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4l:STA ARG. TACOMA, WASH., FREDAG DEN l JULI, 1932 NO. 27 

SCANDINAVIAN FRA- 1LIVAKTIGHET Å DEMO- DRASTISKT NEDRUST- EN ASIATISK MONROE ABSOLUT SLOPANDE AV l YCKAT VASA KONVENT 
TERNITYS KONVENT KRATISKA KONVENTET . NINGSPROGRAM · ·DOKTRIN KRIGSSKADESTAND OCH TACOMA-BESöK 

Intressanta program preste~as. -1 Roosevelt o.ch Garner ledande kan- , Innebär .. en tredj~els reduktion 
Beslut om ålderdoms-pension och didater. - Förbudslagens upp- vaddens kngsstyrka 
distrikt-tudelning. hiivande tillstyrkes. 

Orientens frihet från inblandning I Tysklands ultimatum till Lausan-1 Mt. Tacoma utflykten o. ch banket-
av västerns folk och stater ne-konferensen ten i Tacoma glanspunkter un

der storlogemötet. 
S di . F t 't d' t 'kt I --- Inför den nu pågående avrust- Vid tiden då de central- och L Tysklan~ a~gav i tisda·f~k iu:ö~ D t r .. . 

l 
can .. na7vianmf rat erdm YW ish:i I motsats till det republikanska ningskonferensen i Geneva fram- sydamerikanska republikerna be- t'alluk~.anne. onderensten ko~1 okr dig e å var . verk I~ fes_tstammng 

ogen nor , o at an e as mg- t' lk t t d" Il .. k lade Hugh Gibson ordförande i f . d f å S . .. h" h t I annagwan e a t ngss a e- som r dde 1 Scottrsh R1te Cathe-
t 0 Id h h M t 'na 10na onven e , ar a t gic ' na es r n pamens over og e , tå d t , t .. k h f d 1 . 1 .. d k .. 1 .. 

h~~11' .rttegon,t a oto<: "tonkana, stilla och lugnt .liksom ett väloljat den amerikanska delegationen, i och samtidigt åtskilliga europeiska st ~k.~ kmasTi~llok;,er or.sas doct f~ - tral I . or ags val' nar Vasa 
o s1 var anna ar a er om- k' . d H . d onsdags president Hoovers pro- kt t d t .. k ers an as. annag1van e or- s or ogens delegater och andra mas men me oover nominera ma er syn es re o at gora o- , · .. . 

mande konvent torsdagen den 23 å f" h d h h 1 tf gram Detta går ut på en gene- 1 . . f" "k . d .. t orsakade sadan uppståndelse att besokande samlades till avslut-
'll h d 1 .. d d. 25 . . p or an oc ans p a · orm re- · omsermgs ·orso 1 en vas ra k f f" h dl' å . . · · · 

ti oc me or agen en JUnI d d k k . d rell avväpning av en tredJ'edel av h . f 'd d t'd d on erens or an mgarne m st e mngsbankett efter ett i allo lyckat 
. B 11. h d" h" k t an go tagen, ara tenseras et erms eren, v1 en i en var et b t • t . t t .. t t 1 .. 1 e mg am, ... r og var er Vll.r .. . Ch' , , d d k nationernas armeer och flottor ni- F" St t av ry as, a mms one emporar . s or ogemote. . . · .. annu i icago pagaen e emo ra- ' som orenta a erna genom pre- · T'llk" . . • 1 .. .. 
mrett l Hotel Leopold. I motet t' k k t t 1. kt" h t h besparande $10 000 000 000 till 'd t M · 1 d d 1 annagivandet gjordes a ett I Under lordagen företogs en re-
deltogo 250 delegater och besö- hist a d obnvtetn e as; .~vl a 

1
1tgf e oc $15,000,000,000 'und~r 'nästkom- si ednh onroe promkullgedra de kte~ möte, vid vilket blott de tyska och sa upp till vårt majestätiska berg, 

k d h ... tl' t "lk d e a e a er. ava p a ormens me ans namn upp a a e o n- f k d 1 t .. h t d" an e, som Jar 1g va omna es . b'" d . . mande 10 års period .1k tt k dd rans a e ega erna voro narva- oc a t oma av flera yttrand.en . mne or som normnat10nen av · .nen, VI en avser a s y a ame- d . . . • 
av mayor Kellog samt polischef "d t h . .d t Presidentens förslag det mest 'k .k. k t' t f å . ran €;' av tyske fmansm1mstern under bankettens gang hade de . • .. pres1 en oc vice pres1 en ut- ' r1 ans a on men en r n m- h . .. . . . 
och pohsdomaren, som bada aro .. f" "1 f" r I' d' k . drastiska som väckts av någon bl d . t tå d . d greve Se werm, som förklarade storslagna bergscenerierna gJort 
S. F. medlemmar. Hälsningstalen gor ohremat . ort' ikv igb~f 

1
1

1
s utss:o- nation framlockade en lavin av al~t. nkmg ~v udoms ehn l~t1 dess att Tyskland "icke skall vika ett djupa intryck på de besökande. 

. b ner oc en us1as is a l a sy trm- ' po 1 is a goran en oc a an en. t f , d . t 
besvarades av president Hog erg kommentarer. Frankrike uttryck- N J b t" kt å um ran en m agna ståndpunk- Mr. Robert Wassell, Tacorna lo-

h k t B gar. u synes apan vara e an p t ,, T'llk" . d t d. .. 
oc se re erare urman. D 1 t' k . . te kraftigt oofäande och bestämd tt f" t .. d en.. 1 annag1van e var et gens ordförande, hälsade gäster-

u d ·ff" f" h dl' f t en av reso u 10ns ormten upp- "' a ore aga samma manover va t k .. d . 1 nf .. • .. , 
· n era ars or an mgarne a - t"lld 1 tf . h'll f"l opposition förklarande att planen A . b t "ff V'd b k tt mes epo goran e I rn erensens na valkomna a logens vagnar, var-

tades .bland annat beslut om att ~ ad ahp a dormkent mn2e5 a er ot- skulle omfntetgöra dess nationella sl1_en e ~a art:ll .. I ef~ Jan e h historia. på han presenterade Mr. Almin 
h"ll d' t 'ktk t t t d' Jan e uvu pun er: procen s ny igen given 1 ara or osep D t 1 "Il f" t r t. tt k S . . 
• a ~ I~'lrl1 f~~ven etn var re Jet nedskärning, belöpande sig till $1,· förvar. England kritiserfJ.de pla- Gow, nyutnämnd amerikansk am- f , e iakes or rto ig al" onl- . wanson, som = ett högstämt tal 
ar I sta et or var annat sam 000 000 000 . . nen såsom otillräcklig Italien b d'" t'll J h"ll d . e1 ensen ommer a t upp osas e - bragte de besokande svensk-Ta-
tt h , Il .. t k t . T , , , i regermgens expen- • assa or l apan, o en Ja- I k" t t'll .. t h" t h"' . a a a nas a onven 1 aco- . . Il mottoo- programmet entusiastiskt k b d" v· er upps JU as l nas a os. . comas Jartliga hyllning. Det .. .. .. ser; en mternat10ne myntkonfe- "' pans e am assa oren iscount B k d . . . 

ma 1935. Aven beslots att for- f" .1 t "t t"ll d och ovillkorligt Tyskland helsa- I h" tt b .. k .. t t 1 H a om enna propos1t10n ligger Ivar med stolthet, yttrade talaren, 
dela det hittills varande distriktet ren~ orlåsi tv_r

11
e s a ers a .~n eb; re- de det som en a~satts till fullstän- så 11 et emar ansvar .. a · an fruktan för att Frankrikes folk som han välkomnade dem till Stil-

. .. • germgs n 1 staterna for ar ets- s go t som rent ut forklarade · k k Il t'll' · I tvanne sadana, det ena omfat- 1 .. h 1. d . . . . dig avväpning och Japan samt J 'kt 1 ic e s u e I ata sma delegater lahavskustens svenskaste stad en . . .. os etens m rmg · fmans1ermg av ' apans avs1 att promu gera en tt .. å f . ' 
tande territoriet oster om, och det f . t k . ' d "d .11 Ryssland uttryckte sin villighet . t' k M d k . 1. d a gora n got e tergi.vande alls stad som grundlagts av en svensk 

d .. C d b arm-m ec mngar · un ersto ti asia IS onroe o trm en igt en f" tt å t dk k . . an ra vaster om asca e ergen. d T' . t" ' d b k · att samverka . ·. tt A . 1 or a s a omma omprom1ss, och till vars utveckling och blom-
Även fattades beslut om ålder- ~0~1 orer 1 ~ ang a an er; re- . f~~~~ipen. a sten utes utande och att Tysklands folk skall va- string svenskarne i så stor del bi-

domspensionering, för vars åstad- vi er!ng av tu !taxorna. KONDENSERAD MJ""LK 1 
ior ~siater. .. ra lika orubbligt i sitt beslut. dragit. 

kommande en fond skall bildas .. Fragan om 18de amend.ementet . 0 Den Japanske statsmannen for- Ett anslående program av mu-
genom uttaxering av en extra av- f~ranledde det mest ~.ets1ga me- . klarade rättframt, att det gåves STARK.I SVENSKT LAG sik· och sång samt uppvisning av 
gift av 50c per år. Pensionsut- nmgsutbytet. Med ? ;aster m?t 3 SVENSK EXPORJVARA I e:idast. två möjliga anledningar .. . ett folkdanslag omväxlade med 
betalning skall börja först om fy- antog pr?gramkom~~en slutllgen -- I till krig mellan Förenta Stater- TILL DE OLYMPISKA tal av framstående medlemmar in-
ra år och blott till medlemmar en resolution, so.i;n förordar amen- Till PUGET souND POSTEN från I na och Japan. En av dessa vore . om storlogen. 
som tillhört orden minst tio år. 1 dementets ~~p~avande och ome- s. A. N., stoclrholm. . ~tt dåraktigt japanskt försök att SEGELJ .. VllNGARNA Lokallogen såväl som Tacoma 

Följande av Tacoma logen fram- delbar mod1flermg av Volstead- Genom det skydd som nks~a- mblanda sig i den västra hemis- A svenskarne i allmänhet hava all 
lagda resolution blev enhälligt an- lagen. . gen nu berett den svenska till- färens politiska angelägenheter, -- orsak att approbe·ra d tm" kt 

A d r ått k d' k · k d d "'lk • · .. e u ar a tagen: . d tv e /rspru~~ ig; .a t'an I- ~er i:ingen av f.?n ;nsera . mJo : nagontmg otankbart, och den an- Svenska seglarförbundet är stor- anordningar som mottagningsko-
We, the undersigned, respect- k a er~: ~r pres1. en ~m~~da ~onen .. :\ mtre~se~ ·o; denna ~~du~tn dra vor: .ett a~erika~skt försök belåtet. Uttalar sig till Stock- miten gjort, vilka i icke ringa 

fully submit the following for våarts'll annu DSJU, . .. I Fmngekn ol a s oc etyå an ~ utv1 _gmng ~~t dom.mera Asien, vilket skulle holms-Tidningen.. mån bidrogo till att göra storlo-
your favorable consideration: g r i press. e SJU aro ran - p aneras. De f fabnkerna i Sve- lagga hmder i vägen för Japans __ g "t t .. t h f" d 

r R It Al S 'th b 0 d · ·11 k k d '"lk · · S · l · d · emo e angenam oc or e WHEREAS the Scandinavian m ooseve , rm , a a rige, som t1 ver a on ensmJo , fredliga och naturliga utvidgnings- venges o ympia representat10n b "k d . .. t 
' f • N y k w·11· H M h d . 't . i· k I . . . S . k eso an e mmnesvar . Fraternity of. America is successqr ran ew or , i iam · • . ur- a nv1 s I. en .. i ten s a a 

0

oc!1 poht1k. 1 en av ve~1ges st~r aste sport- * * .,.. 
to and .therefore· 1·ncludes three ray från Oklahoma, James A. hela produktionsvardet har halht Naturligtvis är detta en ganska grenar, seglmgen, ar klar. Si'sta ff" . h"ll . ·f 

. . . · R d f • M' · R't h' f • . k . .1. . k . . . . . . .. . . a arssess1onen o s i re-
former fraternal orders, of which Mee 

1 
r~n T is~ou~, å 1

0~.
1e c:a11 ,~!g .. ?m Ytg ~n. nu Jon r?nor om tydlig vink till Förenta Staterna Gu~nar As~:r, Mal~os hastigt dags då tjänstemannaval företogs 

the Scandinavian Brotherhood of ary an ' ray or r n 10, ar- aret. Ti ver nmgen har icke ens att avhålla. sig från inblandning i uppgaend,e stJarna pa starbåts· med följ nd It t· 
America was one, and ner från Texas och Bryd, Virgini~. ~äckt landets eget behov, utan en Orientens affärer, ~en då man seglingens område, blev definitivt Storm:sfa~e:es:_Ib:rt N. Jacob-

WHEREAS one of the Tacoma Roo~ev.~lt anses, då d:tta skr;- import a; ett ~~r hundratusen betänker vad Monroe doktrinen uttagen för ett par veckor sedan. son, Boston. 
lodges of the Scand. Brotherhood ves, .forsakra~ ~m at~ vm~a t~a- kg. per ar ~ar_ ag~ rum. .. . gjort för Amerika, är det icke ~~en Th?rell fick redan för enj Vice stormästare, 0. R. Ander-
of America was named Tacoma t:.edJ:dels .. maJqri_tet, .vilket ar no.d- .orsaken .. ha~1ll ar att so~a l stort under att japanerna nu för- l~ngre tid sedan.. uppdra~et att berg, Minneapolis. 
lodge No. 15 and .. vand.1gt for nommat10n. Det hal- ohka omstandigheter men framst kunna doktrinen "Asien för asi- fora de svenska färgerna vid rod- Storlo s kr t A M A _ 

' 1 .. · f" t r t tt G d.. · t .. duk . 1 ge e e erare, . . n 
1 tt håll . t' !" . b" E 1 'd l ' a er ury, onn. om 

WHEREAS several brothers I es aven or. ro ig a arner an, at smorpro tionen 1ar aterna." ret i enmansbåten: han blev ju derson W t b C ( _ 
served faithfully in said lodge :omn;ter a .er a normna 10nen onat sig attre. me lertI m guldmedaljör i förra olympiska vald). 
thruoghout the several chairs, and till vice president. förhållandena helt förän~~ats., - ffERMAN LINDQVIST' r:gattan och .. är ~od fortfarande~ Vice storlogesekreterare John C. 
received the honors and title of Me~ d~ nuva:ande, oerhort laga sa det var nappellgen något val 1 Bengtson, Middletown, Conn. (om-
past president, and s~orpri_sen maste denna produk- AVLIDEN den klassen. . 

1 

vald). 
WHEREAS the said Tacoma KONGRESSEN AJOUR- tian d:1vas ~ed stor förlust, me- - Och sexan bl_~r Bissbi, ~ä- Storlogekassör, Fridolf Peter-

Lodge No. 15 has been discontin- da.~ tillverkmngen av kondens- ___ ger ~venska Seglarforbundets. vice I son, Richmond Hill, N. Y. (om-
ued, and the following past presi- NERAR DENNA VECKA m~~lk ~nses ku~na b;tal.a ett Men hans värk, Landsorganisati- o~dforande, ~rofessor Karl LJung-, vald). 
dents of said lodge ha ve affiliat- m~~lkpr~.s, s~.m ligg~~ atmmst~ne on~n, fortsätter att växa i styrlm. berg; den .. ba~en .kan betraktas i Till medlemmar av exekutiva 
ed with Harmony Lodge No. 244 .. ... -~ . J 3 o_:e ho~c an, nu ~.a:l~nde ~nhgt --- som ungef~r llka g1vei: som Tho-1 rådet valdes: E. W. Ohlander, Se-
s. F. A., but no recognition has Men ~?dhJalps- o~h ek~~onu-pro- smo~notermgen. , Da1till, ko.~nmer. Till PUGET souND POSTEN från :en vai.-, n~gr~ u~tagmngar t~rde attle; Oscar Thorngren, New 
been given to their rank and title, pos1t10ncrna maste först slut-i en okad efterfragan pa varlds- .. s. A. N., .. Stockholm.' mte bh n~~:and1g~. _Det galler I York,' samt Albert Anderson från 
to-wit: John M. Arntson, Frank behandlas. marknaden. I synnerhet ·de tro- . Annu en av forgrun~sflg.urerna bara att va!Ja besattmng - det I Indiana. 
Ekberg and Andrew Christoffer- --- piska länderna, som själva icke I den svenska arbetarrörelsen har idealiska vore givetvis, om Bis- '1 Na··sta sto 1 "t k . tt 

' .. · ... · , .. 'tt t'd H L' d · t . , r ogemo e ommer a son and Planerna for kongress-sess10- producera mJolk i nagra storre ga ur i en. erman m qv1s , bis gamla garde (Sven Salen, To-: hållas i Winni e 1935 
WHEREAS, they are faithful nens avslutningi nu på fredag, då mängder, konsumera konserverad f. d. snickar~'. o~dförande i de re Holm, Olle Akerlund och Mar-1 p g, · 

members and always stand ready ett nytt fiskalår tager sin bör- mjölk i växande kvantiteter. Cen- svens~a !ackforemng~rn~s lands- tin Hindorff) kunde få sköta i SVENSKA KLUB 
to assist in any way to promote jan, äro beroende på utgången av tralafrika, Indien och framför allt orgamsat10n, talman i riksdagens båten även nu, och jag tror nog I · . .. . . BEN I 
the interests of the order, There- kontroversen mellan senaten och Kina äro stora kunder för denna a~dra k~~are, stat~råd och so- att den saken skall. ordna sig. CHICA.GO e' ESLAGTA 
fore representanthuset rörande nöd- exportartikel. Man väntar att c1alfullmaktig avled I Stockholm - Att vi fingo olympiska pen- · -

BE IT RESOLVED that the hjälps- och understöds appropria- kineserna, 'som sätta högt värde en av de sista majdagarna. gar till deltagande i alla tre klas-
rank, title and privile~es of past tioner, samt ekonomi billen. Den på kondensmjölk,· komma att .. Vad Hjalmar Branting ~etydde serna var sannerligen en över- GEN AV SPRIJPOLISEN 
president be and hereby is restor- senare avser att genom inskränk- konsumera allt som Europa kan for. ~en svenska arbetarrorelsens raskning, fortsätter prof. Ljung- · __ 
ed· to the said brothers. ning i regeringsexpe~serna inbe- avvara. Kina ... importerar o~kså ~oh:1ska utveckling, det bet~dde berg, det var kanske rent av mer l Två liypa. re a~resterade, dyrbara 

Submitted in L. and F. spara $150,000,000 till $175,000,- mycket torrmJolk, huvuds~khgen I y,nang~ avseenden 1:ferma~ Lmd- än vi vågat hoppas på. Men jag möbler och am,~'lligt sprit-
THOMAS STROM 000. frå~ Nya ~e~~::md'. som funmt den- qvist :or den !ackh'.Sa :.?relsen. vill uttryckligen framhålla, att de I upplag konfiskerade 
EDWIN JOHNSON Den av representanthuset an- na mdustn lamphg som regulator Han t1llvann bade sig SJalv och anslagna olympiska ·medlen inga- __ 
ALICE PETERSON tagna nödhjälpsbillen på $2,300,- på smörexporten. den . organisation han föret~~dde, 

1 

lunda räcka för hela representa-. j En avdelning prohibitionsagen-
Tjänstemannavalet utföll så- 000,000 rö.:ier starkt motst.~nd i Fö~ närv~rande pågå . under- aktm~~ och respekt och sallan tionen, det kräves även personli-1 ter inträngde i lördags kväll i 

lunda: senaten, dar flera andra forslag handlmgar i London om mvester- har va. andra kammaren haft en ga ekonomiska uppoffringar. Dock Svenska Klubbens eleganta lokal 
John L. Hogberg, ordförande. g~ende ut på min~:e summ~:. bli- ing av engelsk .. ~a~ital i ~en sven- talr;ian med mer pondus. :a:an - . med känd raskhet och offer-j vid North LaSallc 0stree~, Chicag.o, 
Frank Burman, sekreterare (å- vit framlagda. For att utJamna ska kondensmJolkmdustnen. Det bevistade som sver;sk delegat m: vi!Ja ha ett par seglingens stötte- och lade beslag pa spntvaror till 

tervald). skiljaktigheterna pågå fortfaran- gäUer närmast export i större ternationella arbetskonferensen i I pinnar trätt fram och räckt den ett värde av $10,000 samt det dyr-
Carl Pearson, vice ordförande. de kompr?miss-förhandlingar mel- skala till de ~ropiska I_~nde:na. Washington .. 1919. . . I hjälpande hand, som Svenska seg- ?,ara möblemanget,. värderat till 
Elmer Elk, kassör. Ian de bada kongress-kamrarne. Sverige anses aga goda forutsatt- Som ordförande i Landsorgam-, larförbundet var i behov av. Vi over $125,000. Tva vakthavande 
Claudine Wick, kaplan. President Hoover har så gott som ningar för denna industri, emedan sationen avgick Herman Lind- äro belåtna och jag måste säga, uppassare arresterades. 
J. M. Jensen, f. d. ordförande. tillkännagivit att han skulle veto- här finns i några provinser (Skå- qvist redan 1920 för att ägna sig. at vi motse de olympiska seglin-j Svenska Klubben är en av de 
Edwin Johnson och dr. H. L. be'.ä~ga två bil'.!?~ dollar appro- ne, Halan~. oc~ ":ästergöta:id) ett åt a?dra ~örtroendeuppdrag. Den: garna med största tillförsikt. Det I s~örsta och mest frai;nst~ende so: 

Holter valdes som delegater till priat10nen. MoJl!gen skulle han samlat mJolkd1stnkt med rik pro- fackhga rorelsen har dock fort-, är en stark trio, som går över:· ciala svenska orgamsationerna .1 

storlogemötet nästa augusti. vara villig underteckna en bil!, duktion och i närh:eten av lämp- satt att utveckla sig efter den Sven Salen i Bissbi, Aster i star- ! landet, och räknar bland sina med-
Under konventet företogs en ut- som rörde sig om en mindre sum- liga exporthamnar. kurslinje L. angivit och visade, båten, Sven Thorell i enmansjollen. \lemmar hundratals bland våra be-

flykt till Vancouver, intressanta ma: än den angivna. För att vår kondensmjölk skall även under det gångna året, trots; Man skall inte sia, men jag kan märkta Chicago-landsmän. 
program presterades samt uppvis- vinna insteg på världsmarki,iaden den inbrytande depressionen en• inte komma ifrån det bestämda l --------------.... 
ning av fem olika intagningstaber, SVENSK PRINS INGA0 R är nödvändigt at~ göra den ~änd ~raftig stegri~g: La:idsorganisa-i intrycket, att vår seglings olym-
som alla utförde sina roller så · . . genom ett speciellt varumarke. tionen, som borJade sm verksam-j piastart iscensättes under de bä-·. 
förtjänstfullt att det utfästa täv- fo··nLOVNING Detta är en uppgift som nästan het 1898, hade under 1907 fått en I sta förutsättningar till framgång. 
lingspriset, $75, fördelades lika överstiger enskilda företags kraf- me'1lemssiffra av 186.000. Den . . 
bland dem. --- ter, och det är därför tanken därpå följande lågkonju~kturen att regelbundet och kraftigt stiga,, 

En storartad bankett gavs på Förlovning har. eklaterats mel- uppstått att skapa ett nationellt och speciellt storstrejken 1909 vid slutet av året 1928131 uppgick 
fredag kvällen i· hotellet. 'På lör- Ian prins Gustaf Adolf och prin- märke för svensk kondenserad med. ·dess olyckliga utgång med- antalet medlemmar ·till 469;000, 

1 
dagen, efter installering av tjän- sessan Sibylle av Sachsen Koburg- mjölk av vissa sta.ndardtyper, un- förd.e en nedgång .i siff·r ... a. ·n. för l 5. 08.~00, 55. 3 .. 000 o~h 589.?0.0. So.m I 
stemännen, upplöstes det lyckade I Gotha. Prins Gustaf Adolf, äld- gefär motsvarande det nationella antalet medlemmar till lägst 80.- vanligt har stegringen icke helt; 
mötet vid middagstiden, och de ste sonen till kronprins Gustaf varumärket för svenskt export- 000 år 1911. Därpå inträdde en uppnåtts genom ökad anslutning. 
hPt<nknnde l:!egå.vo sig var och en Adolf och härtig av V:istcrbcttc::::, 1 smör, ruumärk<:t. I samrn.anhang ny kraftig stegring, som oav:bru- tiii de förutvarande fackförenin
på hemvägen, medförande de an- är född den 22 april 1906, såle-1 därmed skulle också tillverknin- tet pågick till 1920, då 280,000 garna, utan därjämte ha varje år 
genämaste minnen. des 26 år gammal. Prinsessan Si- gen ställas under offentlig kon- uppnåddes. Den därpå följande nya förbund anslutits till Lands-

OBSERVERA! 
Vårt radio program, den 

s. k. "Scandinavian Hour" 
över stationen KVI kommer 
från och .med måndagen 
den 4de · juli att framflyt
tas ett pal" timmar, och gi
ves mellan· kl. 8 och 9 var
je måndag kväll. 

Denna fördelaktiga för
ändring har möjliggjorts 
därigenom att .J{VI nu har 
beviljats full tid-24 tim
mar om dygnet. 

Harmony logen i Tacoma repre- , hylle är dotter till hertig Karl troll. Därigenom skulle köparna lågkonjunkturen med stark arbets- organisationen. Under 1931 till
se. nterades av.följande delegater: IEdward·.av S.achsen Koburg-Go- få garanti för att den svenska löshet medförde en liten nedgång.Jk.?mmo sålunda bl. a. Postmanna
Thomas Strom, Edwin Johnson tha,· ett av de tyska furstehus kondensmjölken är av förstklas- under 1921 till 252.000. Men re, förbundet samt Telegraf- och Te- 1 
och Alice Peterson. som förlorat tronen sedan 1915. sig beskaffenhet. ·dan från 1922 började siffran lefonmannaförbundet. \.---------------



år. 

och sjuttio-

* * * 

påse. 
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BLEKINGE LÄN 
Sve:riges··siste båtsman har. läm

nat tjänsten. Sedan några år till~ 
baka har svenska flottan haft en
dast en av den gamla stammens 
båtsmän kvar i tjänst, nämligen 
båtsman nr 83 Wallbom vid Ble
kinge 1 : a frälseroteringskompani, 
tjänstgörande . vid flottans station 
i Karlskrona. Nu har även han 
definitivt lämnat tjänsten, och 
'därmed är den av Gustav I in
förda båtsmansinstitutionen ett 
minne blott. W albom går visse.r
ligen ej i pension förrän den 1 
sept., men. sedan den 1 juni åt
njuter han permission från tjänst
göringen. 

·X· ·X· 7:· 

BO.HUS LÄN 
Det iikaste skarpsillfiske, som 

på många. år ägt rum på . Bohus
kusten, har den 3 juni ·gjorts i 
Dynakilen norr om Strömstad av 
ett flertal snörpvadlag . från Smö
gen. Sillen stod fullkomligt pac
kad i det trånga farvattnet och 
samtliga vadlag gjorde ,mycket 
goda fångster uppgående till mel: 
lan 20,000 oeh 30,000 skäppor sill, 
representerande ett värde av om
kring 150,000 kr .. Ett enda vad
lag lär ha erhållit sill för 25,000 
kr, Sillen, som är av utmärkt 
beskaffenhet, säljes ... till svenska 
och norska sardinfabriker. Det 
lyckade fisket betyder . en verklig 
ljusning i det svåra ekonomiska 
läget för de deltagande fiskarna. 

Svår flygolycka Dansbaneeländet .. Uppemot hun-
Ljungbyhed ,15 juni. - En svår dra inbyggare i Hagen ha begärt 

flygolycka inträffade på tisdags- K; B:s inskridande mot danstill
förmiddagen å Ljungbyhed. På ställningarna på Elvsborgs Fol
grund av vingbrott störtade förste kets hus-förenings fastighet "VH
läraren vid flygskolekåre11, kapten helminedal." Musiken. och livet 
Nils Söderberg, till marken från vid dansbanan, som ligger i en 
500 meters .höjd. Maskinen ram- tättbebyggd del av Hagen, beteck
ponerades fullständigt och kapten nas som i hög grad störande för 
Söderperg infördes niycket svårt de kringboende. Dessa hade be
skadad till ... lasarettet i Hälsing- gärt att landsfiskal Bergenlund 
borg. Tillståndet är allvarligt, e- icke skulle bevilja .tillstånd till 
huru icke livsfarligt. danstillställningar i år, men detta 

kades 
terna. 

* -;1\· ·»-

·i~ * ·>:· 

Polarexpeditionen .avrese1· 
Stockholm, 16 juni. Första 

gruppen .av .svenska deltagare i 
polaråret å Spetsbergen, amanu
ens· Olsson, radiotelegi;afist. Lager~ 
kvist .. och jägmästare Cederström, 
avreste på •onsdagskvällen. 

~+ ·>:· * 
Dömd förskingrare 

Malmö, 16 •juni. --.,. Förutvaran
de ko m munalnämndsordföranden 
Henningsson i Bläntarp har dömts 
till .straffarbete i två år och sex 

har likväl skett. 
-K· ·X· ·:f 

HALLANDS LÄN 
död ansedde svensk
kom hem. År 1891, 

gfä kalvar blevo. innebrända.. En 
del lantbruksmaskiner såsom trö
ska och halmpress, självbindare, 
vagnar ete. jämte redskap ble\To 
lågornas . rov jämte 500 säckar' 
spannmål. 

·lt- * * 
.JÄMTLANDS LÄN 

Uppfinning. . En ung .mekaniker 
E. Andersson i Östersund har ef-

* 4!- '* 
KALMAR LÄN 

Oskarshamns . ko1>parve1·k, som 
f. n. sysselsätter ett lOO"tal arbe
tare, slog igen den 6 juni på 
grund av svårigheter att fä .för 
tillverkningen nödvändiga kis
bränder. Verket har. omkring 2,-
000 ton av denna vara liggande i 
Norrland men kan på grund av 
konflikten inom massaindustrien 
icke få partiet ner till . Oskars
hamn. Man :hoppas· att driftsin
ställelsen icke skall behöva om
fatta längre tid än ett .par. veckor. 

* ·Y.· +:· 

KOPPARBERGS LÄN 
Häftigt åskväder. Den 2 juni 

gick ett kortvarigt men häftigt 
åskväder över . norra Dalarna och 
blixten slog .bl ,a. ned i .Garbergs 
by i Älvdalen, varvid en sällsam 
förödelse anställdes. Nedslaget 
skedde i en liten stuga i byn, till
hörig en familj Rombin, där fem 
personer befunno sig hemma. Ta
ket på stugan antändes och ena 
stugväggen splittrades liksom. en 
björk utanför stugan. Samtliga 
fönster sprungo sönder och inne i 
stugan slungades möblerna huller 
om buller. T. o. 1ll· ett par vägg
fasta skåp sletos sönder. Fyra 
personer träffades av blixten och 
blevo mer eller mindre skadade. 
Värst hade det gått för svärmo
dern i gården, 70-åriga Maria 
Lindberg, som blev blind efter 
åskslaget. En.19-årig dotter, Ma
ria Rombin, fick svåra brännska
dor på halsen och armarna. 

·i: .:+ +:· 

KRISTIANSTADS LÄN 
Häktad för bcdrägc1·i. På be

gäran av landsfiskal 0. Cosmo i 
Osby har källaremästare Oskar I 
Nilsson i Ingelstorp häktats och 
införpassats från Ystad till straff
fängelset i Kristianstad för rann
sakning inför ö. Göinge härads
rätt. Nilsson har gjort sig skyl
dig till bedrägeri i samband med 
en fastighetsaffär i Hästveda. 

Fyndet _gjordes av fiskaren ·.Lind;. 
qvist vid Högsjö gård,. vilken ·på 
förmiddagen upptäckte att liket 
av en mansperson iklädd överrock 
och . vintermössa låg och flöt i 
vattnet ej· långt •från stranden. 
Enligt . vad landsfiskalen meddelat, 
anses •. allmänt, att den döde fallit 
offer för den . svaga isen på sjon, 
som vid tiden för försvinnandet 
var· betäckt med snö. Då M. led.
av minnesförlust anses ha11 i sitt 
sjukliga tillstånd ha irrat om
kring och kommit ned på sjön, 
där han gått ned sig i en vak, och 
på så sätt omkommit. Den bort• 
gångne var i• 67 -årsåldern och • sör
jes närmast av maka i andra gif
tet. samt fosterson. 

- -

BAY CITY MARKET 
J. A. JOHNSON 

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

1144-46 Pacific Ave. i'acoma. 

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 

Joscph Swanson 

finnes nu tillgänglig genom 

MARTIN CARLSON 
1216 So. K St. 

till ett pris av 

Endast 75 ·cents. Skriv. nu! 

-

-
Han hade av chaufför Nils Berg-1-------------
lund .i Hästveda inköpt en fastig
het och därvid lämnat en värde
lös inteckning, om vilken han gi
vit felaktiga uppgifter. 

-N ·X· ·:+ 
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I·.· BÄSTA GLASÖGON 
· från $1.00 till $5.00 

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

) om glasögonen kostnadsfritt. . 
MALMÖHUS LÄN I! E. s. GUDMUNDSON ! 

Kockums största båt levererad .. ) 728 St. Helens ave., Tacoma, Wash t 
Efter provturer i Öresund levere- i ........ ~ ............................. 
rades den 1 juni från Kockums 
mekaniska v e r k s tadsaktiebolag 
tankmotorfartyget President Her
renschmidt om . cirka 13,800 tons 
d. w. till beställaren Skibsaktiesel
skabet Dalfonn, Stavanger. 

Förskingring. Kassören i Her
restads vägkassa, kyrkovärden 
och nämndemannen Carl Borrie 
på Borriegården förklarades den 
4 juni häktad för förskingring. 
Bristen i vägkassan uppgår till 
32,195 kr., vilka pänningar troli
gen använts till jordbrukets drift. 
Den häktade har icke haft väg
kassans räkenskaper skilda från 
sina övriga. Borrie åtnjöt i or
ten och häradet ett mycket stort 

GEO. J. WEILER 
SKRÄDDARE 

lnsättning av nytt foder I damers 
kappor och herrars rockar 

1220 So. K St. Maln 5638 
Hemstitching 

J Fu VISEll CO. 
Books & Stationery 

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

. 909112 Pacific A,ve. Tacoma _ 

förtroende. 
., "'" .:- i OLOF BULL ~ 

NORRBOTTENS LÄN ! Violinist C 

Sjuka bäras flera mil genom, ~ CONCElRT ENGAGEMElNTS ' 
dju. p sn.ö. En kvinna. i byn Tjouts- l • LEKTIONEJR P Ä;- :riouN ~ 
··· · l · · l Bernice Bu1ldmg Jarv1 oc 1 ett hennes barn insjuk- · 
nade härom dagen svårt. Flyg- - ...... ~~~,,,..,, ................ ~ ............. ...,, ..... ...; 
ambulans från Boden kunde icke 
utföra transport på grund av de 
svaga isarna, som omöjliggjorde 
landning. Det återstod endast att 
på bår frakta de sjuka den två 
mil långa vägen till lasarettet i 
Gällivare. Bärarna, som voro sex 

Try the 

Hillcrest Meat Market 
1214 So. K St.-Maln3490 

FREE DELIVERY 

Service Always Our Motto 
till antalet, hade ingen lätt upp- I' " 
gift. Den första milen fingo de 
vada genom halvmeterdjup blöt
snö på slingrande skogsstigar. Ef
ter några strapatrika timmar voro 
de emellertid framme och kunde 
lägga in sjuklingarna ·på lasaret
tet, där de nu vårdas. 

+:- * +~ 

STOCKHOLMS LÄN 
Ingarö gamla 1700-talskapell, 

som . .sedan nyåret genomgått en 
grundlig restaureri11g, återinvigdes 
den 29 maj. Det lilla vackra ka
pellet var fyllt till sista plats, då 
domprosten G. Lizell från Uppsa
la, i spetsen för ett antal assi
stenter tågade in i kyrkan och 
förrättade återinvigningen. 

* * ·X· 

SöDERMANLANDS LÄN 
Den :försvum1e återfunnen . dod. 

F .. landstingsmannen L, V. Modig 
i Stugutorp i V. Vingåker, vilken 
vid tiden oIIlkring den 1 mars för
sva11n •från sitt hem,. återfann.s 
härom dagen död i Finningesjön, 
omkring en halv mil från hemmet 

~ HRANDFöRSÄKRING 
) i de bästa och pälitligaste bolag. 
) Ni kan alltid vara viss om acku
) ratess .och redbart bemötande av i de bolag jag representerar. 

> FRANK EKBERG . 
) . lnsurance, Notary Public .~ 
) 939 Commerce St. Tacoma ( 
" .. ----------..-~ 

i·. SE.AMO.N'S FLOWER 
SHOP 

Rust Building 
~ Cori:er 11 th and Commerce 

~ -·· :r~D ~OH ~OL_ . i 
! caHARRlSONnaBRÖser. ·i 
l .MAIN 93 

t .. -:.-~~ .. 
Gynna våra 

ANNONSÖRER! 

I 



Fredagen den 1 juli, 1932 

SVERIGE-NYHETER 
UPPSALA LÄN 

N athan Söderbloms minnesfond. 
Undertecknarna· av uppropet för 
bildande av ärkebiskop Nathan 
Söderbloms minnesfond ha vid 
sammanträde under överståthålla
re Elmquists ordförandeskap be
handlat förvaltpingsnämndens be
rättelse över insamlingen. Denna 
uppvisar för närvarande ett be
lopp av inemot 80,000 kronor. Då 
det redan förut existerat en fond, 
som bär Nathan Söderbloms namn, 
beslöts att överlämna de nu in
samlade medlen till denna att för
valtas såsom en särskild fond un
der det gemensamma namnet "Är
kebiskop Nathan Söderbloms min
nesfond" (tillsammans uppgående 
till nära 200,000 kr.) och använ
das för det ändamål som fram
ställts i uppropet. 

-i<· * «· 

VÄRMLANDS LÄN 
Polisen måste fiska upp tjuven 

m· älven. För ett flertal cykel
stölder i Karlstad anhölls den 3 
juni i Säffle en 30-årig fabriks
arbetare Albin Olsson. Under för
höret på polisstationen lyckades 
Olsson fly. Han sprang ned till 
Byälvens kaj och kastade sig i 
den strida strömmen. En polis
konstapel, som upptog förföljan
det, kastade sig efter i vattnet 
och lyckades föra Olsson i 1and. 
Olsson, som erkänt, har häktats. 

Kommunalfullmäktige i Sillerud 
beslöto på nyligen hållet extra 
sammanträde, att återuppbygga 
det nedbrunna ålderdomshemmet 
på samma plats, således i Gut
tarbol. 

VÄSTERBOTTENS LÄN 
Björnfaran i skogsbygdema är 

inte så stor som det förefaller av 
de mer eller mindre rafflande 
akildringar, vilka på senare tid 
satt fantasien i rörelse hos både 
turister och befolkningen. Till 
denna uppfattning har domänsty
relsen kommit efter att ha närma
re undersökt ett björnöverfall, för 
vilket lappen Eskil Granberg bli
vit utsatt och för vilket han be
gär skadestånd av staten. Att lap
pen blivit överfallen är nog ett 
faktum ,men överjägmästaren i 
Skellefteå distrikt har också kom
mti underfund med, att lappen 
glömt en viktig punkt i sin dras
tiska skildring av ödemarksäven
tyret: Nalle hade bli.vit sårad och 
gått till anfall mot Granberg och 
en hans kamrat Sjaggo i raseri 
över att han blivit påskjuten av 
ett salongsgevär. Domänverket av
styrker skadeståndskravet. 

GöR SVERIGERESAN MED 

s 
IKA 

LINIEN 

BILLIGT 

AT'.I' LEVA 

I SVERIGE 

Lägsta biljettpriser på 
många år 

Den NYA Turistklassen 
(f. d. Andra Klass) 

Kungsholm och Gripsholm 
Endera vägieu ........... $106 min. 
Tur och retur ... , ...... $172 min. 

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

Tredje Klass 
Kungsholm och Gripsholm 

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

östg ..... $75 Tur och retur $125 

Kungsholm och Gripsholm 
1 :a Klass end;era vägen $145 min. 

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

Återresan kan ske när som helst 
inom tv.ä år. · 

Turlista frän New York: 
DROTTNINGHOLM .......... 16 Juli 
GRIPSHOLM ................ 30 Juli 
KUNGSHOLM .............. 15 Aug. 
DROTTNINGHOLM ......... 13 Aug. 
GRIPSHiOLM ...... , ........ 20 Aug. 

(Frän Cherbourg, 22 Aug.) 

Följ med en av våra 
SäUskapsresor till Skandinavien 
Alla utgifter, frän 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 tlll närmaste agent 
för linjen eller till 
SWEDISH AMERICAN LINE 
W9 Whfte Bldg., 4th & Union, Seattle 

MARTIN CARLSON 
1216 South K Street Mai;n 8320 
Hf.>dberg Bros., 5081,2 So. llth; ·John 
~n!PT. '.-lnfi Fidel!ty Flldg., F. C. Hew· 

son. 908 Paclflc A venue, Tacoma. 

PUGET SOUND POSTEN 

IDEALISKA 
FöR 

UTFLYKTER 
ÄRO 
Bergmans Knäckebröd och Carlsons Ansjovis. 

V AS'.rERNORRLANDS LÄN bli ibland. Här och var såg man trött på henne och tyckte att 
Nätra kommunaU'ullmäl{tige ha en lantman med ett rågat lass av doften blivit gammal och vanlig. 

till allmänna åklagaren anmält höstens skörd. - Men vad i fridens namn är 
småbrukaren A. Dahlbäck, Bjästa, Vad Lisbeth och Sven talade det du svamlar om? 
för förskingring av 10,700 kr. ur om? Ja, vad tala väl ett föräl- - Jo, den här rosen har lärt 
fattigvår.ds- och barnavårdsnämn- skat par om. Det är så mycket, mig att se klart. 
dernas kassa. ibland det djupaste i hela univer- - Nej, du min stumpa, du har 

Mat behöver man ej. Ett 20-1 sum, ibland en ren obetydlighet, bara gått och inbillat dig en mas
tal arbetsli.'sa i Helgum ha vid ut- en bagatell - och allt blir för sa dumheter - gå nu inte och 
delning av arbetslöshetshjälp väg- dem så stort, så betydelsefullt . . sura längre. 
rat mottaga av kommunen utläm- det största är kanske att de höra Men Lisbeth surade. Så fort 
nada matlappar och kräva kon- varandras röster, allt annat blir han närmade sig henne stötte 
tantunderstöd. smått, betydelselöst. hon bort , honom och den sista 

• ,, ·X- ·X- Båda äro glada, båda gå i sjun- vägbiten gingo de på var sin si-
öREBRO LÄN gande takt, hela livet leker för da av vägen; när de kommo fram 

Konkursförbrytelse. På begäran dem. • . • . till kyrkoruinen gingo de åt var 
av landsfogden i Örebro har po- Då upptäcker Lisbeth plötsligt sitt håll och då de reste hem tog 
lisen i Stockholm häktat f. gods- en vacker, mycket stor och varm hon tåget, han bussen. 
ägaren ·Julius Botvid Johansson- röd ros ligga mitt på vägens Nästa dag återsände hon för
Tobius. Han kommer att trans- gångbana; det var väl en sen- lovningsringen. Föräldrarna och 
porteras till Örebro för rannsak- kommen hälsning från någon av släktingarna bådo henne lugna sig, 
ning inför Nora tingslags hä- villaträdgårdarnas r o s e n buskar men hon ville inte höra på; vad 
radsrätt för konkursförbrytelse. som en besökande fått med sig som kommit för henne stod fast. 

En urnlund i Nora. Nora stads och tappat. Nå, hon fick följa sin vilja. Sven 
och bergsförsamlingars kyrkoråd Lisbeth ser på rosen och just lämnade inom kort staden och 
har beslutit anordna en urnlund i som de närma sig den har hon sökte sig utomlands. 
nordöstra hörnet av Nora norra redan instinkt böjt sig ner för Några år efteråt träffades de 

OBSERVERA! Från och. med 
måndagen den 4de juli gives våI1; 
radio-program varje måndag kväll 
från klockan 8 till 9. 

. . . 
..,.._.~_,_ ................. ..........,..~ 

( 

JOHN HEDBERGS i 
Skomakareverkstad ~ 

508!1:! So. 11th St. 
har prima utrustning för skorepa
rering. Full tillfredsställels.e git i 
ranteras och vi stå gerna vänner 
och gynnare till tjänst vid behov 

L:~~~~~~::_:1:_ _ _...,.,J 
~~ 
; VICEKONSULATET ! 

I SEATTLE f 
209 White Building 

omfattande staterna Washington 
och Idaho hälles öppet alla helg-

VI äro beredd.a att giva betjäning 
11åväl. dag sol)'! natt. 

TUELL. FUNERAL HO 
2215 :Slxth Ave. 

........ ..........._~~ 

YELLowCAES 
AlJlo 

AMBUl...ANOE, INVALID OOAOH. 
Baggage Checked from Holl1e 

to Destination. 

SPECIAL PARTIES ANYWHERE 

For Your Convenlence 
Phone 

MAIN1122 

THE V ALHALLA 
fria dagar. Arvsut.rednlngar ut· i Fountain Ice Crea.m and Lunch. 
föras, fullmakter och andra av- Sort Drinks, Beer on Draught, 
handlingar utfärdas och Iegall Candies, Toba.cco, Clgars, etc . 
seras. Personer, som ön.ska er- Gladt bemötande och vänlig in-
hälla vass, böra inlämna. a~~ö- I bjudan till våra landsmän. 
kan därom minst 10 dagar fore Anderson & Hegglund 
avresan. Tel. Main 5640. 

,-
1147 Broadway 

Sponsor, Scandinavian Hour, KVL 

Fullt lager av 

UR, KLOCKOR, RINGAR 

och DIAMANTER 

Reparations- och 
kyrkogårds gamla område. I en- ·att taga upp den. Då - utan att oförmodat på en inbjudning i en I··-~ ... ....,....,....,..,...,._.,.. __ ...,.,;..,......, .................................................................. . 
lighet med f. Jänsträdgårdsmästa- se på henne - sätter Sven sin annan stad. 
ren 0. F. Holmstens förslag och fot rakt på den glödande rosen. - Lisbeth, sade han stilla. Du 
ritning är meningen att med det Lisbeth drar hastigt åt sig han- var sträng den där gången, men 
snaraste ordna platsen, som är den . . . . du hade rätt; jag har icke varit 
beräknad för ett 80-tal urngravar. Han skrattade till. så noga med att trampa på kvin-

EN KROSSAD ROS 
·- Ja, det såg jag väl Tror du nornas heligaste känslor. Men, 

att jag ändrar riktning för en efter den stunden har jag icke 
tappad ros' skull? lekt med någon kvinnas hjärta. 

- Såg du verkligen? frågade Lisbeth, kan du förlåta mig? -
Lisbeth hörde när det ringde Lisbeth och vände sig om, tog Jag begär icke mer. 

på tamburklockan. Ja, det fick upp den krossade rosen som e- - Ja, men jag begär mer, sva
ringa förresten, to hon var strax gentligen bara var en knopp, och rade hon. Jag har tänkt på, att 
färdig, hon skulle bara ge läppar- höll den försiktigt i handen. Hur också du hade rätt, då du sade 
na en sista kdgsmålning. Jung- kunde du vara så grym? att det förflutna som ej kan gö
frun kom in. - Asch, svarade han, smått ras om, ej bör få kasta skuggor 

- Ing. Ask frågar om fröken förtretad, var inte pjunkig nu. över hela framtiden. Du har syn
är färdig - Strax. Han kan Jag ska köpa dig en hel bukett dat, du har ångrat - är det in
vänta i salongen så länge . . . mycket vackrare rosor. te så, att den som ångrar, honom 

Så där ja, nu var det bra. Nej, I Det glimmade till i Lisbeths skall varda förlåtet. 
asch där slant stiftet en smula ögon, det kom ett hårt, förnämt - Lisbeth, .älskade menar du 
. . . . sååå, jaaa nu går jag . . . och trotsigt drag över hennes verkligen . . • . 

- Färdig på minuten, som du vackra ansikte och hon svarade: - Jag menar at jag aldrig kan 
ser, sade hon i det hon steg in i - Det behöver du inte. Jag upphöra att älska dig - även 
salongen; kan få så många rosor jag vill om du trampar på de vackraste 

- Ja, du är beundransvärd; du och behöver inte alls plocka upp rosor. 
är den punktligaste tös jag nå- vad som ligger på vägarna. - Är det sant, Lisbeth? Åh, 
gonsin träfat . . . • Nej, det tycker jag med, hur lycklig jag är. Ja, älskade, 

- Det låter· precis som om du svarade han och det låg en an- kanske i alla fall att den där 
sällskapat med många . . • ing av hån i rösten. krossade rosen har gett oss lyc-

Han, skrattade. - Nej, jag behöver det inte, kan, ty om inte detta hade hänt, 
- Ja, vet du, Lisbeth, det skall fortsatte Lisbeth, men jag gör så skulle jag inte varit på min 

jag inte förneka att jag gjort -: det i alla fall, ty jag vill inte att , vakt. . . . . 
så där lite mer tydligt; som du de skola bli trampade på. Den Crucus. 
vet tillhör jag en familj med som trampar på blommor, han 
många förbindelser och vi pojkar kan också trampa på människor. 
fingo redan i barndomen lära oss Han försökte att skämta bort 
att vara mycket artiga mot da- det hela men hon lät sig inte le
mer - men det är ingen som jag das med; för henne hade den 
älskat före dig, det kan jag för- krossade rosen blivit en symbol 
säkra d.ig. och hon trodde fullt och fast på 

- Ja, jag får väl tro dig då .. vad hon nyss sagt, att den som 
Så gingo de. trampade på blommor, han tram
Sven Ask hade för något år pade också på människor. Mycket 

Nervositet 

Herr Vincent Krsko, Milwaukee, 
Wis., skriver: "Under tretton år 
led jag av nervositet och dålig 
matsmältning och ingen behand
ling medförde lindring. Då jag I 
började använda Dr. Peters Ku
riko märkte jag snart en förän-
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PUGET SOUND POSTEN, 
1216 South K ·Street, 
Tacoma, Wash. 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po-

sten för en tid av ett år. 
närslutes. 

Prenuml'lrationsavgiften, $1.00 erlägges senare. 

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

Adress -··-·-·-----------------····-·-·--·-·---,--------···-·-------------------· 

sedan tillträtt en befattning som som hon hört om Sven levde upp I ~ring i mitt till~tå~?· och nu ~r 
disponent vid stadens största me- inom henne med förnyad styrka Jag stark och frisk. Genom sm 
kaniska industri och som direk- man hade sagt att han inte vari; I v~lgörande inver~an ?å matsmält
tör Bonn - Lisbeths far - var så noga med kvinnohjärtan, och nmgs- och avsondrmgsp:.ocesse~ 
största aktieägaren i bolaget och i denna stund trodde Lisbeth att ger denna gammaldags ortmed1-
dessutom gammal bekant till Svens man haft skäl för vad man sagt, cin betydlig -~jälp v~.d. upp?yggan
far var det ju helt naturligt att nu trodde hon, fast hon aldrig det av god h~lsa. Sal~es eJ genom ----------- -------
den unge ingenjören kom att um-1 för velat tro det. Hon kom att apoteken; bllhandah.~lles endast j 
gås i det Bonnska hemmet. Det tänka på vad han sagt strax in- av lokalagenter, anstallda av D~. P' ..................................... .....,....., ..... .....,..,.......,..,.._,..,.....,.. .... ...., ..... _. ..... .....,...., .... .....,_, ..... lml!! 

var ju nära på lika naturligt att nan de gingo ut; han erkände att Peter Fahrney & Sons Co.,· Chi
Lisbeth och Sven kommo att för- han haft sällskap med många cago, Ill. 
älska sig i varandra, ty Sven var flickor, men han ursäktade sig ---------------
icke blott en vacker karl och en med att han ej älskat dem. Nå, 1 ----~--~~~~~-~~ 
trevlig sällskapsmänniska, utan var det nu egentligen någon ur- l TACOWJ

1 
T~~~N 00, t 

, också ett mycket gott parti, och säkt? När Lisbeth tänkt efter så I~ ALl\Pres. -~"~ ~gr. I 
Lisbeth var stadens vackraste tyckte hon att det var riktigt I ! "Abstracts of Title'' och "Tltle l 
flicka. Därför uppväckte det in-1 grymt sagt; ty om han inte äl-1 lnsurance" ( 
te heller någon större förvåning· skade dem, så borde han inte Maln 2331 Bankers Trtist Bldg. ( 
- men väl en del missräkningar heller uppvaktat dem; det var ............... ~www~,.,....'. 
- när de förlovade sig. grymt att inge illusioner och se-

- Vart skola vi gå? dan kasta bort en leksak som 3~~~~~~~.....,.....~~~~. 

Sven stannade plötsligt och såg 1 man lekt med - kanske hade han ) KARL Å AND ER SON 
fråg:=tnde på Lisbeth. krossat kvinnohjärtan lika grymt i .. 1 

0 
• 

- Vart du vill, men helst långt. som han krossat rosen nyss ... ) Shee" l\Ltal Work~ 
- Så gör vi det då. Ska vi gå - Gå inte och se pjunkig ut, ~ MUELLER FURNACES 

ut till den gamla kyrkoruinen; sade han. Kasta ifrån dig den l 
det blir en lagom promenad __..:. där trasiga rosen och tänk på. De bästa I marknadPn. . I 
och blir du trött, så kan vi ta något annat. 613 St. Helens Ave. Main 6205 i 
buss eller tåg tillbaka. - Nej, svarade hon hårt. t 

- Ahnej, det tror jag knappt Då sträckte han fram sin hand ~--~--~-
att jag gör, svarade hon skrat- liksom för att taga rosen ifrån 

1 

_~...,.,....~.._....,....~l 

tande. Det är ju årets vackraste henne, men hon slöt sin hand om EMIL STENBERG ( 
höstdag, förresten, och synd vore den krossade knoppen och sade: Svensk Advokat ~ 
om vi inte begagnade oss av den. - Nej, du får inte kasta bort Notary Publlc i 

Så vandrade de vidare, arm i den, inte taga den ifrån mig. Jag ) 602-603 p S B . k Bld 
arm. Vägen var jämt och hård skall spara den, så att. jag inte ~ · · an g. , 
och de kunde promenera med glömmer vad du är fö{ll en män-. ------~-----
rask takt. Vid sidorna lyste trä- niska. 
den i alla .. höstens brokiga färger, ~ Lilla dumsnut, skämtade han. · 1 ;JENSEN'S BU'.I'TER, EGGS & l 
frånv armaste gyllenrött till det Inte skall du gå och titta på en · DELICATESSEN 
ljusaste gula, luften var klar och trasig ros i all din tid! Vad som 
.. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. . . .. ..... .. .. . ~ f'!nTnn-u'.).ln.c:tt O"t:t.fnaf- nP'h !inill"n 

p l Tl 

W E ARE fully equipped to 
do every kind of print

ing-Books, Newspapers, Period
icals,, Pamphlets, Circulars, and 
Stationery. 

All work done as you want it, 
when you want it, and at lowest 
possible cost . • . Our overhead 
is lower' and we svli t the Jiffer
ence with the customer. 

"Effrciency spells Ec-0nomy" 

Puget Sound Publishing Company 
01a, ocn nar ocn var noraes na- ar gJort sKau vara g10mc:. I -----------, o----- ---- ------ ! I 
gon fågel slå de sista drillarna - Ja, så säger du. Och så importerade skandina- · • 1 
f .. d t ·d h d ·· 1 t .. d t viska varor 1216 South K Street Phone Ma.m 8320 or sommaren· e var en sa an ar u va resonera nar u ram- · ·· ·· 
där strålande' höstdag med nå- pat på en kvinna också, sen du Bay City Market, 1144 Pac. ave. . .· . · 
got av vår i luften, som det kan kastat henne ifrån dig och blivit ) .. ... .................... ...,.....,....,....., ________ ....,....,..,...__.....,...,....,.,...,...,. ..... ...,._,: 



Smör, Ägg och Delikatessvaror. 

Puhlix Market 
Första dörren ·från 11th St. 

TACOMA PEOPLE FOR TACOMA PEOPLE 
PICNIC ORDERS TAIIBN 

& Dyers 
Carl Tangedahl & Hugo Lind, Prop. 

Men's Suit, Håt or Overcoat ........................................................ $1.00 
Cleaned & · pressed 

Ladies Suit (plain) cleaned & pressed., ..................................... :$1.00 

Ladies Dresses (plain) cleaned & pressed ................................ $1.00 

Ladies Coat (plain) cleaned & pressed .................. "·······'···--·'······$1.00 

Regular Reduction for Cash & Carry 

Phone B1·oadway 2817~ 

BIG BEN OCH BABY BEN 
Repareras för 7 5c 

Andra klockor och ur repareras 
även till rimligt pris 

Allt arbete garanteras för ett år 

K.. Andersen 
1216 South K Street 

Callson '& Ahnquist 
TACOMAS SVENSKA SKRÄDDARE 

501-2-3 Washington Building 

PETERSON. BROTHER.S 
1002-4 South K St. - Main 331 

VED och KOL, MJöL, FODER, Hö, KALK 

Gödningsämnen och utsäde 

VI FÖRSTA OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KACNLEIN l3ROS. 
Tacomas ledande optiker 

36 år i samma lokaler 



Fredagen den 1 juli, 1932 PUGET SOUND POSTEN 5 

.......................................... .-. ...... ...,, ...................................... __________ ( nier Odd Fellow fogen. Han ef-1 

I T acoma och Washington l ~~~~eff~:g~1;:1:~f i 
~-~ .....,.,: Lynns kapell. 

· h h t"ll ·· kl" 1 d f'" - Mrs. Ida Sofia Peterson, 40 Sätt edra sparpängar i verksamhe mngs us oc I rac igt an or • h t t"ll v· t p t 
med 6 pct. vinst i "preferred certlfl att hålla sig med ko häst och ar, us_ ru I IC or e erson, 
cates" i Bratrud Mortgage & Realt) h.. 11 d h a· f" bosatt I Spanaway trakten avled 
Corporation, 954 Comn'lerce St. fon~1 .e berl an raF uks JUrh 0b~- ei: i måndags. Hon var medlem av 

1 * * * am1 JS e 1ov. ru t oc ar I .. 

t ·· d R fl kt d d Runeberg orden, och forutom av 
Säsongens största samling av 

skandinaver blir otvivelaktigt den 
utflykt och picnic som arrangeras 
av Scandinavian Mutual Society of 
Pierce County vid Hi-Dive, Sur
prise Lake, söndagen den 17de 
dennes. Storslagna anordningar 
komma att göras för ett intres
sant program och för de deltagan
des bekvämlighet och nöje. Lägg 
edra planer nu för att deltaga 
detta evenemang! 

.-:-:- * 
"Strawbeny,.,-fest. Sistliden tis

dags afton voro medlemmarne av 
Vasa manskör jämte damer in
bjudna till sångarbrodern Anton 
Lundgrens vackra hem vid 708 E. 
49th street för att äta jordgub
bar vilka växa i stor ymnighet 
på platsen. Naturligtvis hörsam
mades kallelsen med stor entusi-
asm och man tillbringade en ut
om ordentligt trevlig afton samt 
njöt i fulla .drag av värdfolkets 
gästfrihet jämte en massa andra 
andra godsaker än jordgubbar. 
Som herrskapet Lundgrens plats 
påminner mycket om en svensk 
herrgårdsträdgård med omväxlan
de bersåer, frukt-, blomster- och 
grönsaksplanteringar så tillbrin
gades ·mesta tiden utomhus. En 
stor del av befolkningen i denna 
stadsdel än:) svenskar och sång
körens friluftskonsert blev mycket 
välvilligt mottagen i stugorna 
runt om. Då det lidit fram på 
kvällen en stund samlades man 
inomhus och fördrev tiden med 
"500" samt skildes ganska sent, 
på det hjärtligaste tackande värd
folket och varandra för trevlig 
samvaro. 

-:+ ·X· 

En leverans av 100,000 nya 3 
cents frimärken har inkommit till 
härvarande postkonor och har re
dan rönt strykande avsättning. De 
nya. frimärkena, utgivna till håg
komst av de Olympiska spelen 
äro tryckta i purpurfärg och visa 
bilden av en nedhukad kapplöpare. 
Den nya fra.nkeringstaxan träder 
i kraft den 6 juli, och kräver 3 
cents frimärken för vanliga brev
försändelser med samma viktbe
gränsning som förr. .Luftpostpor
tot höjes till Se för ett uns eller 
del därav och 13c för varje uns 
eller del därav därutöver. Port()t 
för brevkort, trycksaker, tidnin
gar ,paketpost o. s. v. förblir det
samma som hittills. 

·lf +:· ·X· 

1ntresF;e betalning. S a m t 1 i g a 
Savings & Loan Associationer i 
Tacoma hava tillkännagivit att de 
den 1 juli och följande dagar äro 
redo att utbetala halvårsränta 
med 3 till 4 procent om året till 
sina respektiva aktieägare. Den 
sammanlagda räntesatsen, som 
sålunda kommer att erläggas, 
uppgår till cirka $350,000. Stör
sta utdelniugen kommer att gö
ras av Pacific Savings & Loa:n As
sociation, nämligen $180,000. Ta
coma Savings & Loan Ass'n kom
mer att utbetala $115,000, Peo
ple's $22,000, American $16,000, 
Northwest $15,000 och Pierce 
County $3,4.00. 

·X· ·Y.- ·r:· 

s or mang . e e eran e tor e .. 
h .. .. d · ,. t'll p S d p maken efterleves hon av broderna 

anvan a sig i uget oun o- W'll' H" 1 d · T l 
stens expedition. 1 iam . og un 1 acoma, oc 1 

,,_ .. .. Herman I Alaska samt systrarna 
'· w ... , Miss Hilma Höglund i Tacoma och 

Landförsäljning. Den· federala 
landbanken utbjuder till försälj
ning ett 20-tal farmar i Pierce 
county. De komma att bortaulr
tioneras för ett pris varierande 
mellan $1,000 och $6.000. Land
banken~ kontor är beläget i Ta-
coma Building. 

·» -~· ·X· 

4de juli kommer att festlighål
las utan sedvanligt buller och 
bång. Polischefen har förbjudit 
försäljning eller avbrännandet av 
fyrverkeripjeser och bomber samt 
fastställt $10 böter för överträ
delse av förbudet. Emellertid 
kommer dock dagen att vederbör
ligen saluteras i det fyra torped
båtar hitbeordrats för att medver-
ka vid dagens festligheter. 

·lf -:+ ·X· 

Stämning mot staden för $5,000 
skadestånd har uttagits av Archie 
Plante, som nyligen förlorade sin 
8-årige son genom drunkning i en 
grushåla vid So. 35th street. Sta
den anklagas för försumlighet, i 
det den vattenfyllda sandgropen 
icke blivit omgärdad med stäng
sel. 

* ·x~ -;.;. 

Stadsobligationer stöta på pa
trull. Då Tacoma counciln beslöt 
att utfärda ett $500,000 obliga
tionslån för att balans.era coun
cilns budget och rädda staden 
från att ställas på warrant basis, 
var det underförstått att hela lå-

Mrs. Anna Carlson i Alaska. Be
gravningen förrättades i torsdags 
från Lynns kapell. 

- John Lundgren avled i tis
dags i den höga åldern av 86 år. 
Han kom från Sverige till Ta
coma för 45 år sedan och hade 
anställning i Northern Pacific 
verkstäderna tills för 15 år sedan, 
då han tog avsked med pension. 
Han var änkeman och efterleves 
av dottern Be.rnherdine i. South 
Tacoma och sonen Bernhard i Min
nesota. 

- John Erickson, 81 år, avled 
i onsdags i sitt hem i Brookdale. 
Han kom från Sverige för 60 år 
sedan och har · varit bosatt i 
Pierce county i 44 år. Han efter
leves av sönerna Elmer, Oscar 
och Roy samt döttrarna Minnie, 
Mrs. K .Emmerson och Mrs. E. 
Stal cup. 

~+ -:-: -:+ 

Ledande musikhandlare död. Al
fred A. Taylor, 69 år gammal, 
avled i söndags efter en långva
rig sjukdom i' sitt hem vid North 
28th street. Han kom till Taco
ma 1880. Kort efteråt etablera
de han Taylor Music Co. i gamla 
Tacoma Theater byggnaden. Se
nare flyttade han butiken till 928 
Broadway, där han bedrivit affä
ren i 30 år. 'l'aylor var mycket 
populär i. Taco mas musikkretsar 
och hans affärsverksamhet sträck-

net kunde erhållas från statskas- I te sig över hela nordvästkusten. 
san. Men i lördags tillkännagav 
statskassören att allt som kunde 
erhållas var $200,000. Skulle obli
gationerna icke finna några av
namare, bleve det det nödvändigt 
att föertaga en stor reducering 
i stadsexpenserna. För att beta
la stadsanställda deras löner för 
senaste halvdelen av juni månad, 
blir det nödvändigt att överskju
ta $50,000 från ljus- och vatten
departementet till den allmänna 
fonden. 

·lf * ;(· 

Parksty1·eJsen har beslutat att i 
år indraga de sedvanliga sommar
ferierna för personalen i departe
mentet. Som arbetsveckan in
skränkts till 5Yz dagar ansågs det 
överflödigt att bevilja fritid. 

·~' ;(· * 
Ytterligare förminskning av per

sonalen i public works departe
mentet tillkännagavs i tisdags av 
commissioner Bergersen. Fyra el
ler fem i ingeniörskontoret kom
ma att avläggas och ett icke. upp
givet antal gatu- och kloakarbe
tare. 

·X· * * 
Jetland & Paiagrutl, 912 Paci· 

fic avenue, ha allt vad en man 
behöver av kläder och och ekipe

·iZ. -:+ * 
Guldskeppning från Alaska. Ett 

ton av guldbärande malmåder 
från det nyupptä,ckta Nuka di
striktet utskeppas denna vecka 
från Seward till Tacoma smeltern. 
Adern är sex tum i diameter och 
så rik .att guldklimparne med 
lätthet kunna borthuggas från 
klippblocken. Guldlasten hitsän
des under stark bevakning. 

;(· * * 
Självmord föl'11indrat. Beskylld 

tör försäljning av en kvart "mån
sken" blev 73-årige Fred Smith 
arresterad i tisdags i sitt apart
ment rum vid Tacoma avenue. Då 
han skulle föras till finkan, bad 
han den arresterande "dry squad" 
konstapeln John Paulson att få 
ilemta något ur sin byrålåda. Där 
grep han hastigt fast i en revol
ver och satte den mot pannan, 
men Paulson ryckte revolvern 
från honom. Utropande "hellre 
döden än fängelse" följde den 
gamle mannen med till poliskon
toret. 

·:\· ~.{- ·X-

20% rabatt på allt skorepara· 
rationsarbete hos Holmgren, 205 
So. llth St. (Rust Building). 

·i:- ·/:-

ringsartiklar, bästa kvalitet och Tvångsutskrivning av dollrar 
rjmligaste priser. Kom in och förordade vår slagfärdige Tacoma 
"nävetas" med Jetland; han är en advokat Homer Bone härom dagen 
gemytlig Nordens son, som gärna på det -titörsta politiska möte, som 
språkar bort en stund med en någonsin hållits i Whatcom coun
landsman. 

+:· .:;- ·X· 

Dödsfall. Peter Olson, 60 år, 
avled i söndags. Han kom till 

För visit hos fö1·äldra~·ne, M~· 1 Tacoma för 43 år sedan och var 
och Mrs. Chas. Holmes vid Shen- bosatt vid South G street. Han 

"* ty. Bone applåderades entusias
tiskt av sina nära 5,000 åhörare. 
Han sade: "Låtom oss tvåµgsut
skriva de stora rikedomar, som 
taga brödet från våra familjer, 
för att ända depressionen, liksom 
vi tvångsutskrevo våra män för 
att ända kriget." Bone säges vara 
Letänkt på att uppträda som de
mokratisk kandidat för att bliva 
den republikanske Wesley Jones' 
efterträdare s.om U. S. senator 
från Washington. 

dan .avenuc, har deras dotter efterleves av brodern Nels Ham
Edith, Mrs. Ray Moon, hitkom- merlin i Tacoma och två andra 
mit från sitt hem i Albuquerque, bröder och två systrar i Sverige. 
New Mexico. Ediths besök helsas Begravningen förrättades i ons
med glädje av hennes . stora vän- dags från C. O. Lynns lrnpell. 
krets. Hon ämnar stanna i Ta- - Victor Swanson, 75 år, avled 
coma ett par månader. i måndags i sitt hem vid South 

·» ·X· <<· Grant avenue. Han kom till Ta-
l<~rälm1iugsarme11, 1114 So. 12th coma för 42 år sedan, var snicka

street. Sedan vi sist skrevo nå- re till yrket och medlem i Rai
got i Pugct Sound Posten hava vi .. ~~-..... 
haft. ivå stora vällyckade fester. 
Hembygdsfcsten den 18 juni lye" 
kades väl och vi tacka alla som BJORKMAN & SON 

B'way 2114 hade sin hand med i arran~em::n- ) 1016 So. n: St. 
get. Det var en hedrande tillstall-
ning. Mids0mrnarfesten den 23 ~ Member "Red & White Stores" 
hade lockat mycket folk till Joka- ~ Etablerad 1895 

Hava alltid på lager ett 
rikt urval av inhemska och 
importerade delikafossvaror 
och färskt upplag av det 
berömda smöret 

·if .;.:. ·X· 

De 4 livstidsdömda kineserna, 
som blivit fällda för mordet på 
sin landsman Lew Bow, hava an
hållit om ny rättegång, och om 
sådan vägras, ämna de vädja till 
högsta domstolen. Deras advokat 
Wesley Lloyd förklarar att han 
är viss om deras oskuld. Innan 
Bow dog, framviskade han nam
nen på de fyra männen, men 
Lloyd säger att det var icke för 
att anklaga dem utan för att till
kalla dem som sina bästa vän
ner. För resten säger han att 
jurymännen blevo konfysa av de 
många kinesiska vittnesmålen, som 
de icke förstodo utan misstydde. 

* '* * 

It YOU'RE 

fed up with 
shirts that 
SHRINK ....... 

Arrow Shirts. Sanforized-
shrunk. Thcy're gnarantced 
to fit pennanently-or your 
money back. We particn
larly recommend the Trnmp 
-a 'specially woven broad· 
cloth shirt and, in our esti· 
mation, the best shirt value 
you can fmd an) ,,i.~1c. Only 
$1.95. 

Df GKSON BROS. CO. 
1134 Pacific Ave. 

postinspektorer och federala de
tektiver' ·funnit gerningsmännen. 
De äro biträdande postkontorskas
sören Edgar Chittenden och en 
hans vän Albert Wiley. Dagen då 
röveriet skedde hade Chittenden 
ombestyrt att kassavalvsdörren 
Jämnats öppen. Han visade sig 
mycket angelägen om att fånga 
förbrytarne, men hans höga lev
nadssätt ådrog sig detektivernas 
misstankar. En husundersökning 
i hans hem uppdagade förklädna
den som han bar på sig, då han 
begick röveriet. Han måste be
känna brottet och sitter nu inbu
rad i county fängelset. 

:/.· o/.· 

Vi önska hänvända våra läsa
res uppmärksambet på mäklare
firman F. C. Hewsons annons. Mr. 
Hewson är beredd på att stå till 
tjänst med råd och dåd till alla 
som äro intresserade i olika slag 
av värdepapper, pänningeförmed
!ing mellan Amerika och gamla 
landet, o. s. v., allt som rör sig 
om pänninge- och värdepappers
transaktioner. 

~{· ·:~ 

Svenska Amerika linjens motor
skepp Kungsholm avseglade i tis- · 
dags middag på sin 43 dagars 
Nordkap-Ryssland kryssning. Re
san går först till Reykjavik på 
Island, därifrån till Nordkap och 
så vidare till de norska, fjordarna 
varunder besök avläggas i Trond
l·jem, Bergen och Oslo. Därifrån 
styres kosan till Visby, Helsing-

B. PAULSON 
Juvelerare 

1 :a klass urreparationer 

1016 So. 11. St., Tacoma, Wn. 
(Nära llte och K) 

SKANDINAVISK RESTAURANT 
Mrs. Oluf Olson, Prop. 

"MARY'S LUNCH" 
1103 Tacoma Ave., nära llth St. 

I Vasa Rotel 

l' 
Tacomas skandinaviska hotell 

1330V2 Pacific Ave. 

J 
'·• 

-·· . - -·· A 

Sponso:i;, 
Scandinavian Hour 

K.V.I. 

~(' 

;\tl 
J(' 

m • 1 fors, Leningrad med en tripp till . " ~ 
~· 

VAR 
BETJÄNING 

centrala v ä 1 g ö r e nhetskomiten. 
Denna inköper till grosshandels
pris de förråd, som bortskänkas 
till stadens och countiets 3,000 
behövande familjer, innefattande 

Moskva; Stockholm, Köpenl1amn 
och därefter till Göteborg, var
ifrån återresan anträdes den 1 
augusti med återkomst till New 
York .den 10 augusti. 

cirka 15,000 personer. Glöm icke att både anangö:.rcr-

kostar ej mera än be
hovet påkallar. Famil
jen bestämmer själv 
enligt egen önskan. Ni 
erhålla fördelen av vår 
mångåriga . e r f arenhet 

.,,. .,, ·X· na av programmen såväl som de 
:i.(J samt finaste utstyrsel 
·I:~ till lägsta pris. Mejel'i- och mjölkinspektorema UIJIJträdaude artisterna sätta värde 

i Pacific N?rthwest Dairy Asso- / I>å c~:t erl;:äm~ande. Skriv och låt 
ciation höllo sitt årsmöte förra I oss fa er menmg om prog1·amme11. 
veckan i Tacoma. Det beslöts att 
t:"ots depressionen i mejeri-indu
strien fortfarande vidmakthålla 
samma standard vad beträffar 
mjölkens goda kvalitet som hit
tills. Till associationen president 
valdes John Drake från Walla 
Walla, till vice president L. H. 
Stenberg i Tacoma och till sekre
terare-kassör George Henderson 

~:;· 
;; ~ I 
y .. ~'\ J: 

l 

Aberdeen. 
.)(, ·X· 

TEAT~R .. YTT 
Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

BLUE MOUSE 
Now Pla.ying-

"THE DOOMED BATALJON" 

-25c ANY DAY ANY TIME-

1) I, 

C.O.L"YNN CO. 
MORTUARY 

'0istinctive 0 funeral Service 
'Phone.:Main 7745 

717 TACOMA AVE. 

DRINKS 10° 
Delicious Milkshakes ........... , .. lOc 

Sex autoolyckor inmpportera
des i söndags, och i den mest all
varsamma av dem var William M. 
Nelson vid Center street inveck-1 fQX RJAL TQ 
lad. Nära 84th street och Paci- Now playing: 
fic avenue kolliderade han med .en 
maskin, körd av A. Munson. Bå
da bilarne blevo ramponerade, och 
Mrs. Helen Stone, som åkte med 
Nelson blev ganska svårt skadad. 
Polisundersökningen ådagalade att 
kraschen var oundviklig och båda 
motoristerna frikändes från an-

Ice Cream Sodas .................. loc 
Malted Milk ·····-----·-·············-··15c 

After the show-and any hour. 

svar. 

* ·» * 
Fyra skogseldar hava redan 

denna sommar härjat i Mt. Ta
coma parken, fast de hastigt ble
vo släckta och anställde blott fö
ga förödelse. Det uppgives att el
darne förorsakades av rökare som 
ovarsamt bortkastat brinnande ci
garr- eller c i g a r r ett stumpar. 
Stränga regler ha nu utfärdats av 
parkstyrelsen förbjudande rökning 
i parken undantagandes på be
tong- eller grusbelagda vägar. 

·X· ..;: -:: 

Farmdräng dödar busboncle. 
Charles Bergen, 35 år, sköt och 
dödade i måndags sin förre hus
bonde Al Haines, en farmare nära 
Pullman, Wash. Bergen hade ny
ligen blivit avskedad. Han lånade 
en bössa från en av grannarne, 
föregivande att han skulle gå ut 
på jakt . Men han giCk direkt ut 
på fältet, där Haines var sys
selsatt med plöjning och avlossade 
det dödande skottet. Därpå rik
tade han bössmynningen mot sitt 
bröst och ändade sitt eget liv. 

·X· * ·:+ 

Stor lönereduktion i Scattle. 
Mayor John Dore i Seattle beord
rade i måndags en sammanlagd 
beskärning på $691,935 i lönerna 
till 2,543 anställda i fem olika de
partement i stadens, nämligen po
lis-, ljus-, vatten-, gatu- och bygg
nadsdepar\ementen. Lönesänlmin
gen varierar från 10 till 25 pro
cent per man. Mayorn tillkänna
ger att '.han föredrog denna åt
gärd framför det andra alternati
vet att avskeda en stor del av 
arbetsstyrkan. 

·X· ·X· * 

"BACHELOR'S AFFAIRS" 
with Arthur Pierson. I JA~!:":~"h ~!:!,CE 

Chas. Green 

532 PEODLE 
OUT OF EVERY ,,:« . ., . 
MILLION BETWEEN /f:'?.~?-.::f 
THE. A6ES OF . ,:,:.''.ii.~(J,7i 
40-44 AREj,O '.;j:r~'- .---'l' 

BLIND. lfr ,.1''<''~ 

lr:i ,,,_;rc ~~ I/ .<"fJ.,.Cec-~. ~ "/ / 

fff' ~\ ' \ / ,/-
~( ~~·~·· "'?~BENJAMIN.FRANKLIN 
l ~~if(5~/ INVE~TED TllE Bl-FOCAL LE.NSE.f 
"\.., ~(· \ You wouldn't think of using glasses such as worn 

~ -\;:ir by Benjamin Franklin some 180 years ago, yet 
\ :":i- frames purchased only 10 years back have been 

1 "' superseded by new, modern and more comfortable 
frames. We welcome the opportunity to show 

D 

them ta you, including the new 'FUL-VUE' frames 
that have beco~e popular overnight. 

CHAS. GREEN OPTICAL CO. 

254 Soutb lltb St. MAin 6816 

E 
Return engagement of 

TOM COAKLEY 
Director of 

CAPT AIN DOBBSIE,'S 
nationally known 

LUCKY STRIIi:E and SHELL-HAPPY TIME BAND 
to the 

Studio Ball Room 
at Titlow Beach 

Saturday Nite, July 2nd 

len, så att alla extra stolar måste 
anlitas och ändå fingo många stå 
upp. En verklig midsommarstäm
ning var rädande. Nu på lördag 
hålles sång- och musikmöte kl. 8 
€. m. och uppbyggelsemöte sön
dag kväll kJ. 8. Alla hjärtligt 
välkomna.-E. Lindhe, kommen
dant. 

90c 
per couple, 
including tax 

"GOLDEN ROD" ~ j Nödh.iälpsutdelningen i Tacoma 1 "Po<:t1·öv!'1·e infångade. Det sen-

! 
Agenter för ~I och Pierce county har betydligt I sationella $30,000 röverite i Seat-1 FREE TRANSPORTATION-BOTH WAYS 

Monday Ni te~ July' 4th 
·N .;.;. -;.;. 

Ett hem erbjudes 
redbar svensk familj 
sätta sig på landet. 

fritt åt en 
som vill bo
Präktigt bo-

Kuriko och Ole Oid ( underlättats och förbättrats un- tles postkontor sistlidne december l<'irst Bus leaves 8:30 p. m. from 8th and Pacific Avenue 
~ j der senaste månad genom den av , har äntligen blivit uppklarnat. ~cfreshments Served. Good Pal'ldng Space. 

~........,.....-......... - .......................... """""' county commissioners upprättade Efter sex månaders spaning ha M4! i&iA ki&M@&Rf& H • 

" 
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MARTIN CARLSON, Insurance and Steamship Agency, 1216 So. K 
Street, Tacoma, ·Washington. 

DRS. ,QUEVLI, SR. and JR., Medical Arts Building, Tacoma, Wash. 

NORTHEJ;?.N FISH COMPANY, 15th and Dock Street, Tacoma, Wash. 

LIEN & SELVIG DRUG STORE, .11. and Tacoma Ave., Tacoma, Wn. 

Buddey ,..King Company 
Funeral Directors 

C. C. :MELLIN~ER CO., Funeral Directors, 510 Tacoma Ave., Tacoma 
102 So. Tacoma Ave. Broadway 2166 

BUCKLEY-KING COMPANY, Funeral Directors, Tacoma Ave. and. • 

So. lst St., Tacoma, Wash. 1--------------------------
BLUE MOUSETHEATER, 1133.Broadway, Tacoma, Wash. ,, 

BRATRUD MORTGAGE & REALTY CORP., 954 Commerce Street, ~ Sponsor K.V.I. Sca.nd. Ilour 
Tacoma, Washington. 

NICKELSEN'S·. ·GHOCE·.·RY IP. VEBORG, Jeweler, 11!7Broadway, Tacoma, Wash. 
· · INICKELSEN'S GROCERY & SCAND. DELICATESS. - 1210 So. K 

1210 So. K St. . .. . ··1· Street, Tacoma, Wash. 
3854. WE DELIVER 

HANS JOHNSON'S FEDERATED STORE, Ladies' & Men's Furnish-
Large Herring, 3 for_, __ ,,_ ......... 25c ings, 1114-16 So. K St., Tacoma, Wash. 

Hard~ack,. "Wor?-ics", .5 for .... 50c THE SILVER.DALE MOWUMENT WORKS, Silverdale, Washington. 
Swedish Anchov1es ····'·······'······-25c . · 
Fish Balls, can .............. , ..... , ....... 15c BINYON OPTICAL COMPANY, 920 Broadway, Tacoma, Wash. 
Potato starch, pkg. . ..... , .. ,;, ___ ,_,20c 
Ancl,.lovy Paste, .tube ................ ,.25c OPDAL POULTRY FARM & HATCHERY, Waterman, Washington. 

Gaffel Bitar,• utan ben ..... ; ........ 35c CARLSON MATTRESS & UPHOLSTERY CO. 821 Center Street 
Swedish Anchovies sprats, can 25c ' ' 

Tacoma,. Washington. Primost, plain 15c, - cream 18c 

Try our .19c coffee 
Eggs Fresh From Nickelsen's 

Ranch. . 

CHAS. F. ERICKSON & SON, 714-16 Pacific Ave., Tacoma, Wash. 

C. F. MASON CO., Realtor, 1109 Pacific Ave. Main 2652. 

.............. ___ ........__/ ___ 
I Sigrid Riise PIANIST 

Pianoundervisning 
8candinavian Ilour, 

KVI 
1110 · So. 3rd st. - Main 55U. 

THE 
SILVERDALE 

MONUMENT WORKS 
Silverdale, Washington 

Phone Silverda.le 3-X 

Foreign and Domestic Granit.e 

ANDREW ANDERSON 
Manager • 

J. A. ANDERSON 
Salesman 

Monument, Markers, Shafts, 

Copings, Urns, Mantels and 

Conglomerate Fire Places. 

Sponsor, Scand. Ilour, K. V.I. 

COMPLIMENTS OF 

JOHN OPDAL, 
Proprietor 

Opdal f>oultry 
Farm and Hatchery 

at 

WATERMAN, WASH. 

- Etablerad 1906 -

Specialiserar i White Leghorn 
kycklingar av L. C. Beall ras, 
med rekord på tupp-sidan av 
från 290 till 314 ägg per år. 

Priskurant på begäran. 

,, jl I----'---

·~:~~~~ lrtJllrr e t s 0 u n d ! I Spo~ ... ~i:··· 
Johnson's 

Sponsor, Scandinavian. Ilour 

BEACH PAJAMAS I; . 6 MINNS DETTA 
Ni bör komma ihåg att Ni 

har TVÄNNE fördelar när 

Ni köper fisk hos oss: Ni. 

får fisken FÄRSKARE och 
BILLIGARE. 

New Styles, all Sizes 

9gc 
BOY'S ORGIRLS 

50% Wool Bathing Suits 

9gc 
DEY'S .BIG 5 
College Cords 

$1.98 
Fashioned Pure · Silk Ilose 

In . all the new . shades , 

69c 

ringen varför ingen skandinavisk 
timma förekom samma kväll vid 
den vanliga tiden, kl. 10. 

Mellan klockan 10 och, 11 ring-. 
de telef0nel1 · på vårt kontor nä-

OBSERVERA! 
den 

ublishinir Co. 
Har flyttat sitt kontor och tryckeri· 

till 

1216 So. K Stre,et 
~ . 
stan oavlåtligt, och vår gode nor
ske ämbetsbroder, red. Bjerkeseth, 
som den kvällen var sysselsatt 1-------........... _.,_,_..,.._ 

De äro större, starkare och 
mera slitbara. Dessa förbät
trade hjulringar stå även i lä
gre pris· nu än någonsin förr. 

Kpm in och bese dem. 
De äro tillverkade av bästa 

slags gummi, och äro dessutom 
SKATT-FRIA så länge vårt nu
varande lager räcker. 

Priser så låga som 
Size 4.40x21 för $3.26 

CHAS F. ERICKSON 
& SON 

IMPORTERADE 

varor från Sverige och 
Norge sälja vi nu till 
mycket rimliga priser. 

TAG TILLFÄLLET I AKT! 

NORTHERN 
FISH PRODUCTS CO 
Femtonde och Dock Streets, 

Tacoma 

H4--16 Pacific Avenue, Tacoma ~I 
111 

på kontoret, fick intet annat göra 
än svara telefonen och avgiva för
klaringar. Och Mr. Martin Carl
son, vår populäre . biträdande ar
rangör och musikdirigent, hade 
samma erfarenhet hemma hos sig. 
Puget . Sound Postens redaktör ha
de i förväg haft en dunkel aning 
om vad som komma skulle, och 
hade den kvällen slagit sig lös och 
var ute på viften. 

(Sponsor, Scand. HoUl', K. V. I.);-------------------· 1---------------

Emellertid kommer nu, från och 
med nästa måndag, vår skandina-
viska radiotimma att infalla mel
lan klockan 8 och 9 på måndags
kvällarna, och hoppas. vi att snart 
åter kunna hälsa hela vår radio
åhörareskara längs utmed kusten 
v;:irje måndags kväll. Pålysningar 
om tidförändringen komma att 
göras .. i kväll vid den vanliga ti
den, kl. 10. 

På samma gång som vi beklaga 
den tiilfälliga besvikelsen för våra 
åhörare,.· uttrycka. yi vår. stora tHl
fredsställelse ·med förändrin'gen tm 
en tidigare och betydligt mera. 
fördelaktig .· tillima. 

• ... ,- . Sålede.s. . träffas. vi '.'på luften" 
nästa måndag. kväll kl. 8. 

E.M. N. 

SCANDINAVIAN MUTUAl 
SOCIETY OF PIERCE 

COUNTY, WASH~ 
arrangerar 

Stor Utflykt 
SöNDAG DEN 17 JULI 

til 

111 _..11-•P All.R. ... llllltil.Amm • a ••• 

Hl-UIYt, ~UIU'Hl~t LAl\t 

Sponsor, Scandinavian Hour, K.v.1: 
~~~~~~~~~~--~~~~-

LIEN & SEL VIG 
PHARMACY 

Skandinaviskt Apotek 

Recept är vår spe~ialltet 

IMPORTÖRER 

AV 

NORSK LEVERTRA;..V 

Agenter för 

Salubrin, Hasselrots Järnvin 

och Flussplåster 

Vi ha: nu fotografiet 
färdigt av artistgrup
pen som vanligtvis del
tager i programmen på 
vår radio timma -
Scandinavian Ilour -
o<;h det kommer att ut
delas gratis till envar 
som förskaffar en ny 
helårsprenumerant. -
Andra kunna erhålla 
fotografiet portofritt 
mot en avgift av 25c. 

Skriv till 
PUGET SOUND POSTEN . 

1216 South K St. 
Tacoma, \Vash. 

MAIN 7314 l ~ 
·• L~.'t·····o·s·s.·.".eta.huru. ni··.t.yc.k.er om··.··1 j~ 1026 Tacoma Avenue South I 

tidforandrmgen. och. programmen 1 > 
. itllmänhet. .. · J ) .. ---------~,--_._.. .......................................... ~........._._..,. 

I 



PUGET SOUND POSTEN 

länge sedan bort meddela dig det; de ju också icke hava varit något Gertrud såg på honom och ska-
det är blott så oändligt svårt för av vikt. kade på huvudet. 
mig att tala därom. Du bör dock --- - Nej, nej, de hava aldrig va-
veta det, men - säg mig, vem På natten hade det åskat starkt, rit annorlunda mot varandra. 
har nämnt det för dig! men naturen tycktes i dag icke ha- -Då förundrar det mig, att 

- Jag försäkrar dig, barn, att va någon lust att uppföra sitt han icke för länge sedan lupit 
Av W. HEIMBURG jag icke minns det. mest koketta konststycke; solen ifrån henne, sade han torrt. 

- Frans, sade den unga frun tittade icke som eljest dubbelt så - Eller hon från honom, sva-

7 

svarta sammetsrosetterna på sin 
morgonklädning. 

--'Din man har råkat i en obe
haglig situation ,började hon så 
sakta. 

- På vad sätt? frågade Ger
trud. 

t~~Qi~~MRiR~~RiR~~~~iii~~~~ii®ooR~~~."""~ stammande och svagt, där ute glatt ner från den blå himmeln rade Gertrud och knöt sin hatt-
lll . .:..i:,,_:_:::_:__:__.--'--'--'----'---'--'--'-'--'--'"'7"-,...,.------'----'--.,.---:f~ på "Skogsro" dog min stackars och strödde icke sitt guld över rosett. 

- Det är en fatal historia, men 
inte är det värt, att man förden
skull tar på sig en sådan likbju
darmin, mumJade den gamle herrn, 
där han stod vid fönstret. 

oni 

b,on och 

G t d d d . · far - skog och äng; grå och dyster - Jag skulle inte uthärda ett 
erJ rud. ~o na ed .. h - Min kära lilla hustru! trösta- hävde den sig över landskapet, så dylikt ki~ jämt och ständigt, Ger-

- a a. svara e on. d h . l'kf . f" d 1 d tt 1 . k t d' 
Ja d t k · h · k · ·låt bl' e an. i ormigt or e a , a so en ic e ru . 

, e an an ic e . a i, . 1. · H k ·· t h" 'd h .. 
t d. d ·1.11 · · t · h 1 - Han - han - tog livet av fann en enda iten spnnga,. genom an napp e arvi ennes van-

re a es en . i e Jur1s en oc s og . . ... 1 .. . d k. d k' k d h d k .. å . 1. · V t . . sig SJa v - dar. vilken en un e s ic a ne en stra an s e. 
vannen p axen. - e m, mm . .. . h''l . h d t .. I t · h 11 F F ·f· · 'bl · d h 'kt' . Det kom nästan ohorbart. vanlig a smng, oc e ragna- - n e Jag e er, · rans. ar-
ru, i an greps an av en n ig . .. . . .. .. d åd d" 'kt' t å .. N' • t ''kt · f 0 

f. b 1 .. h d. b ... 'h d Han boJde· sig forskrackt ne de; ett s ant ar n ig v r- val! i mas e ursa a min ran-
e er;. oc a esJong an va . .. .. t t 'd b d t G d · tt 

] 1 t ' p. t · ··· • . över henne. ragn var det, ofortrute , u an up- varo vi or e . u give, a som · 1e s . oe erna. aro i san- 1 • • • • .. 

· · f''dd 1.. · . . - Stackars barn, det visste Jag pehall. det mte måtte vara nagot alltför nmg o a ognare; i samma . . . . . . 
ögonblick de ljuva verserna ström- i~~e, det hade Jag icke velat vid- Frans återvände hem från fäl- ledsamt. 
ma ut på papperet, tro de själva rora. tet, han g~addes öve~ väd~~t, och :rion. såg sig änn:i en .~å~g om-
varje ord de skriva _ det är verk- _Och jag, Frans, jag fann ho- Gertrud vmkade fr~n fönstret, ~rmg 1 ruir:met, gick darpa has-
ligen rörande! nom .. Han byggde "Skogsro,'' då som hon brukade varJe morgon. tigt fram til~ sybordet. o?h ~top-

. . . jag ännu var ett barn och han - Alla blommor äro förstörda I pade antecknmgsboken i sm ficka. 
--.- Men J~g ber dig, Richard, sa- drog sig tillbaka uit ~nder hela av rägnet, Frans, ropade hon ned Då landån några ögonblick se-

de her~.n 1 ,hmset skrattande och veckor. Det är så svårt att tala till honom; - vilken skada! I nare for ut genom porten, stack 
halft fortretad. .. · · ho "nnu en gäng ut sitt lilla hu-

- Är det inte sa.nt.? frågade darom - han var icke lyckbg, , Han kom upp till henne i sär- n a .. 
. F k l 0 t · r t la , · vud genom vagnsfönstret. Han häradsdomaren - Tänk bara på rftnS - ac ' a mig s ippa a skilt gott humör. • 

-Han 'hade -
Fru Jenny gjorde åter ett up

pehåll -
- Han hade i går ett samtal 

med Wolff. 
- Det vet jag, bekräftade Ger

trud. 
- Wolff hade en fordran på 

honom, en mycket diskret for
dran; din man ·vill icke erkänna 
den, och -

- Men så sjung då ut en gång! 
Den gamle herrn slog vredgad 
fönsterkarmen. 
- Vill ni droppvis ingiva den 

stackaren giftet? 
Han fattade åter Gertruds hand · · · · d t 1 M f" tod honom stod .på trappan och sag efter 

din berömda dikt om zigenerskan! ?m e · amma ors . . - Rägnet kan icke betalas med h . t o- han hatten av och och· sökte efter ord. 
Jag var med, ,när du på Römer- 1~~e, o~h då - .det ~ar Jultiden, pänningar, älskade, sade han, --:- s:~::den~en°"' Vad han var vac- - Ser du, Gertrud, det är icke 
berg såg den bruna flickan, och ~Jalva Juldagen, Ja.~ ~iss~e, att de nu är jag så till vida en riktig k "' d 1 · ar ståtlig och god! så illa; det förekommer så ofta, 
på aftonen stod det i din anteck- a~er. haf! e~ ord~axlmg '· en ord-· lantman, som min stämning är be- er, va mn v och Wolff kan hava varit påträn
ningsbok, att hon vaxhng ar icke ratta ord~t; pap- roende av vädret. Hon lutade sig tillbaka i vag- gande - kort och gott, han är 

pa motsade henne egentligen al- - Det är min också! anmärkte nen. Hon var rädd - det var ett levande lexikon känner alla 
med v.ingad fot igenom staden 1

1 

dri.g, försökte hella: aldrig ... att den unga frun, - en såd~n här första gången hon utan honom I människor i hela tr~kten, och vad 
ilar avbryta mammas grat ~~h Ja_m- grå och dyster dag gör mig me- lämnade hemmet. Många under- man vill veta, får man säkrast 

med tovigt hår och svarta, mer. Efter en stund horde. J.ag lankolisk. liga tankar kommo. Hur för- reda på hos honom. Din man har 
skygga ögon, vagn~n ~ulla bort. J:?et var tidigt Han gick fram till henne, där skräckligt vore det icke, om hon då kanske - ja - hur skall jag 

i vilka längtan efter heden pä ~?rmidd~gen - Jag greps .av hon satt vid sitt skrivbord och icke funnit honom, eller - om uttrycka mig? - velat göra sig 
bor en sallsam .angest, och efter nnd- rörde i papper, och böcker. hon nu skulle förlora honom! underrättad om dina förhållanden, 

och efter bäckens tysta, sva- dagen tog Jag hatt och kappa och - Se här, Frans, och hon höll Månne hon då skulle kunna leva? innan han anhöll om din hand; 
la pilar - sprang ut gen.?m st~dspor:en ~ch upp framför honom en liten pap- Leva - ja, men hur! det händer så ofta, barn. Du är 

I 
framåt landsvagen.' anda tills Jag persbunt, prydligt ombunden med Förskräckligt att bli änka! Än- J·u förståndig inte sant Gertrud? 
k fll "Sk " D t f" 0 

· , , Och varifrån var hon väl? Haha! om. 1 ~gsro. e o~ana- blåa band, - detta är idel verser nu fruktansvärdare att skiljas, Den unga frun stod där som en 
Hon härstammade från judekvar· de m~g, att fo~~terluckorna .~ h~ns från dig, ordnade i tidsföljd; när den ene här, den andra där - i staty; blott så småningom åter-
teret 'och- gick omkring i husen r~m 1.?ke voro oppn~de, fast~n Jag vi en gång fira silverbröllop, låter hat och likgiltighet! vände färgen på hennes kinder. 
och frågade: "Finns det harskinn, sag far~~rn ;agns~par utanfor hu- jag trycka' och binda in dem. Skulle Jenny och Arthur verk- - Det är lögn! sade hon med 
trasor, lump?" set.. Tradg~rdsmastaren sade, ~~t Dessa på det krämfärgade pap- !igen - ? Måtte Gud bevara oss ett djupt andetag. - Och för det-

Alla tre skrattade hjärtligt, herrn va~ dar uppe ... Han var dar peret äro från vår förlovningstid, från en dylik olycka! ta ha ni låtit hämta mig hit? 
Gertrud icke minst; plötsligt blev uppe - Ja - men dod! och de här på olika bitar, vita, Vagnen rullade in genom stads- -Men Wolff har varit hos mig, 
hon allvarsam. Hon stod bredvid honom, stödd blå och grå, de äro från denna porten, nu var hon strax hemma, klagade fru Baumhagen, - han 

- Du är en elak människa, på hans arm, under det hon be- tid, då du tar vilken pappersbit hennes hjärta började häftigt utbad mig sin bemedling. 
förklarade Frans och steg upp för rättade. Han kände, hur hon dar- som helst, som faller i händerna klappa. Om hon blott visste, vad _Nej, han var hos oss, rätta-
att tända ett ljus. - Det är se!ft, rade och hur kalla hennes hän- på dig, emedan du förmodligen som stod på! de Jenny, - redan tidigt på mor~ 
Richard, och du har varit tidigt der blevo. tycker, att de äro goda nog åt fru Portvakten öppnade vagnsdör- gonen; han ville tala med Arthur. 
vaken. - Hör upp, min älskling, bad Gertrud. ren för henne, och hon steg upp- Men Arthur -

Då \le båda herrarne sade god han djupt uppskakad, - du blir Hon såg leende på honom; han för trappan, förbi Jennys våning; Hon hejdade sig. 
natt till varandra utanför gäst- sjuk! hade böjt sig djupt ned över hen- tamburdörren till moderns våning -Arthur reste i går afton -
run:J,met; ... sade häradsdomaren: - Jag var sjuk, Frans, i åra- ne. stod öppen. Ingen människa syn- - Säg hellre: reste plötsligt i 

'-Jag gratulerar dig, Frans, du tal, sade hon. - Det var en fruk,- - Och nu skall jag köpa mig tes, och hon inträdde i tamburen. natt, inföll fru Baumhagen skarpt, 
.har vunnit sto.ra, v,insten på livets tansvärd tid; jag kunde icke för- alldeles särskilt papper till de nä- Allt log mot henne så förtroligt - jag har verkligen glädje av mi-
lotteri; en så älskvärd och för- låta min mor. Från detta ögon- sta dikterna, G€rtrud. och kärt, till och med vägguret :na barns giftermål. 
ständig liten hustru! Och vad det blick uppstod den klyfta, som - Varför? upphov sin röst och hälsade hen- - Jag kan verkligen icke hjäl-
andrå angår -'-- guldgossen min, skiljer oss åt ,ochirigen bro kun- - Brokiga som de påsar stor- ne välkommen, det slog just tre pa, att han tar så illa vid sig, 
vadi var det jag sade dig om den de. slås över den. Jag var fattig, karna hava under vingarna. Och kvart på två. Hon lade av sig sade den unga frun obekymrat 
där människan? Nåja, god natt! Frans, alldeles utfattig, innan jag på dem skall jag skriva - kappan och gick mot moderns och med ett lätt skratt; - i 
En präktig f\lrbror för resten, fann dig. Men det var villan? - Hon hade blivit purpurröd. rum. Dörren stod på glänt. Hon grund och botten äro vi ändå 
denne farbror Henrik - nå, laga ja, den tillhör mig, pappa bestäm- - En vaggvisa, - . sade hon stod i begrepp att inträda, då hon mycket lyckliga! 
nu, att du kommer i säng. · de den åt mig redan då den bygg- supplerande. plötsligt drog handen tillbaka. - En skön lycka! . brummade 

Gertrud stod vid det öppna des. Jag har där tillbragt lugna, Han nickade och förde hennes - Och jag säger dig, Ottilia, att den gamle herrn för sig själv så 

henne. 

sköna tider med honom - men hand till sin mun. Men hon slog det är den mest överilade hand- sakta, att blott Gertrud, som fat
nu är varje tanke på huset för- båda armarna om halsen på ho- ling du i ditt liv begått, om du tat posto bredvid honom, förstod 
skräcklig för mig. Det står öde nom. I säger allt detta så oförberett mitt det. 
och övergivet, jag har aldrig va- :___ Då först bleve det riktigt i . ansiktet på ditt barn. Det må Och högt tillade han: 
rit där sedan. Det är så rysligt, kärt och hemtrevligt, Frans. Då nu vara sant eller icke, vad tjä- - En skyndsam affärsresa; låt 
Frans, att finna en människa, som skulle vi hålla av varandra än- nar det till att grumla hennes un- oss säga en skyndsam affärsre· 
man älskat och ärat - så - nu mera - om det är möjligt. ga lycka? Det finnes väl andra sa, föranledd av en liten nätt 

- Förlåt mig, Gertrud! bad han - Se här, min lilla fru, vad jag medel och utvägar! sparlalrnnsläxa. 
ljöd det bakom I vekt. skrivit till · dig på fältet i dag Det var farbror Henrik; han - I varje fall en affärsresa, be· 

-,-Du kunde icke veta det, mitt under allt rägnet! · talade i en ton av den djupaste tonade fru Baumhagen stött, -
- Frans! svarade hon och lade ' Frans, Ingen V'E\t dj)t utom famil- Han tog sin anteckningsbok upp harm. till Manchester. 

huvudet på hans axel. jen. ur fickan och lade den i hennes -- Hon skulle kanske få höra Men vad har det med Ger~ 
- Lyssna! Vilken härlig afton. Och som om hon velat bringa händer. det av främlingar? ljöd moderns truds angelägenhet att göva? 
Han stod tyst en stund; efter- honom på andra tankar, fortsatte -Jag skall se efter, var den gråtande röst; i hela staden talas frågade farbror Henrik; - nog 

middagens samtal surrade ännu hon hastigt: där häradsdomaren håller hus! ut- det därom, och hon skulle gå av, Arthur fanns icke i huset, och 
runt i hjärnan på honom; farbro- ·-Tack, älskling, vad den dikt ropade han redan vid dörren. med förbundna ögon? gentlemannen steg en trappa hö'l' 
dern hade icke kunnat förstå, var- du skrev till mig är vacker! Hon satt redan och läste, och -Jag darrar i hela kroppen, gre upp och talade med din mor, 
för han icke lät hugga byggnads- Och hon smekte hans hand och hennes ansikte var så allvarsamt, hörde nu Gertrud Jenny säga, det mitt barn. Och hela saken är inte 
virke i sin skog. Men det var re- tryckte den till sina läppar. som om hon läst i bibeln. är upprörande, vi äro för alltid värd att tala om hade jag 
dan förut så mycket nedhugget -Min stackars lilla Gertrud! Hon for förskräckt upp vid förlöjligade! Senast i går afton blott varit här förr! Det är vis• 
där, och nya planteringar voro Så stodo de ännu en stund, och smällen av en piska utanför fön- sade jag till fru von S.: "Ni kan serligen fatalt, att du får veta 
knappast gjorda. det sjöng och doftade runt om- stret, hastigt såg hon ut - där inte tro ,vilken idyllisk lycka som det, men tro mig, mitt barn, alla 

-:.Säg, Gertrud, började han kring dem i vårkvå1len. nere höll den Baumhagenska vag- härskar där ute på Niendorf!" taga reda på dylikt nu för tiden. 
plötsligt, var ligger villan "Skogs-. - Jag tror det .blir oväder, sade nen; kusken i vit gummirock och - Drag åt skogen med er lo- Den lille godmodige herrn klap-
ro"? han slutligen, och hon vred sig samma slags hattöverdrag, skim- gik ! Jag säger er, utbrast nu pade henne vänligt' på axeln. 

Den unga frun for upp som ur hans armar ocli gick ut ur larna voro alldeles genomvåta. den lille herrn vredgad. Men fru Baumhagen for om-
stungen av en orm. rummet. Hon öppnade fönstret för att se Men han förstummades; där på kring som en uppretad lejoninna. 

- Vår - min villa? framstötte Frans hörde henne sakta gå av om någon steg ur, men ingenting tröskeln stod Gertrud Linden. --Tala då inte så besynnerligt! 
hon andlöst, - hur vet du det _:_: och an i korridoren, stänga fön- rörde sig; därefter kom Johanna, - Talar ni om oss? frågade Här är väl ingenting att försköna! 
vem har talat med dig om villan? ste~ oeh dörrar och skramla med kusken räckte henne ett brev, och hon, och hennes förskräckta blic- Det hela har varit en gemen gif

Han förblev tyst. nycklarna. Hon såg efter att allt hon skyndade in med det. kar irrade från den ene till den termålsmäkling. Jag hoppas Ger
- Jag kommer icke ihåg, vem var i ordning för natten. En känsla av förskräckelse ge- andre av de närvarande, tills de trud har så mycket hederskänsla, 

det var, sade han efter en paus, Han lade handen på pannan och nomilade den unga frun; en olyc- stannade vid modern, som vid hen- att hon säger åt herr Linden, 
- någon måste hava talat med funderade; vem hade talat med ka hemma? · Hon flög till dörren. nes uppträdande gråtande sjunkit att -
mig om den och sagt, att där honom om villan? Och han gick - Ett brev, nådig frun! tillbaka i stolen. -Tills vidare icke ett ord me-
finns en liten park, en naturlig in i sitt upplysta rum liksom för Hastigt slet. hon upp kuvertet. - Ja, barn! ra! 
park. Men Gertrud, .vad går åt att bättre kunna tänka efter. Ef- "Kom genast; måste nöd- Den gamle herrn hade skyndat Den unga frun ställde sig form-
dig? frågade han. - Du darrar? ter en stund kom den unga frun vändigt tala med dig. fram till henne och försökte få !igen hotande mitt i rummet. 

-,-Ack, Frans, vem har talat tillbaka med nyckelkorgen på ar- Din mor." henne att gå ut igen. - Men jag ber dig! Det kom-
med dig härom? upprepade hon, men. Det kära ansiktet vändes Sådant var biljettens orakellika, - Det är en stor dumhet av mer att bli den mest skandalösa 
- och vad har du hört? mot honom . korta imiehålL , din mor att kalla hit dig; ingen- process man någonsin hört falas 

Det ljöd så sorgset, att han ge- - Frans, sade hon, - vad ville - Tag hit mina kläder, Johan- ting ledsamt har hänt; det är om, snyftade den upprörda da-
nast kände, det han sårat henne. agenten dig? na, och underrätta min man. blott något dumt prat, ett löjligt men, - han vill ju stämma Lin-

- Gertrud, har jag gjort dig Han såg stint på henne, som om - Frans, ropade hon emot ho- missförstånd! Kom med in i ett den - du och han, ni komma bå-
ledsen? Jag ber dig tusen gånger en blixt slagit ned framför ho- nom, då han hastigt inträdde, - annat rum, så skall jag förklara 1 da inför domstolen. 
om förlåtelse, jag tänkte icke på nom. något har hänt! alltsammans för dig. . Gertrud svarade icke ett ord. · 
annat än det billiga virke jag -Riktigt, riktigt!· -Oroa dig icke, bad han, utan -Nej, nej, farbror, jag vill ve- - Var god och ställ om en 
möjligen skulle kunna fälla där till Och han slog sig för pannan, att dock kunna dölja sin egen oro. ta det, vill veta precis, hur det vagn åt mig, farbror, bad hon. 
vintern. 1 som om något plötsligt fallit ho- --Nej, nej! 0 Gud, om jag hänger ihop! - Nej, du får icke gå din väg 

- Virke? Där? Det är ju blott nom in, vilket han länge förgäves blott visste, vad som står på! Hon drog sin hand ur hans· och på detta sätt! Du ser så bekla-
en park. Ack, Frans - . grubblat på. Han. tog Irläderna ifrån Johan- gick bort till modern. gansvärd ut! ljöd det ångestfullt 

Men vad ·betyder då detta? -Vad han ville? Ah, ingen- na och lade själv kappan om Ger- - Här är jag, mamma, säg mig från mor och syster, 
frågade han något otålig. - Jag 'ting, Gertrud, ingenting av vikt. ·1 truds axlar. nu allt, men fort - jag ber dig; - Låt oss talas vid, Gertrud, 
kan ju. omöjligt veta - Hon såg förvånad på honom, - Om det bara icke blivit nå- - Jag kan icke, snyftade fru klagade fru Jenny, - vi lugna 

-Nej, du kan icke veta det, men teg. Det var icke hennes sätt gon brytning mellan Arthur och ~aumhagen, - säg du det, Jenny! Wolff - farbror kan ju fråga ho
bekräftade hon. - Det var blott att fråga för andra gången, när Jenny! De voro så besynnerliga. Den unga frun slog ned ögo- nom, hur stor hans fordran är för 

hade för hon icke fick något svar. Det kun- mot varandra i går. nen och tummade nervöst på de hans förmedling, och - (Forts.) 



glad, 

För kärlek finns ej någon· bot, 
Tyvärr, uti naturen. 
Men vår fysik står bra emot 
Den svåra · proceduren. 
r kärlekens epidemi 
Man lugnt kan hålla trippen. 
Man• t.usen gånger kär. kan bli 
Och dock ej "kola vippen." 

Jag vill en resume till slut 
AV' karlekssjukan .giva: 
I •allmänhet .är ·den. almt; 
Dock . kan den. kronisk bliva. 
r veckor stundom den består, 
I måna'r .. dess . emellan, 
Ja, den kan räcka. flera år, 
Men det är mera sällan. 

NYRIKA 

.De.n vänli~a och a;rtiga försäl
jaren skaffade dem · tre ·man a.tt 
köra bilarna. Qch sedan .fru Lund
ström inköpt diverse delikat.esser[ 
och drivhusvuxna färskpotatis, 
begåvo de sig av mot förstaden, 
där dottern bodde. Lundström 

var .roligt. Nu kunna själv vräkte sig i den 7-sitsiga, 
vi betala gasräkningen .. .,--.,. Men fru Lulldström i den 2-sitsiga 
Lundst:i;öm hade börjat .få högre sportbilen och på behörigt av
vyer än gasräkningar vid det här stånd följde lastbilen med varu
laget,' . och,· han föreslog att de, lagret. 

Vårt radio program, den 
s. k. "Scandinavian Hour" 
.(jver stationen,. KVI .koiPttler. 
fr.\n ·och med måndagen 
den 4de juli att framflyt
tas ett par timmar, och gi
ves mellan kl• 8 och 9 . var
je måndag kväll. 

Denna fördelaktiga för
ändring har· möjliggjorts 
därigenom att KVI nu har 
beviljats full tid-24 tim
mar om dygnet. 

slmlle ta. en bil och fara hem och I Det hade hunnit bliva sent, och 
underrätta deras gifta dotter Ag-' Carl hade kommit hem från sin LLOYD L. BLACK, 

vernör. Roosevelts nomination . för 
•presidentvärdigheten. 

Mr. Black har bott i WashjI1g
ton i över 40 år och har städse 

.tagit,13;ktiv del i publika· ~ge
lägeriheter i sin hemstad. 

Också en andeuppenbareJse 
Spiritisten (som giver en pri~ 

vat sceance) : - Pass på, and~r
na kringsväva oss . . . 

En kraftig knackning höres pa 
dörren.. En ryckning· går genom 
de församlade. och . . . . 

Den nya köksan ropar: - Får 
jag fråga frun, om vi ska ha kött
soppa i morgon? 

da. plats ·i en ganska nedtryckt sin- en framstående advokat i Everett, - Kära hustru, mumlade pa-
Fru .Lundström höll på att få nesstämning, för han hade fått har anmält sig som kandidat för tienten, i det han oroligt kastade 

dåndiinpen, för dottern bodde. i lönen sänkt med allledning av de U. S. senator, och i sin anmälan sig på sitt läger, jag kan inte 
andra ändan av stan och de hade tryckta tiderna. Och både Carl framhåller han följande: låta bli att tänka på doktorns 
aldrlg åkt .dit annat än med buss, och Agda hade svårt att tro sina · "From this day I am an an- räkning. Huru skola vi kunna 
eller SJ>årvagn. . Men . när hon ögon, när de fingo höra talas om nounced candidate for the demo- betala den? 
hämtat sig, klädde hon ut sig i den halva miljonen, men de trod- cratic nomination for United Sta- - Bry dig inte om det, sade 
sin • sö11dagsstaf!S. Och under ti-,1 de sina ögon när de sågo presenc tes Senator to suceeed Senator hans hustru, ty ser du, vi ha j1,t 
den. föreslog hon, att de . skulle ; terna, va:i;på Carl omedelbart Wesley L. Jones.. This decision is livsförsäkringen. 
köpa några presenter och h~ med; kö.rde hem .till en god vän i sin made after remarkable encourage- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllD 
sig. Det_ var. Lundström genast: 2-sitsiga sportbil för att .låna en ment during the several weeks of 
och gär.lla med på och han · före- 1 flaska vin, vilket herr och fru my preliminary canvass. I am 
slog . ett diamanthalsband . till Ag-., Lundström glömt, då de aldrig and have been a · progressive de
da och en skallra av gediget guld ·,.druckit vin av den enkla anled- mocrat. My campaign will be 
till lille Olle. Men fru Lund-

1 
ningen, att de inte haft råd till waged upon a clean-cut progres-

ström invände, att Agda. önskade det. sive platform. 
sig en. päls och en sidenparakäpp I Sedan blev . .det fest i Kaper- "It. is generally agreed that the 
med ~ilverbeslag och att Oll~ inte i naum, och glädjen stod högt i republican senator from this state 
kunde få något mera. passande än tak. Kvällen var rätt sent liden, has outlived any usefulness he 
en verkligt förnam. lig barnvagn. , nä.r_. herrskapet Lundström kom ever may have had. New blood 

Och så foro de ner. till stan hem till sin enkla lya. is vital. 

FöRENINGSNOTISER 
Vet Ni att 

VASA ORDEN 
är den största ~ch bästa svenska 

Sjukhjälpsförening 
l A.nerika? Logen Norden No. 233 
möter 2:a och 4:e torsdagen i m~na· 
den kl. 8 e. m. i Valhalla Temple, 
1216 So. K St. Ordförande, Robert 
Waseell, 1701 So. Sheridan; v. ordf., 
C. W. Johnson, 2109 So. · Sheridan; 
prot:-sek., A. S. Johnson; kassör, Otto 
Carlson; fin.-sek., Carl Anderson; 
ejukkomite C. W. Johnson, Hugo Nil
~on, Olof Carlson, Otto Carlson, An
na Wassell, Ruth Lund, Mrs. Anna 
4.nderson. 

för att handla. Efter flera tim· j . De höllo sig inte med tjänste- "I am and ha ve been a staunch 
mars snabba och ivriga affärer 1 ande. utan blott med tillfällig supporter of Franklin D. Roose
hade de bland mycket annat till- j hemhjälp. Så fru Lundström gick velt for president. His nomina
handlat sig några pälsar och toa- : direkt ut i. köket och satte . på tion and electio.ll to me appear 
letter, en barnvagn, en sängkam-1 k:affe och bredde smörgåsar,. för certain. I am in hearty accord 
marmöbel i björk som Agda all- de voro hungriga igen efter hem- with his progressive program for 
tid önskat sig men aldrig haft l resan, och roade sig med att sitta benefitting all of America instead _swedi.~h Order of Valhalla 
råd att skaffa sig, två jättepaket och tala om Carl och Agda och of a special few. ~moter f?rsta och tredje on~-

Kunna I finare underkläder, . en gunghäst ! lille Olle och beslöto sig .. på sit- · "Courageous and . inunedidate re- W ~:;~~ ~u:!~a~~~dell ~r~i~~ 
i. nära nog naturlig storlek . tm j tande fot att bjuda dem på en li.ef for the unemployed, for agri- Jrdf., Erik N elson, 1511 So. 
lille Olle och en mangel till Rosa längre biltur så fort tillfälle culture for the business of the M st.; finanssekr., M:i-rtin C:a;Ison, . ·. · 'I ' ' . L125 Tacoma ave.; sJukkom1te: P. 
Agdas Jungfru. - Detta . endast• gavs. . . everyday man and woman mstead Veborg, tel. Main 5823; Martin Carl-
några plock ur. det Lundströmska I Och herr Lundström sade: of the privileged monopolies, is son, te~. LM~in 8.320; C. W. .Tohnson, 

Lä.tom oss. glädjas . me~. L~nd- ~arula~?et. Det var utomordent- - Sä~a vad man vill,. ~å .. är the vital issu? of ~his camp~i~n. ~l~c~~m2~~~-~Sw~!el s~~~:~~~~· ~:~: 
.ströllls, som .blevo halvmilJOnårer hgt .valassorterat. . det trevhgt.att vara halvnnlhonar, All other cons1derat10ns are trivial Broadway 2925; Fred Petterson, tel. 
utan föregående varning. Det är Sed.an fingo de för. sig att de och det där pratet om rikedoc in comparison. Jarland 2972-G. 
en .. 1.ik .. a.· enk.e·l· .s .. om. ·.·.r.ö.ran. de .. historia. skulle ha en bil och valde ut en 1mens förpliktelser och förbannel- "Upon that vital issue I will 8 d' . F. t •t f A • 

d .. · • 't · .. · . . ,, can mav1an ra erni y o mer1-
Den halva miljonen ramla e o- brandgul, tvas1sig vagn, som var ser ar rena nonsens. wage my campa1gn. ca, Harmony Lodge .No. 244, möter 

ver · Lundström från en avlägsen skön· att se på, men försäljaren Och fru Lundström sade: Mr. Black har i många år va- lsta coh 3dje ti~dagen .. i månaden 
och. avliden släktin?° i Amerika, undrade, o~. nan inte ~ick intres- - Det har du ~å rätt i, min rit en f:amstående led~re . inom ~~d:g. ese~ete~~;!~1hu~~! J~~s~t;-
när. han v.ar femt10. år. Lund- sera dem for en storre vagn! gubbe. Nu dukar Jag av, och. se- demokratiska kretsar har 1 sta- Garland 3292-J; finanssekreertare, o. 
str(im .. blev förstås glatt överra-·1också, och .det hade de.ingenting dan går jag och lägger mig. Sitt ten; och har städse varit en iv-,G:. Rssss, 1.150 Tacoma Ave.; ordfö-

... ·· ·, • ~·· • • · • ·· · • ·-· - · · · ·t v· · å. h · tr d 1 · t · f'" l'" h· ·b ·· l · f"' k'" f"' h b d rande i sJukkomiten, Mrs. T. F. Sjjli'äl'..l".skau, ror nan var oo.lrJlaUare .. Ill .• oo 1 .. emo , · a. rp ·. an. m es.se. ra e. m .e uppe .· or. ange oc rann ng or a. n_ipe or oc eun ra.re av Kronlun·d .. ·":'.· ... 1419 No. Cedar, telefon 
tämligen blygsamma inkomster dem för en 7-sitsig Packard. Och• ljus onödigt. senator Dill, och han yrkar på gu- Proctor 17,H. . ··· 
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