e, ur on c arra e av SVENSKA MATRÄTTER 

le jag ha ansett det omöjligt - varit det mot er; har jag väl det? till Altenhofen, under det elen re, sade husan betänksamt. - De angslan. Skulle väl den gamla Rimliga priser. 
men - men min förlovningstid Ruth skakade på huvudet. gamla damen fortfarande var Mda passa för varandra, ty de förtrollningen åter bemäktiga sig '""""""""""'""'""""-"",,. .... ...,.._. .......... .....,..,., 
·har ofta b:agt mig i <len belä- _Edra ögon äro alltid så all· sysselsatt med paketet och be- ~iro. det.· vackraste par man vill honom! Redan stod hon vid I Gynna våra 
genheten. Ar jag inte beklagans- varliga, stammade hon. tjänten. se. det säga alla människor. hans sida och lade sin hand på SöR 

.. d? · .. .. I · . N" · · k · 0 (F t .d S) ANNON ER! ·var . _ Ja<r straffar inte alltid med - Darfor att Zurt mte vill va- - a Ja, pg tyc ·er t10 ganger 'Or s. s1 . 1 

.::- ~ag tackar .~ig, . Ku:.~·. så ögonen~ fröken Walden. Men nu ra min .. kavaljer, har ni trätt i bättre om denna _lilla ~röken r ~ 
hprthgt som det ar mig mo]ltgt. I 111riste jag göra det med läppar- hans stalle. med hennes sorgsna ogon an om 
~in omsorg är denna gång onö- n~, ~astän jag ~nappast äg~: rätt I sis~a cigonblick:t hade R~th he~nes. nåc~ cl~r borta på Roeskl. i , .. B~~~tE~al~1t5~~ES 
·dig - clart1ll. Jag fragar er: varfor har mottagit den cfterlangtade klad- Al.Lt ~eta .. iu, att ~011 blott ~mm- ) FOR MEN" 

Ruth log ~or.gset. I ~1i fö~.·lovat er med Hellda, då ni ni~1gen. Den 
0

var enkel och utan 1111 t_ hit. fo.~· at~ ?~,~a slut :a. as-
1 

- Jag hat lamnat denna ange-, mtc al skar honom? n. un.sta granulat. Men sedan hon sessorns for lov nm,.,. Hon hett ho-
läg-enhet i min Annas ha.nd. Ruth sprang upp, hon hade skickligt ordnat de blommor t~t h.~nom med, a.tt hela hans 

- Och tror du, att dm Anna blivit mörkröd. hon fått av Eva, vackra små tu- formogenhet skall tillfalla hennes 
kan avgöra detta? Tänker du _ 0, min Gud! stönade hon senskönor, och fäst dem på sig, lille prins, för att hon skall få 
kanske, att jag låter dig uppträ- högt, - jag vet inte, om jag äl- slog justitierådinnan glatt ihop honom mjuk och fQglig, 
<la i dina usla paltor på denna skar honom _ jag vet det inte häi~derna, och en sten föll från Ruth var som en vit svan 
fest, där Carmen och Irma samt själv! hennes bröst. bland alla dessa siden- och sam-
hela gräddan här i .. B. kommer, _Förlåt min friiga, jag ber! _Nu är jag lugn. Ni är för: metstoale~.ter, som prunkade av 
att 1:tve~lda d~n 

1 
storsta elegans I . Ni har ii.lte ~ .. årat mig'. Jag tjusand~.' lilla Ruth. E~ älflika ~ul~ och ad.elstenar. H~nnes ~a-

- dm lilla toka· vet mte, om Jag ar skuldfri. Jag gestalt ar som skapad for dessa \aliers reshga gestalt hmcle 1c-
Hans röst lät hes, ty han un- m~ste säga er det: jag förlovade tyllvågor, utropade hon för an- k: förbises, och därför blevo de 

<lertryckte med våld sin vaknan- mig med Hellcla för att bereda dra gången. bada festens medelpunkt, så myc
.de vrede. mig och Anna en sorglös fram- Och Ruth var verkligen för- ket mera .som Car~r1en m~d en 

-Jag ville verklige~1 fr~ga dig, I t~cl. .~ag, ville ur m1.· na outhä:.cl-. tjt.tsancle på Alic.es b. röllopsdag, toaleu,_ -~bmra'.:c!e 1 alla far ger, 
vador du mottager gav01 av dm liga for ha llanden och lade dar- ja. hon var ovanligt vacker. De o~:pphoi hgt sokte . Altenhof~ns 
syster och betraktar det som helt igenom en ännu tyngre hörda på långa, tjocka flätorna hängde narhet. Hennes liusa, lock1~a 
natmligt. under det du behandlar mina sknldror. Jag kan inte bli- guldglänsande ned öve.r hennes h:1vucl hade redan. ett clussm 
mig, som vore jag en främling, va hans hustru, han skulle då bli- skuldror. En liten krans av tu- g1111ger snuddat vid hans axel, 
vilken sih-ar och förolämpar dig va olycklig, och därför måste vi senskönor låg på det lockiga hå- utan att h_?n därigenom väckte 
med en gåva? skiljas. ret och över elen vita barnapan- hans upprnark~amhet. H_ellcla ha-

-Arrna och jag höra ihop; allt - Det är för sent! nan samt kom henne nästan att de Irma Schmrcltsdorf till bords-

vacl vi äga, äga vi gemensamt. Altenhofen talade mycket all- se ut som en ung brud. 
dam och ägnade henne så myc
ken uppmärksamhet; att det 
väckte uppseende. Blött en gång 
sade han några likgiltiga ord till 

- Jaså, och vi båda? varligt. Förtjust och glad såg justitie-
Hellcla lade armarna i kors -z Oförståndiga barn, så lätt råclinnan på elen älskliga unga 

.över bröstet och såg förväntans- bryter man icke ett ord man gi- flickan, och en lätt rörelse syn-

- V 1 bada! Ack, Kurt - byggt hela s111 framtid. Har 111 Ruth fard1gkladd stod framfor 

Callson ~ Ahnquist 
. TACOMAS SVENSKA SKRÄDDARE 

~ 501-2-3 Washington Building ~· 
~ . ...... ~~~~-...~-........... ~~---

"Den är annorlunda'' · 
är vad folk säger om 

Den är ett örtbotemedel med erkända företräden. Den har varit i 
ständigt bruk i mer än hundra år och har bringat hälsans solsken in i 
tusentals hem. 
FÖRSÖK DEN BLOTT EN GÅNG-när er matamältningärdålig,
när er avföring är oregelbunden,-när er sömn är orolig,-när 
plågor ansätta er kropp, - när ni känner er trött och utsläpad. 

Den kan ej erhållas på apoteken. Den tillh11nd11hålles av speciella agenter 
eller direkt från laboratoriet av 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. 
2501 Washington Blvd. CHICAGO, ILL. 

(Levereras tullfritt i Kanada) 

fullt p~t ~uth, I vit och varp~t elen a1'.dre kans~{~ tes på ~en:1c .. s .:ynkiga ansikte, ~å 

Hon knäppte händerna. .
1 

av egen fri vilja givit det, så må- henne. 
- Nå, ut med det! .ste ni hålla det tills - tills - - Om er Anna kunde se er! 
- Vi ha blivit främmande för för mig finns inga gränser. Det - Min Anna! upprepade Ruth 

varandra, mera främmande än vi måste stå i evighet! Låt det al- drömmande. 
ar os hristmas-

·någonsin varit. drig gå så långt. Låt nu ert tå-
1 

- Fär jag hjälpa er på med 
- Och vet du, vad det beror larnod lugna er vrede, och er - de långa handskarna? 

på? Nej, tyst, jag skall säga clig kärlek - -Är det inte litet tidigt? 
,det, på din halsstarrighet, ditt --- - Jag tror det inte, ty se där, 
. egensinne, din kärleksiöshet ! Vill X I Il. de första gästerna åka redan till 
-du böra ännu mera? - Några rader från er fäst- kyrkan. Jägmästaren sade för 

-- Får jag urskilcla mig, käre man, sade fru Blnm vänligt le- en. stund sedan till om vagnen. 
Kurt? ende till Ruth, som stilla satt Herre Gud, där l~ör elen redan 

- Du har en ursäkt till hands! vi cl fönstret och tyst såg på post- om hörnet. Vad är det? 
Det låter ju bra! Om du vill ta- huset. - En springpojke var här Tvivlande tystnade hon. 
la, så kan jag ju ej förmena dig med det. - Minsann är det inte vår ge-

, det, men jag kan inte höra på. Ruth tog emot det lilla bre- heimeråclinnas vagn med de blå 
Adjö. vet och ögnade igenom de fä ra- atlasdynorna! Altenhofen ämnar 

Hellcla gick stolt ut ur rum- rlerna. Det ryckte lätt i hennes visst följa ,med, mumlade elen 
mct, läppar, sedan räckte hon det utan gamla clame'n, och i det hon ka-

Ruth störtade sig nästan be- ett ord till den gamla damen, stacle en sorgsen blick på Ho-
. sinningslöst efter honom. som läste det halvhögt. tel! Roestel, viskade hon knap-

- Du fi\r inte gå så, o, hör pft "Kära Ruth! Jägmästaren bad past hörbart: ' 
r:uig ! _ n1ig artigt 1 d~~ :itt få dig ti!l l -_()!Tl d~t b10t·t vor·e. bra! Fri-

- Ingen ::;c.en, om jag får be, bordsclam, vilket jag. gärna l~.va-1 herri.nna. n stiger ~u. mecl tillh!älp 
sade assessorn hotande. de honom, emedan pg l1estamt av sm bror upp 1 sm vagn, ulla-

Han stod redan i tamburclör-1 hoppas, att du, utan att vi behö- de hon. 
·ren. 

- Här har du mitt sista ord 
- hör du, mitt allra .sista! 

va avtala det, icke kommer, ty I Fort på med handskarna nu, 
jag forhjuder dig helt enkelt att kära barn! Jag hör jägmästaren 
uppträda i din bomullsklädning.komma. 

OvV IS THE TIME to order your Christmas cards, so 
that you may have a select and appropriate greeting card. 
vVe have a wide range of samples, some inexpensive as 

well as some of the more elaborate. Make your Christmas greet
ing carry that air of individuality which you will not fincl at 
the ordinary store counter. - W e give the aclditional service 
of "process eugraving" your name at practically the cost of the 
original card. No orders can be taken later than November 30. 

PUGET SOUND PUBLISHING COMP ANY 
1125 Tacoma Avenue Tacoma, Wash. 
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