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Chicago, 5 aug., 1932. 

STATSMINISTER EKMAN HOOVER NOTIFIERAS 
RESIGNERAR OGH ANTAGER PRESI .. 

De Ol'·'mpiska Spelen SVENSK FÅR HEDRANDE 
J UPPDRAG 

CHICAGO=KRöNIKA 

. .. .. Det är nu ,ganska länge sedan 
Nya rekord satta. - Svenska idrottsman erovra lagrar. j Utnämnd till federal distdkts- j unaertecknad skrev något för den-DENT -NOMINATIONEN Efterträdes av Felix: Hamrin. 

Val till 1-iksdagsmän i An
dra kammaren. 

- Svensk jakt segrar. - Marathon loppet vunnet I domare i Chicago na tidning under ovanstående ru-
Begär att republikanska partiet av Ar entina. --- brik. Då jag i dag sitter och skri-

skail stå eller falla på ad- g U. S. attorney General George ver så kännes något av röken från 
.. Enligt Stock~o.lm telegram in- ministrationens rekord Den svenska flaggan har gått de anmäla vinnaren, och voro fin- E. Johnson ~ Chicago blev ~- tis- ~en stor~ eldsvåädan, son:; br?t ut 

lamnade _statsi_mms~er Carl Gustaf . --- upp på segermastcn ett flertal ländarne i flera dagar mycket ~ags av pres1.den.t Hoover .utnamnd I går . vid ett av ~ydvasts1d~ns 
E~man ~m resign~t10n den 6 augu- -~resi~en: Herbert Hoov'.:r f:a~- gånger hittills undr spelen, och de opopulära därför att de vunno till federal ~istr:ktdo_mare. . John- slakterier... En eldsvada so~. rak
sti. ~:an .. 1896 ._till 19~8 var han tradde i ~ar, torsdags kval!. mfor kraftiga svenska brottarne Ivar loppet från en amerikanare som son, som sarskilt gJo~de sig be- nar en .. fo:lust av sex nnllloner 
redaktor först for Eskilstuna Ku- det amerikanska folket sokande Johanson och Johan Richthoff var ansedd som säker vinnare. kant genom att han fick Al Ca- dollars ar icke att leka med. En 
riren och s~~an fö~ ~ftontidnin- återv~l såsom nationens ekonomi- hemburo redan vid spelens början Stundom bliva utländska vinnare p~ne i fängelse, är av svensk vän yttrade för någon tid ~edan, 
gen, båda forbudsvanhga. 1899- ske raddare och beskyddare av trofäer för sitt l11.nd. Tre andra nästan helt ignorerade. Förliden bord. att de stora eldsvådornas tid nu 
1909 var han. ch;f för Templar- dess väsentliga institutioner. svenskar ha denna vecka vunnit lördag, då sista tävlingen i mo- John~on är en a-::' de må~ga är förbi, ty man är så väl 1;1-tru_
orden. 191~. till ... 913 var han le- I .det. han formelt anto~ åter- mästerskapstitlar, nämligen Erik dern femkamp hölls, nämligen tre framstaende _landsman, som ar~ stad med mo~ern ?randatt:ral~. 
damot av Forsta kammaren. Ut- nommat10nen av det repubhkanska ~i lmb .. t . l"tt 'kt C 1 tusen meter loppet hade ne ame- medlemmar i Svenska Klubben i Elden har alltid varit en manm-

. h f f" f' . . . " a erg, mas are I a v1 , ar , , Ch' D d . k 
nämndes 1924 till c e or mans- partiet, tillägnade han sig för- '7V tt . t 'kt h R d lf rikanare haft gott försprång i icago. et tor e i detta sam- s ans gode vän på samma gång 

h 1926 t .11 t t ... 1• dn' .. e ergren 1 ungvi oc u o h . k . . d Il "d 
departementet oc 1 s a s- tJansten av person ig le mg 'I Svens n . f ·'·d ikt andra grenar upp till sista dao-en man ang ic e vara ur vågen nå.m- en a ti varit och kommer att 

. d t . . k k . so 1 Ja erv . "' , tt d f" 0 f'. bl. f . minister. e mest gigantis a e ononuska 0.. ri· a s e k r' !ta . t" _ med tre svenskar och en tysk som na, a en or nagra veckor se- or iva en arl1g fiende. Aldrig 
. 'Il E"k f 11 .. . . v g v ns a Je gare I av d . å tt . . h 0 k .. . . Anledmngen h mans a ar program som någonsm utvecklats l'n h h'tt'll 1 t . o närmaste. Tidningarne hade långa an 1g ngsa a razzian i Svenska ar sa myc et flask bhv1t stekt 

"k . K k d 1 . bl'k ,, H b .. d I garne a I 1 s p acera sig pa Kl bb t d . f' k 0 0 • 0 • 

~tt. so a 1 , reuger s a?. a ens 1 repu I ~n. an , egar e att följande sätt: artiklar om att en amerikan tro- u . e.n. u mynn~ e 1 ett 1as o. p~ en gang som vid eldsvadan 1 
aterverkan pa svensk politik. I han!;\ parti skulle sta eller falla T r S ... t dt d . t . 1 .. tt ligen komme att vinna i modern Proh1b1t10nsmynd1gheterna funno gar. Vete och korn för nära en 
k "k' t t · · t ' d · · t ti k d u e JOS e an ra pnse 1 a tt d t t Il' ... å ·11· d Il · omum en om s a snnms erns av- pa a rmms ra onens re or . t .kt b tt . J 1 L' d- femkamp denna gång Tävlingen a e rampa a ctor m nga goda m1 10n o ars varde blev också , d 1 .. . . ungv1 s ro nmg, o ian m . bl'k h . 0 •• 

gang heter det, att den huvu sa r- Infor ett aud1tormm av 4,000 f t . 10 000 t 1 t har under alla spelen sedan 1912 I repu I aner oc I andra avseen- !agornas rov. over ett tusen 
l. k d" ti"Jl .. tt h · t Id bl'k · C t't gren em e 1 ' me ers oppe ' d d b 0 l'kt h ···1 l'· k t k" iga orsa en ~r . ~-r, ~ an .1 u_ va a repu 1 aner ~ ons r u- Erik Svenson fjärde pris i längd- vunnits av Sverige. Sista dagen en IfO a ?rgare pa 1 ornarne. Ja p osa rea ur, massor av s m-
februa~. förra aret for. Sitt parti, ti_oIJ, Hall och en hel vå.rld av ra- hopp och andra i tresteg, Ossian kom, och tre av Sveriges repre- De vid ~azz1an arresterade uppas- kor och byggnader _av alla storle
det fnsmnade folkpartiet mottog d10lyssnare uttalade Hoover för Sk.'Jd f . . 1.. k t . h sentanter vunno både första tre- sarne fr1gåvos och klubbens dyr- kar och fasoner strbko med. Värst 

. . 0 0 0 f.. P. o yi a I s agg as nmg oc - , b "bl bl . 
en kontr1but10n på 5 , 0 kronor orsta g.,,ngen att det 18de amen- Gu J . . . dJ'e och fJ'ärde pris i denna mest ara mo emang ev icke kon- av allt var dock att ett par brand-

0 • .. • nnar ansson SJUa I samma f' k t · 
fran Ivar ~reuger, vllk~ pannmgar dementet .borde än~ras. ~an för- gren. ansträngande tävling. Amerika- IS era . soldater fmgo sätta livet till, för. 
dock nu aterb.~talts _till Kreuger kl~rade sig vara 1 f~l~ . overens- Svenslm femkampare i teten naren fick andra priset. Men vad utom. att ett flertal. skadades. Det 
boets k.onkurs~orvaltmng. Ek~an stami_nelse med ~roh1b1tionsplan- Modern femkamp består av föl~ händer? Associatcd Press, som .. var mg~n :attenbrist, ty. floden 
hade förut vittnat att han icke kan I den republikanska platfor- J·and re . 1 k' t . J·u är så tillförlitlig sände eJ' ett MARKLIG SVENSK UPP flyter nntt igenom det brå.nda di· 

• 0 •• • f å . e g nar. revo vers JU mng, , - "k , 
mottagit nagra pannmgar r n men, .. ogillande a ~ende ment:ts fäktning, ridning, simning, tre ord om tävlingen till dagspressen, . . stn tet, men att fa vattnet öve~ 
Kreuger. upphava.nde men givande de olika hundra met· h t t . t ty när svenskarne vunno var det flNNING elden, se det var saken som eJ . . . . . .. .. . er oc re usen me er .. . . 

Fmansnnruster Felix Hamrm staterna ratt att rosta om lagligt l"p . D t" 1 t J·u eJ' något att tala om var så !att. Chicago har vant . .. · . o nmg. enna av an, som egen - · . · . . 
har kallats till ~k~ans eftertr~- bruk av alkoholhaltiga d_rycker un- Jigen är för armeofficerare, hölls Sverige har till dato, vunnit 6 --- med om aptmg, och I~ke nnnst 
dare som statsm1mster. Hamrm der den federala regermgens su- C t o 'd St kh 1 _ guldmedalJ'er i brottning en i Inre delar av kroppen fotografe- stora eldsvador. Vad manne kom-
.. f" dd . M" t , 1875 h t- . . ors a gangen v1 oc o ms spe . , . .. .. t ? 
ar o i ons eras oc u perv1s10n. I n 1912 S . då l'k seglmg samt i modern femkamp. ras. - Ung student gor revolu- mer nas . 

· 1930 'Il f' · · t R.. d d ,,· e . venge vann i som , . .. .. * * * 
sags ti mansm1ms er. . oran e . epres,,10~en, som lagt alltid efteråt, visande att dess of- Vidare två andra pris, ett fjärde tionerande ron. - Nya vagar .. .. . 

. ,.. * * sm hand så tungt ICl~: blott .?å ficerare äro män :;iv god kaliber. och ett femte, samt troligen en öppnas för medicinsk forskning. • Var~dsutstallmngens byggnader 
Val till riksdagsmän i Andra detta land utan hela :rarlden, for- I femkampen i nu pågående del andra, som den amerikanska .. --- resa sig nu den ena e~ter den an-

k f .. , d t klarade Hoover grundorsaken va- Olympiad har 10 .. 3.tnant Bo L' d- pressen eJ· låtit oss veta om. Fin- For Puget Sound Posten från dra och det ser verkligen ut som 
ammaren, oreKomman e var d tt " . . 1 in d t k Il bl' .. . · .. 

fjärde år, komma att hållas i ra e~ ~ ~rosperiteten. al~tra-1 man erhållit första priset i rid- ländarne, som vid andra spel do- S. A. N., Stockholm. ?1:1 e s u e 1 u.tsta.~lnmg nasta 

t b l d , , d de optimism, vllken ledde till over- 111.ng ocll andra . f"kt . 1 .. 't t minerat särskilt i loppen på !äng --- aI. Man har varit radd att de-sep em er, oc 1 en nu pagaen e . . . . I a mng, OJ nan - . .. 
k . .. . k produkt10n, v1.lken å. ter 1 sm tur I Thofelt belade f"rsta . t . re distanser måste spela andra En uppfinning som sannoikt press10nen skulle rent av gora slut ampanJen, som ror Sig om e o- 1 d . .. .. . o prise l • . .. " 

. d t"d _ h t 11 t'ft- e de till hansynslos spekulation. fäktning och löJ'tnant OxenstJ'erna fiol till nya fenomen. kommer att bliva av stor bety- på denna så val planerade Cen-
nonn, un ers o s oc u ags I Ur d k 1 t' f'. .ft • d .. t f p E 't' ,, . .. f llt t l'k 1· !i en av spe u a wnen org1 a- vilken inkom som trea i r'dn'ng n I rodd har Sverige ej någon else for den fotografisk-medicin- ury o rogress xpos1 wn, men mng, ar u u I a 1v g som d 1 .. t 1.. . I 1 e , . . . . t t .. . k 11 t 
. A 'k e. mar. rn.n uppva. x e s osenets .o· 1bel·a·····d·.·· e ..... f .. J'"rd ... ·.•···.·•·.p········l··•·····a•.·ts. n . f" ...• k·····•·.t·.·····. . tävlande och i simning helt få ska forslmmgen har. gJorts av en m. resse .synes vaxa ic. e .a. enas l m8n a. .. h d c· . Il a e e I a mng. ' . Ch' .. . d d I 

Antalet . medlemmar i Andra g~as oc en :tman~1e a makt~ns -~-~ . ->~ ·,.~.. som troligen ej kunna mäta sig ung studerande vid Tekniska hög- i icago utan av~~ l a~ ra e ar 

k . .. 230 h t· t .. 11_ missbruk ledande till depress10n Svensk Jakt segrar med amerikaner och japaner. skolan, kandidat Ake Sixten Lei- av landet och aven I Europa. 
ammaren ar oc par is a h b t I" I t" I I I t t" 1· S . H tt . f' t "ff .. . f"J' d . 88 . Id _ oc ar e s os ie • sege spor av mgen vann ve- Det sistnämnda landet som för Jonhufvud, Uppsala. oppas a vi a ra a vanner nmgen o Jan e. soCia emo . . . .· . . . . • . . 0 .. • 

k t 65 h .. .. (k .. t• Hoover uttalar sig fullt g1llan- , nge en lysande seger 1 tisdags, i första gången är med och har nä- Uppfmrungen avser en fotografi· fran Tacoma under utstalln.mgens 
ra er, ogerman onserva I- d . ·a bl'k k 1 Id t k · kt "B' b'" d . . d J t f · . 

) 26 t .111 .. d<> f . . d f lk e om en repu I ans a p atfor- . e svens a Ja . en iss I un er ra hundra femtio män inrullerade apparat, med vilken man kan fo- agar. us nu er ar Jag alt man 
va • 1 loran - nsinna e 0 - d b t ·· ff t Ilf " U ' k d T H 1 · · h" Il " tt f llb d t k" 

t . t 23 b d f" ·b d t 1 5 men va e ra ar u ragan. n- I -omman .o av ore om vann I samt deltager i snart sagt alla tografera kaviteter, och den er- a er pa a u or a e t me-
par ie , on e OI un e oc 1 ' Id d t l f" . d b .. . I t b, t 1· .. d . kt t 1 h .. 0 

k . t er e mn oror ar egransnmg · sex-me er- a seg mgen over en tävlinoar har visat att även i bjuder långt större möjligheter i s1s empe. oc man ar sa noga omrn.u111s er. . .. . ., . " ,, . "' • . .. 
I d • d<> d k . k· 1 kngsrustnmgsplanen, påyrkar \ amerJKanska Jakten Gallant, till- idrott äro de små nipponesarne ej detta avseende än tidigare appa- med alla detalJer och man for 

en nu ra. a.n e e onom1s a I tt . I , h I 1·· d d 10 ·1 l' , l . . .. 1· t l k. k 
1 . t .. ~ ,., r. 1 t tJ'o- ian a · v1 iava en arme oc 1 rygga aggan e en m1 anga att förakta. Japanerna ha vid rater. Uppfinningen ligger för ma nmgarna mvanug 1ar s ic at 
rnsen u gor Si.;a.sum.1e sam i,,,a fl tt t·11 .. kl' t k .. .k o 2 t' 31 . t . ft t .. '! .. d f ' K. 

t . 1 ." k . d .. o-" d o a av I rac ig s ·yr a for att i -ursen pa immar, mmu er dessa spel troligen varit den stora närvarande hos patentverket, och e er vanne ma are an a Tan I· 
par iens va spia 1 en pa,,aen e t tt . t1·· d 1 I I I 3« k d D tt .. t d' . V d tt 0 d t t I h 
k · . 11.. ~ o k t 11 _ garan era a mgen u an s r so - oc 1 ::> se un er. e a ar re Je överraslmingen. den unge uppfinnaren vill givet-. na. a e sa an empe. ar 

ampan]en. oge.n payr ar u .. d t • O" • "tt 0 • f t n I ~ • t .. k ' s . . . .. .. . I tt .. d "Th c t f 
k dd f .. 1 ok b k t a na,,onsm sa. er sm o pa 1 gangen 1 s rac , som ver1ge vun- Såväl Norge som Danmark har vis icke forran han framlagt sm a g. ora me e en ury .o 

s y or svens rn a er ru _e_ ·i k b tt •t . d t•· 1 .. .. p " t · · k 
t t 11 , .. t . llt . _ amen.mus. o en. 1

1

111 1 enna av an. haft en liten trupp vid spelen men skapelse for vederborande veten- rogress ve Jag ic e, men man 
sam u pa nas an a son1 im D t 7 OOO ·d . h .. 11 d . A •• . 1 ,. d 1 • , • t . , . ' . . r .. • .. •• I 0 t · h. ' lit .-

t . t. 11 S . D f .. _ e. , 01 mne a an e ta- 1 nu1a ian e se1 a' m rnsse sa vitt som vi veta enligt dags- skapliga rorum ga m pa narmare mas e JU itta pa et av va13e por e1 as 1 ven ge. en or . .. . . 1 .. • .. .. .. •• • 

ordar också ett starkt nationellt let, som presidenten upplast~ efter I De ovnga forna~st~ handelser- I pressen, ha d ej vunnit någon pla- detaljer beträffande fotografiap- i~u for ti~.en om man skall kunna 

f .. t t "tt . 11 att av Bertram Snell, ordförande .

1 

na voro den 26 m!l langa Mara- cering paraten~ konstruktioi1• S2. myc- tillfredsstalla folket. 
orsvar sam mo sa er sig a a . . . . . .. . . · . . .. .,.. * * 

d t . 1 1 d t h 1 vid Clucago konventet, har blivit thon lopmngen och 100-meter sim- Nästa vecka hop·)as vi ha full- ket kan emeilertid sagas, att den · 
ne rus nmgspaner. e ea t·f· d 't . . . . f .. k. 1· 'l M i R bl'k h d k .. t" b d f" ·b 

1 
d t" no I iera om a ernommat10n till nmgen or vm iga a.: eter. a- ständio-t poänotal för alla natio- kavitet. som skall fotograferas ef- epu 1 anernas oc emo ra-

overenss ammer on e or un e " 'd t k tt t .. th 1 t 20 , · "' 0 I t ··t l ·· · C' · l .. 
d I .. t' -t S _ pres1 en·, ommer a u gora tex. - ra on oppe vanns av -ange ner såväl som tillförlitliga med- ter kandidat Leijonhufvuds metod, ernas mo en 1ar I mcago 1ora 

program me rngerpar ie s. 0 t f" d bl.k k k · A t' J z 1 · · ·11 d ,_ fl dd · t . Id 1 t d'' t .. en or e repu I ans a ampanJ- rgen maren uan ·apa a., som delanden om vad som försiggått eJ behöver vara synlig utifrån, i JU ti CL · y a, men resmta en 
crn emo rra erna aremo oppone t 1 L. 11 1 1 to d .. 2 t· . d k · t t . 

. t llt 1 t 11 k dd a en. LI rygga aae avs an et pa im- under dessa de största spelen hit- motsats till vad fallet är vid fo- av essa ommer JU snar a t vrna 
ra sig mo a s ags u s Y , h 31 . t lä d . D t t . 'd d . • 1 t o 1. f.. ..d,, h t I mar oc mmu er, s en e I in tills. tografering med hittills tillgäng- sig. e . var s orm1gt v1 essa 
is:ynner1e a ivs orno ~n e er, uHOME LOA 1 .• Id k d t 11 . H .. l k 

t .. .11 . tt k t n N" BANKEN var sre or e me< mmut. an Nästa Olympiad kommer att liga apparater. Kaviteten kan vi- moten oc 1 myc et av vad som 
sam aro VI iga a av or a om " odd "I t 200 f t 1.. d f" d" t ··tt d 1. t ··tt·· · k h lt h 1 o 11 t 1 d . _ • na e ma e o ·s ang ore hållas i Tyskland 1936_ dare vara belägen på stort djup ar u ra · a es var en ig ra an-
1c e . e oc 1a e s opa en m1 TR,. . . .. t dt·· 1 1 1 d . li 
litära utgiftsstaten. ~"ER I VfRV(llAMHET sma narmas ~ me av ~re, eng~ s- och ingången till densamma be- can es memng r~:µt av .. sorg ~~· 

.M.U D r\l!)H mannen Terns och fmnen Ville höver ej vara rak eller hava stor Sak samma hur m tror, ara.de la-

STARKT UPPSVING 
A BöRSMARKNADEN 

Tecken tiU återvaknande affärs-
livlighet 

Ämnad att underlätta intecknings
bö rdan för små hem-ägare 

Den nyligen utnämnda styrelsen 
av fem medlemmar för Home Loan 
banken med New Jersey bankiren 
Franklin Fort som ordförande höll 
sitt första sammanträde i lördags 
och fullbordade organisationen, 

De senaste dagarne ha bevittnat J som väntas skola underlätta in
den största livlighet å börsmark- teckningsbördan för hemägare i 
naden i New York och Chicago ekonomiskt trångmål. 
under senaste två år. Uppsvinget Till Home Loan bankens förfo
gällde såväl åkerbruksprodukter gande har ställts $125,000,000 av 
som aktier och obligationer. Reconstruction Finance Corpora-

Bomullspriset steg med över $5 tions fonder. Styrelsens första 
per bal. Ledande aktier betingade uppgift blir att etablera 8 eller 
$1.00 till $2.00 högre pris än för- 12 distrikt-banker i olika delar av 
ut, och ungefär 5,594,000 aktier landet och utse städerna i vilka 
bytte händer. Vete rönte den liv- de skola upprättas. Varje di
ligaste efterfrågan, och priset strikt-bank skall ,hava 12 direk
med 3 cents förhöjning steg i tis- törer och kapitaliseras med $5,· 
dags till 55 cents för september 000,000. 
vete och 64 cents för majvete. Den individuelle hemägaren kan 
Det förmodas att den federala bliva i stånd att låna direkt från 
farmnämden skall bliva i stånd distriktbanken om han kan bevisa 
att fördelaktigt avyttra de 30,000,- att ingen annan lånkälla finnes 
000 bushels vete som nämden har tillgänglig. Building and Loan as
på hand. sociationer, sparbanker och koope-

Uppsvinget å börsmarknaden rativa banker kunna erhålla lån 
har allmänt helsats som ett tec- mot deponerande av inteckningar 
ken till återvaknande affärsliv- i hem som säkerhet. 
lighet. Endast inteckningar på hem 

som äro värda under $20,000 ac
cepteras som säkerhet. enär det. 

Den svenska Olympiad-truppen !var kongressens avsikt att syste
kommer icke att besöka Seattle I met skulle bliva till gagn och 
på hemvägen, vilket felaktigt an- fromma för ett så stort antal små 
givits av en Seattle-tidning. hem-ägare som möjligt. 

Toivonen. MA{\(il -o·EHo~asTRATION diameter. Apparaten kan likaså sare av denna tidning, i fråga om 
Första priset i 100 meter sim- \)Il) lfl n steriliseras och användas för oku- det adertonde amendementet, så 

tävling för damer vanns av 20- I NEW ·voRK lärbetraktande eller fotografering var det i alla fall besynnerligt i 
å~iga Seattle flickan ~elene M~-1 · vid operativa ingrepp. Apparaten t~der ~om .. dessa, 

0

att den dyrbara 
dison, som forcerade sig fram till ----- kommer sannolikt att få stor be- tiden I storsta matt upptogs med 
målet på 1 m~nut % sekund. Ele: En ame1'ill:ansk flagga bland ett ,. tydelse bl. a. för de11 laryngolo- f~~gan om ö'. och bränvin. I t~å 
anor Holm fran New York slog I hav av röda giska och den gynekologiska ve- natter satt Jag och lyssnade, till 
tisdags världsrekordet i ryggsim- --- l tenskapen. · dess jag blev trött på ropet "Beer, 
ning på 100 meter för damer. En folkskara, räknande över Kandidat Leijonhufvud är en beer, give us beer!" Vad skall 
Hennes tid var 1 minut 18 sekun- 10,000 män, kvinnor och barn, sam- helt ung man. Han avlade stu- väl bier tjäna till om folket ej får 
der. lades i måndags eftermiddag på dentexamen 1928 och har ett år någonting att göra, och vi här i 

.Amerikansk sportjournalism Union Square i New York till en studerat vid Tekniska högskolan. Chicago veta sannerligen vad ar-
kl'itiserad kommunist-demonstration, som är Han har emellertid redan tidigare betslösheten betyder. Fastän livs-

Beskyllande den amerikanska en del av en världsdemonstration hunnit göra sig känd som upp- förnödenheterna äro så billiga ha 
pressen, isynnerhet "Associated mot krig. Våldsamma protester finnare på olika områden. Bl. a. vi likväl tusentals familjer i den
Press" för oblyg partiskhet i si- uttalades mot utdrivandet av bo- , har han tillsamman med kand. na stad som ej ha nog för sina 
na sportreferat uttalar sig vår nus-veteranarmen från Washing-1 Erik Bergstrand, Upsala, kon- hungrande barn. Fadern i hemmet 
idrotts-entusiastiske vän, Gustaf ton, mot arbetslösheten och mot struerat tidsignalapparaturen föl' har kanske ej haft arbete på två 
Larson i en insänd artikel som Wall street. Ungefär 50 polis-1 observatorierna i Uppsala . och år, eller i bästa fall arbetar han 
följer: män voro synliga, och tre gånger Saltsjöbaden. Han ä1· vidare känd kanske ett par dagar i veckan. 

För den svenska allmänheten, så många voro osynligt tillstädes ! för uppsatser i fackpressen i ra- Otaligt många hus i Chicago äro 
som i dagtidningarne läser om de i närbelägna byggnader. Ett dio och fotografi och för arbeten i behov av reparation, och hela 
nu pågående spelen, är det i viss mångtal baner med inskrifter, som vid Tekniska högskolans fotogra- distrikt stå nästan fallfärdiga. 
mån en besvikelse, att svenska i uppeldande ordalag fordrade fiska laboratorium. Och dock finnes ej arbete? över-
idrottsmän ej gjort sig mer be- gratis bröd, .gratis hushyra och allt ser man nödvändiga arbeten 
märkta. Men ser man närmare på "ned med kapitalismen," fladdra- som borde utföras, men folket går 
saken, så finner man att de verk- de för vinden. En enda ameri- Trävaruproduktionen vid såg- blott oeh väntar på att det skall 
!igen varit mycket bättre än den kansk flagga hade förirrat sig i verk tillhörande West Coast Lum- börjas. Månad efter månad går 
amerikanska pressen påskiner och ett rent hav av röda flaggor. bermeri.'s Association up.pgick un- utan att någon förbättring är 
låter oss veta. --· der veckan den 23-30 juli till s~önjbar. Sådana frågor borde ha 

Småsinnad egenkärlek ådaga- 19.2 procent av sågverkens kapa- diälmterats, men ; stället var det 
lägges av denna press, då den o- Man köper fortfarande röster. citet mot 18.8 procent under när- "booze" ! 
ändligt spaltlångt refererar om en Senator Borah har fått höra, att mast föregående vecka och 39.4 
amerikan vinner, men däremot när en viss politisk organisation i procent under motsvarande vecka 
han icke vinner, söker göra gäl- Memphis, Tenn., utdelat mjöl, som förlidet år. Arbetet pågick under 
!ande att der:].S man blivit av <len skänkts tiii nödlidande av Röda 

1

. veckan vid 110 sågverk, under det 
vinnande hindrad att så göra. Så Korset, mot löfte om röster vid att verksamheten låg nere vid 211. 
hände t. ex. i 5,000 metersloppet, valet. De som ville ha mjöl måste Beställningarvu under veckan vo
då en finländare vann. Det tog 1 lova att rösta på vissa · kandi- I ro 41.5 procent större än produk-
en längre tid, innan domarne kun- dater. tionen. 

* * * 
Det moraliska förhållandet i 

Chicago i fråga om laglösheten sy
nes ha blivit ett hundra procent 
bättre sedan man började ta itu 
med det. Det visar hur stort in
flytande en enda man kan ha, för 

(Forts. s. 4) 



Anlita vår sakkunskap. 

Om Ni är oviss om be

hovet av glasögon, kunna 
vi giva tillförlitligt råd 
hä.r6m. Undersökningen 

är kostnadsfri. 

VI.TALA SVENSKA 

Tel. Bwy 1421 

sommar.skall .bli möjligt att geett 
antal. brittiska gossar och ·flickor 
tillfälle att tillbringa en månad 
hos. svenska familjer samtidigt 
som ett motsvarande antal sven
ska barn få en månads vistelse 
ho:s familjer. i Storbritannien. 

* * * 
GÖTEBORG 

Får inte val'å goodtemplare. I. 
0; G. T :s nu avslutade storlog
möte i· ·Härnösand har uteslutit 
dir .. c, Rybergh, Göteborg, ur 
goodtemplarorden. Motivet härtill 
är att R. ufaetts till· direktör för 

till sjukhus. 

smärre :;;jöar. 
;3å upphettat,att fisken ej kunnat 
leva. i detsamma utan dött och 
fktit i land. Det berättas att dö-

* * * da fiskar i hundratal kunnat i-
GEVLEBORGS LÄN akttagas utmed stränderna av 

SvältkJ:ig mot polisen. Det ö-. vissa sjöar, huvudsakligen grun
kända sträjkutskottet i Söder- da sådana. 

I 
hamn, som efter Adalshändelserna ,.. ,,. ,. 
i fjol terroriserade samhället, har .M!ALl\'llöHIUS LÄN 
åter trätt. i aktion.. :Nu är det Dödsolycka. Den.16 juliinträf-

. en •.del näringsidkare, som drab- fade en tragisk händelse på Re
bats av dess ukaser, och sorgligt vingehed. F. fänj1:mkåren vid Sö
att säga ha också ett flertal fallit dra skånska infante1:Lregementet 
Ull föga inför maktspråket. Värst Per Linden hade jämte en svåger 
utsatt är Stugsunds värdshus, där varit på andjakt å den s. k. Söne
ett 90-tal polismän· utspisas. Ak- sjön invid soldathemmet och var 
tionen inleddes med en hemlig p{J. hemväg, roende i en eka. Strax 
blockad, och vakter patrullera nu innan han kom i land vickade bå-

med brandredskap, stod sågen i 
full låga, varför man inriktade 
sig på att rädda kringliggande 
brädstaplar och virke, vilket även 
lyckades. 

* * 
VÄSTMANLANDS J.,ÄN 

En scgUng·solycka, som krävde 
två människoliv inträffade den 16 
juli på Västeråsfjärden mellan 
Västra holmen och Kattskär. En 

d·ä·r· ·.ut.anför och söka skrämma ten till, varvid ett skott ur Lin-

1 

G'll ·t .. . 1 01 · t 
•. . . . ••• . , .. 1 s rom oc 1 sson m 0 o snar 

b.ort gasterna. v ardshusets leve- dens. bössa som. va. r osakrad, brann t. 11. b·. tt . . h d k gd "' .8 t .. · h. t tt f"' h t d t "ff d L . .. d 1 I o en oc run na e. vens-ran orer a u sa s or · o · me av och · ra a e. . i ovre e en ... dd d b" t b 
• f"l 'd· . tt. t • . b. · tt . ä ~ "d • Id t bl d · son ra a es av en a , som o -, pa o J , a va agener, e I av I rec, varv1 ett va sam o - · · t 1 k · 1 . k d d t"ll 

korpral Uno Gillström och två 
värnpliktiga J. E. Olsson och 
Svensson från Första flygkåren 
hade med flygkårens segelbåt be
givit sig ut på sjön. Ganska hård 
vind rådde, och en kastby vräkte 
omkull segelbäten, vilken vatten
fylldes och sjönk. De nödställda 
försökte simmande nå land men 

1. · .. • · • . . •• · . • . · · • servera o yc an oc 1 s yn a e i I Sandarne och ett 1 staden, ett flode uppstod. Svagern skyndade 1 t ·. · K. 1 G. .11 t ·· 
1 '"lk · h · h k t . . 1.. k ·11. . lk 11. p a sen. orpra I s rom var 
l.m. JO .m. agasm oc. en c ar u er1- bort till agerva ten oc til a a- b"' d' få Od · · · . h f""dd 

ff'" . b 0 d . St d tt . d !"' k . t I T D n d or lg r n ensv1 oc 0 
a ar, a a i .. ugsun . , se · sig e a are pr . e e,o~. a enne l908. Värnpliktigen Olsson var 
nödsakade upphora med leveran- efter en stund anfande befanns f å Ab 0 .. t ål k H 

se.rn. a. . . . . ors. o .. a ·. a mJo. . ·. m en igg. an e o I . aten .. I . 20 • åld Ett f .. ..k tt f' ···1k 1L· d' l" d d"'d . b. t"ll r n y, s erv a soc en. an 
.från Mjölkcentralen i Söderhamn följd av blodförlust. Den så has- var 1 -ars ern. 
har även misslyckats. Värdshu- tigt bortryckte var .född 1878. och I .,., ·X· ·li' 

set har härigenom kommit i en blev pensionerad 1928. Han efter- VÄSTERBOTTENS LÄN 
rätt svår situation, då· det är svårt lämnar som närmast sörjande m;:i.- Iföpmannakongressen i Umeå. 
att uppbringa erforderliga kvan- ka och två vuxna söner. Den 13 juli öppnades i Umeå Sve-
titeter mjölk och bröd. VederbÖ" Donation. Källarmästare Fred- riges köpmannaförbunds årsmöte i 
rande myndigheter ha emellertid rik Ljunggren och hans maka i 1 närvaro av han de 1 s ministern, 
lamnat tillstånd åt vardshuset att Helsingborg ha donerat 10,000 kr. statsrådet Hansen, landshövding 
tvångsrekvirera erforderliga varor. till. Fjelie kyrka. Donationsbre- Rosen och omkring 200 deltaga-

·lf * .;i. vet stipulerar bl. a., att av årliga re från olika delar av landet. Mö

HALLANDS LÄN 
Blåbärsp!ockningen har i skogs

bygden .och på Hallandsås tagit 
sin bödan i rn.i.tten av juli och 
lovar synnerligen god skörd ef
ter vad som berättas av plockar

De. första bären såldes till 

~· * * 
JöNKöPINGS LÄN 

Kräftpesten begränsad i länet. 
Enligt vad t. f. fiskeritillsynings
man G. Lyning meddelat ha nå" 
gra större kräftsjöar ej smittats 
av. pesten i Jönköpings län, och 
hr L. tror, att priset på kräftor
na fråM"Smålanq,,~~(lEde bli unge
fär som/ förut, fastän kräfthand-

räntan bidrag skola lämnas till tet öppnades av ordföranden, disp. 
beklädnad av en fattig :jl:onfir- H. Almström, Stockholm, vilken 
mand samt till prydande av kyr- även utsågs att leda årsmötets 
kans inre. förhandlingar. Ansvarsfrihet be-

* * * vHjades och ett förslag om stadge-
NORRBO'i'TENS LÄN ändringar antogs. Efter lunchen 

Posthuset i 'll'ärendö i aska. Nat- hölls ett anförande av handelsmi-
ten till den 10 juli nedbrann till I nister Hansen. 

SKARABORGS LÄN 
Försldngrare dömd i Vara. Den 

--~~~~ 

JENSEN'S BUTTER, EGGS & 
DEJ,.,ICATESSEN 

THE V ALHALLA 
Fountain Ice Cream and Lunch, 
Soft Drinks, Beer on Draught, 
Candies, Tobacco, Cigars, etc. 
Gladt bem.ötande och vänlig in' 
bjudan till vära landsmän. 
Anderson & Hegglund 

~JoHN"HEiiiRGS_, 
~ Skomakareverkstad 
) 508!/z So. 11 th St. 
) har ·prima utrustning för skorep1i-

i r. ering. Full tillfredsställelse·. ga . ..: ! 
ranteras och vi stå gerna vänner 
och gynnare till tjänst vid behov 
av något i skodonsväg. 
~.., ........... ...,..,.,,~ ............. ~ 
.............................. ~ , . 
! SVENSKA 
) VICEKONSULA'l'ET 

ISEATTLE 

för förskingring och förfalskning 
ingång 2,961 millioner kronor. å samt. bodräkt. dömts till straffar- Damotraktens äldsta och minnes- häktade lantbrukaren Gustaf Adolf 
sparba11kskonto . mot 2,883 millio" bete i två år och sex månader rikaste herresäten har därmed Nordberg, Rättaregården, Tun, 
ner kfon.or ett år tidigare. . med två års påföljd samt för för- räddats undan förfall och för- har vid extra ting i Vara dömts 

Skolba.rn:;;ufäytet England-Sve- .· falskning i samband med boupp- gängelse. för tillgrepp och förskingring ur 

209 White Building 

omfattande staterna Washington 
och Idaho hålles öppet alla helg
fria dagar. Arvsutredningar Ut· 
föras, · fullmalrter och andra av
handlingar utfärdas och legali 
seras. Personer, som ö.nska er-.""".....,.,.....,,.._......,.,_.,,....._~.....,~ ............ .-....... rige. Brittiske. ministern i Stock- teckningen till . sex . månaders .;:. .;i. «· olika kassor till 4 år och 7 måna-

•L.; .... "" d .• t· ·•· .· .... •d· .·,".I· .. ··.··.•·•.".··· 'ih .. olmo.chsv.enskerninistern.iLo.n-. straffarbete med ett års påföljd. !iALml:ARLÄN ders straffarbete med 1 års på-
•..• ··•·... • · . •. . •. · •. 'lf • · . ·. · 1 don ha välvilligt. ställt sig i spet" I et ersson a. e ga ·.. 1 ·. orgen or Det Vunmerby som gar. Gam- fölJd, varJämte han förklarades o-

häll.a pass, böra inlämna an. sö· ~ 
) .kan därom minst 10 dagar före 
) avresan. Tel. Main 5640. · 
~~~ 

oa,, e rne o ommor.. 

1 

.. · · . . .· . . · p t ·h d •t·t . b f"' . • . . 

Äa. ,A,, H~NZ •· sen för en kornite som får till! en person i Karlskrona, och då la Melkerska fastigheten eller den värdig att i rikets tjänst vidare 
B~omsterhan(lel . ••. vppgift att organisera skolbarns". denne råkat i obestånd har P. gi- s, k. Klockaregården i Vimmerby, nyttjas. Nordberg, som försking-

Mai!l 5655 .. So. K & 7th ·. utbytet Storbritannien och Sveric j v~~ bo~t. ~ina tillgånga~ och .. be- är nu under f~rflyttning från s~n rat sammanlagt över 23,000 kr., l 
ge, Man hoppas att det nästa gart sig I konkurs. Pa begaran gamla plats vid norra tullen till dömdes dessutom ersättningsskyl- ) Rl A. ANDERSON -------'--"'-"'----'----"""'---'-"'-"--'---'----'------------ I av stadsfiskalen i Karlskrona blev Gästgivarehagen, där den av dig till vederbörande målsägare r w k 

..................................................... """''""""""""""""""""'""'"""'""""""""""'""""'"""' .......... _ ..... _....,.I P .. nyligen häktad i Ljungby, i Fornminnes- och hembygdsförenin- härför. ) Sheet Metal or ~ 

i vilken .tr.akt s.l.äkti .. ngar. äro bosat- i .gen åte. rup. pf.· öres i sitt urspru. ng- . . • . .:. * * . ..~ M. U. ELLER FU~NA. C. ES l 1 
ta. Den dömde är i 65-årsåldern. liga skick och såmedels bevaras SöDERMANLANDS LÄN ) .. 

* * * åt eftervärlden. • 750 ton järnmalm pr timma. ~ De basta i marknaden. 

. BOHUSLÄN ·X· * '" 'Den för upplagring av järnmalm l 613 St. Helens Ave. Main 6205 
i En farlig folkskoUära:re. Kyr- 1 KOPPARBERGS LÄN från järnvägsvagn eller för last- ~ ....www. 

koherden i Stala församling på . Timmerflottningen hindras _av ning av malm från vagn direkt ~ 
'Arust Otto. Ahlqvist hemställer i torkan. På grund av den rådande till· fartyg nya, ultramoderna tra-~~ 
skrivelse till K. B. i Göteborg, att torkan har vattnet enligt medde- versen och remtransportören i ~ TACOMA TITLE 00, C 

fo· l.ksk.ollär. aren i f.ör. samling.en A. !ande. från.· Borlänge sjunkit ovan- Oxelösund, som under ett års tid ) . ALMIN L. SWANS'ON ~ 
Nyström måtte fråntagas ett par ligt kraftigt i Dalarnas flott- varit under arbete är nu snart ) Pres. och Mgr. ( 
s. kJ"utv .. aP.e.n.··. vilka. han är ägare. nin. gsleder. Härio-enom ha stora f ... d. . A. d ... ' k t . . 1·· "Abstracts of Tit.le" och "Tltle ( , . . . .... · . . . . ,,, ar ig. nor nmgen os ar c.a lnsurance" ( 
t.i·ll·, d. a.· h. a. n ge.no. m. sin .. sj.älslig• a de~. .svårigheter uppstått för flottnin- .4 million. er kr. och. ha.r en. kap. a- .... . • . . . . ( 
fekt kan vara farlig för den all- gen. citet av 750 ton pr timma. Tra- Mam 2331 Bankers Trtist Bldg. < 

rnänna säkerheten. Nyström har .Eldsvåda. Handlanden E. R. versen kommer från· firman De-~-~ 
ay överläkaren vid Lunds hospi- Hedlunds affärsfastighet i Furu- mag iDuisburg, och remtranspor-~~~ 

fö~ldarats sinness~uk, och fruk- dal 
0

har. brunnit ned. Skadorna törer och vagnvändare från den VED OCH KOL i 
tan f~r l.1onQm uppgives vara all- anslas till 60,000 kr. engelska ingeniörsfirman Fraser ··. . ) 

mom. socknen. ·X- «· * & Chalmers Engineering vVork. Basta slag.-Resonabla priser. ( 

ELVS;O;G;LÄN .•. •KRONOBERGS LÄN . .;:. *. ,,, HARRISON BROS i 
.. D~dsolycllij, utanför Trollhättan ... Industriman onikommen vid bil- VÄRMLANDS LÄN MAIN 93 
1 Den 15 juli inträffade vid Myr• olycka. Grosshandlaren Arvid Brunnen ångsåg. Natten till • I tuvan utanför Trollhättan en mo- ~einer, ägaren av Boda glasbruk den. 10 j,uli. u.~br~t eld·~ östma~s- .... _. .................................... ......, .......... ....., ......... .... 

I torcykelolycka, som krävde ett l Algutsboda . socken, avled. den by angsag l 0. Amterv1k, som m- ) e·. R. A•N·o. f o"" n·s· A .. KRING 
människolivr En motor~yklist .A..n- 15 juli å Norrköpings lasarett tiU om några timmar lades i aska. Ett ) · .. . . · . 

i ders Boberg. från Velanda blev i följd av skador, som han åsam- intilliggande bostadshus, innehål- ~i de bästa och pälitI.igaste b1Jlag. 

I ·.en· ... · .•. •.v .. ä.g. · •. k.• ors .. ru· .... ·.·n•g .. • bak. ·i.fr,· ~n ... p.åk·ö· ~d kå;:i. .. d~.d .sig.·.·.· .vid . en b. ilo. ly. eka före- :.~nde t. vå rum, n~.d. brann .. likaledes ~ ;;fte~:n 0~~lt~ed~~~~ ;~s!ö~:d~c~~ 
av en annan motorcykhst1 varVId g en e dag. Jamte en del plank, brader och l de bolag jag representerar. . 

I en kvinnlig passagerare, som åkte Fisken dör av hetta, . Enligt takspån'..El~en observerades fö_:st ' ~·RANK EKBERG ~ 
·1i på .baksätet av Bobergs motorcy~ I meddelande från sydligaste Små-1 a:' en f?.rb1åkande . mo!orc~khst, J ~ lnsurance, Notary Public t 

.
. · ke. 1, b .. lev• s·å ... svår·. t s.k. adad lj.tt h.·on I l. a .. n. d.< .ha·. r .. e.n •. mä.ng. d fI.· sk, gädda, . v1l.ke~ vackte f~lk l krmghggan- ~ 939 Commerce St. Tacoma ~ 

~..., ..... .....,....,im..•....,.....,...ia.'!""'~,,_,... ..... ...,...,,..._..., _ _,,_,......,_..., ____ avled på vägen till lasarettet. Den aborre, •braxen m. fl. slag, i da- de gardar. Da man kom fram ·------------... 
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stodo där långa stunder och tit- , 
SEAMOM'S FLOWER 

SHOP 
VÄSTERNORRLANDS LÄN 

SY.ER~~ ES 1,1lf'#'~~~~~t~·> tade och undrade och skakade pä 
FORNAM- f.~ ... ir~ .. :·· .. ~~~ .. ~.e~?.,1~.~.·.·~\,\11.· huvudet, och undrade, vad Isaks-
STA KVA rif!ibli,~i~~\4_ ~ 1 k 11 d i · - !,?;~:.'J' BERCJivlÅN'S '~7,":t'-1 son s _u_ e me aLt guldet till. -

Rust Building 
Corner 11 th and Commerce 

Sverige'i stodoge av I. 0. G. T. LITE!_ER nrr.::[ \l:(i~'"'f\~%7JT~~0::~~T1j Somliga hade förning med sig föT 
beslöt i Härnösand den 13 juli att ERHAiLLAS . ~~~~I;:\\0;~~'.~~ )~~! att slälla sig in, andra lade upp 1 ~ .,.,,..,...., 

uppdra åt verkställande rådet att OI\II NI ~~~c,;,~1!'~!4c"'' en slant på bordet, och undrade, 
till nästa storlogemöte föranstal- BEGÄR: om de inte kunde få vara med på 

ta om en grundlig ut~edning ~ö- Bergmans Knäckebröd och Carlsons Ansjovis. ett ~örn. Vad va~ det det hette 
rande ordens trycken- och for- nu igen? Inmutmng . . 
lagsverksamhet samt om centrali- _______ I Isaksson tog emot och mådde 
sering av ordens olika expeditio- ten att ånyo och utan dröjsmål r---------------------------------------------------------------------------------m gott. 

ner. Nästa storlogemöte skall hål- s~_ka en framkomlig utväg till upp- l T d f e d ]!~ · - K~n vi inte bilda bolag? frå-
las om två å1·. - Kvartalsavgif- gorelse. ! yst:, tyst:, u a lonv1n G • • ! gad~ nagon. 
ten till storlogen fastställdes till * * * : . . . . . : ÅJO, det kunde man väl. Isaks-
25 öre pr medlem. Efter en lång öRERRO LÄN ! lli'iilllllllllllllllllLlllllldllllllllilllllll ! son växte. Han svällde ut i all 
debatt beslöt kongressen med 69, Prins .l<Jt!gen donerar till öre- ! Tyst, tyst, du.aftonvind! Gå tyst i skog som dunklats ! sin fattigdom. Han fick kredit 
röster mot 34 att upphäva det s. bro museum. Till Örebro läns ! av kvällens dok! Ack. blide, smyg på tå! ! i handelsboden, och folk tittade . ' k. Malmarbeslutet, vilket innebar museum har prins Eugen i dagar- : Ty nattviolen slumrar nu och drömmer l upp till honom som till en pamp. 
förbud för goodtemplare att vara na såsom gåva överlämnat fyra ! om ökad doft och fägring ... Sakta gå! ! Det var bara gumman hans som 
styrelseledamot i svstembolag. Till stycken målningar, nämligen Karl ! ! (Forts. sid. 8) 
ordenstemplare om~aldes folkskol- Nordström: "Djurgårdsslätten," : Visst är du skyrnningsljum, visst är sandalen tyllad ! ... ~ .......... 
läraren Ernst Strandman, Karl- Ivar Aguelin: "Flickporträtt," H ... el- l i daggens lena silke, men - ändå j Smör är ~~1 
stad. Även övriga ledamöter i mer Osslund: "Angermanälven" ! jag bjuder varsamhet: "Violen drömmer ! bättre. Vårt smör kärnas av ( 
storlogens verkställande råd om- sa~t Marti~ A?erg: . "Heden." ! om ljuv förkovring . . kvällsvind, gå på tå!" ! bästa kvalitet grädde. I 
valdes utom överlä.rar:n A. Karls- Prrnsen besokte 1 v~ras museets ! .. .. . . .. ! CRYSTAL CREAMERY 
son i Surte, som pa grund av nyordnade tavelgallen och uttala- l Se, stangeln slrnlver JU! Ar andedräkten kylig : (Crystal Pal M k t) 

· d d.. ·i · t t . · .. ' • ace ar e 
långvarig sjukdom undanbett sig e arvlC s1t s ora mtresse for ! din andedräkt? Jag nästan fruktar så! : -~~...-... ..... """""'""""""~~~·~·-~ 
återval. Till överintendent för planerna på anordnande av en me- l Men kanske blomman räcles för din mantel : 
ungdomsverksamheten utsågs i ra 01 mfa~tande samling yngre ! som ej är dagerns gyllensydda, blå. ' l 
hans ställe folkskollärare Björk- svens' malarkonst. Det är detta : : 
man, Tällberg. Förre ordens- intresse för de konstmuseala verk- ! Tälj nattviolen, - men i kärligt nynnad viskan ! 
templaren landshövding S. H. samheten i mälarprinsens eget ! --- i stängelns öron, dennes klockor små l 
Kvarnzelius inbjöds att taga säte i herti~döme, som _nu tagit sig 0 - ! tälj henne hopp! ... Ja, värm du hennes' hjärta l 
verlrntällande rådet. vannamnda storstilade uttryck. l med nynrnmdet: "Det varder blått, det grå." l 

' ll • • • • • 
-i:- -;{-

l!u:ffö' fäns::;tvrni..~cn i Härnösand 

PAlAGE MARKET 
155'.!: Broadway - Vid l 7th St. 

Tacomas enda skandinavi- ' 
ska kötthandel som äges 
av innehavaren. 

har en konfer'.ens hållits med re- J' öS~il'EmGö'Jl'.ILANDS Li~N 
prese:ntanter, uppgående- till över ~\tvids hen1!bygdsgård. 

: Du mojnar, aftonbris? Säz, är din moJ·nan slummer? ll I I , ~ · • OJLE JACOB"'ON I i Skall ino:cgon:-ml dig hos violen nå? ! "" ' nuehavare 
• <"] . 'l l ,,.. . . d • : ,.;_za1 uag i.ormmma, att JUSt u har ammat : 

. . ' • • . . PETERSOI'l 

PRINS WILHELM 

skriver i privatbrev till förfat
taren bl. a. följande: 

" • • • ett stort nöje att få 
ta del av det • . • intressanta 
innehållet." 

OllA PODRIDA 
en häftad bok å 160 sidor och 

innehållande 30 galghumoristi
ska berättelser av 

Joseph Swanson 

finnes nu tillgänglig genom 

MARTIN CARLSON 
1216 So. K St. 

till ett pris av 

Endast 7 5 cents. Skriv nu! 

~~, 

Gföm icke att både arrangörer
na av programmen såväl som de 
uppträdande artisterna sätta värde 
på ert erkännande. Skriv och låt 
oss få er mening om programmen. 

BROTHERS 

100-talct, för länets samtliga kom- I naden från Kävelsbo är nu upp
muner. Ordföranckn vid konfo- förd på d_et område på. "Fabd.ks
rensen, landshövding vVijkman, lrnllen" i Åtvidaberg, sorn upplå
meddelade, att dc'm rådande de- tit8 till J\.tvids hembygdsförcning 
pressionen gjort det nödvändigt fö:c hembygdsvårcl, och blev den 11 
för länsstyrelsen att inbjuda lä- juii av för·eningens styrelse avsy
nets kommuner till överläggnin- nad 0ch godkänd. AI'betslöshets
gar om åtgärder för arbetslöshe- komiten i Atvids socken har an
tens lindrande. Tillståndet är yt- slagit intill 100 dagsverken som. 
terst bedrövligt, sade han. I maj bidrag till iordningställande av 
månad uppgick antalet arbetslösa platsen och anvisat tre man till 
i länet till cirka 14,000, medan detta arbete, vilket skall utföras 
antalet i fjol vid samma tid var som nödhjälpsarbcte och ledas av 
5,331. De olika kommunrepre. sen- I pe~·son, tillsatt av hembygdsför
tanterna redogjorde sedan för ar- emngen. 

i ett dofters leende? Måhända så! :i 
: Jl1fonack, min blomsterängd! Mitt hjärt.as kala! i 
I! Bds viixLe där 1.ill nordan, kall och grå; 1002-4 South K St. - Main 331 . . . l!I 1-Im längtans nattviol, av stormen skördad, ! 
I!; hon doftar i:iuvligt i min sjä1 - iindå . . . !' · 
1:1 ~ 
.

1

:i Där skal! hon aldrig, alddg kylas, aldrig rädas, l ' . . : och allt är hennes där - ej blott en vrå. l 

VED och KOL, MJÖL, FODER, Hö, KALK 

Gödningsämnen och utsäde 

I! Dit. - _dit min, ~-~~e. svävar, när_ ha~ vingats, i 
I
' dit sl,all ock n.,1arcv10len med m10- aa • 
' b b • -. ' 

[
i Gunnar A. l . ' . ' 
L •• -----~----•=-----------------------------.. -----------------------------==~ betslöshetens omfattning i resp. 

f~~., Vårt:~~) l 
I "BETTER CLOTHES 

FOR MEN" 

kommuner och utsikterna till dess iSAKSSONS GRUVA 
Av Oiof Bmuå 

att gubben sitter innanför fönst
j ret och slötittar utåt väggen. Och 
han hör allt det där. Gumman 
är 
varit 

Callson ® Ahnquist 
TACOMAS SVENSKA SKRÄDDARE 

501-2-3 Washington Building 

lindrande genom igångsättande av 
diverse arbeten. Som ett allmänt 
önskemål framhölls, att ökade 
statsbidrag måtte beviljas kom
munerna för igångsättande av ar
beten, såsom vägbyggen och skogo 
vårdande arbeten, då många kom-

- Bättre upp, du, svarar han. 
Ty under natten har en plan 

mognat hos honom. Det må va
kyrkan, gubben har nyss ra guld eller inte, men nu skall 

skåpet och tagit sig en han låta sin lampa skina. Och 
Han bodde i en liten skraltig [ !maber, och det \ljälper ju alltid sen får folket kalla honom sko

stuga uppe i skogsbrynet, gubben till att sätta fantasien i rörelse. jare eller inte. 
...,,..,..,..""' ............. """" ...... ""' ............ "'""" ............ """'~ ...... ~ ..... """"""'~"""~~~· 

. . .. Isaksson, han och gumman hans. Han kommer i skälvning, ty dröm- - Å tusingen, säger grannen, 
~une.~: egna t_'.llgån_gar."Ic~;:e .~"i,ck~ I De voro rätt gamia nu och grå men om guldet ligger honom ju vad skulle det vara? .. 

}i:i:illlllllliiiillllllll\llllilllli!llllllllllllllllllllllll!ll!lllllllllllliilllllll.lllllllllHillll'illlllllllllillllllllllllllllllllll\llllllllllllllllllllllllillllllllllllllllli1l\llllllillllllllll:llllllllllllllllllllllllllll!llllilllllllllllllllllll!llJl)I 

L~ll foi att meta vmte~n,, .~rbets och något vicfase var det nog inte i blodet. Och nu kan han inte Isaksson tar upp snusdosan och [ ~1 
loshet Konfci'ensen beslot att I b ·· t d . ·i • ·tt t'll 1 "t .. 1 ••• b · d s· t l · ... 1 · .. . · . - . . ocrvan · mer nagon av c em, men SI . a s i a oc 1 sma an .. rn langre. JU er. a ·ar ian en pris SJa v. 
vadJa till parterna 1 massakonfhk- nog satte de näsan i vädret ändå Så fort pojkarna gett sig av, fr,r Under tiden ger han akt på hur I~ 

GöR SVERIGERESAN MED 

I alltid, fast de hade det knalt och han i väg ut på gårdsplanen och ivrig den andre är, och det bara 
nog stretade de frän morgon till bort till den där stenplätten, som gläder honom. Han drar med flit 
kväll på allt sätt med den fat- liggei' knappt några tum. cive1 ·ut på tiden för att grannen skall [ ;:;:: 
tiga lilla hårda jordbit de fått till jo1dytan. Det är just inte myc- komm'.1 riktigt i darrning och. ~ 

I döddagar .so11; en ersättni,~1g tö1· ket med ~en, ~nna~, äi~ att man, först därefter säger han det eu-j I 

I 

all.t det slit ae lagt ner pa herr- om det vill sig va1, Kan snava da ordet: / ~ 
gården. De hade en kostaclrnre, på den och få ett eller annat - Guld! ~ 

som gav litet mjölk, och så var I n1ärkc i pannan. Men just nu M:en han säger det så lågt och ""' 

BIG BEN OCH BABY BEN 
Repareras för 75c 

Andra klockor och ur repareras 
även till rimligt pris 

Allt arbete garanteras för ett år 

K.. A11dersen 
1216 South n: Street 

BILLIGT 

det potatisåkern. Det var ju inl:e I får gubben för sig, att den i alla andäktigt, att han samtidigt nä- 1 8 

mycket att syssla med, men gub- fall är bra märkvärdig till ut- !Stan får tårar i ögonen · · · [ :'.,::illll:l!illllllil:lll:llf!llllllllllllllll'lllllllllllillllllll!llllllllllllllll!illllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllilllllllllllillllllllillllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll 
ben brukade gå på "beting," som 1 seendet. Se bara på de där åd- Och då stirrar grannen på ho- ·-·--· 

ATT LEVA 

I SVERIGE 

han kallade det, och tjänade allt- l'orna, tänker han, och ordet nom, som om en planet ramlat 
så en slant här och en slant där. "guldförande" rinner honom i ned och snuddat vid näsan på 
Och inte såg det precis ut . som minnet. Han står där och tittar, honom. 

1 
om han tänkte lägga sig att dö I och hur han tittar, så fattar han - A . . . . må dä . . . I 
i brådrasket inte . . . . , ett beslut. I väg in i boden ef- - Jo, du, myser Isaksson, föi· 

Lägsta biljettpriser på 1 Det var närrJigen så, at gubben I ter ett borr och en slägga. Och det var en sån där geolog här i I 
många år Isaksson i alla sin dagar, så så tillbaka igen. Och så sätter går och tittade. Och han sa, att / 

långt man kunde minnas tillbaka, han sig grensle om borren, med det fanns. 
Den NYA Turistklassen I hade haft föi· sig att han en gång bäst söndagskläderna på, och - Å • • • . må dä . . . Och 

(f. d. Andra Klass) skulle bli väldigt rik. Hur det dammar på med släggan, så det vad hette han för något då? 
, , K~ngs.~olm och Gripsholm . ·skulle gå till, visste han ju inte '1 fliser om ögonen på honom. So- Då stramar Isaksson till. Han Ei,cle1a vagen .......... $110 mm. 
Tur och retur .......... $180 min. bestämt, eftersom han inte själv len gassar på, och han blir svet- verkar misstänksam. 
, .· .. Drottningholn: . gjorde några ansatser för att bli 1 tig. Folk, som går förbi ute pä - Det säger jag inte, små-
Endora vagon · · · · · · · .$102•50 mm. d t t d t l 11 l'l f' ·· t f"" ' ,. 1 t"tt tt 1 h l" l t f llt l Tur och retur .......... $170 min. e , u ·an e s m .e I rnom qga vagen, s annar orvanac oc l I· ·ar pu Tar ian em rg 1e ·s u · oc 1 

--- j på honom, menade han. Men åren in till honom. smått högfärdig över sig lögn. 

K h
T

1
redje 1KlaGss_ h 

1 
I runno hän och det ena med det _ Vad tänker du borra efter Men vill du tala om'et så får du. 

ungs o m oc 1 l'lps o m . .. . ' ' .. · 
öst·g· ..... $85 Tur och retur $13? I andra, men Isaksson gick dar lika vatten, Isak, frågade de för- For ser du, ma.n vet aldrig, vad 
.. Drottningholm fattig för det och tuggade sitt I vånade. man trampar på här i världen. 
ostg .... $82.50 Tur och retur $134 0 h ·· d 0 h · t I D t k b 0 d d h ___ 1 snus. c an a gav an 111 e Gubben har inte tid att titta e an vara a e et ena oc 

Kungsholm och. Gripsholm I tapt. För han gick och väntade upp. Eller också är han o-enerad det andra. Och sånt här kan 

Drottningholm Cabin Klass , . e er oc sa ra . . '01 an sva- .. • .. • 
l:a klass endera vagen .. $145 min. I på "det där .... " Och det kan-, 11 . k • "dd F'"- 11 '"' litet var få gott av, ser du. Ja, 
En väg ..................... $120 ske var rikedom nog. rai· bara: och forresten sa ser du val ad-
Tur och retur ....... :.· .. $222 min. Då hände det en sommar att _ Alltid borrar man efter nå- rorna där · · · · I 
Återresan ~an ske nar som helst en av poJ"karna på herrgården 1.:r d t , ~ 1 h 0 

mom två år . o-ot. ·iur e var, sa {Offi an sa 
· var hemma och hälsade på. H~n "' Då gå de vidare. helt in i detta, att han till slut ! 

hade en studentkamrat med sig, N"" k 1 f • själv trodde på det blint att det Turlista frå.n New York: 
KUNGSHOLM ....•.•....... 15 Aug. 
DROTTNINGHOLM ......... 25 Aug. 
GRIPSHOLM ............... 1 Sept. 
KUNGSHOLM .............. 15 Sept. 
DROTTNINGHOLM ........ 22 Sept. 
GRIPSHOLM ................ 4 Okt. 
KUNGSHOLM .............. 13 Okt. 

Följ med en av våra 
SäUslmpsresor till Skandinavien 
Alla utgifter, från New York till· 
baka till New York, inbegripna. 
25 dagar $181 - 31 dagar $207 
35 dagar $227 - 42 dagar $275 
45 dagar $292 - 50 dagar $317 

För vidare upplysningar, beställ· 
ningar av hyttplats. biträde vid ut· 
färdande av nödiga papper, etc., hän· 
vände man sig till närmaste agent 
för linjen eller till 

SWEDISH AMERICAN LINE 
W9 White Bldg., 4th & Union, Seattle 

MAilTIN CARLSON 
1216 South K Street Main 8320 
Hedberg Bros., 508% So. llth; ·John 
'foley, 306 F'i<lelity Illdg., F. C. Hew· 

. ar gumman ommer 1em ran • ' 
och den gynnaren skulle bh geo- k k .t bb d" .. lag guld och slumrade nere i jor-.. yr an, s1 ter gu en ar annu 
log. Nar de nu en dag voro ute I h h d k . . dens djup under den där elän-.. . oc amrar, men et an JU mte 
och spankulerade och sokte efter 1 11 . å d.. 1 . d diga stenplätten Det kunde hän-

0 • • 11e er hgga s ar allde es 1 agen. • · 
nagon upplevelse, sa gmgo de I .. .. . ,, .. da, nagon natt när han inte fick 
också även förbi Isakssons. Och - Vad gor du for nagot · sa- ro i sängen för alla sina dröm-

ger hon, ~ch s~annar. mar, att han gick ut i boden ef-då får den andre se en bergs
knalle innanför staketet. Det var 
inte så gott att veta vad det var 
som for i honom, men han stan
nade i alla fall och sade: 

Gubben tittar mt~. heller nu upp. ter slagrutan och började konstra. 
b - Det ser du val, svarar han Inte kände han något, inte, men 

ara. han inbillade sig ju en hel del. 

- Tänk, du, om det är guld i 
den där .. 

Då skakar hon på huvudet och 
går in. Ty hon har ju i alla år 
varit van vid att han haft sina 
infall ..•. - Du är tokig, svarade herr

gårdspojken, den där g.f!mla sten-1 Men på natten 
strunten. son om guld och 

Men den andre höll i sig. I sig och gumman. 

Och nu rände väl förresten gran
nen runt i socknen och talade om 
att det fanns guld inne på Isaks
sons tomt. Trodde folk det, så 

drömmer Isaks-1 var det bara bra och trodde de I 
bättre tider för inte, så kunde iI~gen hjälpa det. 

Men om de ville vara så snälla I 
kommer en av I och beskedliga och tro det,· så -- Ja, men man har ju läst om, Nästa morgon 

hur foik hittat guld på de mest grannarn?. förbi. 
underliga stälen. Och hur kan - Jaså, du .borrade efter vat-
du veta,· om vi inte just nu tram- ten i g·år du, säger han. 
par på guld. Isaksson titta.r under lugg 

•• a d 

E u 
0 10 sasom gava 

.. .. till släktingar och. 
i 

vann er 

e Ian et 

uget Sound Posten 
Tacoma, Wash. 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och. insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1216 South K Street, 
Tacoma, W ash. 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po-

sten för en tid av ett år. 

P . 'f "' närslutes. renuml'!rationsavgt ten, -rl.00 
1 
.. 

er agges senare. 

i~ amn , ·-··--,---------·--,--··· -------·-·-·-·····-·-····-··-----·--·--····---·--·--

Adress --·······--···---,·---····-··----·-··--·--· .. ·--·-·-··-··:·----··--·--·-······ 

Bon, 903 Paclflc Avenue, Tacorna. Nu händer. sig inte bättre än småler. . · 

kunde ju han, Isaksson, kanske I 
tjäna en slant på kuppen. 

Men folk trodde. De kommo 
och I långa väger . för att se på Isaks-

' .• sons gruva, söm den kallades. De · 11 



1872 .voro· ej mindre än sju ·till antalet. 
voro åtta politiska.• partier med· i valet och år 
1896 sju. 

Det är ett egendomligt faktl11U att det kraf
tigaste motstånd som riktades . ll1ot de domine
rande politiska partierna kom från grupper, som 
ansågo att majoritetspartiernas politik var allt
för liberal, i synnerhet. i fråga om immigran-

' tern:a här i · 1andet. De organiserade år 1835 ·det 
s. k. American Party, som snart omdöptes .till 
"know-nothings," enär partiet en tid bedrev sitt 
agitationsarbete i all hemlighet. Partiet agite
raqe . för uteslutande av. utlänningar och utlands
födda vid. tillsättande av ämbeten, för beviljan
det av· medborgareskap endast efter 21 års vis
telse här i landet etc. 

Ar 1855 segrade "know-nothing" partiet vid 
valen i mer .än ett dussin stater. Påföljande år 
utnämnde de ex-president Fillmore som presi
dentkandidat, men denne erhöll vid valet endast 
875,000 röster av över 4 miljoner som kastades. 
Partiet dog snart, men som bekant ha olika för-
eningar tid efter annan sökt återuppliva dess 
principer, 

Amerikanska .liberalismen fann tidigt ett ut
tryck i ett "free-soil"-parti som organiserades 
1848 med följande motto: Free soil, Free speech, 
Free labor, Free man. Paritet dominerades av 
abolitionister som i partiets "platform" insatte 
<len punkten att "Congress has no more power 
to make a slave than to make a king." Free
soil-partiet lyckades tiUsätta ej mindre än sjut
ton kongressmän, men dess presidentkandidat 
visade sig ej synnerligen populär utan besegrades 
med . lätthet. Då Lincoln uppträdde på scenen, 
absorberades "free-soil" partiet av det nya repu
blikanska partiet. 

Greenback-Labor partiet (1874-1884) utgör den 
amerikanske arbetarens första försök i riktning 
mot självständig politisk handling. Sedlar ut
givna under inbördeskriget sjönko i värde till 
mindre än hälften och "green-back"-partiet pä
yrkade nu att endast av regeringen utställda 
papper skulle godkännas. Partiet yrkade också 
på kortare arbetstid inom industrien, inskrän
kande av jordprivilegier för järnvägama, etc. Ar 
1878 valdes 14 kongressmän av partiet och dess 
presidentkandidat erhöll över en miljon röster. 
.sex år senare sammanslogs partiet med "anti
monopoly"-partiet, men detta varade heller icke 
länge. 

Kvarlevorna av dessa två partier organiserade 
sig 1891 till ett People's Party, vari ingingo åt
skilliga grupper, såsom Farmers' Alliarices, o. s. 
v. "Populisterna," som anhängarna av partiet 
kallades, agiterade för fri myntning av silver, 
graderad inkomstskatt, regeringens övertagande 
av järnvägarna, telegraf- och telefonkommunikac 
tionerna, och för val av president, vicepresident 
och senatorer genom direkta val av. folket. Par
tiet fick vid valet 1892 ej mindre än en million 
röster. 

Av andra minoritetspartier kunna vi nämna 
Socialist Labor Party, som ännu existerar. Detta 
organiserades år 1883. Vidare ha vi Progressive 
Labor Party, stiftat 1886. Samma år bildades 
ett Ullited Labor Party, som ivrade för Henry 
Georges "single tax." Redan år 1869 fick landet 
ett Prohibition Reform Party. Dess första presi
dentkandidat erhöll endast 5,600 röster, men 
partiet fort.satte sitt arbete .i åtskilliga decennier. 
Ja, m.an kan tryggt säga, att förbudsgrupper av 
olika slag ända fram till våra dagar bygga på 
samma grund som P. R. P.-partiet. 

Socialist-partiet (Socialist Party) har varit al}:-
1.ivt i alla presidentval på senare tid, men dess 
kraftigaste insats gjordes 1920, då partiets pre
sidentkandidat, Eugene Debs erhäll ej mindre än 
920,000 röster. 

mötena. i ett stort tält och förli" 
den söndagskväll var det alldeles 

bristfälligt, det visade oss denna 
::;torm, Det hus som är byggt på 

överfullt. .,, sanden.faller då ·stormfloden kom-
* * * mer. Det må vara bankhus eller 

Köpmän, kontraktörer och de andra. Är icke grunden fast, då 
olika industriernas män av alla är ingenting beståndande. "Huru 
slag ha nog fått göra förfärliga hava hjältarna fallit?" Jag tän
förluster under det senaste året. ker på Kreuger, Insull och många 
Den ena banken efter den andra andra med dem. Jo, de ha fallit 
har ramfo.t, det ena affärshuset ef• därför att de saknade fast grund 
ter det andra lilraså, och särskilt i stormens tider. Vem som ·helst 
de stora . hotellen ha fåtf slå van- kan stå i vackert väder, men att 
tarna ;i bordet. Många hoten kun- stå i. prövningens stund, det tar
na köpas för 40 ~ents på dollarn, : var säker mark. Må vi bygga 
men ingen vill ha dem ändå. på klippan i både timlig och and
Stängda handelsbutiker överallt, lig bemärkelse. 
och skyltar "Forced to sell" över * * * 
hela .staden. När skall det bli an- Jag sätter stort värde på Puget 

Anthony M. Arntson 
Attorney-At·Law 

911 ,Fldellty Bldg. 

Telephone Broadway 1418 I 
-. ........... ~ ........... --.. ..... .,,...,....,, ........................ 

i J. M,h'ARNTSON ~ 
Skandinavisk advokat ( 

Praktiserar inför alla rätter ( 
MAIN 5402 ( 

~ PUGET SOUND. BANK BLDG. i 
~.'l;lwr ........ ~ 

DR. S. P. JOHNSON 
Tandläkare 

206-7-8 Pioneer Bldg. 
First Ave. & James St., Seattle 

BÄSTA GLASÖGON 
från $1.00 till $5.00 

(Varför betala mera?) 
Ni måste bli nöjd, om icke byta vi 

om glasögonen kostnadsfritt. 
E. S. GUDMUNDSON 

728 St. Helens Ave., Tacoma 
~ .............. ~~ 

J FE VISELL co. 
Books & Stationery 

Office Supplies. 
Tickets to any part: of the 
world over the best lines. 

909Vz Pacific Ave. Tacoma 
. ..,.,.....,....,, ...... ...,, ..................... ,,..,....,,.,.,..,... ......... 

Ed Sproule's Butter Store 
Smör, Ägg och Delikatessvaror. 

Publix Market 
Första dörren från 11th St. 

·~~ 

l~~.ä·r·.·.o b= .. ~.:::;~~~ såväl dag som natt. ( 

TUELL FUNERAL HOME I 
~· 2215 Sixth Ave. Maln 580 ~ 
"'<;.I ........ ~,....,~ 

I Try the I 
··. Hillcrest M.eat -Market i 

1214. So. K St.-Maln3490 f 
~ FREE OELIVERY ! 
l q,,.r,·h• Always Our Motto f 

----,---~-~~=--~-----~-

John T. McCutcheon 
For Congress 

REPRESENTATIVE FOR ALL 

THJ<J PEOPLE 

NO SPECIAL PRIVILEGE 

FOR ANY 

Subject to Republiean Primarics 

September 13, 1932 

............... 
VI FÖRSTÅ OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KACNLElN HROS. 
906 Broadway 

Tacornas ledande optiker 
36 år i samma lokaler 

Hur kommer det sig 
att så många sjukdomar~ vilka synbarligen trotsat 
berömda läkares konst, ge vika för de milda verk· 
ningarna av ett sådant enkelt husmedel som 

DR. PETERS 

I 
Emedan den går direkt till roten av det onda, orenheten i 

systemet. Den är beredd av rena. hälsogivande rötter och örter 
och har varit i bruk i mer än hundra år. · 

Ej en apoteksmediein. Tillhandahålles direkt från laboratoriet av 

DR. PETER F AHRNEY & SONS CO. 
2501 Washington Blvd. . 

(Leverera& tullfritt i Kanada.) 
CHICAGO, ILL. 

~ ...................................... _-;'~ .......................... ~ 
i GEÖ. J. WEILER 1· -~-i SKRÄDDARE l!:C~~~~~ 

0 lrtsät·t.ning a.v· . nytt fO.·.d. er I damers ! WHY PLAY JAZZ? i kappor och herrars rockar ~ • 
~ 1220 So. K St. . Main 6638 t I P . . . f 11 ir· M · I7 I Hemstitc. h. i,·h .. g. ! r1ze wmnmg ess~y. o .tn1ss arian iearns, 
l > • Ramier, Wash. 
""'°'""""" ........... """"' ........................ ...,.., .... """""_ 

~ "Have-Always-Lotsa'-Friends-Hourly-Impress-Lovelorn-
~~ .......,. i Listencrs-Joyously-attune-Zipping-Zithers." 

B. PA ULSON I 
Juvelerare 

l :a klass urreparationer 

(Nära 11 te och K) 

~ -1 Phone MAIN 5620 for a copy of our FREE BOOKLET. 

~ 
1016 So. 11. St., Tacoma, Wn. I~ 

~~~~~l::::::::::::::::::::=:~::::::.:::=.:~:==:= ~ Svensk Advokat ~ • '" 

Broadwa1 Theatre Bnilcling Corner 9th and Broadway 

J Notary . Public ( 

~ 602-603 P. S. Bank Bldg. ~ 
• • 
_________ ,,.,,., _____ ~ 

-

New 
Cars 

Used 
Cars 

Complet·e Equipped Shop at 
your service 

Arthur · Espeland Motors 
6th Ave &. Stat~ Main 6114 

~..........,...., ..................... .,. .............. .,. ......... ,,,. ....... ~ 

1 

WASHINGTON CO-OP 
EGG & POULTRY ASSN. 
Will Buy comm01{ and preferrad I: 
stock d above Co. 1929, 1930, 1931 
itl1d 1.!}3~ k;sue3. We give you best I 
n1arket pr,lces. _ I 
r, ~· Eewso;ii, Ma.!n 5781!· a.oa 1'.i.o~no 

I SKANDINAVISK RESTAURANT 

I 
"MARY'S LUNCH" 

Mrs. Oluf Olsoli, Prop. 

· . Special. l\i.im·chants Lunch 25c 
1103 Tacoma Ave., Tacoma, Wash 

PRI TI 

W E ARE fully equipped to 
do every kind of print

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

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

"Effidency spclls E\~nomy" 

G 

11or~ll.nda? Det ser nog något Iju- S.ound Posten, som kommer så tro
sare ut; må det icke mörkna igen! get. varje vecka. Jag läser den 
Att hoppa ut genom ett fönster med större iver och intresse än 
när affären har gått un:der hjäl- någon annan tidlling, ty den har 
per icke, ochdet är. minst sagt a1ltid något nyhet från min kära 
de ri~as dumhet. Häri . äro de före detta hembygd, Man glöm
sämre 'än de fattiga, ty jag finner m.er aldrig västkusten när ma.n en 
inånga av de senare bärande på de gång har varit där. Sju år i Ta
tyngsta bö~dor o.ch likväl bita de coma voro verkligen sju goda år, 
ihop tänderna, färdiga att ta ett fast vi ej fara illa nu. Personli
nytt tag i·. ham!llaren · eller mursle- gen ha vi ej . kännt d~pressionen j 1111111111111111111111a111111111111m1111111J/llllU/ll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll 

ven när tillfälle yppar sig. så mycket, ej mer än .s~eom en ·· 
.. * * sann. kristen Uder med sina med

Att världen slfäll få bråttom människor. 
Tack för senast! Vi komma 

snart igen.· med · en . hälsning . i tid-
ningens spalter. · · 

Walfred Westlinci. 1013 SI). :tltn St. 
lllilllllllllllllllllllHllllllllllllllllillllllllllllllllllHlllllUllll/lllllllllllll!IUllllJIJjJfJIDllllllllllllUUIUill 

Pug et Sound Publishing Ccapany 

f m• Soath K Stroet Phono Mmn 8820 I 



Fredagen den 12 augusti, 1932 
~-....., ___ ,.. ________ ............... __ ,.... ___ .,.. ___________ ... 

1 T acoma och Washington 
.~..._....---~ -. ... 

Sätt edra s.parp~n.~ar I verksamhe: I dad, ·och den andre Orin Gunstone, 
·med G pct. vrnst 1 preferred certlfi 24 ° r f 0 Ol · 1 d · ·· 
.cates" I Bratrud Mortgage & Realt> a •. ran ymprn •. av e l son-
·Corporation, 954 Commerce St. dags a county hospitalet. Olyc-

* * * kan, som. inträffade vid korsnin-

PUGET SOUND POSTE'.N 

talet och slog sig ner i Gig Har
bor, där han förskaffade sig ett 
vackert farmhem, å vilket han var 
bosatt 4 7 år. I sin krafts dagar 
var han en hurtig arbetare och 
städse frispråkig som det anstår 
en äkta dalmas. Han efterleves 
av hustrun Mart:ila, sönerna Ar
thur i Tacoma och George i Los 
Angeles samt fyra barnbarn. Be
gravningen förrättades i onsdags 
från Storlies begravningsbyrå. 

-:-.~ * ·Y.· 

Dödsfall. Mrs. Albertina Ny-

ökas dagligen med ett 50-tal eller 
flera namn. För närvarande upp
går antalet till cirka 44,000 och 
det väntas ökas till bortemot 50,-
000 före den 20 augusti, då böc
kerna tillslutas före primärvalet. 

* * ... 
Jetland & Pa\agrutl, 912 Paci

fic aventie, ha allt vad en man 
behöver av kläder och och ekipe
ringsartiklar, bästa kvalitet och 
rimligaste priser. Kom in och 
"nävetas" med Jetland; han är en 
gemytlig Nordens son, som gärna 

5 

HARMONY LODGE NO. 244, SCANDINAVIAN FRATERNl'.rY 

arrangerar 

STOR UTFLYKT 
Söndagen den 21 augusti 

till 

HI-DIVE vid. Surprist Lake 
Dans Eftermiddag och Afiton 

Scandinavian Mutual Society of gen av Pacific och Lincoln avenue, 
Pierce County håller sitt reguliära tillskrives Gunstones ovarsamhet, 
månadsmöte nästa måndag kväll i det han körde fram med full fart 
'klockan 8 i Normanna Hall. Ett utan att stanna, trots stoppsigna
anslående program kommer att gi- len vid gatukorsningen. Hade G. 
vas och som vanligt serveras för- överlevat, skulle han blivit ankla
friskningar-allt gratis för med- gad för. dråp. Båda bilarne blevo 
1emmar och intresserade lands- demolerade. I Bensons auto åkte 
.män som möjligen kunna intres- hans hustru och i Gunstones en 
seras i föreningens verksamhet. 19-årig Olympia flicka. Båda till
Med1emskap i föreningen erbjudes fogades rätt svåra kontusioner 
även damerna, och ett flertal del- men återhämtade sig efter några 
taga regelbundet i mötena. timmars omvårdnad i hospitalet. 

ström, 62 år, änka efter framlidne 
Erik Nyström, avled i måndags. 
Mrs. N. har vistats i Tacoma 41 
år. Hon hade ett älskligt väsen~ 
de och saknas av en stor vän
krets. Hon efterleves av sonen 
LeRoy, brodern William Nelson i 
Tacoma samt två systrar, en i 
Brooklyn, N. Y., ·ich en i Sverige. 
Begravningen förrättades i tors
dags från Lynns kapell. 

språkar bort en stund med en 
1 

. , 

'* * * 
Eldaterande förlovning mellan 

Miss Mary Kizer och Dr. Sture 
Strömberg underhöllo i veckoslu
tet Mr. och Mrs. Leonard Ander
son ett sällskap av tolv personer 
med dinc~bjudning. Smärta, rosen
röda vaxljus spredo bhagligt ljus
sken över bordet, och vackra med 
kupidoner och hjärtan etsade 
namnkort u t märkte platserna. 
Blomsterprydnader av svärdsliljor 
gav en behaglig midsommarfärg 
och prägel åt förmaksrummet. Ett 
anslående musikprogram utfördes 
av Misses Martha och Junett An
derson samt Dr. Strömberg. När
varande jämte värdfolket och he
dersgästerna voro Mrs. Kizer, den 
blivande brudens moder, Mr. och 
Mrs. Reuben Carlson, Mr. och 
Mrs. George Lammers, Miss Mar
garet Lammers samt Mr. och Mrs. 
Oscar Carlson. 

+~ * * 

Auto-olycksödet synes förfölja fa
miljen Benson. För två år se
dan dödades en hans broder tillika 
med tre andra personer i en auto
krasch på Fredrikson vägen. 

- I onsdags eftermiddag blev 
Ole Espeland, bosatt vid North 
18th street, överkörd av en auto
förd av L. C. Nurnberg, och nä
stan ögonblickligen dödad. Olyc
kan inträffade på hörnet av llth 
och G street. Enligt Nurnbergs 
utsago kom han körande med 30 
mils fart. Han såg E. träda ut 
på gatan, taga några steg tillbaka 
men åter träda rakt framför au-

- Nils A. Walin, 79 år, avled i 
söndags eftermiddag i sitt hem vid 
North 48th street. Han hade va
rit bosatt i Tacoma i 46 år och 
efterleves av hustrun Matilda. 
Likbegängelsen skedde i onsdags 
från Lynns kapell och jordfästnin
gen å Parkland gravgården. 

-- Mrs. Matilda Olson, 85 år, 
avled i tisdags. Hon kom för fyra 
år sedan från Alexandria. till Ta
coma och har sedan dess varit bo
satt i sin dotters Mrs. Amy Carl
sons hem vid South 55th street. 

ton, som N. icke var i stånd att Mrs. Olson var medlem i svenska 
stoppa i tid för att undvika olyc- baptistförsamlingen. Förutom av 
kan. Nurnberg kvarhölls i polis- l'virs. Carlson efter~eves hon av två 
stationen för vidare undersökning. söner, fyra döttrar, tre barnbarn 
Espeland var det 32 autodöds- I och fyra barnbarns barn, alla bo
offret i Pierce county detta år. satta i andra stater, de flesta i 
Han efterleves av hustru, fyra sö- Minnesota. Begravningen förrät
ner och en dotter. tas nu på lördag från Mellingers 

kapell. 
·Y.· ·l< -X· 

-::- ·}'.· 

landsman. * 
-lf * * 

Mr. och Mrs. Martin Johnsons 
naturfilm "Congorilla," som nästa 
vecka förevisas å Rialto teatern 
lär vara något enastående i sitt 
slag. "Congorilla" har filmats i 
det mörkaste Afrika, och icke en 
enda scen är konstgjord, utan det 
hela återgiver deras äventyr under 
en högst intressant men farlig ex
pedition. Det är en ljudfilm och 
därigenom förflyttas åskådaren 
så gott som mitt in ibland Afri
kas jungel och genomgå samma 
erfarenheter som expeditionens 
medlemmar, med den skillnaden 
blott att man sitter lugnt och sä
kert i en bekväm teater utom 
räckvidd för det mångtal vild
djur vars tjut tydligt återgivas. 

20% rabatt på allt skorepara
ra tionsarbete hos Holmgrcn, 205: 
So. llth St. (Rust Building). 

The 

Sunset 
Home 

ff Located in the center of the 
beautiful city of Eugene, Oregon, 
with good water and climate. 

1T Christian Home for elderly peo
ple of all nationalities by month, 
year or for life. 

1T First class accommodations .•• 
steam ·heat, electric Jights, hot and 
cold running water, board, room, 
laundry and nursing for one dol
lar a day and up. 

11 Private rooms for single per
sons, apa1·tments with p r i v a t e 
baths fär families. 

Eugene, Oregon. 

For information address 
R. BOGSTAD, Sup't 
172 12th Ave. W., 
Eugene, Oregon. 

Stadium repare!·ingen kommer l<'rälsningsarmen, 1114 So. 12th " 
at utföras på stadens bekostnad strect. Nu på lördag kväll hålles . Av vadaskott blev 12-årige Wil-

Km1gsholm har återkommit frän 
sin senaste Nordkap resa. I ons
dags morgon anlände fartyget till 
New Yorks hamn efter en mycket 
lyckad tur till Island, Nordkap, 
Ryssland och de skandinaviska 
länderna. Bland passagerarne som 
deltagit i färden märkas direktör 
G. I-I. Lundbeck med fru och so
nen G. H. Lundbeck jr. Ett stort 
antal resenärer medföljde på re
san och alla uttalade sig i högsta 
lovord om hela arrangemanget. 

~~~ ~~ 

enlig beslut av counciln i orsdags. friluftsmöte kl. 7 :30 och möte i lJam 1'.~artensen träffad i mån
Kostl).aden beräknas till $1,800. lokalen kl. 8. Söndag hålles sön- ~a.gs, da han lekte med sin jämn
Det är meningen att återställa den dagsskola kl. 10 f. m. Frilufts- ange ~amrat Roy Broker i dennes 
norra delen av stadium "'Olvet möte kl. 7:30 och frälsninO'smöte hem vid So. Tyler street. Gossar
som instörtade vid jordraset sist~ kl. 8 e. m. Alla våra möt:n hål- ne hade fått fatt i Roys faders 
lidne januari, i brukbart skick ge- las på de skandinaviska språken. r~volver, och under dess handte
nom att konstruera ett underlag D~n skandinaviska allmänheten in- rmg brann skottet av, och kulan 
av stockar och plankor med grus- bJudes på det hjä.rtligaste! genomborrade M~.rtensen gossens 
betäckning. Enligt överenskom- - Välkomstfesten förliden lör- ena ~rm samt tra~gde tvärs ige
melse.med skolstyrelsen, skall den~ dags. kväll var synnerligen trev- no mmelvor.~a. Enligt senaste rap
na_ hava hand om uthyrninO' av lig. Ett tack till var och en som port .hava lakarne å hospitalet in
stadium för olika ändamål b men deltog och till alla dem som så tet hopp om att rädda hans liv. 

hyresavgiften skall tillfalla s'taden, hjärtligt och varmt bjudit oss * ·lf * 
til_l . dess reparationskostnaderna I v~lko.~na till denna vackra stad. Minskad lwstnad för stadsäm-
bhv1t betalda. V1 kanna oss redan hemma här betskontorens förvaltning utvisas 

0 

* * * och är det vår innerligaste ön- av det preliminära budgets-försla-
Fr:m Tacoma, med Sverige som skan att få vara till nytta och get för nästa år. Detta mest på 

mål, avreste i onsdags kväll Mrs. välsignelse för skandinaverna hä.r. grund av den fastsatta 10 pro
.Anna .Johnson och sonen Rodney, Vi ha redan funnit många som cents nedskärningen i personalens 
Mrs. Andrew Nelson och sonen ä.ro i 

0

behov av hjälp och vi vädja avlöning. I mayor Tennents de- J. 

Ha~ry samt Mr. Eric Lindquist, till sadana som ha brukade klä- partement har utgiftstaten redu- , 
enligt meddelande från Martin der som ännu äro användbara att cerats från $61,293 till $55,028. 
Carlsons ångbåtsagentur. De av- sätta sig i förbindelse med oss pr Mayor Tennent, vilkens lön i lik
resa från New York den 15de au- telefon Main 487'7. Vi skola av- het med övriga elektiva ämbets
~usti, med Svenska Amerika lin- hämta vad som gives och tillse mäns är fastställd genom lag, har 
Jens motorskepp Kungsholm. att det kommer till nytta och frivilligt reducerat sitt årsarvode 

* * * hjälp för behövande landsmän. från $5,000 till S4,500. Public 
Sällskapsbjudning. Mr. och Mrs. R. och H. Peterson, ensigns. works departementet tillkännager 

Gustaf Lindberg hade i söndags "" ·it * en reduktion av $42,386 i utgifts- , 
e~termiddag samlat omkring sig i Pai·~istyrelsen hade ett ganska staten, nämligen från $577,335 i 

MIDlAND f ARMEN IN
VIGES NU PA SöNDAG 

sitt vackra gästvä.nliga hem vid stormigt möte i måndags, och som år till $477,193. Public Safety 
~~rth J street en del av dem till- r~sultat därav blev lekplatsdirek- d.epartementet är det mest expen
horande deras vänkrets från den tor Walter Hansen anmodad att s1va, och för dess understöd bc
gamla, goä.a tiden. Under glatt resignera. Mr. Hansen hade just gärcs $729,879 mot $742,773 i år. 
samspråk och upplivande av ge- hemkommit från en resa till Los Denna summa är fördelad med 
~ensa:~~ min.neu tillbragtes fle- Angeles, och und~r ha.ns p·ånvaro $462,~55 til~ b~andkåren och $265,-1 PASTOR J. P. PFLUEGER 
rn .. anoen~-~a timmar. Fram på '.:ade. styre~sen vidtagit atskilliga 024 till pohskaren. - Även coun- Pres., Luth. Welfare Society 
kvallen bJods på supe, och gäster- andrmgar 1 reglerna för parker- ty budgeten har ansenligt reduce- I .. O' • 

0 

na gjorde all ;heder åt de smak- nas handhavande. Mr. Hansen rats ,ehuru välfärdsdepartementet I ~o;:ida~ ~fte:m1ddag kl. 3 halles 
lig~ r:ied Mrs. Lindbergs mäster- b'.:traktade sekreteraren i park- g~r anspråk på en förhöjning, ~!~c~;l mvignm~. av Midl~nd f~.r-
kulinara konst tillagade rätterna. namden, Harry Doten som upp- namligen från $115,450 i år till , det hem for arbetslosa man 
I~bjudna voro Mr. och Mrs. c. J. '.1ovsman till dessa ändringar, som $157,156 nästa år. som ano~dnat~ av Lu~,hera~ Wel-
Lmdquist, Mr. och Mrs c E .

1 
mgalunda föllo Mr. H. på lä'Jpen * * -it· fare Society i f. d. Boys Par-. · m1 I .. . ' · ental School" 'tl M"dl · 

Carlson, Mr. och Mrs Bertil folJd därav uppstod mellan de Liberty partiet höll i måndags vi I and, cirka 
Johnson, Mr. och Mrs. . Martin båda herrarne e~ ordtvist, som ett förberedande organisationsmö- en halv mil söder om Midland, vid 
Miller jämte dotter Mary Louise ändade därmed att Hansen gav te härstädes för att utvälja de Portland. a:venue. 

TEATER- YTT 
Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

BLUE MOUSE 
Now Playing-

"MISS PINKERTON" 
with 

Joan Blondell and George Bl'Cnt 

-25c ANY DAY ANY TIME-

FOX RIALTO 
Sun-Mon-14-15: 

"PASSPORT TO HELL" 
Elisa Landi and Paul Lukas 

1/ 

Tues-Sat-16-20: 
"CONGORILLA'' 

Sponsor, 
Scandinavian · Hour 

K.V.I. 

KOSTNADEN 
De moment som be-

stämma k o s t n aden 

för vår betjäning ha 

intet att göra med 

sättet för betjänin-

gen. Prisen variera 

visserligen, men själ-

va sättet för betjä-

i iJ 

I~!. 'JJ ,, 

~;, 

.Mr. och Mrs. Charles Holmes järn~ Doten en "sinkadus," som sände män, som vid partiets statskon- t«J~ .ett t1d1ga~·e nummer av denna 
te dotter Mrs. Roy Moore fr" denne sprattlande till golvet. Där- vent den 13 september skola före- . I mn~ redogJorde vi för hemmets 
Albequerque, Mexico, Mr. och M::. på följde styrelsens anmodan om I slås till kandidater för federala ~i:ednmg. och .. anor~~1in~~r, _vilka 
Carl Rosene, Mr. och Mrs. Albert Hansens resignation. Enligt reg- och statsämbeten. Till kandidat . m~a att satta hJalpforemngen 
Wekell, Mr. och Mrs. T. Sande- lementet är emellertid parkanställ- för U. S. senator utsågs Seattle i -~tand. att på .~tt praktiskt och 
gren. da berättigade till förhör innan advokaten Frederick Burch vete- hogst till~redsstallande sätt bere-

- Mrs. A. B. Swenson firade i· avsked från befattning~n och ran legislatur medlem o~h t1·11 dabsys~:lsåttning och härberge för I nincren och vår 

å 

·· ·1· ' ar etslosa o h h ... 1 b l .. b per-
m ndags födelsedag med lunch- moJ igen kommer Hansen att göra eventuella g u ve r nörskandidater . . . ~ Ja P e lovande. 
bjudning för sina väninnor tilll .. - anspråk på denna rättighet. Tem- nämndes metodistpastorn L C Vid mvigmngen kommer pastor sonliga omsorg är li-

10 .. h · · 1 0 C Karlst ·· f"' 1 
ra. nde deras gemensamma "birth porart ar parknämden utnämnt Hicks från Kels.o och Dr E . . rom, som or tio år I .. d I 
day club." Värdinnan födel ~ Alfred Hodges, som hittills varit Barnes från Seattle. . . s~.da1: grundlade verksamheten I vagan e. 
dagsbarnet, förärades ~n fin-~: b~trädande lekplats superintendent, * .,, * h~r i1. T~co.ma, att närvara och . Y 

VASAHOTEL 
TACOMAS SKANDINAVISKE 

HOT EL 

1330Y2 Pacific Ave. 

PAINT 
Your House This Month. 

We handle National Lead Co. 
Paints. High quality and abso
lutely dependable-and priced 
right. Let us show you how 
little it costs to paint now. 

SPECIAL-Lustrelac has been 
red11ced from 1.65 per quart 
to .......................................... $1.30 

SPECIAL-Enamel kitchen can 
with galvanized inner can. Foot 
lever to raise lid, only ........ 75c 

PROGTOR HARDYIARE 
& GYCLE SUPPLY 
Next Door to Home Market 

2606 No. Proctor PR. 0978 

. 

. 
~~~~~~ ..................... """ ..... """"""""""'""" 

oModern Equipment 
Expert Spotting 

THE QUALITY 
of our finished work defies all 

competition. 

PRoc. 1102 

ew Era 
Cleaners 

·rwo Stores to Serve You. 
3823 N orth 27th Street 
2703 North 21st Street ............... .....,.. ........ ....,........,. .......... ...,.... __ ......,,.,,.. 
Hank's Beauty Salon 

Permanents-Special 
$2.95 

bo'd'°'"via av top., glas. Efte,.. bli Mr. Hansena eft.,ITädare. Skatt~åteIDetahoing. Som ,.~ halla_m~gmngat&let. Ett väl valt c3J-;tf~~Q, 1.~ 3907 No. 27th PR. 0517 
middagen förflöt under animerat .,, ·~·. * sultat av det utslag som federal ~.?h .. m~ressant program kommer •§Distinctive Gfzmeml 5eruice 
samkväm och efter inmundi'..,.and t Svensk Gig Hai·bor pionier död domare Webster nyli.,.en fa··11t i' or ovrigt att bJudas, och allmän- Phone:·Nain 7745- ! I J bh" "' e E .

1 
. · · b heten häls "lk m •AcOMA AvE. o mg Supplies c tr t 

av en deliciös lunch åtskilldes säll- ;x1 { Sandm, 83 år gammal, avled den av Great Northern inledda as va ommen. Alwa' ' on ac s 
slrapd. Fästligheten fick även a ett hoapital här i staden I aön- rättegången om taxeringmduk- . Tawma Bua Co~pany arrange· ya ,-,ady to """ 
karaktären av avskedshelsning till dags .. Han var född i Dalarne, tion måste Pierce county återbe- iar extra:ur ut till platsen, med . ' FITTS PLUMBING CO. 
M>aa Agn" Swenaon aom ft kom bli Amerika i början av 1880· tala ett ömakott på $1ll 933 avg~ng fran den gamla Interurban I GLADYS ROSE SALON PRoc. 1886 PRoc. 4330' 
tt ' e er ... .. ' ' stat10nen kl 2 ·30 4102 No Ch 

e .. ,.. par veckors angenäm visit i s~m, Jarnvagen erlagt i skatter · · e. m. I 2706 No. 21st St. PRoc. 0412 · · eyenne 

foraldrahemmet begav sig på åter- BJORKMAN & SON for aren 1925 och 1926. För att . "' • • . v?.gen till New York. anskaffa medel till detta utlä CLEARANCE SALE 1 Special This Month: STEAK DINNER.........--
·* * * 1016 So. K St. B'way 2114 I måste county commissionen uta~~ of Ha;rdware, Paints, Kitchen ~o~pl~1~1f~r $

5
.00 Ringlet~S ! With Fruit or Vegetable salad I 

T1·e a~to-dödsoffer. I en auto- ~ava alltid på lager ett I ordna extra taxering i nästa års Utensils, etc. now going on. Sharn:Poo, Fing~~~;;_;~;-·······$ • O Bread, Butter,. and 35 ' 
krasch i fredags kväll blevo två rikt urval av inhemska och budget. DRUMM Ha1rcut ............................ $1.00 Coffee ................................ C 
personer livsfarligt skadade· den Il importerade delikatessvaror I' "' .,. * i Facial •...................................... 50c De Luxe Ice C~am is going 
ene Rudy Benson, 27 år,' från Agenter för Registreringen av röstberättiga- HARDWARE CQ Sha~poo, Shadow Wave, n,ver .. !g . 
.Parkland, blev ögonblicldigen dö· Kurlko ooh Ole Old I d_e fortgå< ännu ganska livligt i Il 27th & Proctor ·I' i H~ircut :········.·····················$1.00 j I JACKS PLACE ! 

city clerk kontoret, och listan PRoc. 0575 l Bring th1s adv. for Specials. l 3312 North Proctor i 



BLUE MOUSE THEATER, 1133 Broådway, Tacoma, Wash. 

NICKELSEN'S GROCERY & · SCAND •. DELICATESS. - 1210 So. K 
Street, Tacoma, Wash. 

HANS JOHNSON'S FEDERATED STORE, Ladies' & Men's Furnish-
ings; 1114-16 So. K St., Tacoma, Wash. 

C. C; MELLINGER CO., Funeral Directors, 510 Tacoma Ave., Tacoma 

BUCKLEY-KING COMPANY, Funeral Directors, Tacoma Ave. and 
So. lst St., Tacoma, .Wash. 

och fiska. Ja, det gällde att gno ~ Skryter, tog Janne j. - Nä, 
genilmölat1l.a ·om allt det har ja ska säja patron; att förra 
skulle kunna klara.s. Men bäst gången ja hölls hll,r oppe å kom 
som Janne gick där och funde- strykandes längs ån, som går 
rade, Eken han upp över hela an- mellan bägge tjärnarna tidigt på 
siktet. morron, så plocka ja ål mä nä

-'-· Iförs i allan dar, att han varna på torra land. Dä va nere 
inte tänkt på det förut! Ty pa ve Trestupet, där ån gör tre små 
många mils . omkrets fanns det fall, å där kunde inte ålen klara 
inte två människor, näst Janne sej över. Bäst ja står .å ·tittar 
själv förstås, som voro så rasan- får. ja se ett par ålar komma kry
de begivna på fiske som handels- pande upp ur ån å. slingra sej 
patron Vågberg och. stins GerdirJ.. fram över gräset å sen krypa i 
Var gång stinsen hade ledigt bru- vattnet. ovanför fallet igen. Pass 
kade han ta Vågberg med sig och mante, tänkte ja, å så passa ja 
dl'a ui. på fiskeri, både sommar på å .högg dom som kom efter, ä 
och vinter. Så när Janne en tim- dä va· minst tio stycken ... 
me srnare trädde in i butiken hos - Nu .ljuger du också, Janne, 
VågPerg, hade. han hela planen sade patronen, men både han ocll 
klar. stinsen fingo E>ej ett gott skratt. 

dag, så gick det tillbaka~ Och' - Nähä, min käre Edforsen, - Ljuger, dä ä lögn dä ja gör. 
Janne måste ovillkorligen ha do- sade handlarn när Janne lagt Va vill herrarna hålla vad mä 

fram sin notg på. disken. Nån mej om, att ifall rii gå1· mä mej 

@,) 

ia I, 
- 9 • n • 

BINYON OPTICAL COMPANY, 920 Broadway, Tacoma, Wash. 

BRATRUD MORTGAGE & REALTY CORP., 954 Commerce Street, 
Tacoma, Washington. 

O!'DAL POULTRY FARM & HATCHERY, Waterman, Washington. 

JOHN T. McCUTCHEON, Candidat for Congress, Subject to Republi
can Primaries, September 13, 1932. 

CARL OSTLUND, County Commissioner lst District, Subject to Re
publican Primaries, September 13, 1932. 

Fru Magnusson hade fått ett 
nytt hembiträde från landet att 
instruera. 

- När Sofi serverar maten, så 
ska Sofi bjuda från vänster sida, 
sa fru M. 

Jo, det skulle Sofi nog komma 
ihåg. 

- Men när Sofi tar bort tall
rikarna, så .göres det från höger 
sida, meddelade· husmodern. 

-Jahaa ... 
- Varför ser Sofi så betänksam 

ut, frågade fru M. 
- Jo, svarade Sofi, att tänka 

sig att man kan vara så skrock
full i vår tid . 

Parentation över en avliden 
båtsman: - Han va orimligt styv 
te måla, Lasse, i tiden, å allt 
som skulle målas ombord, antin
gen dä va rånoclrn häller skans-

dörrar, så va de Lasse som skulle 
göra't. Han marmorera min sjö
manskista, så hon vart som den 
finaste sarkofag, å sen när jag 
skulle gå över landgången i Car
'diff så tappa ja'na i sjön - å 
så sant ja lever, sjönk ho inte 
som en sten. Ho va priciss som 
marmor.· ... 

.,,..-- Nå vad tycker .magistern om 
'min son? Läser han flitigt? frå
gade baronen. sin sons informator. 

- Ahja, så där - jag vill just 
inte klaga på pilten, men sannin
gen att säga, herr baron, pojken 
har rasande klent huvud, svara
de ·läraren. 

- Ah, inte annat, genmälte fa
dern förnöjd, det betyder ingen
ting, jag hade själv i min ung
dom mycket klent förstånd, men 
det försvann totalt med åren. 

kredit blil; här inte i dag. Dä ä i morron bitti kloclmn tre ner te I--------'------------------------· 

~ fhailtoflmiPPwlt!AtStoJPs lM!di1ZBulj1i1q andiliÖ'udiJiiiiJ 

1114-16 So. I{ Street 

slitbara och billigare än någonsin 
för!'. De tillverkas av. bästa slags 
gummi och äro TAX"FRIA så länge 
nuvarande lager räcker. Priser så 
låga som $3.26 fö1' size 4.40-21. 

dåliga tider, å han får allt be- Trestupet, så ska ni få plocka åi 
fala den gamla skulde först se. mä händerna i gräset, levande, 

Janne harskade sig och så sa fin ål. 
han, stilla och lugnt: - Jag slår vad om hela din 

I - Ja, se patron begriper, att badskuld, sade Vågberg, om det 

I 
den här notan ska ja betala i stämmer. 
nästa vecka . så snart ja kommer -'- Och jag lovar dej i vittnes 
hem från Gråtjärnarna, dit ja ska närvaro slippa betala igen för
sta å fiska te söndan. Dom sä- skottet du fick härom dan, be-
jer att ålen går till så ettor fas- 1 dyrade Gordin. 
ligt . där oppe just 1111, så man j - Topp, slå hand på dä då, 
kan ta den mit nävarna. Nu ilm-1 sade Janne och fick handslagen, 
nar ja gå opp te den gamla kol- varpå alla tre kröpo till kojs. 
kojan ve Lillträsket å ligga dar Frampå nattkröken fick Janne 
ett par nätter a fiska i ån å bäg- plötsligt ont i magen och måste 
ge Gråtjärnarna, å han ska få slå vända ut en stund och den stun
lhjäl mej · om ja inte ska få så den varade både länge och väl. 
pass ål. att jag ka.n betala den Så det var lagom att sätta på 
här. struntllotm1. kaffet och väcka de andra när 

Vägberg spände öronen och i han kom in igen. 
lyssnade. ! Vågberg och Gerdin stirrade på 

_,,... Säj, Ed:forsen,. kunde . hk: ' varandra nästan fånigt emellanåt 
jag .få. komma mä på söndagen, i som de bligade på marken, där d;o, 
va; sade ha11. · · I i arla morgon stodo nere vid den 

- Jo,yisst kan patronen dä få, I lillB forsen. Ty överallt i det 
men. skubba sej då å expiera min 

1 
daggiga gräset vimlade det av 

nota; för ja slrn te stationen å ; små och stora ålar! 
lösa ut fiskedon . innan dä stängs. j Va sa ja, flinade Janne. 
Stins Gerdin vill vist följa mä . Ser ni att ja vunnit vadet nu 

l 
han ock. . . j kanske! . 

714_
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p T · A . . Tacoma Wasb. ~ Jo, inspektoren, smilade han i . Men de båda andra fingo inte 
aci IC. ve. ' · C 

1 
i luckan, dä ä så att Vågberg å ' tid att svara ens, de bara ploc-

- ~I ja ska sta te Gråtjärnarna å fi- ! kade och stucko ihjäl dem så fort 

·-- ·,___,,,.,,. l·s·ks·. o.m· -.sönd .. a.g. ·.A nu·. sk. ulle ja; de hunno oc. h voro synnerlig.·en 
.....,....._..,.,.......,...,."""....,..,,...,..""",..........,,~...,..,.........,~""f' ....... .--......,,,............... " så väl behöva dom där fiskedo- 1 imponerade. Hade de gett sig 

· nen ja skrivit efter, men ja har tid att reflektera en smula, skulle 
'1 inga pengar för dagen.. de sett att varenda ;'l,l var sandig 

. ~~insen, som .Yed.~n. hade . et: efter den_ rin~ av sand, som 
0

Janne 

I stra· .. n. 0.""t.· och o.bo .. nhorhg. t.s.var pa lagt ut l graset runt om alarna 
får ; tungan, höll inne med .det. . I för att de ej skulle krypa i-1er i 

- Rackarn anacka. Han hade ån. På fredagsnatten hade han 

ju !ed.ig. sb.'nda.g .de .. n.· .n·u ko·m· mande! 1
1 
fångat dem och haft dem i sump 

- ··Hör nu Edfors, sade 11an till i natt, varpå han gärdat om 
tvärt .. Jag kan ju förskottent be-

1 

dem med en cirkel av sand och 
loppet, men då vill· jag följa med släppt dem i gräset . . . 
pil. fisketuren. j Det var en storartad historia 

Janne grinade och kvitterade för Vågberg och Gerdin att be
ut sina don och tågade hem med 1 rätta vid hemkomsten, huru de 
bägge problemen klarade utan ett! plockat ål på land med bara hän
öre . . . Och under hemvägen ! derna uppe vid Gråtjärnsbäcken. 

•4--'---'---'-'--"-"'---'-~-'-'-'--'--'--'----------,--,--:..-----"--'--'---"'- l han ut en ny plan att I Gerdin skrev till och med en notis 

ko. m .. m. a. · ifrån. det. i fortsä. ttningen 
1
. om händelsen. i orstidningen, och 

också, och att den lyckades skola detta lockade andra till fruktlösa 
vi se ·av det följande. I försök att plocka landål däruppe. 

Det var ·bestämt att Janne Hade bara Janne låtit bli att i 
skulle bege sig av till fiskevattnet en svag stund berätta sanningen 

Waterman, Wash. f 1 .. P··å ... lo.·r .. d. agen.
0

. ~~r a. tt l~gga. ·.do.nen I f~r ~in käring, så .. hade allt
0 

gått 
I och sent• pa krdagskvallen. skulle val I lås. Sen holl hon pa att 
Vägberg och Gerdin. anlända till spricka innan hon fått tala om 
kolkojan. det för en grannkäring, och den

Men, tänkte Janne, va gör dä na i sin tur led formliga kval 
om jag ger mig sta redan på innan hon fick historien serverad 
fredagen .. .. . • direkt till patron Vågbergs ge
Aldrig någonsin mådde patron mål. Och så var det Vågbergs 
Vågberg och etins Gerdin ,Så bra och Gerdins tur att lida. 
som när de befunna sig ute i Janne Edfors kunde inte be
vildmarken .på fiskeri. Nu sutto gripa varför han blev nekad kre
de på lördagskvällen i. den lilla dit hos Vågberg helt plötsligt. 
kolkojan uppe . vid Gråtjärnarna Men när han kom ner en dag och 
med matsäcksförrådet på bordet berättade, att ·han· funnit ett ut
under det Janne Edfors kokade omordentligt bra. ställe uppe i 
kaffe över den flammande . fyren. Spängälven att meta laxöring och 
Och efter måltiden kom Vågbergs harr, så fick han en ny nota ex
lilla konjak;lplunta fram till kaf- pedierad. Och för samma nyhet 
fet och rökverken och med detta betingade han sig ackord på last

ningen av props hos stinsen för 
en. hel månad framåt. 

Den Edforsen ! 
Kalo i Dalen. 

~~~~~~ 

Sponsor, Scandiuavian Hour, Ii:.V.I. 

SIGRID RUSE 
316 So. :n: Street Telephone Main 5542 

PIANO UNDERVISNING 

PB:ANIS1', SCANDINAVIAN HOUR, K-V-1 

D.0"6~~~~~ 

S1wnsor, Scandinavian Hom-, K.V.I. 

BUCKLEY&·KING COMPANY 

J'UNERAL DIRECTORS 

102 So. Taco:ma Ave. Broadway 2166 

Sponsor, Scandinavian Ifour, I{.V.I. 

MADRASSER 
IWMPLETT UTSTYR IröR MADRASSFABRili:ATION 

Nya madrasser tillverkas. - Gamla madrasser renoveras. 
Förstklassig stoppning av möbler. 

Allt arbete garanteras. 
Utom staden boende torde skriva eller telefonera. 

GARLSON MATTRESS & UPHOLSTERING CO. 
821 Centei· Stl'eet Telefon Main 5523 

Sponsor, Scandinavian Hour, Ii:.V.I. 

PHARMACY !5KANDINAVISii:T APOTEK 

LIEN & SELVIG 
Reccpter är vår specialitet 

IMPORTÖRER AV NORSK LEVERTRAN 

Agenter för 
Salubrin, Hasselrots Jernvin och Flussplåster. 

1026 Tacoma Ave. So. Telefon Main 7314 i 
. ...,., ............ ....., ........... .,..,., ....... ,,........,..,.....,.. ............ ~ . ...,._.-.~~~ 
,.... ~ .............. ~ 

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

NICKELSENS GROCERY 
1210 So. K St. Main 3854 

PALTBRöD, färskt varje dag, per pound .................................. 20c 
SVENSKT·· KNÄCKEBRpD,. 5 pound för .................................... 50c 
KORNMJöL-Försök detta näs.ta gång Ni skall koka gröt, ba-

panJ:lkakor eller flatbröd. 
.N:i'. A SVENSKA ÄRTOR-Köp icke av gammalt lager. 
STOR FEl'SILL, 3 för ··'······· ....•..................................................... 25c 
KAFFE-Bästa slag i Tacoma, per pound ..................... :.,. ..... c ••• 19c 

~~...,~~'°'~~~ 
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l,I 
~ 
I 

Ett ~iiftr 

1
1 k~ va~a .. Jag tror ni v~r sj~:tton, 1 s~rånghet -:- aldrig ~ttrade den s~affliet; på stol:rn~ i. närh.e~en j ~on bar en korg på armen, ur 

.,/<1. nar m gifte er - precis halften mg mot H1ldegard; mtet under, laga allehanda malmngsutens1her, vilken en flaskhals och några 
W så gammal som min kusin, som att hans barn för honom hyste på ett bord blad av olika storlek grönsaker stuclrn fram. Bakom 
~ dock med rätta räknade sig till de en svärmisk tillgivenhet. Under ~1ed konturteclrningar. På väg- henne gick en gosse, som balan
~ yngre hcrrarnc. hans frånvaro i kriget bad Hilde- gmna voro olje- och akvarellskis- serade en bred videkorg på huvu
~ - Jag är tyvärr vida äldre än gard dagligen och stundligen för ser oregelbundet uppfästade med det, i vilken han hade fisk. De 

I
. ~§ mina år am"iva, svarade damen honom - hennes upprörda sin- spikar. På ett litet bord under sågo sig om efter de resande, 

~ 

Av ERNST WJi:Cl!IERT n . ~ -
~ med en suck, som ljöd uppri!{tig. nestill~tånd g~orde henne sjuk. den i väggen . inf:a.l,tade spegeln men sade ingentir:g och försvu11:no 

i . " , "", ,,, ,,, " "',,,. ., .. ,,, "~ ,,. ,,, . " • "''"'". '"..,,,,.I!{~ - Det ser man dock icke pa er, Och sa underrattelsen om, att stod en stor cigarrlada utan lock bakom huset, dit de sannollkt 
~ 
t'4i 

r-1·"1E:1"~1:; .. ~<!l'i:-1"1""~E:~<r~·-..t<ll-.'IJ1e-1~te-1~ .... ~-!ii:~~-Ell$~:te-1~'!<;1~~i;.ie,'!€:-1~:e.f('l .. ~,Q'le,.~i,, .. ~te,..,.,,., · · · , · •· l bl'- 'L d"dl' ·t ' d · k b d ·d ' f' · · 1 1 •· d 
OQ <:&§!~ sade ;iustiberadet, i det han val- rnn IVIL o ig sara , som 1c ·e re v1 sma igurer av gips oc.1 1or e. 

I. stycke och uttalade de sista orden villigt mönstrade henne med sina kunde hemlighållas för henne, re- brons; däri lågo skrivna biljetter, Under glada sk~·attsalvor gick 
p 1 ·· •1. · 1. ft p, men . de f·r·a' n en titspri·r o-aride sterl ~-1 ,11 'kloka, vänliga ögon. 'mn, åsynen av sjuklägret, den si- visitkort och dylikt, vilket natur- det raskt nedför berget. De bå-.i,,n 1a1 1g JU la on 10 era c i , 'o' . ,ol. , • • • • • .. - d " , b" .· 

e.tt litet sällskap på den breda från en predikstol. Hans bror följ- JVfan måste giva honom rätt. srn ka~pen - ha.~ sy~sels~tte sig 

1 

hg;vis icke togs I narmare skar- a pa sten ~nl~~n hade eme!lert~d 
väg, som bakom den förtjusande de honom hack i häl. _Får jag helt öppet säga min nncler timmarna fore sm dod blot; skadande. r:~a~. kon.1.rn1t o~erens 

1
om att. till 

hela .. a 11<1 stade·n Thun fo··r upp 1· mening börJ'ade pfaff åter efter med henne, kysste henne gån. g pa I 1 ... _ .'t"lld b k s3os atervan. da till sta. c.en. EJ en 
•· b • · ' •• • , Tav an fo1 es a e en os a JS- . 
b. "'' - Ja, vad sager m om dessa e·i I-ort IJaus "lä hon icke ''Varade gång och höll hennes hand i sin, . . · . ' · ' 1 vrndkåre krusade vattenytan. Icke 
e~ "'en. ] " · l· · ' . " · b" t I · ? ' ' • ' • - "' .. . . nJord som vid ett annalkande o- " .. . • virve vmam' mm as a msm · ocb till hälften bortvänd ritade fi- nar han dog. Hildeo·ard kan icke .. ' .. · L • langt nedanför dem vid stranden 
Det var tre herrar och tva da-. frågade justitierådet leende. - a : -. "~ . ' . ofomma detta och hon tål heller vader, sokte skydd under ctL klipp- !ägo båtar. Inom få minuter ha-

mer. -.. • 0 m er i •. a.nden med spetsen av sm ,, ' vtsnrana och· faw1 plat~en redan . " · 
"F'or Guds skull, stanna icke på parasoll. _ Ni tänker för mycket icke, att man bringar det i glöm- ,; ". <Y 

0 
· -.. ;o •• • •. • de de uppnatt dem. 

Jag känner dem, de äro mina 
landsmän. Den ene av herrarne, 
betydligt äldre än de båda andra 
och icke så lätt att förbise till 

den bekväma landsvägen!" Det .. .. . · .. ska Hon har inom si utbildat •. ppta0 en av ett sallskap forsiUi- Notarien lät icke skepparen ro 
.. . · . ovc, saker, soin icke kunna an- · g o·a reoande med sina förare vilka .. . . 
ar en av paragraferna 1 deras dras Allt har sin tid även sor- religiösa föreställningar, vilka för I 0 ~. u · • . ' • !ange; han ville vrna, att han ock-
reslag men J·aa- måst bek" na · · ' .. . . .. · . har under skydd av khppan ville , f'' t 1 . , ... 0 h .. 

' "' e an ' n-en över de döda och när man henne moil!o-o-ora ett slags andhg , .. · .. . sa ·ors oc sig pa SJon. c nar 
tt f .. d t t ' b 0 ' • "'

0 
· lata rao-net dra forb1 De under- . .. o a · man ·or e mes a mar ra, ·a·nnu Ilar alla an"pr·a0 k pa" li'vet _ rapport med den älskade döde, och . 0 

• •• man nu i den latta baten gled 
f .. l ··1 • ,· ··1a· .. r . I " , . . d , ., . .. .. h0 t kostymerade damernas for- . .. . 

O-Jf-' a~ sm va .iga n~sa oc 1 sma ~m man 
0

fo"'a1 sig efter en_i. Men __ Bästa herr justitieråd! hon skulle anse mig for den kar- o... . . fram ovcr den lugna vat~enspe-
stora, kloka och på samma gång I dag star det damerna fntt att . . . . I oJ- 1.. t .. . 'l , . .. ·Id skraclcelse och å andra mdan de g·e]n dra"ande en uyllene fara ef-

• .. •• • • • o --- NcJ avbryt mig icke mm e ,s osas e manms rn I va1 en, . .. , "' o 
godmodiga ogon, ar Justitieradet säga "veto" och jag skall draga . ' , ' . ·, 1.. ·a ·11 t .. h vackra dJuren, som hapna veko ter sia- och såa upp mot de ly-, fru! Jau har nu en oano- kommit om Jag iarv1 v1 .c mo saga en- d f'k "'' o 
Pfaff, en ungkarl, som hemma försoro- om att det blir respekte- . "' . . "' "' . . . Tf I . 0 · k . .o undan, den gamle her ens ny 1 na sandc bergstopparna till vilka 

. . . "' ' 1 farten och vill bhva kvitt mm ne. - on m1 en JUP, men oe sa 1 • • • 1 d ' 
under sitt dagl!ga arbete alltid rat. . - . k , 1 t k l t·· .. d t .. k t olickar och en hten raggig rnn s skuo-gorna stego allt höo-re och 

. . . . visdom. Behagar den er ic e, sa s u en ara { ar , e ar myc e f"' , . d .. f« d " .. b •. . ~ 
s~affar S!g ett ~~r timm~rs m~- Hildegard såg på sin mor, nyfi- anser jag det icke som en förlust svårt att genom uppfostran på- :?~ar~: e gla. oan e, ~om a~.sag hogre, borJ~de den ene efter .~en 
tion, i:ien ~om._rlagar anvanda si- ken på vad hon skulle svara. Det att hava talat i vädret. Här är verka henne, och nu i en ålder, .,1"' b01a skaffa plats at de .,ma, andre att SJUnga. Tonerna stam
na ~erier till langre reseutflykt~r, hade säkert varit henne kärt, om just rätta tiden och rätta stället då även de mest välartade natu- var uttryckt så levande ooch ~at:1r~ de samman, och utan någon över-
trohgen den enda lyx han bestar hon givit sitt samtycke. ·.. .. . . . <-1 o- rer av vårt kön Jäo-a tillbaka- troget .oc.h på sam~~ gang r;ld1gt cnskommelse förnams en bekant 
sig. För övriat reser han gärna till en forklanng av detta "'a.,. . .. . p "' .. humonstiskt framstallt. VarJe en- d. Å ·· ·d h .. 

. . "" . .. . Fru von der Wehr tycktes med Se ned över den srJeo-elblanka visa formanmgen att vara for- . .. . . melo i. rorna hoJ es oc sank-
med "fam1IJ " det vill saga till- . . . . .. .. . · 0 , • • • slnld figur gav anlednmg till ett t · f kt cl" n 

'd "k 11 ,, en flyktig bhck v1!Ja mata hoJden. sjön bort i fjärran till de him- stand1ga som ett mgrcpp I deras t b d es 1 .a are .er. 
sammans me en ung o ega, .,1 . b .. d · 'd 1 .. Id 11 1 1. t u rop av eun ran. 
f" 'lk h b , . 'd . t .ft . - .Jag vu icke erova e unga melshöga bergen med rosig glans I ea var s a ra 1e igas e . . . . . " 
or ~1 en ~~- ~tn er"'~ gi ter- männen det nöjet, sade hon med över sina s·nötoppar! Är det icke Bäste kusin, jag bekänner mig . - Den ~~vlan vore ~ag 1 stan~ 
~a u~ egen t fic ~a. t e~na J:~f ;c- låg, något trött röst, i det hon en anblick, som vidgar hjärtat? gärna vara en mycket svag mo- till att ~'.af'.~ m~d mig . hem pa 
0~ •. rnn u om no anen e d de~ milt drog sin arm ur justitierå- Varför sluta det till för en väns der, men här skulle även en myc- ryggen, forsakrade notanen. 

~~a~te ~~ge t man~en 
1 

n::: e dets. - Följ ni ert ressällskap, röst som menar väl med er? ket strängare än jag icke kunna Och Hildegard, som blivit mcd-
on 0 a ~ ca~ge. oc 1 g asogonen, käre kusin! Jao- sätter nll" med 'N" t . k - - förändra något. l delsammare, förklarade med kän-

ocksa pa S!n bekostnad hava ta- 0 0 1 i ve ic e . bl. 1 tt cl "1 t cl t . . . . Hildegard på denna stenbänk, och Jag vet allt, jag betänker . nare ic i:, a en som ma a e -
git med sig dennes yngre broder, d t cl .··. f.. 1.. f.. . . ..d Under det man sålunda talade ta var en konstnär med Guds . om e tioJer or ange or oss allt. N1 har haft ett sorgligt o e. . . 1 : .. • 
filologen. tt .. t , , t , .. d . lå .. . d .. d' 1 om H1ldegard, steg hon balrnm nade. hon hade strax tankt sw 

a va~ a, sa a 01 van a v1 ng- De sarslul a omstan ig 1eterna vo- bröderna med säkra steff u iför . . '.. , ·· '.'" 
De båda damerna höra således samt till staden. ro blott alltför mycket ägnade att d , .

1 
b. • 

1 
r" 0~.- :1t1. har P.a de~~m .ensamma hoJd 

icke egentligen "till familjen," de - Men varför kunna vi icke gå i ert veka sinne förstärka de in- :.en gan~ rn . ra~ta r ipps •nen. mtet vanligt manmskobarn kunde 
h bl t ··rf t " .. d ? · f··· 11 d tt 1. . .. . .. .. Angen slmgrade sig som ett brett bo ava ott an ra · ·a s pa vagen, me , mamma. 111 o o ern IV- tryck som 1 op-onbhcket. galla for . cl 

1 
.. · 

.. . . 1. 1.k .1... cl · · : .~ .. . . band ornkrmo- den bakom en 1ogt Skada att vi n-å miste om men äro för ovngt icke blott be- 1gt, , i som g om.man e sig. outplanliga. Men aro de verkllgen , 
1
_. . d 0 l' E d .. . '. ' · b 

kanta, utan avlägsna släktingar Moderns bleka ansikte vändes så för alltid? Borde de vara det? upps ,Jutan e k ~P,P~.n. 11 go vag hans rntressanta bekantskap! sade 
t 'IJ · t·t· 'cl t D "Id h It d tt tt k ·· J · • • • .. 1 2;cnomskar den pa langden; sanno- filoloc,.en I JUS 1 ·1era e . en a re, e me e · · u · ryc - av overras rnmg Min Jrnsm var visserho-en en pra r- '". , ~ .. .. - ~' · · 

· .. · 1 H'ld d 1 d . "' . l•kt fanns det pa ett annat stal- ___ Att döma efter hans tavla en svartkladda damens avhdne man, mot 1enne. 1 egar roc na e, tig man en i mtt slag ovanho- .. 
1 

· - '· ' 
·· 1 .. · t cl Vi! 1 ·· I t d I' bl ·1 ·· r· / ' . , 1 ,, le en mycket bckvamarc upp- oc 1 "I'I-t1· at gemut]i'g man 1 Villade nota-overste OJtnan von er c 1r, var san c e e anga, onc a ogon Tan- mnn och JaP- tror ocksa, att rnn . , .. .. i ' b " < • • .. 

• • ' • 
0 r<cdrran"" Aven har fatlades det ·· M cl t 'i tid att o-å hans släkting i någon led, som det sarna och lekte med den hlla sil- älskat er av hela sitt hjärta, så :' "' 0 •

0 
• nen. - en e ar "' · 

svårligen lönar möclnn att närma- verkedjan i handtaget på sin pa- föga han än hörde till de kärleks- :~~e sma . hus, vilka s~~lte~ be- , IIiid~.gard. tv:'kade. .. 
re best.ämma, och den helt unga, rasoll. fulla naturer, som lä.tt förråda si- "rnmda att m~~ta~a fram~mgar. 1 -- Bora v1 pa detta satt smyga 
h ·· .. t fl' k d d t l' J . d ·-1 tt f" kl d .. cl De passerade förbi flere sadana. oss undan? _ogvax a ic an me e · anga, - ag rnena e u o , or ara e na kanslor. Han har som en .. , .. · · 
askblonda håret under den bred- hon halft förlägen, halft förargad, tappre anföraren för sin bataljon O~h dar 1,angt b~rta - n.ara -.Vi h~ ju ~.tan tilåtelse trängt 
skyggiga hatten är Hildegard, -- att då vi eljest - när vi äro på slagfältet blivit träffad av fi- klrppt:.tspr~nget, dit en .ny . sick- oss m, mm froken. .. . 
hennes dotter och enda barn. De ensamma - alltid taga de allra entliga kulor och efter svårt li- sackvag forde, vars. ~lmgn~gar - Så mycket större skal ha v1 
skickades av hälsoskäl ut på re- vanligaste vägarna och i dag för cfancle i edra armar utandats sin skarpt avtecknade Sig 1 sollJuset att på ordentligt sätt giva till 
sor, för omkring åtta dagar se- en gång vore i tillfälle att få se sista ~uck. Han hade begärt att mot 

0

den gi:åa b~rgväggen. - låg känna, att vi avlagt ett besök här. 
dan anlände de till Thun, och eme- sjöi.1. dä1" uppifrån . . . Men som få se sitt enda barn, och ni tog o~lrna den l!lla villan, tydl!gen ?~t Nota.rie~ skratta~e. .. 
dan den lilla staden vid första du vill - det föll mig blott in. Hildeo-ard med er. Den mycket sista huset. Den hade nog bhv1t - N1 vill, att vi som valupp-
anblickeri behagade dem utomor- Hon bet ihop. läpparna, säkerli- besvä;liga resan genom fiende- byggd r~dan ~. förra. å:hundr~det fostrade euro~eer ~ckså i de;ta 
dentligt, slogo de där för en !äng- gen mycket missnöjd med sig själv land, i ständig fruktan att komma och var ic~e langi~~ l ~asta .. skick. konstens erem1t~ge i~~e unde~lata 
re tid upp sitt kvarter. Vid ång- över att hava förrått sin önskan. för sent, omsorgen om barnet, å- Vattnet fraz:: de so~dnga ran~or- någon regel for sallskapsl~vets 
båtsbryggan träffade de justitie- - Om du vill lämna mig ensam, synen av slagfälten, det sorgliga na h~de .. svartat vaggarna ! ~ver fordringar. Ja - . en f:"ämlmgs
rådet med sina följeslagare och kära Hildegard . . . återseendet på fältlasarettet, av- ett hornfonster var· bågen msJu~~ bok ligger icke framme; Jag skulle 
övertalade honom utan svårighet - Jag stannar, inföll Hildegard skedet . . . Vet jag allt? Be- ken; stuckprydnaderna hade har med glädje införa mitt namn; vem 
att unna sig en vilodag i deras hastigt och bestämt, i det hon tänker jag allt? Men år hava för- och där fallit b~rt. .~an hade vet, måhända blir det en dag vida 
sällskap. samtidigt närmade sig stenbänken. gått sedan dess, och ni är för kunnat anse stallet for obebott, berömt. 

En riktig vilodag tycktes det nu Justitierådet hostade för att uno- för att för alltid hava gjort om icke tvänne fönster på insi- Ni har väl ett visitkort på 
icke vilja bliva. De båda unga draga uppmärksamheten till sig. up~ räkningen med livet. Var- dan varit till hälften dolda av vi- er? 
herrarne, som för första gången - Hur vore det, bästa kusin, för ännu i dag och till och med ta linnedukar, en inrättning, som - Jag? Nej, sannerligen icke. 
såga Schweiz och över huvud ta- sade han leende, - om jag hölle på en resa denna svarta dräkt, bestämt förutsatte, att någon vid Hemma i frack - -
get ett berglandskap, längtade till er sällskap här? Jag tillstår, att ; 0 m med avsikt erinrar om det vissa tider på dagen ville utestän- Hildegard såg honom något över 
snötopparna på andra sidan sjön, det med tanken på morgondagens sorglio-a _varför? ga den alltför skarpa solen. För axeln. 
och helst hade de säkert redan strapatser föga lockar mig att Fru

0 

von der Wehr hade böjt sig övrigt stod dörren vidöppen, lik- - Men jag har ett, betonade 
på förmiddagen utan uppehåll komma himlen några hundra fot ned och satt och sköt med sin som inbjudande till besök. hon skarpt i känslan av sin över-

Där uppe i den ensamma vil
lans fönster sågs ett ljussken. 
Hildegard, som lutat sig mot sin 
mors axel, ryckte förskräckt till. 
Hon hade gärna åter velat hava 
sitt visitkort i sin ficka. 

Il. 
Målaren Irnue återvänt från ber

gen icke långt efter att hans hus
hållerska hemkommit med mat-
förrådet för följande dag och upp
tänt eld på härden för att tillre
da en riklig kvällsvard. 

En liten pojke, klädd som en 
alpherde, bar hans ritbrädc och 
färg lådan. 

- Du kan hämta det i morgon 
igen, sade han till honom vid av-
skedet. - .Jag är ännu icke på 
länge färdig med er Lisi och hen
nes präktiga kalv. Minst tre da
gar behöver jag ännu. Och din 
systers långa flätor och röda kin
der måste också på tavlan - säg 
henne det. 

Han hade stannat där ute, un
der det gossen satte sin packning 
inne i rummet, avtog den bred
skyggig~ hatten och torkade den 
höga, kala pannan. Såvitt man 
kunde se i skymningen, var han 
en man på fyrtiotalet, stark och 
muskL1lös; ett ganska sträft och 
därtill ojämnt klippt skägg om
gav hakan; de mörka ögonen låga 
djupt under den välvda pannan. 
Han gick runt omkring huset, 
knackade på köksfönstret och ro• 
pade in: 

- .Tag är hemkommen, Ursula. 
Är min soppa snart färdig? 

- Strax, herr Werner, var sva
ret. 

fortsatt sin resa med ångbåten närmare. De unga kunna ju efter parasoll en liten sten fram och De resande stannad.e en stund lägsenhet. - Jag vet blott icke, Elden flammade klarare upp. 
för att på aftonen vara dem helt behag svärma omkring och efter tillbaka. En tår föll på den svar- framför terrassen. Man hade upp- om det passar sig . . . Målaren tände en cigarr, luta-
nära. Nu ansågo de sig åtmin- en halv timmes tid lätt åter för- ta spetsmansc~1etten kring hennes nått sitt mål och intresserade sig - Men varför skulle det icke de axeln mot dörrposten och såg 
stone böra öva sig i bergsbestig- ena sig med oss. hand. nu också för det. Då ingen syn- passa sig att vara artig? Det är ut över sjön. Just nu hördes där 
ning. Till en början hade de an- Fru von der Wehr betänkte sig - Den svarta· dräkten är icke tes i fönstren, blevo de unga her- en mycket god tanke! Vik ni blott nere ifrån melodien till Loreley. 
sett det för sin plikt att hålla en stund. Jängn. en sorgdräkt för mig, sade rarne dristigare, gingo uppför det föreskrivna hörnet på ert kort Han ryckte medlidsamt på axlar-
den unga damen sällskap på den - Vill du följa med herrarne? hon sakta. trappan och blickade in i den öpp- och lägg det i cigarrlådan, som na. 
mera jämna landsvägen, och de frågade hon, säker· på ett avslag. - Och vad då? frågade justitie- na förstugan, därefter snart runt tyckes vara bestämd att uppta- "Lyckliga människor," mumlade 
bemödade sig omväxlande att Hon bedrog sig. rådet. - Får jag veta det? omkring genom de små fönsterru- ga dylika artigheter! han, "de veta icke vad det bety-
bringa ett samtal i gång, men - Mycket gärna, mamma, sva- - Det är en dräkt, som befriar torna in i de inre rummen. Un- Han tog fram sin annotations- der, att de äro så sorgsna. De 
fröken .. ~~aradc så knap?hän~~gt r~dc flickan. 0 ~- Jag 0skul~: vilja mig frå~ den ~.esvär.~iga up~giften d.:1~ det Hildegard blev "ståend.:, l bok, skrev något i den och rev ut förun~ra sig över sin s?.rgs:nhet 
som mo]hgt och tycktes icke lag- dit upp en gang. Fran sJon har att alltid behova tanka pa, hur foisvunno de bakom huset och do- bladet. och SJUnga bort den. Nar vagor
ga märke till deras skämtsamma jag sett ett hus där uppe, som jag skall kläda mig - den har- ko åter upp vid motsatta hörnet. - Jag tillgodoser på detta sätt na slukat skeppare och båt, äro 
anmärkningar, log i bästa fall har ett underskönt läge. Den monierar fullkomligt med min sin- Notarien ryckte mycket beteck- mina sällskapliga plikter. de åter lätta om hjärtat. De be-
mycket överlägset och var tydli- som kunde bo där, tänkte jag. nesstämning, hjälper mig att und- nande på axlarna, och hans bror - Det kunde vara nog, invände tala sin avgift och traska fär-
gen blott upptagen av att tillbör- Och kanske är det icke så förtju- vika den glada människosvärmen, utropade: den unga damen, under det hon nöjda vidare. Narraktiga männi-
ligt taga vara på sin femton- el- sand6 där uppe. Jag menade blott, är verkligen i allt ett med mig. - Inte en människosjäl! Hela obeslutsamt vände på det brodera- slior!" 
ler sextonåriga värdighet i mam- emedan det ligger så högt och Den vackra frun suckade tungt. huset är som utdött. Icke ens en de visitkortsetuiet. Ursula tillsade honom, att ma-
ma.s och onkels närvaro. Kanske står så ensamt. . ·· - Ni kan icke känna som jag. tjänsteande stod att se, som man - Nej, det förslår icke, utropa- ten var färdig. Han förtärde sin 
hindrade den svarta dräkt, vilken - Nåväl, gå då, sade modern. Mitt hela liv . . . kunde bedja om ursäkt för sin ny- de notarien. Drag er icke till- rikliga måltid med god aptit och 
hon liksom modern bar, henne att De unga befunna sig snart på -Tala ut! bad justitierådet, då fikenhet och begära ett glas vat- baka! Vi hava nu en gång ge- begav sig till ro. 
hängiva sig åt den munterhet, som bergsstigen högt över dem. No- hon tvekade. ten av. Stig bara på, min fröken! mensamt upplevat detta lilla även- Nästa morgon var Werner ti-
h~nnes .följ.eslagare förgäves sökte 1.arien jodlade muntert. . . . I Hon, skakade p~ l;~:u~et. .-:- ~en fi.~mes det då något an- tyr och måst: ock~å ger::ensa~t digt upp~ o~h sysse~~atte sig med 
vacka till l!v hos henne. Fru von der Wehr och JUStJt1e- - Lat oss avsta danfran ! Jag marknmgsvart att se? frågade från denna e1garrlada gora var tavlan pa sitt staffl!. 

Bröderna hade därför uppgivit rådet togo plats på stenbänken. förstår er goda avsikt att bevisa Hildegard. uppvaktning. "Den rätta prägeln av glättig-
den unga damen och voro än fö- - Äro mina små ungkarls be- mig en välgärning - det står - Kanske f I det stora rummet, - Vem vet, vad han tänker där- het," sade han, "som måste vila 
re, än efter de övriga, än till sparingar icke väl använda? frå- blott icke i min makt ... tro mig: som nästan kan kallas en liten vid . . . över något sådant, fattas dock. 
vänster om dem på en brantare gade den senare, i det han lyss-' det står icke i min makt att an- sal, har en målare slagit upp sin - Ja - om ni icke har mod att Grimaser - grimaser! Dagrar 
stig, än till höger ett stycke läng- nade med uppåtvänt ansikte. taga den. Ni kan icke förstå mig. atelier. Det står en tavla på låta honom tänka, vad han vill - och skuggor göra det icke ensamt 
re ned mot sjöstranden. De hade Denna naturfriska glädje över - Nåväl! jag vill icke längre staffliet, men man kan icke rik- - Ah! mod - ? och 'troget efter naturen' lika li-
gått förbi en rad vackra villor, allt skönt i världen! Med ung- vara påträngande. Men måste då tigt. se utanför, vad den förestäl- Hon ryckte på axlarna. tet. Om ... ja, om! Bah! Den 
och fortfarande tycktes de icke domen lever man upp på nytt. Ni också Hildegard känna som ni? ler. Det tyckes skola vara en - Nåväl! jag gör det. kommer nog också att finna kö-
vilja stanna, fastän avståndet skulle raskt besluta er för att föl- En så ung flicka ... det är ona- djurgrupp. Hon kastade sitt kort till hans pare. Bort med den, så fort fär-
mellan de enstaka husen blev allt ja med oss upp i bergen. Det är turligt. Varför går också Hilde- På den unga flickan gjorde slrrivna blad. gerna torkat! Robert behöver 
längre. just den lämpligaste årstiden för gard fortfarande svartklädd? först nu det ensamma huset ett Herrarne klappade i händerna pängar." 

- Varför hålla vi oss alltjämt Berner Overland. - Det är alls icke min anord- riktigt hemlighetsfullt intryck. till bifall. Det genljöd i det lån- Werner tänkte på sin systerson, 
på den bekväma landsvägen? utro- - Det passar icke för mig, sva- ning. Jag har tvärtom gjort allt Hennes fantasi var redan i livlig ga gemaket, från vilket solens si- som han understödde. 
pade slutligen notarien otåligt. - rade fru von der Wehr och ska- för att redan ett år. efter faderns verksamhet, och hon var till sta stråle just försvann. Hilde- Då han gjorde toalett framför 
Vad säger du, om vi här svängde kade på huvudet. - Den ringaste död förmå h<:!nne att lägga bort mods, som om hon var i färd med gard såg sig skyggt omkring och spegeln, slätadE\ det tunna håret 
av till vänster och strävade upp- ansträngning utmattar mig, och sorgdräkten. .Förgäves! Ni tar att uppleva ett litet äventyr. Hon gick mot dörren. över pannan och kammade det to
för denna förtjusande gångstig? min sinnesstämning är för det me- icke hänsyn _till de särskilda om- gick nu emellertid närmare. ' _Nu raskt tillbaka och rakt viga skägget, föllo hans blickar 
Den övergår vida vår berömda Jä- sta så nedtryckt, att jag måste ständigheterna och flickans egen- Även dörren till ateliern var 0 • ned! bad hon, mamma väntar tillfälligtvis på lådan och och dess 
garstig vid Vargklyftan där hem- anse det för min plikt att så myc- domliga natur. Min man älskade låst. nog redan; nedför går det även innehåll av papper. Han tog upp 
ma. Kunna vi uppnå ängen där ket som möjligt draga mig till- sin enda dotter med en innerlig- - Här är verkligen icke mycket utan gångstig. det översta bladet och läste: 
uppe, så belönar oss säkerligen baka i ensamheten. het, vilken eljest, som ni mycket att stjäla, anmärkte iurisLen. då TJnfler nP.t f!P. iimrn vid kanten "H11g0 Hell, hovrättsnotarie -
d~n .~räh..·tiga~te <<tsikt.? Vad säga I --.All! ~id1 e~r~. tretti.otr~ ~lier I r~.ktigt anmärkte, var främma~de I de sågo sig omkring, - I sökte efter ett lämpligt ställe att t~cka~ för,, den oväntade konst-
m darom, mma damer. trettiofyra ar. mvande Justitierå- for hans natur. Hans soldathka I närheten av fönstret, nu skju- komma ned, närmade sig på ängs- nJutmngen. 

Han hade redan skyndat upp ett det ogillande. - Äldre kan ni ic- strävhet, hans häftiget, hans tet tillbaka bakom gardinen, stod vägen en gammal kvinna huset. (Forts. sid. 8) 
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Du ljusa, ljusa sommarsal 
emellan höga ·stammar! 
Du luftigt fina sidenflor, 
du vårdoft .ifrån skogen stor! 
Högt över al och buskar, 

-'----------------,----------~---------~~·ti!! 
~l(!ff~~l(l~lltl(~.t«~~-;!'~J.,~ 

där räv har kula, mullvad bo, 
du spänner ut din djärva bro, 
din värld den fina, ljusa - -
Och solen dans på sidensko 
trår i din brudekammar -

----...,.-------.,..-----------------~~~~ 
(Forts. fr. sid. 7.) 

Werner vaggade förundrad av 
pch an med huvudet, och• munne.n 
förvreds till ett sarkastiskt leende. 

"Hugo Hell? Jag kan icke er
inra mig . . • Men lika mycket 
- hail har lyckliggjort min atelier 
med sin närvaro och havt behov 
av. att kvarlämna ett ·spår . av sin 
härvaro. ;...... Ah! också ett pryd~ 
ligt visitkort!" 

Målaren tog upp det och stud
sade. 

"Von der Wehr"? 
Han ·for med handen över pan

na .och .ögon och såg åter på kor
tet. 

"Von der Wehr står där. Men 
icke Elisabeht von. der Wehr 
Hildegard. Kansk_e . . . " 

Han andades . tyngre. 
"Kanske hennes dotter. Aren 

gå raskt undan när man icke räk
nar dem. Hennes . qotter! Jag 
kan blott icke förestil.Ua mig. hen
ne som moder till en vuxen dot
ter. Elise - det ungdomliga lilla 
ansiktet --- den nätta gestalten." 

Werner. skakade •på huvudet; 
hans blick föll i spegeln. 

"Men han då - han ser i dag 
också annorlunda ut. Huvudet 

m•llllll!lllll&llllllBllllB••••llllll 1 kalt, hyn askgrå .. , " 
Han öppnade. med en nyckel en 

utdragsläda i bordet och. tog fram 
ett porträtt i medaljongf orm. 

nes moder hava sagt henne - .? 
Men hur kunde hennes moder ha
va. reda ·,på min vistelseort? In
gen känner mig här, ingen vet ... 
Omöjligt, alldeles omöjligt! Ett 
tillfälligt sammanträffande av ett 
namn...,.-- ingenting mer." 

Werrier tillslöt nu medaljongen. 
Det lilla bladet med blyertsskrif
ten tilldrog sig nu hans uppmärk
samhet mer än förut. 

"Notarien Hell - han har i 
varje fall åtföljt henne hit. Kan
ske fästmannen . . . Vad angår 
det mig? Nyfikna turister, som 
förirrat sig hit upp och• . . • 

Ursula kom och anmälde, att 
den lille alpherden redan väntade 
på honom. 

- Har någon varit här i går~ 
frågade han. 

Den gamla· besinnade sig. 
-Mycket möjligt, herr Werner! 

Då jag· återvände från staden, 
mötte jag här uppe två herrar och 
en dam. 

- Två· herrar? 
- Som jag säger. De skulle 

just nedför berget, och jag tyck
te, att de kommo härifrån. 

- Den ene herrn var en ung 
man - ? 

- Den . andre också. 

du ljusa, ljusa sommarsal 
emellan höga stammar! 

Min själ är ensam, . trött och tung 
som . skogens mörka granar! 
behöver ljus från trädets topp, 
utsprungen under nattens lopp -
behöver ljus för tanken! 
Gjut dagg från dina nätters vår 
och ljusstänk, som din solglans sår 
på mina sorgeminnen, 
soin blöda ögats bittra tär 
för slag av hjärtats . hammar 
du ljusa, ljusa sommarsal 
emellan höga stammar! 

Jag gömmer sorg bak ·skogens 
blad, 

där fågeln bygger boet; 
jag gömmer sorg. i skogens hamn, 
i grönskans silkeslena famn! 
En gammal sång jag gnolar, 
ett minne blott, som toner fick, 
en sång, som genom hjärtat gick 
i dessa ljusa nätter 
som natten dagg, en läskedrick, 
när hjärtat häftigt ·flammar - -
Du ljusa, ljusa sommarsal 
emellan höga stammar - - -

J. B. C. 

- Jaså! Och damen? R H ght 
. -Ja, beskriva henne kan jag ay . ou on 
icke; hon v~r svartklädd

1
• • • Independent Grocery 

- Svartkladd · · · · Jaså, 2704 No. Proctor PBoc. 9627 
svartklädd . . . 

- Kan Martin komma och häm- 19° SALE 
ta fä~glådan? FBIDAY AND SATURDAY: 

. . . . .. ,,. - Annu icke, Ursula, jag är ic- MAYONNAISE Kmft's. 190 
ne till mma dagars anda. ke färdig ännu; jag har ännu . . . Pint ja1· .... : ..... ~ ................ . 
. Ha~ såg ~ed ett ut~ryck a~ det Jag skall kalla på honom. PEANUT BUTTER, 190 

' "Det kunde de icke taga ifrån 
mig - det var min egendom som 
konstn.är. Sådan såg jag dig, och 
sådan skall du fortleva i mitt min-

mnerhgasi;e mtresse pa port.~attet. Målaren. gick oroligt av och an Adam's Best, quart jar.... . 
Vecken pa hans panna ut3amna- i rummet. · RICE IillISPIES, or Quaker 
des, ansiktet blev milt och vän" "En slump! Varför en 1 'I Crackels. New package. 190 
ligt. N._u h• öll han. det li.lla. vi_ 'sit-. o. 1 . d .. I. . sump· 1 2 for ................................. . 

. . c 1 va ar en s ump? Ett sam- OOFFEE Wood's Dan- J 90 
kortet med den .pryd_ hga namnunc mankedJ"ande av omsta"'nd1' h · t · I t · A '. d C ff b 
d k 'ft b d 'd.· d 1- · · . . . . g e er, que. goo o ee, I ., . 
. . ers _n en.. r.e VI .... :U-e .. a JO.n~en. • va. r_.·s sa. mmanhang förefaller .oss TEA, ORANGE PECOE. 190 
som om han velat Jamfora bada, kortsynta människor dunkelt. Om In bulk, 1h lb. .., ............ . 
log och sk~kade ~ter på huvudet. man kallar det skickelse ... Kan- ORANGES, Sunkist for 190 
E~. suck trangde sig fram ur hans ske är det en skickelse. Namnet quality. 216 size, doz ...... . 
br?.st. . ... . erinrar _ ,, CA~TALO~PES, large 190 

Va_rtill- skulle det tJana - var- H n . t d 'd f" t t 1 l'ak1ma, 6 .tor ............... . a. s anna e v1 ons re oc 1 

' Fredagen den 12 augusti, .1932: 

(Paid Advertisement) 

(Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I.) 

A 4 Year Record 
Thai: Is . An Open Book 

lll"CA]~"'(""'OST'[11"'"''""'"""''"'"'''"'"'"''""''""'""' 
illlllllllllllllllllllllllll/lllllllllllllllllllllllllllllifllllllllllllllllllllllillllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillllll!llllllllllllllllillllllllllllllllllllllillllllllllilllllllllll!!lllillllllllllllllilillllll!!li 

(COUNTY OQMMISSIONER lst DISTRICT) 
INVITES ·YOUR CLOSE.INSPECTION. OF RIS RECORD. AND 

OF HIS ACCOMPLISHMENTS SINCE HE TOOK 
OFFICE IN JANUARY 1929. 

Colinty Hospital 
The increase in. bed and out-patients in 1931 over 1930 was 

nearly 30%, while expenditures were only $800.00 above the 
1930 budget, with A BUDGET SAVING for 1931 of $9,553.79. 

County Farm 
Irrigation system installed. Truck gardeiing and hay ~rop 

INCREASED OVER 100%. Per capita COST REDUCED 20%. 
"ALL-AG" picnic Ground" Established and located at County 
Farm. Now one of the most popular outing places in the County. 

General Improvements 
Paved 15.2 miles of road with concrete, and 6.37 miles with 

asphaltic concrete. A total of 21.57 miles of hardsurfaced roads. 
Secured $150,000 from State Appropriations to re-surface Old 

Valley Road from King County line to Fife. 
Built 24.25 miles of new graded roads. 
152,000 cubic yards of re-gravelling. 
Oiled as dust preventative over 100 miles of road annually. 
Removed 283,132 cubic yeards of material in widening and 

improving roads. 

Real Tax Saving 
In 1932, for the first time in ten years, the millage was RE

DUCED from 10 to 8 mills on the Road District Funds, and 
the Road and Bridge Fund WAS · REDUCED from 4 to 21h milis, 
A SA VING OF OVER $200,000.00 IN TAXES. 

A PROUD RECORD AND AN HONES'.I' ONE 

ELECT 

DEPENDABLE 

CARL OSTL 
COUNTY COM:MISSIONER lst DISTRICT 

Subject to Republican Primaries 

till? Det är ju ants_ ammans för- t kt . t t - ' PO_ TATOES, Iocal, Beau- ·190 
b. ... .. . .. b' . ryc e pannan mo ru an. ty Nebron, 13 poundiL.... - - - -

. 
i - for. lange. sed. an for _1. Det ".V· .arom 'I Om f" 1 d k". 1 k . · . I ir.-----------------------------------------------.---------------------------------··"1 

kommer aldrig mera åter. Om 1 ka . . .. ~r ora . ar e s- LJpTTUCE, large, solid. 50 !! )H 
kl . h. . . 1 YC , om en forstord ungdom, om crrnp, 2 heads .................... I• c d Sh 

1 
h N ·~ 

det, Iver ig~~ . ennes mo: .•. men neJ. ett liv fullt av kval och smärta. ! e ar 1·n.g eS c eap OW il' 
Denna ar det dock icke. Hustrun Därom· r N J. J. . -11 · k .. . . : · \ 
t 'll · ? • e , ag v1 ic e annu , . ._ 

d . 

1

1 en ... vad vet Jag. Mo- en _gåno- Do ·k 1,, I :I 
en . ag. d +·11 d d "' . . . ars ap. PERMANEN'.rS ' A d Mak th B t R f •f 

den . 5rn "1 . en~a_ unga .. am, som .Werner tycktes hava fattat sitt . . T • • "' ,: n e e es 00 H 
famnat sitt 'IS1tkort har - hos b 1 t h k 11 d 0 Combo. Rmglette ................ $2.90 

1

: •I 
mi _ ,, . es u oc a a e pa gossen, som Eu eue Combination $5 00 • . · :t 

g · . · 11ade lekt med den gamla Ursulas g · 
1 50 

F' . ..~·;····· 
5
·
0 

: Reroof now with Waslungton Red Cedar Shingles. The pr1ce I 
Hb ants tankegång tycktes bliva dotterson. Men det dröjde denna MHa~·~. ~ 9t' Sic.; mgcrF ... ~~c, $le il is. low and they last a lifetime. If your old roof is leaky the l. 

av ru en. o . .. • aucu , iampoo, .. nave , . . . l[ 
"H . ,, d h .rk gang mycket lange, mnan han Sa strom's Beaut : best repair 1s the cheapest--Cedar Shmgles. ,. 

· a · få titta å Isakssons ruva. os m~~' upprepa e an 1 
- hopsamlat sina saker, och till slut · n . Y I! . · l 

dI. e tt.~. · · .h. dp . · t• • · 11~ · h som uppmarksammare och.med en när .poJ'ken redan stod r d. t ' Parlors 1: Call and get our estrmates on the complete job, la bor and : 
ngenJoren _ .. a e i.ns. rume oc helt .annan betoning. . . . . ar ig, og "' . • 179 I l . I h" l I f . . ~ 
re ·or med sig. Och han började · · · · .. · · · · .. han sakerna från honom igen och 21th & P10cto_r. PRoc. 0 . : s 1lng es, or s mg es on y. I more convement a representative h: 

$ J .. ·. . . ··•· . . . Han beholl portrattet och kor" s d . : will come to your home any evening. I 
me<I detsamma. . 

0 
, .. · . . . tet i handen och gick fram och a e '. o . · •• • . .~.-..................--.... I l 

pet gickjuinte sa i en hand- .tillbaka i rummet. -~at de~ v_a.ra for I dag! Jag I All Plumbing Work i l : 
vändning attavgfö•a, om det fanns "Varför lämnade hon detta kort :Uår icke ri~tigt bra. Kom igen I} costs less now-both labor and ( ! RELIANCE LUMBER CQ. ! 
guld un.cl.er Isakssons stenplatta. här? Visste hon _? Skulle hen- I morgo~ vi.d samma tid! Där materi:ils. Best time fOr re- C ! l 
Men higenjören .såg ju . g~nast, · · har du for ditt besvär! modellmg. . . ~ : 2310 East D Street Phone BRoadway 4572 l 
både på .Isaksson och på stenplat- . . . . . . Och ~an kastade till honom ett 3731 No.

1c:~Y!~~\\oc. 1141 ~ L-----------------------------------------------------.---------------------------11 
tan, att alltsammans var bara re- tystnaden och glöskans barm- mynt sa stort, att gossen väl säl-~ ............... ~~- '"""_ ~~ 
na rama gråstenen. Men han un· härtighet . lagt sig över denna I Ian haft ett dylikt i handen. ~ 

.:.ie···l~.s.··.~ .. ~.!_ •. ~.\~.r .. a.·.•.~.~-.art.fa~.\.h 0 
.. g.·~-.h.bb·_.~!\1~! ~~.~-1~.~~.:. t_:!m_om.k:n.ö~~a-~:~n!ä::r~ sk~~: :.i;o~~ss~~t. sta. d.en för att. P L U M B l N Gir~ KOTE 

där med dem· i stor spänning och ute och fingick, stannade utanför "Är Elise, är fru von der Wehr ' and i C . . 

tittat på,. sade ingenjören:./ Isakssons gamla ruckliga stuga verkligen här i närheten," sade SHEET METAL WORK · 
2 pkgs for 59c 

.._ Ja,> Isaks~on, nog hade det med det gamla fallfärdiga stake- han till sig själv nu i en annan Now is the time to have your 
kunnat ligga guld där alltid, . om tet, och tittade . in på stenknallen tonart, "och var henner:; dotter furnace and downspouts fixed. 
det velat sig väl, men nu gärdet och viskade något. Det kunde ju, verkligen här i mitt hus, varför Oall Harrison Plm.g Oo. 
det inte. Så d_en där drömmen int.e . hjälpas_, de trodde ännu på I fegt gå ur vägen för dem? Efter I N o. 27th & Prootor 

.f_·.å_r __ ····v.i ·_v._å•.··1.~1 ... å. ··ur·.··•. ~å. g.e.n ,o·ch· 1_e.va·.·· de·n· ·• .. där···hi·.··s· ... t.or .. ~en_._ .på. någ···o~ vis .•. !så .l~~g~ år., u_ nder så förä~drade Phones. Proctor 0514 
att ·göra Isaksson ledsen, men Jag dinerna satt Isaksson grå och ket lugnt och sansat möta var-

and 

PAOKAGE OF KLEENEX FREE. 

PROCTOR PHARMACY 
å.·. n. d. · •. å.·. .. ·.·N··· u. ar d• e.t .· •. m·t·e· •· rm ... n. a_v::i:k. t·• •. '. • 0 .. ch mna. nf. or• d. e smutsiga gar.-1 oms. tand1gheter -. skola vr myc. - Res. Main 0455 
måste väl säga som det är, innan fattig och iakttog dem och .små- andra. Den goda frun har nog I' i~-----------------------------

er för djupt i det skrattade illmarigt. Jaså, de hade för länge sedan lett åt sitt barns• 
inte riktigt glömt· honom ännu. ligahjärtas·förirring, om hon över 
Nå, nå, även om. han inte vunnit huvud · taget tänker därpå. Jag 
annat äri smälek på kuppen, så har icke uppsökt henne, men om 
hade den dock ·förskaffat honom så . skall vara . - jag skulle ha . 
en viss gloria., som det inte gick mod att återse henne. Vid. sidan 1~ Also-all Cookies, per doz. lOc 
att tvätta av i brådrasket, hur av hennes_ man . . . gott! .Även § And-Butterhorns, 6 for ........ 25c 
mycket man än hette Karlsson . . det - så mycket bättre! Egent-

0. ch d.essu··· t. om.· s• å. •. h• ade •. h. a. n . i·n· .. ··te··· . !.! .. igen. ~r. · en visit den and. ra vär~l. upphört att drömma. Det satt i En visit - och vad mer?" 
honom livet igenom, och det var (Forts.) 
därpå han levde. Så han var e-
gentligen rik i alla fall, rikare än . Enutmärkt aptit 
ana de andra, som illte hade ett Fru Achill~ Boucher i . Burry, 

i 
USHER'S 
BAKERY 

~ 3811 N o. 26th. PRoc. 1356 

dyft att drömma om. . o.ch det I Que., skriver: "Dr. Peters Kuriko 
kunde nog hända, att han ibland, 1har givit mig en utmärkt aptit. fy C 
när inte gumman såg honom, tog) ~nrian jag började använda den åt ·. . ELLO"\V ABS 
borret och släggan och satte sig 1 Jag knappast någon frukost, men 
i grensle om det och börja.de 

1 
nu är jag sh1p.dom rädd att jag 

hacka. För. vem visste, när .alltjäter.för mycket." Detta välkända 
kom omkring, vad jorden gömde i örtmedel upplivar magens funktio

Also 
AMBULANCE, INVALID 

Baggage Checkad from 
to Destination. 

COACH. 
Home 

~ for S't. Loui& ·~ 
Years ago an athlete whose vision failed him was just "out 
of the · running." Modern . optometry has. made it possible 
for many an athlete to continue with' his sport, fOT sports 
require nearly perfect eyesight. Perhaps your occupation 
is such that you are not aware of the fact that your eyes 
need correction. An examination will reveal the truth. tindar ens fötter? Kanske att det ,ner.·,· .. ö.ka.r .a.ptiten och befordrar Il SPECIAL PARTIES A. NYWHERE 

matsmältningen. Om det ej kan F. v c 
. ·· · . . · · . or our onvenlenoe 11 I ) 

erh~llas I edert grannskap, så tl!!- c Phone I i CHAS. GREEN OPTICAL CO. l 
skriv Dr. Peter Fahrney &. Sons J t · . . . . . · 1 

Co., 2501 Washington Blvd., Chi- l MAIN 1122 · 254 South llth St. MAiJ1 6816 I 
ra~m · · · · · l. 


