
I sin tionde och sista årsrap
port som arbetsminister i Wash
~ngton gjorde Mr. James>J. Da
vis .en intressant återblick på•im~ 

som 
hand 
talet 

VÄDJAR TILL 
f öRENTA STATERNA 

Råder vårt lan<'ft att ej vara allt
för hård som fordringsägare. 

För Puget Sound Posten 

närapå 
-Du är ändå 

ditt gamla 
smickrade jag. ~ 
skafferierna, sa' du? 

- De äro nästan fulla. 
-'Bravo! Men hur är 

d. 0? a. 

befäster ytterligare 
sin makt 

då? Tänk om I sovietsunion. 
inbrottstjuvar skulle . 

- Ingen fara! .. ljöd det tvärsä-jN, 
kert från den andra ändan. Men 

hur blir det? Kommer du? I ---
- Ska' gf! dig svar om .en halv ~;' Eld utbröt ··den 28. dec. i No. 

timme, bestämde jag och ringde Dakotas statskapitolium i Bis
marck. Den spred sig med ·stor 

kyl-

andel i 

export efter värde räknat har 

minskats från något över 55 

prOc; 1913 till 46 proc. J928.. -

västpassagen 

Kapten Ström, som deltog 
!3yrds Sydpolsexpedition, har 11y~ 
!igen anlänt till Bergen från A ... 
merika. Kapten Ström har er,. 
hållit ett nytt uppdrag, i det 
amerikanarna nästa somn1ar äm_ 

Arbetslösheten i Tyskland !behagade avdunsta i morgse, så 
N 

1 
na forcera Nor<lvästpassage1ioch 

ew för d-::tta ändamål 
kapten Ström att föra har jag- tänkt mig att . . . 

de skanClinaviskit länderna under i Arbetslösheten i Tyskland tilL - Kan inte koka, avbröt jag 

def ~tt .•.. en .. mots~a~'and~ st~rk I ta"ger .. -~11Pl~hör·l.· igt.. o· A~:~ale: .. ~:~ sanningsen!igt ocl:. i ~~on att jag 
uppgang mtraffade 1 1mm1grat10- betslo~,t Hal l11dr si,, for nan var ovanligt kv1ckta11kt. Men 
nen från'. Italien, Österrike-Un- ~,;..........~ steka kan ... 
gern, Ryssland, Grekland och från 652,000 år 1921 till 216,000 - Nej, nej, l~om det hastigt, 
andra syd...: och öste11l'opeiska län_ år 1922; det menar jag inte! 
<ler .. Under.fyrtioårsperioden Den nya immigrationslagen av -Sjung ut då, vrålade jag. 
1881-1920 inkommo ej mindre 1924 nedsatte invandringen till . --:- Jo, jag )1ar tänkt. mig att 
än 3,988,000 immigranter från 153,714 per år, och de olika län- bedja dig vaka över huset ... 
österrike,-Ungern, 4,115,000 från derna ha rätt att sända in så -Tänkt dig bedja mig? Vad 
Italien, 3,2$7;000 från Ryssland, många iirimigranter som på för- t;alar du egentligen för slags 
370,000. f:;:åfr Grekland o. s. v. harl.d fastställts med ledning av svenska, J anson? "Tänkt dig 
. Kongressen ~tän_gde immigr~- siffror utvisand~ n~tionalitets~\ b:dja mig~" B~ttnt .. på dig man l ·Jag ringde upp Ja:1son. 

t10nsportarna atm1nsto11e delvis gruppens approx1mat1va styrka 1 Sa beder 3ag dig harmed, heter -Accepterar, sa' 3ag kort. 
J 1ältmarskalk /Joffre. sjuk 

år 1921).· då den första s. k. kvo- förhållan. d. e till hela .folkmäng- det . -All right flinade han Kom F 1 f'.lt · . k lk;:.. J .· 1 · · · · ·· · · · · · · ' · · 'rans ce a mars -a en osep 1 
talageng1ck igenom. Denutlop- den. Under demia "national ori- - Så beder'jag dig härmed att ut i morgon förmiddag. Jag re- _ 

nens fartyg. Expeditionen, son~ 

startar den 15 juni, räknar ett 
stort antal deltagare, bland dern 
~lera vetenskapsmän. De11 fi'" 
nansieras uteslutande av ameri~ 
kan er. 

En flygpostlinje 
över 

York meddelas: 

te som bekant den första juli gins plan" har invandringen från under min frånvaro övervaka mi- ser· nämligeri p'å e. m: .Joffre, . 
1924, då den nya immigrations- östra och södra Europa sjunkit na agodelar, fåst och löst, och Morgonen därpå f1yttii.cle jag, en av de mest bemar~ta tr~nska .en transatlantisk flygpostliuje 
Iag~n trädde i kraft. Den första till ett minimum. Hur skarpt in- samtidigt träna dig i det heder- efter att' med en·. viss stolthet ha )1ärförarna i världskriget, ligger .mellan Ne\v York od~ Et~r~J.1a· 
kvotala.geh av . 1921 inskränkte vandtingen frå:nösfra'och södra .värda bläcksttddareyrket, . kom överlämnat inin bläckflaska och ;:illvarligt sjuk i ett lasarett i Den påtänkta f1ygJ.'ou.te:n. ~J.a1He 
invandringen. tig 3 procent av Ettropa beskurits på de seilaste det mei:I I.iomlskt' allvar, blandat ti1i11a nattofflor i V ä '." d fn nans ,Paris. Han led av blodförgift- gå öye1; Bermuda-ÖaJ'lla o.<th, A-
a:nt~let -häi i !a:n_det bosatta _per- åren frartigfh- därav: att ·cteil g·e~ Tiied x:11 viSs pul'Li_Oii högfärd. Vå'.td. t.J-åttffligtvi-s , h~- ni -nu ai- J,l1iilg- i 
son~r ~Y. veder])örande nationa- nomsnittliga å:rsin·varidringen un- -:-Har. du bläck i huset då? laredan gissaf att ho11 tog ~lessa 
litet (enligtfoJkräkningen 1910). der.tioårsperioden.1901-,-l9f0 var frågade jag•hastigt. Mitt är näm- saker såsom panter. för ogulden har 
Detta haae till följd.· att den eu- 813,000 ·medan den nu som sagt Jigen . i dei: närmaste slut nu hyra: . . . tad verkan,.· vanan 
ropeiska•immigraHonen rieasaftes är :eri.cia.st:·156;00Q . ..,....(Fli's:) och .. ; (Fo~ts-. s .. 8.) vet föreligger. 





PUGET SOUND POSTEN 

SVERIGE .. NYHETER 
k. småltmixern, inträffade en ex..;· å stadens vägnar av stadsfull- bleve ju till fara för allmänhe
plosion i densamma, varvid de mäktiges ordförande, rektor H. ten. 

KOPPARBERGS LÄN 

Inbrottsstöld. Nyligen föröva
des inbrott i aktiebolaget Tap
pers färg handel ·i Borlänge, var
vid en kassaapparat, värd om
kring 1,200 kronor och innehål
lande cirka 100 kronor tillgreps. 
Sent samma dags kväll lyckades 

båda arbetarna kastades mot en Körner, vilken bl. a. påpekade, --,.- Men vilka då i hela landet 
vägg och översköljdes med sju- att det icke endast var staden räknar du på som konsummenter 
dande lut. Karlson avled inom Lund. som med glädje såg detta av starkvaror? 

dacl infördes till Sollefteå lasa- cligare form utan även de tvänne mannen svaret skyldig. 
kort, medan Källman svå.rt ska-, monument resa .sig i ny och vä.r- Och affärsmannen blev präst-

rett. Karlson var 45 år gammal folken å. ömse sidor om Sundet, ~---
och .efterlämnar hustru och fyra vilka en gång gemensamt rest ! TACOMA TITLE 00. 
minderåriga barn. detta äreminne över sina stupa- AJ,MIN L. SWANSON 

I 
.. Pres. och Mgr. * * * c e soner. 

öSTERGöTLANDS LÄN Det märkligaste inslaget i hög-
polisen gripa förövaren av in- Medaljutmärkelse. K. 111 :t har tidligheten och det som framför 
brottet. Han var arbetaren J. tilldelat folkskolläraren, klocka- allt gav elen europeiskt för att ej 
G. Erikson från K varnsveclen, f. ren or{)'anisten och kaiitorn i säga universellt intresse var de 
1891 och förut straffad för stöld. Ho~ns församling 0. Gustavson tal, som höllos av Sveriges och 
Även den stulna kassaapparaten 
har återfunnits gömd i en vedbo. 

Hem. för kroniskt sjuka .. Den 
2 dec. invigdes Kopparbergs läns 
nya sjukhem i Hedemora, aysett 
för kroniskt sjuka från länet. 

medaljen i guld. m~d ... ins~rift l ?am~~~rks . ~:t~·ikes.m_inis~rar. .·Den 
"För medborgerlig fortjanst. ,., vens.-.e u t11kes1111111ste1 n, f11her-

re F. Ramel, sade sig i dagens 

BRO .. ORAf·O· lK •. E .. N I ·NORRlfest se en folkförsoni:1ge~:s sym-
bol och ett nytt bevis for sam-oc H So

··oER SAMLAS htdlningen i Norden. Samma 
. . tanke, som i de krigförande Iän-

JJll FREDLIG FEST derna ef:er världs~~riget tagit sig 
uttryck i Den okande soldatens 

"Abstracts of Title" och "Title 
lnsurance" 

Main 2331 Bankers Tr1:1st Bldg. 
~ ........ ~~ ........ ~ 
~--..........., 

FRIA KALENDRAR 
Vi hava på hand ett begränsat 

antal 

Scand. American Line 
vägg.kalendrar 

till fri utdelning. Även 
ska pänningesedlar till 

Ång båtsagent 

sven
salu. 

Hemmet, som är fullständigt 
modernt inrett, har kostat 117,-
000 kr. och kan mottaga ett 30-
tal patienter. Hemmets läkare 
blir dr. \V. 0. Olsosn, Hedemora. 

* * * 
Monument övier slaget vid Lund 

avtäckes under högtidliga for
mer. - Sveriges och Danmarks 
utrikesminis.trar tala för sam
förstånd och brödraskap. 

I F. C. HEWSON 

Main 7159 903 Pacific 
grav hade, sade han, redan för I" 
över SO år sedan förverkligats i :.......,._ ........ ~ .... ,.,.~_""""" .. ""'~ ...... ~~~..,..,..·,,..,··.....;;· 

NORRBOTTENS LÄN LIEN & SELVIG 
PHARMACY Ny arbetsstuga i Norrland in

v;igd. Norrbottens läns sextonde 
arbetsstuga har den 6 dec. in
vigts i Vojakki av landshövding 
Gi;i.rde och bi:')kop Bergqvist. Ar

det monument, som då restes 
över slaget vid Lund. I för
hoppning om att detta nya min-
nesmärke mtttte även för kom- Skandinaviskt Apotek 

För PUGET SOUND POSTEN 

Stockholm, 12 dec.-Den 8 cle-

mancle släkten b~ira vittne 0111 de RECEPTER VÅR SPECIAhITET 
- l'l ·( J] . 1 ··cl 1 .. Agenter tör 

1101 ( lti .rn . 0. (ens )]'() ras rnp for- SALUBRIN, HASSEIBOTS JEIRN· 

betssttlgan är den sjunde i själva cernbe~· firades i <len gamla lär
Tornedalen. Den har i uppfö- domsstaden Lund en märklig 
rande kostat omkring 75,000 kr., högtidlighet, ägnad att ånyo 
och medlen ha donerats av en framhäva det goda iörhållancle, 
person i Stockholm, som önsl.;ar som nu i över ett århundrade 

klarade han cEirefter monumen- VIN och FLUSS PLASTER 
tet invigt. Hans tal besvarades MAIN 7314 f 
av Danmarks utrikesminister, dr ) 1025 Tacoma Avenue S'outh ( 

P. R. Munch, som underströk, -------~ 
att det nu i över 100 år stått! 
klart fiir de )J" 1· -1-.. f ll-, _ _ Vi äro ber.~dda att giva betjäning 
. · IH c is 'd o ,en, att såval dag som natt. 

rått mellan de bäcla br()drafolken vara 0känd. 
* * * norr och söder om Sundet. Re- rngen 0111 än aldrig- så allvarlicr TUELL FUNERAL HOME meningsskiljaktigh~t dem emel~ 

UPPSALA LÄN presentanter för svenska och 

Vendels kyrka återinvigd. Ett danska. folket sam~ades dft_för a~t 
av Upplands och Sveriu-es märk- med sma respektive utnkesnu
ligaste kyrkliga byg;rnclsverk, nistra1· i spetsen fira avtäcknin
Vendels gamla kyrka, återinvig- gen av ett monument över sla
des på söndagen den 7 dec. av get vid Lund, elen blodiga drabb
ärkebiskop Söclerblom efter en ning mellan Sverige och Dan
grundlig restaurering. Högtid- mark för över 250 i\r sedan, som 
lighetcn ägde rum under stor visserligen räddade de sydsven
tillslutning av venclelbor och an- ska provinserna ät vårt land men 
dra och fick ett stämninusmättat lämnade mer än hälften av de 

Jan kunde tänkas bli avgjord 2215 Sixth Ave. Main 580 

med vapnens makt. De bragder, l~~ 

I GOTTKöP PA OLJ~ 
5 gallons för $2.50 

Gilmore, Shell och Texaco 
Gasoline 

Samson och Firestone hjul
ringar hos 

b . • 

förlopp. Kyrkan har en respekt- stridande styrkorna kvar på slag-

som de nordiska folken i dag viL 
ja utföra äro av fredligare slag 
än förr. men, slutade ministern, 
vi äro förvissade om att våra 
folk ej gå till verket med min
dre energi och uthållighet nu än 
dti. Slutligen förde Akademiska 
fi:ii-ening·ens ordförande, prof. L. 
Weibull i ett högstämt tal aka- Neighborhood Filling 
demikernas talan, vari han på- Station 

ingivande ålder. . Den invigdes fältet. Det var dock ingalunda 
1310 efter att ha planlagts tm- för att erinra sig denna förbittra
der Magnus Ladulås' senare re- de strid mellan två närbesläkta

pekade, att 1930 års ungdom lik- ~ 
som 1880 års gjort den ic!e, för 
vilken monumentet är ett vård-

geringsår. BRANOFöRSÄKRI NG de nationer, som deras efter-

* * * kommande nu samlats, 11tan fast-
tecken, till sin, varefter han slu- . .. . h. · äl"tl" · t · bola·g 

. . i de basta oc p i igas e . 
tacle med att utbrmga ett leve Ni kan alltid vara viss om acku-

VÄSTERBOTTENS LÄN mer för att befästa den samför-
Kvinnliga stations.inspektorer· ståndskäsla, som kommit till ut

Trafiken på den nyligen invigda tryck i detta monument, vars 
järnvägen Lycksele-Storuman sockel bär följande inskription: 
kan endast väntas få en mycket "1676 den 4 decem Her stridcle och 
ringa omfattning. Därför har blödde här folk av samma stam. 
man av praktiska skäl ordnat Försonade efterkommande reste 
det så, att banvaktens hustru minnesmärket." 

för denna folkförsonino-ens ide. ratess och. redbart bemötande av 
. . . . "' de bolag Jag representerar. 

Den festliga mv1g111ngen avslu- NK EKBERG 
tades därefter med att "Du gam- FRA N t p bl' 

. ,, ... . lnsurance, o ary u ic 
la, du fna s3ongs umsont. 939 Commerce St. Tacoma 

Telegram avsändes till Sveri- .... -----------~ 
geE\ och Danmarks konungar. 

sköter elen lilla trafik, som kan Recbn 1876 uppkom tanken på 
förekomma. Banvakten bor i att resa ett fredsminnesmärke 

Vem skall dricka det? 

stati~nshuset, och hans hustru med anledning av de 200 år, som En välkänd pastor och en lika
ombesörjer biljettförsäljning, in- då gått. Ett upprop i frågan ut- ledes välkänd och aktad affärs
och utlamning av gods rn. m. fär~ades av cl~ sk~nska s.~ude.nt- man kommo nyligen "i luven" på 
mot en ringa avgift. nationernas 111stonska foremng varandra angående rusdrycksför-

* * * och undertecknades av dess le- budet. 

VÄSTERNORRLANDS LÄN dande :nän jämt: repres~ntativa - Ja, sade affärsmannen, säga 
Hemsk olycka. Då två järn- personligheter frnn Svenge och vad man vill, förbudslagen har 

arbetare A. V. Karlsson och J. Danmark. Med hjälp av de icke visat sig praktisk, och den 
Källman den 4 dec. vid Dynäs svenska och danska medel, som enda lösning prt problemet som 
cellulosafabrik voro sysselsatta på grund härav inflöto, uppför- jag kan se, blir att låta landet 
med reparationsarbete på den s. des ett monument, som fullbor- äter bli "vått." 

dades i början av 1880-talet. - Jag kan inte förstå huru en 

G .. R S I Detta var emellertid utfört i ce- sådan tillbakao-[t 11 ;,. sl·tille l·tlllna 
O VERIGERESAN I ÅR . .·, · O' • .. • ' '; . ~ ' \. ' ' 

ment och tegel och visade s1"' giva losmng pa fragan. Men för 

DIREKT 

TILL 

GÖTEBORG 

PA 

B-9 DYGN 

STOR BESPARING 
å Tur- och Returbiljetter i Cabin, 
Andra, Turist Tredje och Tredje Klass 

Turlista från New York 
**) Kungsholm .............. 10 Jan. 

*) Gripsholm ............... 17 Jan. 

på grand av sitt byggnaclsmate- argumentets skull, låt vara att 
rial ej kunna rnotstä tidens härj- landet bleve "vått." Vem skulle 
ningar. Tack vare en storartad i så fall dricka den flod av våt
fr.~lrnst.ighe~ frå:1 ~ldt1:slrn hrancl-j varnr.. som säkerligen komme 
forsa kr 1 ngsmrattnmgens och I att (.·:iversvärnma landet? Vill du 
Skånska städernas brandstods_ ha de't? · 
förenings sida har numera upp
fqrts och i dagarna fullbordats 
ett mera värdigt minnesmärke, 
utfört i vit västsvensk granit. 

Högtidligheterna vid rn o n u
mentets invigning inledcles · med 
att Lunds studentkår och stu-

- Nej, naturligtvis icke. Du 
vet att jag är nykterist själv. 

- Vill du att din son skall 
dricka det? 

- Nej, det hoppas jag med 
Guds hjälp att han inte skall. 

- Vill du att dina arbetare i 
dentsångforbund med fan borgen I affärea skola dricka det? 

· - Nej; det är en oavviklig re
gel i min affär, att den som dric

*)- Drottningholm ........... 31 
**) Kungsholm ... , .... ; ..... 31 

*) Gripsholm ............... 21 
**) Kungsholm ........... , .. 21 

ker blir avskedad. 

i spetsen i procession tågade från 
Lundagård till den s. k. Slipare
backen, där det nya monumentet 

~=~: i likhet med det föregående fått - Nå men, dina kunder då, 
Feb. sin plats. Här sjöng Lunds stu- vill du att de skola dricka? 

*) Drottningholm .......... 14 
**) Kungsholm ............ , 14 

*) Christmas Excursion 
**) West Indies Cruise 

Feb. dentsångförening under ledning - Nej, helst icke. Erfarenhe
Mars av sin dirigent, Emil Gagner, ten har överbevisat mig om att 
Mars först "Dåne liksom äskan" och köpekraften hos dem som dric

sedan "Stå stark, du ljusets 'r'id- ka är mindre än hos andra. 
. darvakt," varefter orclför~hden i - Men personalen på det tåg 

ni För vidare upplysni.ng'.:'-r, b;ställ:I ~J; do1;~rand~. ~1~s1i:utionen~a, Fr. du reser_ n~ed, s~ulle ~e ~ricka ! 
.. nsar av h~~P.lats. bitrade vid .~'~ lnonte1111 tra,aae tram och i:rav - N eJ Jao- maste tillsta att Jag fardande av nod1ga papper, etc., han- ' · q ' "' 

vände man sig till närmaste agent en kort historik över minnesmär- helst reser på tåg som har nyk-
för linjen eller till kets ide och utförande från det ter personal. 

SWEDISH AMERICAN LINE första initiativet till dess nuva- - Vill du då, att de, som föra 
209 White Bldg., 4th &. Union, Seattle rande form. Han slutade med bilar på vägarna där du ofta kör, 
Hedberg Bros., ?0872 So. 11th; John att till Lunds stad överlämna skulle- förbruka våtvarorna? Soley, 306 Fidehty Bldg., F. C. Hew· 

0 
• 

son, 903 Pacific Avenue, Tacoma. gavan, som. omedelbart mottogs - Nej, bevare oss väl! Det 

För Expert Ur Reparation gå till 

W. G. HAMELIN 
Juvelerare och Optiker 

319 So. 11th St. Tacoma 
Mellan Rhodes och Market St. 

Rimliga priser. Gott arbete 

Gynna våra annonsörer! 

GEO. J. WE1LER 
SKRÄDDARE 

)·nsättning av nytt foder i damers 
kappor och herrars rockar 

1220 So. K St. Main 5638 

OLYMPIC BRANCH 
STORE 

Ice Cream in brick or bulk 
i stort urval. 

Vi tillverka färsk konfektyr 
och karameller dagligen. 

L. JOHNSON, Mgr. 

1109 So. K St. Main 
1

3410 

VIKTIG UPPFINNING 
Apotekare S. Almklov, Coopers

town, N. D., har efter många års ex
perimenter lyckats finna ett ofelbart 
medel mot den vanliga hudsjkudomen 
skabb, kläda, ohyra, "Seven Years or 
Prairie Itch Scabies." Han kallar 
det "Al mklov's ltch Specific," vilket 
har kurerat· tusenden under de sista 
40 ären. Denna storartade framgång 
förmådde honom att experimentera 
med att finna ett liknande medel mot 
allvarligare och mera ondartade hud
sjukdomar såsom Eczema, Saltflod, 
Barbers Itch, Ringorm, gamla sår, 
Psoriasis, Impetigo och andra kllan· 
de och brännande hudutslag, och ef
ter många experiment fann han ett 
alldeles enaståencje medel, som har 
kurerat tusenden under de senaste 30 
å.ren i må.nga olika länder. Några 
av dem ha sökt läkare i flera civi
liserade länder utan nå.got resultat. 
Detta medel kallar han "Almklov's 
Eczema · Specific.'' Dessa tvänne spe
ciflcs sändas över hela Förenta Sta· 
terna för $2.00 pr ask .. Som dandruff 
icke är annat än torr Eczema av hu· 
vudsvålen, har han därför en "Scalp"· 
och"Hair Tonic" som botar dandruff 
borttager klådan och avstannar hå 
rots avfallande. varföre det vunnit 
stark efterfrågan. Säljes för $1.0tl 
per flaska. Hans adress är: 

S. ALMKLOV, 
Box 345, Cooperstown, No. Dak. 

i 
i 

3 

Vi erbjuda vårt enastående vackra kapell till lika låga 
priser som vilket som helst annat kapell i Pierce county. 
F:omplett betjäning utan extra kostnader. 

yf' 
Funeral Church 

Tacoma Ave. So. lst 

K. Andersen 
URMAKARE 

Förstklassigt arbete ganwtwu 

MODERATA PRISER 

1125 Tacoma Avenue 

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

VED och KOL, MJÖL, FODER, Hö, KALK 

Gödningsämnen och utsäde 

CALLSON & AHNQUIST 
SKRÄDDARE 

Anbefalla sig i allmänhetens benägna åtanke för utförande 
av allt vad till yrket hörer. Stort lager av inhemska 

och importerade tyger alltid på lager. 

501-503 Washington Building 

VI FÖRSTA OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KACHLEIN ·BROS. 
Tacomas ledande optiker 

906 Broadway 36 år i samma lokaler 

.. - .. ·---..··-·-· ·,,--...- - - .. -- .. -· •"' . 

Friska, lyckliga barn 
och vuxna äro tillfinnandes i de hem, där 

DR. PETERS 

I 
är husm~dicinen. Den är moder:is första tillflykt, när nAggn av hennes 
kära blir illamående, Den är alltid säker och tillförl.itlig. Man finner 
den i medicinskåpen i miljontals hem både här och i främmande länder. 

Den är beredd av rena, hälsogivande rötter och örter. innehåller 
inga skadliga droger cch kan tryggt givas åt småbarnen, såväl som åt 
unga och gamla med ömtålig konstitution. 

Apotekare kunna ej förse er därmed. För närmare uppJyaningnr tillskriv 

i1 2501 Washington Blvd. 
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. 

CHICAGO, ILL 
IJ (Level?'eraa tullfritt i Kanada) _ 

Ei1• ...;;_;,~----· -g;::suii. 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1125 Tacoma Avenue 
Tacom~, Wash. 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po

sten för en tid av ett år. 
när~yt~o 

Prenumerationsavgiften, $1.00 ~;lägges senare. 

Namn ·-------··-----············-'··················-······-···---····-···-···-····--

Adress ... ------- -----. ---------· ------------- --· ----------·-----------------··--·------









Patron Hegardt hade genom 
en av sina stockholmsbekanta 
förhyrt en lägenhet om tre rum 
och kök på Kungsholmen, i en 
modern, fuktluktande och dragig, 

den fem våningar hög hyreskasern. 
såg Fyra långa trappor upp hade de 
var rankiga möblerna burits och pla
den cerats mot väggytornas enformi

ga sträckor. 
Ingrid och Lycka försökte å

vägabringa någon harmoni och 
trevnad i detta nya hem, så olikt 
elen rymliga, gammaldags solida 
byggningen på Östrabo. 

Aina skaffade litet grönt till 
hålet! I "fågelburen," som flic;korna kal-

derna för ansiktet. 

svarade! Hon såg sig själv som en ung, 
skälvande blyg brud stiga över 

Hon reste sig 
dörren till det 

låg över 

stora, och 
hon visste ej vilka vägar de 

gamla hem. Hon var glad att I av J1lla mai'1111a, som lekte med I den, 
fä ha denna stund alldeles för dem, smekningar och gotter, när 
sig själv; patron holl på att pappa bannat eller slagit dem. 
spä.nna för trillan - både hästen - Mamma lilla, hörde hon nu 
och den skulle sedan stanna in- Ingrid ropa, vi äro tvungna att 
lle i byn, där de sålts till patron fara. Trillan är framme. 
Bengtsson - och flickorna styr
de i köket med att lägga ned 

A. J. Wolff & Sons, 
N. W .. Distrib. 

Tacoma, 

är 
han plötsligt. 

__:_ I köket, tror jag, svarade 
Aina. 

lilla flicka. ka1l be 

hon kom 
patron He. 

slag och han tvivlade ingalunda 
på, att det skulle lyckas. Han 
hade ordet i sin makt, sade han 
sig, och när Jitlius Hegardt ville 
vinna' folk för sig så kunde cl~ ej 

handskarna, som kom hans feta 
händer att likna stora köttkor
var. Emellertid tycktes det som 
hans sangviniska förhoppningar 
skulle gå om intet. Ett par av 
hans forna vänner hade flyttat, 
ett par voro icke hemma, och 
den enda han träffade hade 

Slutligen träffade han en be
kant, en liten beskedlig viktua-. 

skall man få vänta. 
förbannat~ att aldrig 
bli färdiga. 

·Patron- Hegardt fick med ens liehandiare med blekt ansikte 
ett belåtet uttryck över sitt feta och tunna mustascher. Herr 
ansikte; och det glimmade till i Hammer hörde icke alls till dem, 
hans små sluga rävögon. Det s01~1 patron Hegardt räknat på; 
var ändå inte alldeles galet att men han var glad att slippa gå 
ha tre unga, vackra döttrar - ensam längre och dunkade där
han betraktade dem helt och för den andre vänskapligt i ryg-




