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REPUBLIKANSKA LEDARE 
DESERTERA 

ROOSEVELT·GARNER 
DEMOKRATPARTIETS 

S TA N D A R BÄRARE Till PUGET SOUND POSTEN från 
S. A. N., StOcl{llOlm. 

Avser att sätta nytt hastighets
rekord Jorden runt. 

GÄSTER 
Kulturfö1·bundet~ medlemmar 

emottogs med öppna ar
mar i Göteborg 

Skälsbo i TroUhättan inköpt på I Hirnm Johnson och tre andra tvi-
förmånliga villkor. velaktiga 

Den svenska handelsflottans to-Roosevelt nominernd med över två 
tredjedelars majoritet. tala nettotonnage rörde sig år New York aviatörerna James 

1928 omkring 1,1 miljoner ton. Mattern och Bennet Griffin steo-o 
Tanken på upprättande av en I politiska kretsar uttryckes 

Gamer enhälligt. 

Det livaktiga och entusiastiska Av denna. betyd~n~~ handelsflotta i tisdags efte~:XUddag upp från' 
demokratiska nationalkonventet - den ~10n.~e i varlden - voro ~!oyd Ben~et faltet och anträdde 
avslöts i fredags, sedan en libe- samma a~ over 42%, efter ton- f~rsta stadiet. av sin planerade 
r:l platform blivit antagen, guver- nage~. beraknat, sysselsatta i oce- ~arlds~mflygmng. De skola söka 
nor Franklin D. Roosevelt nomi-

1 
anfart. Och så gott som hela overtraffa Post-Gattys hastighets

nerad till presidentkandidat Joh i detta oceangående svenska far- rekord, som var 8 dagar, 15 tim
Nance Garner från Texas till vic~ j tygsbestånd är nytillkommet un- mar och 51 minuter. Deras ut
presidentkandidat och Roosevelt ~~r detta år.~undrade efter de stakade ro~te skall föra dem över 
hållit ett med ovation helsat mot- f~r~ta regulJara transoceaniska ~tl~~ten till Irland, över Europa, 

Följande livliga skildring av 
Svenska Kulturförbundets ankomst 
till Sverige med "Kungsholm" 
och emottagandet därstädes fin
nes att läsa i Allsvensk Samling: 

utlands10venskarnes stamgård i farhågor för att fyra av republi• 
Sverige har flera gånger varit på kanska partiets hittills varande 
tal och vid flera tillfällen ha i kraftigaste förkämpar skola över
såväl cvenska som svensk-ameri- giva Hoover standaret i den kom
kanska tidningar förekommit ar- mande presidentkampanjen. 
tiklar rörande denna sak. Den kämpalystne California se-

tagningstal. hnJernas öppnande år 1904. Sibmen, norra Pacific, oceanen till 
Roosevelt erhöll i fjärde och si- Den västligt inrikta~e svenska ~laska oc~ över, amerikanska kon-

sta omröstningen 945 röster och 0~~anfarten,c d. v. s. i huvudsak tmenten till utgangspunkten. 
~l Smith 190. Utan någon med- , s~ofa~~e~ pa ~ord- och Sydame- I ons~ags anlände de båda fly
tavlare blev Garner därpå nomine- nka, ar icke mmdre betydande än garne bli Berlin 32 timmar efter 
rad enhälligt till vice president- den ?stl~.gt. inriktade. Även här uppstigningen från New York fäl
kandidat. På lördags eftermidda- I ha for ovngt den svenska han- tet. De stannade blott tre tim
ge;i kom Roosevelt med aeroplan I delns ~cl1 d:n svenska sjöfartens. mar i Berlin, varefter de fortsatte 
fran Albany, N. Y., till Chicago utveckhng ~att. hand i hand. Vår I med lY!oskva som närmaste mål. 
o~h uppträdde under bedövande I l~andelsom.sattmng med hela Arne- Men <la de icke framkommo dit på 
bifallsyttringar och höll sitt mot-· ~ika_ uppgick under seklets första torsdags morgonen, 12 timmar ef
tagningstal. ar till ett årligt genomsnittsvärde teråt, började man känna sig oro-

Ingen, som icke har besökt 
Sverige, efter många års vistelse 
i främmande land, kan förstå de 
mäktiga känslor, som sjuda i blo
det på personer, när fartyget ån
gar upp för Göta Älv och man 
ser Göteborg i förgrunden. De 
första stegen på fädernejorden, 
och det svenska språket klingan
de i öronen äro ögonblick, som 
icke kunna beskrivas. 

Svenska Amerika Liniens m-s 
"Gripsholm," som anlände till Gö
teborg tidigt på morgonen tisda
gen den 7 juni, medförde, som 
bekant, eU hundra tal medlem
mar av Svenska Kulturförbundet 
i Amerika. Gästerna mottogos 
vid kajen av representanter för 
Riksföreningen för svenskhetens 
bevarande i utlandet, bland vilka 
märktes vice ordföranden i över
styrelsen, överstelöjtnant Tham, 
kyrkoherden d:r C. G. Klingner, 
rektor och fru Fredenholm m. fl. 

Under hösten och vintern 1930- natorn Hiram Johnson har antytt 
31 vistades rektor Axel Freden- att han möjligen kommer att sluta 
holm i Chicago. På hans initi- sig till Roosevelt falangen. Han 
ativ bildades där en förening kal- har länge varit en bitter fiende. 
!ad Amerikagården, som skulle .till president Hoover, och i ett till
föra saken framåt. Den 6. jum kännagivande i tisdags beprisade 
i år konstituerades styrelsen i en han högeligen guvernör Roosevelt 
rent svensk förening med samma för hans Chicago besök och hans 
namn som den i Chicago. Man tal inför demokratiska konventet. 
har arbetat för svenskhetens be- Johnson var 1912 Bull Moose par
varande i utlandet. Föreningens tiets presidentkandidat, men har 
ändamål är att på lämpligt ställe för övrigt varit en styv republi
upprätta ett pensionat och vilo- kanare. 

"Det demokratiska partiet," sa- av 90 a 100 miljoner kr. 8 a lig för deras öde. Om de färdats 
de han, "måste handla liberalt 9% av den totala utländska han- med samma hastighet som över 
och för det största goda för det delsomsättningen. Är 1929 11ade Atlanten borde flygningen mellan 
största antalet medborgare. Den- denna l~a!1del nått en siffra av B~rlin ~~h 0Moskva fullbordats på 
na kampanj rör sig huvudsakli- 657,2 milJoner kr. - d. v. s. 18 mmdre an atta timmar. 

hem för till hemlandet återvän- Johnson skulle i sitt avfall från 
dande landsmän, vilka inte känna republikanska partiet få sällskap 
sig bundna vid någon särskild' av tre andra senatorer från de 
bygd. västra staterna, nämligen senator 

gen om den ekonomiska depres- a ~9% pct. av det hela. ->~ -» " 

sio~en. ~andet har genomgått en .. ov~r "'70% .~v denna handeisom- Då tidningen går till press, 
pe~iod, ~a stora överskott för- I sattnmo utgores numera av det kommer telegrafisk underrättelse 
spillts pa gagnlösa företag till svenska varuutbytet med Förenta att de båda flyaarne på crrund 
förmån för. st~.ra affärer och sto- s~aten~a: D~t var emellertid icke 1
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maskinfel. n:äst nödlanda nä:: 
ra ba~ker i stallet för att använ- pa No.rdamerika, som den svenska staden Mmsk, ungefär halvvägs 
das till den arbetslösa klassens a:lantiska oceanfarten inriktade mellan Moskva och Berlin. De-

Frågan om lämplig plats åt Norris från Nebraska, senator 
föreningens byggnad har fått en Brookhart från Iowa och senator 
lycklig lösning tack vara det in- Borah från Idaho, som alla ut
tresse för saken som direktör A.1 tryckt sitt missnöje med den re
Nydqvist i Trollhättan visat. Han publikanska platformen och par
har nämligen på för föreningen tiets kandidater. 
mycket goda villkor upplåtit den 

På eftermiddagen anordnade 
Riksföreningen en utflykt till 
Kungälv med ångaren "Elfän
gen." Strax innan båten lade till from~a." Slutligen förpliktade sig. De!. ;ar gener~lkonsul Axel J ras aeroplan blev ramponerat; 

han sig att fullfölja det uppställ- Johnsons ar 1890 bildade rederi
aktiebolag Nordstjärnan, som åi· •• •• •• vid bryggan nedanför Bohus min-

slottsliknande huvudbyggnaden pä. 
Skälsbo egendom. Skälsbo är be
läget på höjderna mitt emot slus
sarne vid Trollhättan. 

Arbetet på Amerikagårdens i
ordningsställande är redan så. 
långt framskridit att anmälnin
gar av gäster kunna mottagas, 
och man tar inte bara emot ut-

da parti programmet genom stör
re. ekonomisk. förvaltning och lin
drmg av skattebördorna. 

Franklin Roosevelt, nu vid 50 
års ålder nominerad till president
kandidat, tillhör en släkt som in
vandrade från Holland 1644. Den 
har givit Amerika många stormän, 
bland andra president Theodore 
Roosevelt, som var en kusin till 
Franklin. 

John N. Garner har lärige varit 
en av de politiskt ledande män
nen i sydstaterna och har i 30 år 
innehaft säte i representanthuset, 
vars talman han f. n. är. 

PROHIBITIONSPARTIETS 
KONVENT 

1.~04 öppnade vår första regul- NODHJALPSf ORSlAGET ne.~rika, al'.:1rlg. med va~~nmakt 
jara transoceana ångbåtslinje i erovrade fastnmg, tog - overste-
västerled, efter sin upphovsman H 0 TAS MED VE JO löjtnant Tham till orda och häl-
benämnd Johnson-linjen. Denna sade gästerna välkomna. - Han landssvenskar, utan vem som 
iinjes fartyg anlöpte att börja . --. - . erinrade om de band, som knyta helst k~n få gästa Amerikagår-
med endast Montevideo och Bue- Kongiessens aJouuiermg upp- svenskar från alla jordens . hörn den. Garden skall dessutom hug-
nos Aires, alltså La Plata"länder- skjuten samman med fosterlandet, och fästa minnet av personer, som i 
na. F'artygsbeståndet är särdeles 

0 

---- betonade, att även om den ekono- Amerika eller i andra länder med 
modernt. Redan 1911 insattes, .'.-'fagra ~~ de ledande kongress- miska storhetstid som vi kanske framgång arbetat för spridande 
här de första dieselmotordrivna m:nnen ov~r~nskom~o . vid ett nyss drömde om delvis har slagits av kännedom om Sverige och 
fartygen. Nu består hela tonna- mote håll~t 1 tisdags 1 Vita Huset i spillror, så skall vår kultur i svensk kultur, litteratur och konst. 
get, över 100,000 nettoton, av att ;ppskJut: med omröstning rö- alla fall stå emot alla storman- Föreningen har dessutom som 
motorskepp. Bolaget trafikerar ~~~ e .~en ... fore~lagna. $2,l?O,OOO,- grepp. Svenskarna äro ett gott donation mottagit ett större jord
Brasilien och La Plata-länderna .. nodhJalpsbillen i avsikt att och pålitligt folk, utmärkta orga- område i Bohuslän, från vilket 
Colombia, Peru, Central-Amerika~ ~ora. vissa av .Hoover påyr~~de nisatörer och framåtsträvande tomter kunna avsöndras åt de 
västkust och Norra Pacific-kusten ~~drmgar. Pr:esident:.n har nam- som få andra. De äro demokra- hemvändande svenskar som på 
samt Hawaji. ~,,,en .. uttryckligen .. forkl~rat att ter i detta ords bästa betydelse. allvar vilja slå sig ner hemma i 

Rederiaktiebolaget Transatlan- dan ~mn~~ vetob~lagga blllen, om Med små medel ha de utfört sto- Sverige igen. 

t
. 

1 
d .. .. . en overlamnas till honom i dess t• 

1c, vars 1uvu rorelse ar osthgt d ra mg. 
~_nriktad, ~p~ehåller efter kriget. ~~~:~~~e e !;orm.. "p:,,}:~nd" a~ -- Så h~rrades för Sve~ige, .för I FRANSK SUBMARIN BAa T 
aven en lmJe på Nordamerikas . 1 ]·k . t ommer ~e---~--·~11 ~an Js..ulturforbundet och for R1ks-1 
ostkust samt har även utsträckt no 1. t i;ke ~tt avslutas denna föreningen. 

0 
• 

Senator Borah. av?öjer president- I sin australiska linje över Stilla vecka sa.som amna~ var. I Vid landstigningen hälsades gäs-

1 

GAR Till BOTTEN 
noimnatiouen Oceanen till den amerikanska Pa- Ett bittert menmgsutbyte har terna av kyrkoherde och fru Me- ---

. . . . . cific-kusten. förekommit mellan president Hoo- lander samt doktorinnan Elin La- 66 man av besättningen omkomna 
Pron1~it~onspa:tiet har denna I Svenska Amerika Mexico-linjen, ver ocl1 talman Garner. Enligt gerlöf. Fästningen förevisades nu 

v~cka h~lht nat10nalkonvent i In- med ett fartygsbestånd av över den senares förslag skulle medel av byggmästare A. Tell, som gav I Ute på en provseglingstur i 
<l1anapohs. .1 den ant~gn~ plat- 70,000 nettoton, intet äldre äu 12 ur u.nderstödsfonden utlånas till en synnerligen intressant skild- I onsdags sjönk den nya franska 
formen beprisas naturhgtvis det år, trafikerar på sin norra gren enskilda personer intresserade i ring av dess tillkomst och väx-1 undervattensbåten Promethee och 
18de ~m~ndementet som en "vislig en rad nordatlantiska amerikac handel eller industri. Hoover mot- !ande öden g·enom tiderna. gick till botten med 66 man av 
o~h v~lgo~ande lag" ~?m icke blott hamnar med laster av pappers- sätter sig detta på det bestämda- Här bodde, sade han, drottning besättningen. Sju man, bland 
bor bib~haHas utan .. aven utsträc- massa, papper, järn och stål, på ste. o_ch anser att lån blott skulle Blanca av Namur, som sjöng dem kaptenen, som befunno sig 
kas. Sa .~· ex. beslots att ameri- sin södra gren sydatlantiska bev1I.ias rekonstruktionsbankerna, "Rida, rida ranka," och drottning uppe på däcket, spolades i havet 
ka~ska sandebud i utlandet skul-1 hamnar, Cuba och Mexico, likale- vilket Garner förklårar skulle va- Margareta av Danmark, här bygg- men räddade sig simmande. 
le iak.ttaga lagen .. oc.h att utländ- des med huvudsakliga laster av ~a likty~i?t r:ied att gynna endast des praktfulla salar, ring- ~ch . Olyckan som troligen förorsaka-
ska diplomater har i landet skul- apppersmassa och papper. den pnv1leg1erade klassen." valvmurar, kasematter och fan- des av explosion ombord, inträf-
le arresteras om d ·· t ·· dd ·· · · . .. e over ra e Stock!10lms Rederiaktie bo 1 ag Emellertid har en komite av tre gelser, den valdiga brunnen och fade i ~Engelska. kanalen utanför 
förbudet. Svea har sedan 1926 med ett par senatorer och fre representanter de stora tornen, och ofantligt Cherbourgs hamn, och det sjunk-

ÅTTA DRUNKNADE 
8 personer drunknade i Tilla

mook viken i Oregon i söndags,· 
då en fiskebåt kantrade och för
liste i den häftiga stormen. Det 
fanns 17 personer i båten, men 
9 räddades, bland dem en 17-årig 
flicka, som lyckades hålla sig up
pe simmande, tills de upphämta
des ombord en tillskyndande liv-
räddningsbåt. 

UBERTY PARTIETS 
NATIONAlKONVENT 

N omine1-ar president- och vice pre
sident-kandidater 

Det nya Liberty partiet höH 
förra veckan sitt nationalkonvent 
i Kansas City och nominerade 
Frank E. Webb från San Fran
cisco till presidentkandidat och 
Andrae Nordskog från Los Ange
les till vice presidentkandidat. 

D e 1. e gater representerande 16 
stater - deltogo i konventet. Det 
nya partiet, som söker överända
kasta de båda stora partien, är 
bildat genom sammanslagning av 
fyra olika. organisationer, nämli
gen det gamla Liberty partiet, 
.B'arber-Labor partiet, det Progres- · 
siva och det Socialistiska partiet. 

AUGUSTANA SYNODENS 
ÅRSMöTE 

s:nator Borah från Idaho blev fartyg trafikerat de amerikanska utsetts, som skall underhandla mycket mera. na fartyget ligger på 150 fots 
erbJu~en pr~~iden~:nominationen, Pacific-kusterna i både norr och med presidenten och söka uppnå ?ärefter företogs ~n rundvan- djup. Vid tillfället voro skepps- Augustanasynoden ~öl! si~ års-
men 

0 

han avboJde förklarande att söder samt Hawaji. en kompromiss i den omtvistade d:mg genom en labyrmt av salar, luckorna öppna, så att de om- konferens, den. ~3:e i ordmngen, 
en sadan kallelse borde komma S k A .k L" . 

1 
fråo-an pa vallar och i underjordiska bordvarande voro utan hopp fån- den 9-12 JUlli I Fargo, N. D., 

. k 0 • • • vens a men a imen 1ar "' · .. .. o d R d R. v -1c e enbart fran prohibit10nister- b k t ft k . · k valv. Tvenne prastman fran Se- gade och förlorade i det inström- me e . iver alley xonferen. -
, "-·· som e an · e er nget utvec - · ·· na utan fran en sammanslagning 

1 
t å tt t t t ··tt I t attle, Wash., voro med: teol. d :r mande vattnet. sen och pastorn i Fargo som var-

1 d t Il 1. k as p e s orar a sa . mo - GENEVA KONFERENSEN C d 1000 d 1 t 1 .. av an e s a a mora is a grupper. s t t"ll d r·· t .. d d . _ . . R. Swanson och teol. d :r F. · ar. , . e ega ·er oc 1. gaster 
.. a s i e oru namn a re en- •• o •• 

Stra. x fore konventets avslutm.·ng f.. t . .k d 
1
. . _ Almlund av vilka den senare var fJARDE JULI DAGENS fran Forenta Staterna och Canada 

. ore agen mr1 tar enna mJe sitt ' I l d · · · ·· · · nommerades kongressman Wm. h a· t 0 färdledare. . ia e mfunmt sig. De hogt1dhga 
o • • uvu 111 re>ise pa passa eraretra- , · ··· . . o 

Upshaw .fran Georgia till presi-1 fiken._ Dess välkand: fart , AJOURNERAR I Kungälvs gamla vackra kyr- OlYCKSHA""NDElSER gudstJaJtSterna bevistades av .sa 
dentkandidat. D tt . h 

1 
G . h 

1 
ygl --- ka lämnade kyrkoherde Melander I många som kyrkan kunde rymma. 

UNDBERGH CICERON 
FÖRKLARAD SKYLDIG 

ro nmg o m, ri s o m o c 1 . , . .. . ·· ·· · ·· K h 
1 

h.. pk " t"ll d Kom1te tillsatt for att studera av- en kort historik över sitt tempel, Aven forhanplmgsmotena voro liv-
ungs o m, ora oc sa 1 em t . o •• • • 1 --- rgt b ,,,··kt E~tt 30 t 1 k · . 

11 1 
.. d .. 

1 
k rus mngsprogram varpa froken Karm Lmdholm, Omkring 300 personer omkomna I e~o ___ a. - a and1da-

som 1 a a 1anseen en va unna .. .. ... 1 t bl · d r·· ·· ·· sta" sig . k k d Wh"t --- med kansla och varme sJong Sten-1 genom olyckshändelser er · evo vig a or prastarnbetet. 
i on urrensen me i e . .. . 0 • •• • 

St h C d L
. d 

1 
. President Hoovers forslag om hammars "Svenge," som ahördes Flera av dem voro eJ maktiga 

ars oc unar mes e vis t d. d 1 d k.. . , .. ... --- k · · 
0 

k t 
t

.. . 
1 

d k k en re Je e s ne s armng av na- staende. De narvarande SJongo Som vanligt kra··vde 4de J·uli· fi' svens a spra e , men de flesta 
s orre, men inga un a var en om- . . . . " .. .. · · ·· · fortablare eller elegantare At- t10nernas . respektiva kngsstyrkor u~isont ";:-ar Gud ar oss en val- randet ett flertal olycksoffer, i k~nde dock uttrycka sig skapligt 

Skeppsbyggaren John H. Curtis lanthot 11 L·u· f· rt t kommer icke att slutbehandlas dig borg, varpå d:r Almlund allt omkrino- 300 över hela landet pa svenska. 
, e . i iens a yg rans- f"" .. t"ll h" t .. ·· . "' · · fran Norfolk, Virginia som tJ·änst- portera ~mellert"d a·· . k' . orran i os en. Konferensen frambar Kulturforbundets hals- Automobilen too- största tullen Ur de olika rapporterna fram-' ~ 1 ven ic e ringa b r·t .. r . . . . .. . . .. 0 

.. ' • 
gjorde som ciceron till överste lastkvantiteler från Sverig v ~s 0 nam igen i tisdags att nmg till moderforenmgen I Gote- nämligen 105 människoliv. Drunk- gick, att synoden för närvarande 
Lindbergh och ledde honom på de vanliga exp'ortva 

0 
a et a,_ aJournera redan denna vecka för borg. ·Han försäkrade att sven- ningsolyckorna voro nära på lika har 700 pastorer i full verksam-

, r rn sam pu att åt t ··d t 0 1 k · · d · i·· 1 falska spår under sökandet efter återresan färsk och torkad frukt, er samman ra a om va e - s arn~ I Amerika al Tig g omma många. Den mest upprörande 1.et och att 150 äro pensionsmäs-
~~ns . bortrövad~ lille son, blev i mjöl och sirap, automobiler, smör- ler tre må~ader. . den J~rd, som den .. fostrat .. har händels.~n förekom i Butte, Mon- s1ga:. Et: ringa antal ~r utan sys
lordags förklarad skyldig till att oljor och paraffin o.s.v. Emel~.erbd ut~~la.de s~g delega- och fadren~ ~ska gomme~. Aven tana, dar sex ynglingar, söner tlil selsattumg. Under aret har 17 
h~va lagt hinder i vägen för rätt- Det !mn se ut, som om sjö- tema nastan enhalhgt gilla~de om om de ~ssi~le:as av sitt nya gruva:betare', ögonblickligen döda- p_ast_?rer avlidit .. Femtionio mis
visans ~~ng. Maximalstraffet för I fartsnäringen över huvud och Hoov:rs plan. Men .de ansago att land, ~tar anda det ga~a som des d~ en lada dynamitpatroner, s10narer arb:ta i hednamissions-
denna forbrytelse är 3 års fän1rel- illlrm"il llv"n n<>n ,:,v<>n.:k ol' den ar av sådan vikt och bety- ett drommens och ett langtans med vilken de skulle celebrera da- styrelsens iJanst. 

....... ___________ ... -··-- ----·--- ~- __ H _ean- _.l_, __ _ .J..J.. ...] __ "I_ .L.. , , .. 

se coh $1,000 böter. Curtis tog farten för närvarande läge i död-I ~=1"'~n aclc" u1::;:,'5. ue'5c~1111n~1Bt:T. iua- mi\.l föl' deiil. gen, plötsligt exploderade. I ~.kd!c::nsn.nt:::.lct h:::.r under f:.rct 
utslaget mycket hårt till sinnes, vatten och hade att dras med ett h " ang ti~~ overla~.gmng~r nedgått med 8,939 kommunikan-
och han bevak:s av fruktan för stort oräntabelt realkapital i form 'i 

0 .0 radslag. F~r, detta andamal .. . ... .. . .. T~·otsk:V förutspår krig mellan ter och 1,601 barn, och dock har 
att·. han skall försöka begå själv- I av upplagda fartyg Det är ock- .ti.llsattes en konnte, som skall av- MARK tidfo····randringen for vår SovJetumonen och Tyskland såvi-J tillväxte.11 varit 1 226 äldre och 
mord. . . . (F t . .~ ) . ~iva rapport då konferensen åter skandinaviska radio timma: kl. 8 da nationalsocialisterna i Tyskland 3,548 barn. ' 

or s. si · 4 oppnas. till 9 måndagskvällar hädanefter. komma till makten. · (Forts. sid. 4) 





Fredagen den 8 juli, 1932 

ERIGE-NYHETER 
VÄRMLANDS LÄN 

Dödsolycka under arbete på 
åkern. Arrendator H. Isaksson 
från Södra Råda råkade härom 
dagen . under arbete på åkern falla 
från en vält och skadade sig där
vid så illa i huvudet, att han nu 
avlidit på Karlstads lasarett. Han 
var 68 år gammal och efterläm
nar maka och åtta barn. 

En kollisionsolycka, som krävt 
två dödsoffer, inträffade sent på 
söndagskvällen den 5 juni på 
landsvägen mellan Edebäck och 
Sjögränd i Norra Råda socken. 
En personbil, som fördes av mon
tören N. Stenbeck kolliderade med 
en cyklist Eriksson. Denne med: 
förde på cykelns pakethållare sin 
8-åriga dotter. Bilen framfördes 
vid olyckstillfället med stark fart, 
och Eriksson och flickan slunga
des våldsamt mot bilen. Eriksson 
ljöt en ögonblicklig död, och flic
kan, som infördes till centrallasa
rettet i Karlstad, avled följande 
dag av skadorna. 

* * ·X· 

VÄSTERBOTTENS LÄN 
Attentat mot flottdamm. Nat

ten till den 7 juni blev den s. k. 
Bankbrodammen i Norsån, ett bi
vatten till Sävarån söndersprängd. 
I ån pågick flottning och virket 
hade just framkommit till dam
men, där man var sysselsatt med 
tapnping. Efter ett dygns for
cerat arbete lyckades man få stopp 
på de framrusande vattenmassor
na, men då hade avsevärda kvan
titeter som sparats för flottnin
gar redan gått till spillo. Hela 
flottningen i vattendraget är i 
fara att spolieras. Man antager, 
att attentatet förövats av någon 
person, som varit gramse på den, 
som haft flottningen på ackord i 
vattendrage_t. 

+:· ·Y.· 

VÄSTERNORRLANDS LÄN 
Nöden i länet. Socialministern 

och a r b e t s löshetskommissionen 
uppvaktades härom dagen av en 
deputation från Västernorrland 
med framställning om kraftigare 
ekonomiskt bistånd från statens 
sida. Deputatiom;n bestod av 
landstingets ordförande E. Berg
lund, riksdagsmännen Tjällgren 
och Strindlund samt representan
ter i övrigt bl. a. för Gudmund
rå, Ytterlännäs, Torsåkers, Dals 
och Sånga kommuner. Utan när
mare formulerade krav framför-
des orternas bekymmer med an
ledning av arbetslösheten, vilken 

GöR SVERIGERESAN MED 

E 
6

ERI KA 
'!JA LINIEN 

BILLIGT 

ATT LEVA 

I SVERIGE 

Lägsta biljettpriser på 
många år 

Den NYA Turistklassen 
(f. d. Andra Klass) 

Kungsholm och Grlpsholm 
Endera vägen ........... $110 min. 
Tur och retur .......... $180 min. 

Drottningholm 
En:Jm·a vägen ........ $.102.50 min. 
Tur och retur .......... $170 min. 

Tredje Klass 
Kungsholm och Gripsholm 

östg ..... $85 Tur och retur $137 
Drottningholm 

östg .... $82.50 Tur och retur $134 

Kungsholm och Gripsholm 
1:a klass enclera vägen .. $145 min. 

Drottningholm Cabin Klass 
En väg ..................... $120 
Tur och retm' .......... $222. min. 
Återresan kan ske när som helst 

inom två år. 

Turlista från New York: 
DROTTNINGHOLM .......... 16 Juli 
GRIPSHOLM ................ 30 Juli 
KUNGSHOLM .............. 15 Aug. 
DROTT~INGHOLM ......... 25 Aug. 
GRIPSHOLM ............... 1 Sept. 
KUNGSHOLM .............. 15 Sept. 

Följ med en av våra 
Sällslmpsresor 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 till närmaste agent 
för liiijen ilBer t;;; 
SWEDISH AMERICAN LINE 
W9 Whlte Bldg., 4th & Union, Seattle 

MARTIN CARLSON 
1216 South K Street Main 8320 
Hect.hen~. Bros., 50X'h So. llth; ·John 
C.:oley, 306 Fidelity Bldg., F. C. Hew· 
• 11011, 903 Paclflc A venue, Tacoma. 

PUGET SOUND POSTEN 

ETT GOTT åd:deo'~~~ 

s~~fi.~" BERG fi'Lö. ffS s~~~;~u RÅD: 
Lätt .. sommar- ~~~~-~ it.~cKttoL 
mat ar "-~·""""-''"''--·~-' 
Bergmans Knäckebröd och Carlsons Ansjovis. 

orsakat kostnader till den grad, ..:.....Jag tror det, flåsade han. \STRÖ HJÄRTATS ROSOR 
att många kommuners ekonomi nu Hatchi! ---
måste anses vara ·fullständigt o- Han nös så att vårt lösöre dar- Strö ej hat på livets vägar, 
hållbar. rade. Vid 3-tiden hade hans pri- Strö ej vrede, split och kiv! 

* ·lf ·~ vata oväder bedarrat litet. Då Strö det goda, som du äger 
öREBRO LÄN tog Jönsson sig en tupplur och I ditt hjärta, i ditt liv! 

Bredsjö masugn nedlägges. - I när han vaknade till eftermiddags- Som vi så, vi skola skörda! 
Driften vid Bredsjö masugn kom- kaffet, trevade han efter sina ci-1 Så är livets enkla lag. 
mer att omkring den 1 juli ned- garretter igen. Så vi ont, blir skördens börda 
läggas på obestämd tid. Orsaken Stämningen var litet orolig. Och Lagd uppå vårt eget jag. 
härtill är rådande lågkonjunktur det var Jönssons skull. Det fö
och stora lager. Ett 60-tal man reföll, som om han inte visste 
beröras härav. Genom hyttans I var han skulle göra av sina hän
nedläggand. e kommer även bryt- I der. Och inte sig själv heller för 
ningen vid ösjöbergets gruvor att resten. 
upphöra på obestämd tid. Här be- I - .Jag tror, att jag går ut en 
röres ett 20-tal man av arbetsin-1 lit.en stund, sade han till slut. 
ställelsen. .Jag erbjöd mig inte att följa 

SLUTA RöKA 
med honom. Jag ansåg, att han 
borde få tlilfälle att falla snarast 
möjligt. Det var bäst för alla 
parter. Men han föll inte. Han 
kom tillbaka kl. 6, varvid jag lade 

När folk kommer ut och gästar märke till att hans käkar rörde 
oss överweek-enden, nr en cigar- sig upp och ned. 
rett det första jag bjuder dem på. Det var ganska enerverande. 
Det är en sak, som jag aldrig Först hoppades jag, att han bara 
glömmer, även om jag är en dålig kände sig som en ko, och hade 
vard i många andra avseenden. börjat idissla.. Men det var inte 

Till min stora förvåning, tacka- det. Det var tuggummi. 
de emellertid .Jönsson nej. Han Mellan 6 och 7 arbetade hans 
sade, att han slutat röka. käkar som ett tröskverk. Jag 

·-- Sedan när? frågade jag hä- kunde inte taga ögonen ifrån ho-
pen. nom, och tände till slut en cigar-

Sedan i går kväll, svarade rett för att lugna mina nerver. 
han. Det är på order av min lä- .Jag txckte inte synd om honom 
kare och det är på order av längre. Han plågade mig med sin 
min fru också, fortsatte han. evinnerliga tuggning. 

- .Jaså, på det viset, sade jag Kl. 9 reste han sig upp. 

Strö ej blommor blott vid båren, 
Strö var stund i livets lopp! 
Rosen läker genast såren, 
Törnets taggar rivit opp. 
Strö bland gamla, strö bland unga, 
Strö bland sjuka hela fång! 
Sök att mildra plågor tunga 
Med en skörd ur hjärtats språng! 

Skaparen uti ditt hjärta 
Anlagt har en rosengård. 
Må Han ej där till sin smärta 
Se, au vanvård är den vård 
Som du ger de blomster sköna, 
Som ska strös i denna värld. 
Vården god Han skall belöna, 
Även sådden på din färd. 

Vackra ord med kärlek sagda 
Uti livet varje stund 
Äro mer än rosor lagda 
På en grav för en sekund. 
Vackra ord med kärlek närda, 
Leenden ur hjärtats vrår 
Äro mycket iyera värda 
Än den blomskörd, döden får. 

Alb. 

PRINS WILHELM 

skriver i privatbrev till förfat

taren bl. a. följande: 
" ... ett stort nöje att få 

ta del av det • . • intressanta 
innehållet." 

OLLA PODRIDA 
en häftad bok å 160 sidor och 
innehållande 30 galghumoristi
ska berättelser av 

Joseph Swanson 

finnes nu tillgänglig genom 

MARTIN CARLSON 
1216 So. K St. 

till ett pris av 

Endast 7 5 cents. Skriv nu! 

1147 Broadway 

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

r ............ -.~-~~ 

i OLOF BULL ~ 
, Violinist l 
i CONCERT ENGAGEMENTS 

LEKTIONER PÅ VIOLIN 
Bernice Building 

~--~-~----~ 

Try the 

Hillcrest Meat Market 
1214 Sa. K St.-Main3490 

FREE DELIVERY 

Service Always Our Motto 

~ ........... ~ 
SEAMON'S FLOWER 

SHOP 
Rust Building 

Corner 11 th and Commerce 

Sponsor, Scandinavian Hour, KVL 

DR, 

Fullt lager av 

E.JLOCIWI~, RINGAR 

I \; !Jl1Al\'1AN'.rER 

Reparations- och 

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

VED och KOL, MJÖL, FODER, Hö, KALK 

Gödningsämnen och utsäde 

Säg mig, vad en människa I~ .................. .,,.......,""".,..........,........,,.,.,....,.._........,....,..._,~~ ........................ ....,., ............ .....,. 
läser, och jag skall säga dig, hu-1 I förstående. - Skall du gå och lägga dig? 

Jönsson började bra. Under en frågade vi förhoppningsfullt. 
hel timma verkade det. på honom, -- Nej, jag funderar på att ta 
som om bruket av tobak var ett mig en liten promenad, sade han. 
okänt begrepp. Men därpå gled .Jag brukar göra det innan jag 

rudan hon är. I . Värt valspråk: 
- Det stämmer inte alltid. Min "BETTER CLOTHES 

hustru t. ex. läser alltid i kok- FOR MEN" 

hans hand omedvetet ner i fickan. går och lägger mig. 
Han tog upp en anteckningsbok, Men i kväll tjänar det ingen
men mig lurade han inte. Jag ting till, invände jag bestämt. 

boken, men en sämre köksa än 
hon kan man inte tänka sig. 

förstod mycket väl, vad hans in- Handelsboden är stängd. Tänker ni aldrig på att gifta 
vanda hand trevat efter! Han log, satte sig ner igen och er, herr Johansson? 

Han bläddrade intresserad i den tuggade till kl. 11, varpå han tog - Nej, jag har det utmärkt som 
lilla nätta boken, varpå han tyst god natt. ungkarl. Jag har två systrar som 
stoppade den tillbaka i fickan. Senare på natten, när hela hu- hushålla för mig. 

-Tror du att A. I. K. kom- set sov, smög jag mig in i hans - Ja, men det kan ju aldrig bli 
1 

mer att vinna serien? frågade jag rum o_ph gick igenom hans fickor. detsamma som att vara gift. 
för att skingra lmns tankar. Det När han vaknade nästa morgon, - Hm, jo för all del . . . Det 
finns folk, som glömma allt an- fanns det inte ett uns snus eller är inte mina systrar. 

Callson ~ Ahnquist 
TACOMAS SVENSKA SKRÄDDARE 

501-2-3 Washington Building 
....,,....,.,_.....,...,.,..._. .... ._"""' .............. """' ........ .....,"""' ........................................................ ~· 
iliiililllllllllllllllllllllllllllll!lllllillllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:llllllllllllllllllllHllillllllllllllllllllillllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll 
~ ------- + 

BIG BEN OCH BABY BEN 
nat när det blir tal om fotboll, tuggummi i huset. Och det var • '= 

o~h Jöns.son hör._till .. dem. Und~r sönda~.' och öns enda handelsbod ~ J F VISELL co !. 0

, 

Repareras för 75c 
Andra klockor och ur repareras 

även till rimligt pris tJugo mmute.r forelaste han for var stangd. ~ ~ 6 1 
mig om seriefotbollens mysterier. Han tog det med beundransvärt 
Men rätt som det var, såg jag jämnmod. Det måste jag säga. 
honom treva efter mitt cigarrett- Han rökte i ett kör hela dagen. 
fodral, som låg uppslaget på bor
det. ödets ironi 

Books & Stationery 
Office Snpplies. 

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

909Y:i Pacific Ave. Tacoma ;.,,.,......,...,... .. 
I K. Andersen 

Allt arbete garanteras för ett år 

1216 South n: Street Ja, sade .Jönsson och trum
made frånvarande på fodralet, det 
kommer att bli en hård strid om 
poängen in i det sista, sanna mina 

På ett danskt sinnessjukhus 
gick - berättar Berl. Tid. - en 
reservläkare runt för och förevi
sade sjukhuset för en främmande 
kollega. De stannade utanför ett 
rum, där en man satt och smekte 
en docka. 

~ While the Wif e 's Awayl j ~m1i111m11111111m111111111111111111m111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111m11111111u1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I 
ord! 

Hans sinnesnärvaro var vacker 
att se. 

I nästa sekund glömde han sig 
emellertid totalt, och tog en ci
garrett ur fodralet. 

- Jaså, du tar dig en 
fall? sade jag förstående. 

alla 

- Vad nu då? Hur fick jag 
tag i den? utropade han och stir
rade på den leda frestelsen. 

Han lade argt tillbaka den. Jag 
föreslog att vi skulle taga oss var 
sin tidning en stund. 

- Har du något emot, att jag 
går ut på en promenad? frågade 
han efter några sekunder. Jag 
brukar göra det före lunchen. 

- Nej, inte alls, svarade jag. 
Du har en kvart på dig. 

Han försvann. Jag kom att 
tänka på, hur jag som skolpojk 
brukade smygröka bakom en hö
stacl\:. 

Men när Jönsson kom tillbaka, 
blängde han på mig. Han visste 
precis vad jag tänkte, för han 
skulle ha tänkt precis detsamma 
i mitt ställe. 

- Om du inbillar dig, att jag 
har varit ute och rökt, så tar du 
fel, sade han snävt. 

- Jag tror ingalunda att du 
gick ut för att röka, genmälde jag. 
Men rökte du verkligen? 

- Nej, svarade han. Jag köpte 
snus. Och han bevisade ögon
blickligen sanningen av sina ord 
genom att så när blåsa av· taket. 

- Hur kom du på den iden? 
frågade jag. 

- Genom en god vän som jag 
träffade på tåget. flämtade Jöns
son. Tårarna runno i strida flo
der utför hans uppbJåsta kinder. 
Han påstod, att det botar begä
ret efter att röka. 

- Nå, gör det verkligen det? 
frågade jag. 

- Herregud, sade gästen, vad 
är det med honom? 

- Han fick icke den han älska
de, svarade läkaren med en suck, 
och de gingo vidare. 

I ett av de följande rummen så
go de två männen en man, som 
rasade vilt och skrek i högan sky. 

- Det var en förfärlig orolig 
patient, anmärkte gästen. Vad är 
det för fel med honom? 

- Det är han, som fick henne! 
kom reservläkarens svar. 

"SCANDINA VIAN HOUR" 
Iil. 8 :00 till 9 :00, måndagskvällar. 

lder l:. 

Try Jack's Cooking. ( 
BREAKFAST - LUNCH 

STEAii DINNERS 
Open 7 :00 a. m. to 11 :00 p. m. 

JACK'S PLACE 
3312 N orth Proctor 

LESS THAN COST 
1 Westinghouse Automatic Iron 
1 Manning-Bowman Automatic 

!ron. 
1 Sunbeam Automatic Iron. 
1 Hotpoint (non-automatic) 

Iron 
1 Hotpoint Grill. 

Also other items. 
L. R. ZACK ELECTRIC 

STORE 
3815 North 26th Street 

Phone PR. 0709 

arket: 

Phone:-PRoc. 0287 

rocery 
26th & Ald~ Street 

FRIDAY, SATURDAY AND MONDAY SPECIALS 

SPRING LAMB LEGS, 
per pound 

SHOULDERS OF Jf..,AMB, 
per pound ........... .. 

BREAST OF LAMB, 
2 pounds for 

SPRING FRYERS, 69C 
large size, 3 for ........... . 

YOUNG HENS, 19c 
per pound 

SUGAR CURED } 5C 
HAMS, per pound ....... . 

FANCY BACON, 170 
by the piece, per lb ..... 

1sc 
13c 
15c 

FRESH CREAMERY 2oc 
BUTTER, per pound ..... . 

BREAD, large loaves, 
2 for ........................ .. 15° 

GROUND BEEF, 250 
2 pounds ....................... . 

SCHILLING'S 
COFFEE, Ib. can 32c 

See P. S. Q. Ad Friday. 

Sänd 
s· 

0 10 sasom gava . .. till släktingar och 
i 

vann er 

e landet 

uget 0 
Tacoma, \\1 ash. 

PRENUMERATIONS-BLANKET,.r 
Ifyll, klipp ut och Insänd nedanl!ltlllende blankett 

PUGET SOUND POST~N, 
1216 South K Street, 
Tacoma, Wash. 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget 

sten för en tid av ett år. 

• "f ~ 00 närslutes. 

Sound Po-

Prenum~rat1onsavgt ten, ,.1. 
1 
•. 

er agges senare. 

Namn .... ··············---····--·-----····-·--·---··--------·-···-·-····--

Adress _ ....................................................... ____ ~---------------------------------- ...... .. 





Säsongens . största skandinavi
ska picnfo i dessa trakter går av 
,Stapeln söndagen den 17de juli un
der. Sca.ndinavian Mutual ·societys 
auspicier vid Hi-Dive, Surprise 
Lake. Praktiska anordningar ha 
yi({tagits för de deltagandes be
kvämlighet, och ett intressant pro• 
gram arrangerats •för ett par tim
mars underhållning på eftermid
dagen, . Ett . par korta tal före
komma. förutom sång av olika kö
rer, nationaldans uppvisning m. 
m. D.en> idylliska utflyktsplatsen 
har i år utvidgats och förbättrats 
till en .av . de bästa i sitt slag, 
Ypperlig dansmusik har engage
rats och· för att tillfredsställa de 

PUG.ET SOUND POSTEN 

drunkning i onsdags. 16-årige Gor- fredag, är sista dagen för inre- Var mager och svag 
don Schaefer ,slant från en tim- gistrering av initiativ petitioner. Fröken Pauline Berisky i Pater-
merstock i Nisqually floden, där De övriga initiativ förslagen äro: son, N. J., skriver: "Jag kunde 
h_~n höll på .::-tt fiska, ?ch bort- I n :r 5.?• skattefrihe: för l:e~.; n.:r fok: äta, saknade _h~lt och hållet 
f. o·.rdes. av s.tro.mmen. Liket upp. - , 79, forb. ud mo .. t tvangs-. mllitartra- aptit och hade blivit mager och 
hämtades efter en timmes tid. - ning vid läroverken; n :r 69, svag. Det fortsatta bruket av Dr. 

.. . .. . . " . George Morgan,· 11 år, föll från .
1 
statsinkomst-skatt; n:r 64, egen- Peters Kuriko har givit mig god 

ga lonenedskarnmgen uppgatt till en flotte, å vilken han lekte, i domsskatt begränsad till 40 milis. aptit samt återskänkt mig min 
24 procent. .. .. . Wapato Lake. Han blev upptagen l{· .,, -:+ styrka." Denna berömda örtme-

". . ~· ··~. .,.. . . efter åtta minuter, men han var Auto-döden. Mrs. Clara Bing- dicin stimulerar magens verksam-
Tva notabla dodsfall i Tacoma redan död och allafo··rso··k att åter l f 0 T k · het och förbättrar matsmältnings-" h · ·· - 1am ran acoma om om i en au-

pa en oc samma dag, Postma- kalla Ilvet vorq fruktlösa. Mor- tokrasch i söndao-s i Walla Wal- processen. Den tillhandahålles av 
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De gamla föregänganm kallas 
"surdegar," och när man lmllar 
hen Aman en ''surdeg," så är 

det ordet en. llederstitel. 

stare. C. J. Backus avled helt gan gossen var den 10de personen l d" h ':: b "k A t speciella lokalagenter, anställda 
1 ··t 1. t . d f" 'dd . a, ar . on var pa eso . u on, 

1 

t . t'k' h h 1 . . 
po. s ig. . i on,. s ag.s orrm ag. i Tacoma som denna som ar o l · .. t · av Dr Peter Fahrney & Sons Co s ammai' s i me- oc uc nnuem-
F k 1. · k h. · · .. · ' · m m- som stot e mot en telefonstolpe, · ., . . . . 

ull om igt fris oc kry traffa- kommit genom drunkning. kördes av E or , 1 . Chicago, IIJ. dianer?a .. som kon:mit ihop s:g, 

"Yes, nog är jag en gammal 
surdeg alltid. Jag kom dit -79 
på hösten, steg i land i Fort 
Wrangel och ramlade förresten 
mitt in i ett indiankrig. Ja, krig 
var det nu inte i vanlig bemär
kelse. Men det gick nog så hett 
till ett par dar. Det var två 

des han av s}aganfall, under det . .. . m Y. 'ly er, vilken och pa satt och vis var det mis-
han höll på 1tt telefonera från ·X· -:·:· ·X· aven blev hvsfarhgt skadad. I sionärernas skuld. Se vid Fort 
kontoret och ~jönk med en suck Två Tacoma politiker döda. För- I ·X· ·X· ·» 

1 
E "S d JP Wrangell fanns det på den tiden 

död tillbaka i stolen. Backus var re statssenatorn från Pierce coun- ; Till demokratisk nationalkomite-1 n Ur eg en missionsstation, förestådd av 
62 år gammal och har varit bo- ty Robert Oman avled i fredags j man för. staten har Charles Drury --- pastor Young och d:r Callis .. D:r 
s. a .. tt här i staden i 26 -år, sam. t. J förra veckan. Han .var 49. år. blivit utsedd. Han är en bland I Det gick upp o.ch ned föl' 1nig, Callis fick för. sig att han skulle 
postmästare sedan 1923. Han gammal och bosatt vid So. Ju- I stadens ledande skräddaremästare ibland var jag rik och ibland göra slut på en potlach, som in-
skötte sitt ämbete nitiskt, och nett. street. Oman blev vald till I och har länge tagit en mycket fattig, men inte ta1>padc jag <lianerna ställt till med, och om 
hans oväntade bortgång väckte statssenaten 1922 och omvald fyra aktiv del i både stads- och stats- I sugen. '.fro alddg det! Det! missionärerna gått dit själva och 
förstämning samt sorg och sak- år senare. Sedan 1929 har han politiken. gör inte en "sUl'deg." - Det slagit sönder destillcringsappara-
na~. i vida kretsar'. Post~ontorets varit medlem i Industrial Insur- -::- .,,. +:- äl' -~n svensk pionjär so.m hä~ I ~er~a jo, jo, v~r lugn_ för att 
affare~ komma tills vidare att ance departementet. Han var Svårt misshandlad påträffades berattar om gamla t1dei· 1 mdianerna redan pa den tiden ha-
ombesörjas av biträda_ nde post- vänsäll oc_h förekommande och av r)olisen en 2 ... _ 0 

• • d' fl' k Alaska. de lärt sig att bränna visky -
k 1

.. • . . 0 arig in rnn ic a 
mästare Edwin Carlson. . myc et popu ar I vida kretsar. Margaret Davis i söndags vid East I --- så hade det kanske aldrig blivit 

--,... C. Y. Bowers, vice president Han efetrleves av hustrun Elva, 27th street. Med bräckt huvud- i John Oscar .Ahman har varit 
1 
något allvarligt av. Men nu togo 

digt erbjudes en tilliroas fri dans J och manager för Washington Gas tre döttrar oc'.: fader~ 1:· J. skål fördes hon i nästan döende med om Det Stora Äventyret än-
1 
de sig orådet före att skicka dit 

på eftermiddagen. . En fredlig I & Electric Co., avled också. i ons- ?man, sv~nsk fodd och i manga tillstånd till hospitalet. Som miss- da från första början. Han är! en kristnad stildneindian, som 
tä.vling. påg. å··r· m. el·l·a·n· ·. s.venskar och d. ags e·f. te.r en . I.än. gre tids sjuk- ar bos~.tt i Everett. . . tänkt för 'överfallet har en 26_ den mrost tvättäkta "surdeg" man i var anställd \'id missionen, och 
n. orrm .. än. f.ör .. att s_._aml.a s~.ör.st~ an- dom, . b. l?tt 36 å~ gan:m_ al. Han - Forre prose_cutorn I _P1e:ce I årig hawaiisk musikant John gärna kan ~-räffa, ~ch när han nu I.· det är klart att särskilt huchi~~-
talet av respektive nat10naliteter kom fran Longview till 'l'acoma count~ B._ W. C01ner avl~d i ma~- Make blivit arresterad. efter mer an 50 ars oavbrutc11

1 
erna blevo rasande. Snart bor-

för dagens utflykt; Därför, lands- 1926. Han har varit en mycket dags i Sitt farmhem I Lewis 

1 

::· -::- ·> .vistelse i Alaska åter trampar si-
1 
jade de brassa på varandra med 

• nfän, "alle ma~ ~r hus;" sönda
0

- verksam. me~le~. i handelskam- count~, 75 år gammal. .?oiner lOO-årig stadsgrundlii:ggare. Den na ~äders jord kan han göra det- i ~ynningsladda~na, och skottväx-
gen den 17de JUh och lat oss sla maren och hllhorde ett flertal kom till Tacor:ia 1884 och oppna- blomstrande hamn- och såP-verks- ta i det stoltl:', medvetandet av l!ngen varade i flera dar. Då tog 
rekord i antalet deltagare. sällskap och ordnar. de kort efterat en . advokatbyrå. staden Aberdeen vid Gray~ Har- att vara den äldste nu levande den hastigt slut - det fanns in-

·X· +:- ·X· ·X· ·ff ·X· 1~89 b::v han vald til~ prosecut~r, bor celebrerade i lördags dess svenske pionjären där uppe från gen mer ammunition. Jo, vi vita, 

av röstägande 
fortgår ganska livligt i stadscler

Ett. 6.0-tal eller fle-
rä inskrivas dagligen, och det an
tages att ··röstlängderna vid detta 
laget inn.ehålla cirka 40,000 . namn. 
Registreringsböckerna komma att 
hållas oppna till den Ute augusti, 
då de tillslutas för primärvalet 
den 13 september. 

* * * 
Mr. Bertil E. Johnson, vår po

puläre pl:'os~cuting attorney, avre
ste •i . o:nsdags kväll till Birming
ham, Alabama, varest han skall 
deltaga som delegat från Tacoma 
Ingen· i Elk ordens nationalkon
vent. Det blir på samma gång 
lians ferieresa. 

~:+ * * 

Påy1·ka extra session. Delega· 
tioner ·av· arbetslösa från flera 
städer i staten hava denna vecka 
strömmat till Olympia i avsikt att 
söka förmå guvernör Hartley att 
sammankalla legislaturen till ex
tra session. De ankommande ska-
rorna medförde matförråd för fle
ra .. dagars uppehåll i staden samt 
buro flaggor och baner med in
skrifter anropande om hjälp och 
understöd . Guvernören gav i ons
dags företräde åt en komite av 
de arbetslösa, men svarade icke 
på deras anhållan om en extra 
session. 

* * * 
En ilsken tjur slet sig lös under 

rodeo· föreställningen å stadium i 
måndags kväll och rusade från 
arenan upp bland sätena, där 
åskådarne voro skockade. Det 
uppstod panik. och villervalla in
nan djuret blev fångat och åter
fört in på arenan. Ingen olycka 
var dock skedd utom det att ett 

vilket ~mbete h~n mne~ade till grundläggare Samuel Benns 100_ guldets, köldens och den vita. hade förstås, men den bevakade 
1~9_8'. da han utnamndes_ till 1!.· S års födelsedag. Han är nämligen tystn_adens la~d. Vis~erl~~e~ h~rl ":i no~a. V~. sände också bud ner 
distnktadvokat. Han tog. stadse född 1832 k t'll w h" t han mte skurit den sa haftlgt a- till Sitka, dar det fanns ett gam-r r d l . l't· 1 l" . 1 , om i as mg on " . .. . . 
IV ig_ e 1 po i i.s rn ange agen. ie-.11858 0 h t 1363 tt d _ tradda gula metallen med talJ- malt kngsfartyg, men det kom 

l · d . . c og upp e ona 
ther o~.1 mt~:sse~a e sig isynner- tion claim, 600 acres, på just den knivar - det blev endast sällan först en vecka efter det hela var 

et for anlaggnmgen av statens plats d" Ab ·d . de verkliga surdegarne förunnat över. När indianerne kommo un-.. t . b"' . 1900 t 1 t ar e1 een senare upp-
vagsys em i orJan av · - a e · byggdes och fick stadsoktroj men han kommer i alla fall I derfund med att det inte gick att 

* ."" * 1884. Det livliga industrisamhäl- hem med riktiga guldklimpar på I få tag i mer ammunition, sval-
Jetland & Palagruti 912 Paci- let räknar i dag cirka 30,000 in- fickan - guldklimpar av erfaren- nade deras stridslust och man 

fic avenue ha allt v~d en man nevånare. Mr. Benn ,fortfarande heter, minnen och upplevelser från' 1 skred i stället till fredsunder
behöver a; kläder och och ekipe- frisk och kry, vördas icke blott s_itt lång~. liv ~ det i:iest ~ventyr- handlingar. De döda räknades 
ringsartiklar, bästa kvalitet och som stadens grundläggare utan liga och ~desd1gra h~rn var;:, kl?t I - det va: sammanlagt 9 stycke? 
rimligaste priser. Kom in och som en av dess mest energisk'7 kan uppvi~a. Han ar m~ 12 a~ 1 - fem pa d.en ena och fyra pa 
"nävetas" med Jetland. han är en borgare och uppbyggare. gammal, pigg som en mort, neJ den andra Sidan de gamla 
gemytlig Nordens son,' som gärna . ·ff ·X· ·lf som en unglax .?1.11 vårer_i i ~uko_u, mynningsladdarna voro ~nte ~å 
språkar bort en stund med en "GTipslwlm" hitför Sveriges re- 0 _ch att han fonrrat .. sig hit till farliga. Att ge kompensation for 
landsman. ·» presentanter vid de olympiska spe- sitt gamla fosterland ar en under:- den där femte var ganske enkelt 

·X· +t ~· len. Den första gruppen av sven- bar historia bara den: mansboten räknades genast 
Frälsningsarmen, 1114 So. 12th ska atleter som skola deltaga i "Se sa~en var_ den a~t jag re- (Forts. sid. 8) 

street. Lördags- och söndags~ de olympiska spelen anlände till s~e n~r till Seattle, en .. liten va?a-
kvällarna hållas möten kl. 8. New, York den 30 juni med Sven- tiontnp, you know. Dar blev Jag --------------
Sång, musik och tal. Lördagen ska Amerika Linjens motorfartyg i intervju~d . av . en svensk~meri-1 
den 16 jlui kl. 8 e. m. hålles en Gripsholm. Gruppen består av 75 1 k~nsk tidmng, och ma;°" fr~gade TEATVR 
sång-, musik- och kaffefest med man och 10 hästar, u~der ledning I mig bl~nd ~nnat "orr: Jag tankte I .Eu -
ett gott program av horn- och av kapten Tor H. W1bom, sekre- resa och halsa pa 1 d~t gamla 

YTT 
Om en ny nödhjälpsbevillning 

på lj,'10,000 fattade eounty com• 
missioners beslut vid möte i tis
dags på vädjan därom av V. Ei
senbeis, ordförande i välfärdsko-
1l1iten. Detta är .den tredje be
villningen, som gjorts i år för par unga damer träffats av tju
samma ändamål och bringar to- rens horn, mende blevo dock blott 
talsummån upp . till .$40,000. lindrigt skadade. 

strängmusik, solon, duetter m. m. . tera~e .. i den svenska ?lymp~.ad-. land_et e~t slag'. No, ~o, det var I Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.1. 
Alla hälsas hjärtligt välkomna. kom1ten, och en av Sveriges fram- al~rig nun menm_g - Jag har al-

sta ledare inom amatörsportens drig velat gå rmste om en som-
.. . • .. 

0 
område. En andra grupp kom- mar i Al~slrn. Men hur de~ nu 

Federal Ioneredulit10n. For ba- I mer på Drottningholm den 14 ju- var fick Jag en dag syn pa en 

·X~ ·X· ~·[· 

BLUE MOUSE 
... +F * 

Fjärde . juli ·• ingick med mulet 
och. för säsongen kyligt väder på 
morgonen, men vdi middagstiden 
klarnade skyarne och eftermid
dagen blev• solljus och behaglig, så 
att de arrangerade fästligheterna 
i stadium: och parkerna rönte stor 
tillslutning. Föregående dagen, i 
söndags, hemsöktes Tacoma och 
omnäjq av en för juli månad o, 
vanligt häftig ·storm som strök 
fram med en hastighet av 40 mil 
i timmen dock utan att anställa 

·:+ ·K 

Dalaförbl!ndet avhåller sin för
sta sommarutflykt söndagen den 
:1+7 juli vid .Klees Ppint park, 
Steilacoom Lake. Alla masar och 
kullor samt anhöriga inbjudes att 
deltaga. Kaffe, socker och gräd
de erhålles på platsen. 

·:;.. ~{· 

Esther M. 
till 

·X· ·X: ;:. de domare, jurymän och biträden 
Alaslm-pionieJ.• på besök. I säll- i härvarande "federala domstol 

skap med. Mr. · Andrew Christoffer- började den nya ekonomi-lagen 
son gjorde Mr. Oscar Ohman här- att tillämpas den 1 juli. Jury
om dagen ett vänligt besök å tid- männens arvode sänktes från $4 
ningskontoret. Mr. Ohman, vars till $3 om dagen, vittnens från 
hem f. n. är i Cordova, är stadd $2 till $1.50, vaktmästarnes från 
på återresan dit efter ett längre $5.00 till $4.50 och distriktdoma
besök i Sverige. Det var ett rens reseexpenser från $10 till $6. 
högst angenämt och intressant ·)f ·x· .,, 

sammanträffande. Mr. Ohmans Tacoma på temperans-stråt. Fle-
cirka 50-åriga vistelse i Alaska är 1 ra månader å rad har antalet ar
rik på. strapatser och erfarenhets- resteringar av prohibitionsagenter 
rön, varför vi i detta nummer åter- för brott mot förbudslagen be
giva en intervju med .honom. Se tydligt minskats. Då det för nå~ 
stycket "En 'Surdeg'." gon tid sedan brukade vara 4 eller 

~- ·x· -x- 5 som arresterades varje vecka, 
Med. guldsölmnde lära bortemot var det biott 4 hela förra måna-

500 av Tacomas arbetslösa syssel- den. Bland 39 anklagade av 
sätta sig dessa dagar. Gruvkomi- grandjuryn i hela staten, fälldes 
ten i handelskammaren är be- blott två Tacomabor. skyldiga. 
hjälplig att anskaffa dem nödiga ' ·» ~+ ·X· 

verktyg samt anvis11- platser där 20% rabatt på allt skorepara-
det möjligen kan finnas hopp om rationsarbete hos Holmgren, 205 
att påträffa guldförande sand. So. 11th St. (Rust Building). 
Flertalet av de utvalda platserna ,,. ,,,. ~-. 
äro belägna vid vattendrag där 
goda fyndigheter gjorts förr i ti
den. J)et rapporteras att de sö
kande i genomsnitt inhösta guld
sand till ett värde av 50c och 75c 
om .dagen vardera .. Det berättas 
att en man gjorde ett lyckofynd 
.på ända tlil $12 )lärom dagen. 

·:.:· ~+ 

Soldat fråmövad månadslön. W. 
H. Gley, tillhörande U. S. in
geniörskåren i Fort Lewis blev i 
lördags frånrövad sin juni-avlö
ning, $78, på Pacific landsvägen 
strax söder om South 'l'acoma. 
Då han kom åkande i sin auto, 
blev han uppehållen av tre män 
'som stodo framför en annan bil 

Drnnkningsolyckor. Två 'l'a. co-1 ochj bådo om skjuts till närmaste 
ma ungdomar omkommo genom garage för att köpa gasolin. Så 

BJORKMAN & SON 
1016 .So. K St. B'way 2114 

Member "Red · & White Stores" 
Etablerad 1895 

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

"GOLDEN ROD" 

Agenter för 
Kuriko och Ole Oid 

snart ed tre stigit upp i auton, 
riktade en av dem en revolver 
mot • Gley och befallde honom kö

' ra in på. en ·smal· biväg, där ban
diterna rövade honom och därpå 
foro bort i sin egen bil. 

+:· ·X· * 
Förbndsomröstning. Upphovs-

männen till Initiative Measure No. 
61 rapportera att de erhållit 50,-
000 underskrifter eller tillräckligt 
många för at1; framlägga den till 
de röstägandes avgörande vid 

j statsvalet nästa november. Billen 

1 
avser att upphäva statslagen om 
prohibition här i Washington. 
Även vm den antages, skulle det 
icke i någon mån inverka på det 
federala prohibitions amendemen
tets tillämpande utan staten fort
farande förbliva "torr." I dag, 

li under ledning av Sigfrid Ed- artikel so~ . h_~ndlade o1~ min I Now Playing-
ström, ordförande i ovan nämnda bror, provmsiallakaren - vi hade 
komite och president för Gener~! inte hört något ifrån varandra 
Electric bolagets bransch i Sve- på hela femtio år. J eg skrev ett 
rige. brev, fick genast svar, och så be

Jack Holt in 

"lUA.RER OF MEN" 

- Gripsholm avgick åter från slöt jag hastigt och lustigt att I -25c ANY DAY ANY TIME
New York den 2 juli, direkt till resa hit. Det känns rätt under-
Göteborg, med 1,500 passagerare, ligt att träffas igen på det sättet 
och alla hytter upptagna. Bland efter ett halvt århundrade." 
passagerarne märktes Dr. Mau
ritz Stolpe, pastor vid svenska I!!'-"""" ................. ...,_ .... ....._.,.........,....,"""' ...... """....., 

Gustaf Adolfs församlingen i New Protection for the fomily or 

FOX RIALTO 

York, Johan Beck-Friis, medlem J ~ a monthly income at retirement i I "Rebecca of Sunnybrool< Farm" 
av svenska legationen i Washing- - -·-agu -
ton med flera bemärkta ameri-
kaner. 

B. PA ULSO?T 
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. 

----------------·----··-' 

PALAGE MARKET 
1554 Broadway - Vid 17th St. 

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

OLE JACOBSON, lnnehavnw. I 
BÄSTA GLASÖGON Il 

från $1.00 till $5.00 ( 
(Va1·för betala mera?) ( 

Ni måste bli. nöjd, om ieke byta vJ (I 
om glas1igonen kostnadsfritt. ( 

- :._ - I 

. E. s, .GUDMUNDSON i 
' 728 St. Hele,ns Ave., Tacoma , 
~~---,..,.. -----...~· ~ ..... ,, 

B ~ 

I GEO. J. WEILER 
SKRÄDDARE 

lnsät. tning av nytt foder I damers 
kappor och herrars rockar 

~ 1220 So. K St. Main 5638 
;1 Hemstltching 

~ ACACIA MUTUAL ~IFE INS 
~ COMPANY 
~ A. M. GRANBERG 
~ 1207-B Jay St. So. - Br. 2619 
.......... -

:v. 
i~~ ,., 

Sponsor, 
Scandinavian Hour 

K.V.I. 

ALLTID REDO 
att betjäna, sak sam

ma vilken tid på dyg

net vår betjäning er-

fordras. Vi äro Er 

alltid lika nära som 

den närmaste tele-

fonapparat. 

C.O.L'\' N N CO. 
· MORTUARY 

•!f>istinctiue Gfuneral Service 
'Phonc.:'Maifl 71·1-5 

717 TACOMA AVE, 

\ 

~
j} 

~ 
i 

·;;,;;-.---u;.dl · 
Cars . · (fars 

Complcte Equipped Shop at 
you1' service 

Arthur Espeland Motors 
6th Ave. &. State. Main 6114 

~~r 
1013 So. llth St. 

1! WARNING ! 
~ Tacoma is harboring an 
~ ex-convict 

He was a gambier! 
He was a crook ! 
He was a gangster! 

BILL COOK 
Hear him tell the story of. his 
life as it was and as it is.-

More thrilling than anynovel.! 

Nothing sordid-just a 
great st()ry of regeneration. t 
SUNDAY MORN!NG ~ 

No · evening service. l 
MASON CHURCH 

N o. 28th-Madison to Monroe .. · 
.... ~~~~ 





det!" 
Om 

7 

spetsiga taket "'---· hur fält, hur Det ljöd lugnt och vänligt, men ---'-Jag skulle vilja tala med taste sätt. Mamma är visserligen 
främmande! Blomsterprakten i hon stod där som förstenad på Gertrure av annan åsikt, men doktor 
trädgården förstörd av rägnet; samma plats. - Ni finner min hustru på Schneider förklarade '--- ser du, 
borta all den förtrollning, var- -Jag ber .dig, öppna! ljöd det sitt rum. man kan icke slippa undan, om 
med kärleken omgiver allt, blott nu befallande. Jenny kastade en hastig blick man än vill - att det icke var 
en kal, nykter, sorglig verklighet! -Nej, svarade hon högt och på honom. Månne det redan kom- tillräckligt skäl för en skilsmäs
.Och på tröskeln satt .egennyttans rätade upp sig. mit till en. brytning? Hemma höl- sa, och jag sade också till mam
och beräkningens dämon. ,.- Du har gränslöst misstagit lo de på att förgås av oro. ma: "Gertrud skiljas från honom? 

Hon gick genom matsalen, upp- dig! Man har inbillat dig något - Mår Gertrud icke bra? fråga- Otänkbart! Hon är ju ända till 
för trappan och till sitt eget rum. - låt mig då få tala .med dig, de hon, skenbart helt oskyldigt. vansinne intagen i denne man; jag 
I korridoren kom Johanna henne barn! Han dröjde ett ögonblick med tror, att om han så begått ett 
till mötes. Hon gick ett steg närmare. svaret. mord, skulle hon ändå finna ur-

-'- Herrarne foro strax efter fru. - Jag kan icke! sade hon. - Hon förefaller i själva verket säkt för honom." Har jag rätt? 
kosten ut att åka, berättade hon; - Jag . ber dig enträget därom. något medtagen och upprörd; jag - Hör upp, jag ber dig, sade 
- herrn lade ett brev till frun på Man hör ju även en förbrytare, tror, att hon under dagens lopp Gertrud, i det hon hastigt steg 
sybordet. innan man dömer honom! haft någon obehaglighet, svarade upp. 

- Jag har huvudvärk, stör mig -'--Nej, förklarade hon fast, gick han. Hon ringde eller ljus, och då 
icke, vidare, sade hon tonlöst. bort till fönstret och blev stående ....,-- Jaså, sade den unga frun. - Johanna kom in med lampan, be-

Inkommen på sitt rum riglade där. Välan, jag skall själv se efter. lyste den ett feberglödande ansik-
hon först dörren bakom sig, där- -Men vad i Herrans namn Hon gick igenom förstugan; te och ögon ,som voro alldeles 

ännu hon måste läsa dem ännu I på de.n, som f.örde till hans rum. . ska. U. detta. betyda, Gertrud! hör- ännu var lampan icke tänd, och upp. svällda som av gråt; och ändå 
en gång: · Och nu läste hon brevet: de hon nu. i mörkret stötte hon mot något hade Gertrud icke gråtit. 

"Barometern har sitgit, härads- Därpå kom en spark --,-- dörren och hade nära fallit. På hennes - Så du ser ut, Gertrud? an-
Då· jag i gryninge11 Då åkern gick
du .sov så djupt med purpurröda kin· 

tler, 
då V'ände jag . pä vägen mig tillbaka 
och såg vad kärt mig allt på ·jorden 

binder. 

Från gav~1n flög ett svalpar ner till 
boet, 

som. tlet beskäftigt nyligen sågs 
bygga, 

mot fönstret slogo lindens gröna gre-
nar, 

då såg jag just V'år framtids lycka 
trygga. 

domaren vill nödvändigt bestiga var sprängd, och Frans Linden lätta rop skyhdade Johanna till märkte Jenny. - Ja, vad skall 
Brocken; jag följer med honom till stod på tröskeln. med ljus. det bli av detta? Jag måste läm" 
Il., där har jag något att uträtta - Jag ber om förklaring, sade - Ack, förlåt, nådig frun, det na mamma besked, jag har kom-
och hoppas vara tillbaka innan det han uppretad, och vredesådern på är den unga damens· reskorg, som mit hit blott och bart därför. 
blir kväll. Din Frans." den vita pannan, som så skarpt anlände för en kvart sedan. Dora Hon .kastade en blick på det 

Och nedunder ett postskripfom stack av mot det övriga solbrända har glömt att bära in den i fru prydliga uret över skrivbordet. 
från gästen: ansiktet, hade häftigt svällt upp. Rosas rum. - Fem minuter i nio - jag må-

·"Vredgas icke, min bästa fru, Hon vände sig icke om. Jenny kastade en förtretad ste hem. Var så god och säg, 
jag hör. till dem, som icke kunna - Farbror Henrik skall närma- blick på den anspråkslösa tinge- hur ni tänka arrangera saken? 
se ett berg utan att känna ett re förklara allt för dig, svarade sten, steg uppför trappan och - Ni ska få underrättelse i 
trängande behov av. att klättra hon kallt. knackade på systerns dörr. morgon ···· övermorgon - jag vet 

Framför en vagga låg 
kära 

o.ch sjöng en vaggsång 
det stilla" 

upp på det. Jag tar nu Brocken Han gick bort till henne och la- - Det är jag, Gertrud, ropade ännu icke, stammade den unga 
pä lmä dulrorst för att, n. a.·r det nu blir vac- de handen på hennes axel, men då hon med sin klingande röst. frun med handen tryckt mot den 
i ditt rum, kert väder, i lugn kunna njuta ryggade hon tillbaka, och de blå, Hon hörde lätta steg, och sak- värkande pannan. 

om: pappa, som. på jakt i· skog gick 
ut 

och någqt .grant har med till gossen 
lilla. 

av det från mitt fönster. Frans eljest så milda ögonen såga på ta, helt sakta sköts rigeln från, - Sfäll blott icke till några 
skickar jag välbehållen hem till honom så kallt och,. främmande och dörren öppnades. uppträden, Gertrud. 
er igen." och så glanslöst matt, att han Du, Jenny? frågade Gertrud, Jenny tog sin gråa, med rött 

Gud vare lov, han kom icke så förskräckt hejdade sig. precis som förut Frans sagt: "Du, siden fodrade kappa och knöt sin 
Ron lät bladet sjunka; hon vis- sn~r~! -.Me~ vad sen? Hon s~tt Jag sk~llc hava bedragit dig, Jenny?" .. . .. . hatt. • 

ste ju vilken säng han menade ororhg vid sitt sybord .och shr- Gertrud? fragade han. Vad har Det var nastan morkt 1 rum- - Om saken ordnas sa som 
den g~mla vaggvisa, som hon e~ rade ut i trädgården. utan att ja~ gjort dig? Vari består min met, Jenny kunde icke urskilja doktor Schneider säger, så .. är ~u 
gång sjungit för det lilla barn de kunna se något. Timme efter oratt? systerns drag. udden avbruten. Hur uppfor sig 
stått fadder till. då han stod där .timme förgick; ett par gånger for - I ingenting . - Varför sitter du i mörkret Frans för övrigt? Har han till-
utanför fönstret och lyssnade; hon .. ~ed handen. över ö~~nen - - Det är i~tet. svar, Ge~trud. på d~t h~~ sättet, Gertrud 1 Ja!S stått d.~t? ~åja, vad ka~ han 
han hade talat om det för henne de forblevo torra och brannande, -.c Ah, det ar JU bara fraga om ber dig, sag fort, hur har det bh- mera gora ! Saledes senast i mor-
och att han i .det ögonblicket bli- och kring munnen låg ett obe- en småsak jag kan inte tala vit'! Mamma och jag hålla på att gon få vi besked. För resten, 
vit alldeles. betagen i henne. skrivligt drag av förakt. med dig därom. . förgås av ängslan! Gertrud, det är något jag just nu 

Mot aftonen knackade det på Välan! Då vill jag redan i - Det är bra, svarade den unga kommit att tänka på - den där 
"S1iart. kommer pappa nog 
hem fråu .. den gröna skog." 

dörren. Hon vände icke på huvu- dag tala med farbror Henrik. frun. ·- Ni behöva icke oroa er! dagen, då Linden gjorde visit hos 
det. Hon svarade icke. -Bra? frågade Jenny förvå- oss, gick han i sällskap med denne 

Ron tryckte boken till sina läp- -Nådig frun! ropade tjänarin- -?ch du vill b~rt? Vill ~äm- nad. :rro det den soi::i vill! H.an Wolff_ över to:get ända till v~rt 
par. Ack, m.änsldig avund och nan. . na mig ensam? fragade han ater. ensam VId bordet, du har uppe !Il· hus: Jag satt I det utbyggda fön-
småaktighet, vad de lågo långt In.tet ~var, och stegen avlägsna- Hon tv_ekade ett ögo~bli~k. om lyckt~ dörrar . till~tå ~lott, stret och förundrade mig 0öv~::» att 
ifrån henne, . hu.r obetydligt allt de sig pa ny~t. . - Ja, Ja! 

1
sade hon darpa has- d.~t. ha~ icke kommit till nagon "."olff" klappade honom sa fortro-

Iilev .vid tanken på den lycka, som Ger~rud. Li~den s~eg nu upp tigt, - b~rt. . . forklarmg 
0

er emellan... . l!gt pa axeln. .. . 
väntade henne! och gick till sitt sknvbord. Lugnt - Vartill denna komedi, Ger- Var sa god och satt dig ned, Gertrud stod ororhg. Ack, hon 

.På flög ett pappersblad• ned, ett öppn~d~ hon den vackra läder- trud? . J cnny, sade den ung~ frun tr~~t. had~ se~t, dctsa~ma; ho~ kom. så 
hlååktigt postpapper. Hon tog portfolJen, tog en .stol, fatt~de Komedi? Fru Jenny sat;:c SJg. på .. schas- tydligt 111.ag det i detta ogonbhck. 
upp det, ett litet stycke av ett pennan och satte sig att skriva. Hon skrattade kort. longen, Gertrud ater vid fönstret: - Ja, Ja! stammade hon. 
brev; på den oskrivna. sidan några Hon hade överlagt länge nog; - Gertrud, d~ gö: ~g smärta. Det var dödstyst i rummet och i .. Han lä~ göra många dylika 
anteckningar av ·Frans' hand: utan avbrott kom det nu: - Icke mera an du mig. hela huset. affärer, berattade advokaten. -
"Ett halvt centner blandat gräs- ''Jag skall bedja farbror Hen" . -Men jag frågar dig ännu en -Det hade varit det klokaste, Men nu god natt, kära du; vill 
frö" jämte adressen på en fabrik rik, att han på det .skonsammaste gång - på vad sätt? utropade att du aldrig gift dig med honom, du skicka ett bud, eller skall nå
för' niaskiner hörande till lant- _sätt meddelar dig allt; själv skul- haru utom sig. Gertrud, började systern med en gon av oss komma hit i mor-
bruket. le jag jcke med lugn. kunna tala Hon hade gått ett steg tillbaka suck. - Men vad hjälper det :iu gon? 

med dig - det är den smärtsam- och såg på honom med stora ögon. - nu är du fastkedjad, ja, Ja! - Jag skall sända bud, svarade 
Hon vände papperet, såg först 

flyktigt på det, därpå stelt . -- . ur 
hennes ansikte vek plötsligt all 
färg• - . hon lyfte .. ögoilen . med ett 
förskräckt uttryck och• sänkte dem 
åter -.:. ja, däl' stod det! 

"., .•. Utom ovannämnda kapi
tal •äger fröken· Gertrud Baumha
gen även en villa vid Bergdorf. 
Massiv byggnad, präktigt inredd, 
med stall, .trädgårdsmästarebostad 
och en 150 ar .stor, av massiva 
murar omgiven: trädgård, delvis 
bestående av skog. 

maste missräkning i mitt liv. Jag Var god och säg till om för- Man måste tåla allt, får aldrig Gertrud. 
ber dig blott tills vidare instämma spänning och far till min farbror, ha en egen mening! Jag var Hon hade följt systern ut, hon 
i min förklaring, att jag till följd ljöd det kallt. också riktigt sjuk av förargelse i stod fortfarande. där med huvudet 
av hijlsoskäl måste leva tillbaka- -'Ja, vid Gud, du har rätt! ut- går afton, till slut sprang jag upp mot bröstet, armarna slappt ned-
draget någonstädes. Det torde .ic- ropade han utom sig, du är till mamma; hon blev rysligt för- hängande. Samtalet med Jenny 
ke erfordras. så lång tid, förrän mer än trotsig! skräckt, när hon fick se mig i hade öppnat en avgrund framför 
en skilsmässa kan åvägabringas. Jag har· sagt dig, att det lig- nattdräkt stå vid sin säng; sedan henne, hon visste icke längre vad 

Gertrud." ger i min karaktär. grät jag hela natten. I morse hon skulle taga sig till. Blott 
Hon förseglade brevet, bar det - Gertrud ,började han, jag väntade jag pä, att han skulle ett var klart, stanna hos honom 

rn i sin mans rum och lade det är en häftig människa, illgenting hämta mig, han brukar vara så kunde hon icke; en likgiltig sam
på skrivbordet. Den lilla bunten kan göra mig så ond som ett pas- ångerfull - men han kom inte, vara skulle hon aldrig kunna ut
verser lade hon bredvid, likaså an- sivt motstånd. Det är \väl vår och då jag åt frukost med mam· härda, och - ett innerligt samliv 
teclmingsboken. Vad skulle hon plikt att visa förtroende mot var- ma, bragte Sofi mig ett brev från skulle aldrig åter bli möjligt. 
·med det? Dikterna gällde icke andra säg mig, vad som tryc- honom, i vilket han helt kallt "Aldrig!" sade 'hon högt och 

G . .I .. Eg.e.n.do.men är ... ·in. fö.'rd i.· .jordeboer-
ken .på den unga damens namn 

henne - det var blott en tråkig ker dig; det kan komma kl<trhet i meddelade mig, att han rest till fast, "aldrig!" 
vana han hade, det hade ju hä- saken; jag veticke om ,att jag be- Manchester på fjorton dagar. Nå Hon hörde honom gå där inne 

och uppskattad till ett värde av 
sjuttiotvå tusen kronor. 

Villig att lämna alla närmare 
upplysningar. 

D. den 21 decembei; 1882, 
Med .största högaktning 

Isidor Wolff, agent." 
Gertrud ville läsa det ännu en 

gång, men hennes hand darrade 
häftigt, och boki:itäverna dansade 
för hennes ögon. Hon hade ju sett 
det så klart och tydligt, det blev 

. k. l 
1
icke annorlunda, h.·.u .. r m .. ånga gån.-

sm a a · · ·h· ·· l" t d t M d ger on ar- . as e om e . . . e 
skoningslös ·makt trängde sig den 

.. .. G ·. . d. · 1 .. 11 .. I övertygelsen på henne: . Det är ...,.,.. Farval, ertru , mm i a . . .. .. · . . . 
1 h h d k . ·t fll sanrung, forskrackhg sannmg. Och 

S:rtrud; om . an. a e omnu i varje ord han talat var en lögn! 
rm ... ·g så hade du mte fått veta ett S . . .h . d l . h d h ' · · · · · · · · · om en I. an e svara a e on 
ord. . . . . .. . . . . . . . . låtit bortschackra sig, hon, hon 

Hon mekade allvarsamt till ho" hade åndå till slut gått i en sådan 

fälla! 
Hon hade ansett det· för kärlek, 

som blottvarit den. vanligaste be
räkning! 

radsdomaren förrått i går. Här gått någon orättvisa mot dig. - lycklig resa! i sitt rum; därpå gick han ut, 
hade denna "vana" varit ett lämp- - Därom kan man vara av oli- Gertrud svarade icke. och efter en stund hörde hon 
ligt medel att göra bedrägeriet ka mening, sade hon. - Tag det nu inte så för- hans steg på grusgången, de av-
I'iktigt trovärdigt. En, som skri- - Välan! Jag förklarar här- skräckligt hårt, Gertrud, fortfor lägsnade sig allt mer och mer. 
ver ömma verser och därjämte i med, att jag icke är nyfiken, och den. unga frun. - Du store Gud, Hon var så trött, det kändes så 
hemlighet utfrågar en agent om ger dig tid att besinna dig. om det icke vore någonting an- kallt, och hon kunde alls icke 
hemgiften - vilken galen sam- Han vände sig om för att gå. nat! Alla fruar måste ju blunda komma ihåg, att det någonsin va-
manställning, tragikomiskt, ett - Det är verkligen den bekvä- med ena ögat, och det mången rit annorlunda, att det funnits en 
riktigt 1ustspelsmotiv, och hon maste vägen, ljöd det bittert bak- gång över helt andra saker. tid, senast i går, då hon var lyck-
var den löjliga hjältinnan! om honom. - Måste? frågade Gertrud sak- li~; hon föref(ill sig själv så för-

Varthän? Snälltåget till Berlin, Han dröjde, men gick ändå, ta. aktlig. 
som förmedlade förbindelsen med stängde den söndriga dörren efter - Ja, vad eljest! utbrast Jenny Utan att rätt veta vad hon 
den vida världen, kunde icke nås. sig så gott han kunde, och bör- förvånad. - Tror du, att man gjorde hade hon gått ut i korri
Således vänta tills i morgon. ~ jade gå av och an på sitt rum. kan taga sitt knyte under armen doren och kände den svala luften 
Och då? Nåonstädes bort - en- Hon tryckte pannan mot fön- och gå sin väg? Bah! Då vore riktigt välgörande. Raskt gick 
sam! Blott icke till mamma och sterrutan och såg ut i trädgår- nog ingen kvinna längre hos sin hon nedför rtappan och in i träd
.Jenny, blott långt härifrån! den. Det hade upphört att räg- herre och äkta man. Nej, nej - gården. Från köket ljöd skratt 

Plötsligt 'sprang hon upp med 
1 
na, i väster lyfte molnen på sig man försonas åter vackert och be- och prat, trädgårdsmästaren ral

ett förskräckt uttryck, hon hade och läto en ana den nedgående so- talar sin man igen med ränta. jerade med en av flickorna; mat
hört en röst, hans röst. .. "Har fons prakt; nu genombrötos de Den där försoningen bereder mig moderns vaksamma blick fatta
rnin hustru kommit'hell}?" · Där- skimrande molnmassorna, och i alltid ett stort nöje; du skall få. des. 
på en glad vissling, ett par takter samma ögonblick föll solglans se, hur älskvärd Arthur kommer Gertrud gick vidare över träd
ur Bocaccio-marschen ·--:- och så över hela landskapet, liksom när att bli, när han återvänder; då. gårdens grusgångar, näktcrgalar
skyndsamma steg i korridoren. ett leende genombryter tårarna på. blir han åter under flera veckor na drillade, och från förvaltarens 
Nu tryckte han på dörrlåset ...,.- en älskande kvinnas ansikte. den raraste äkta man i världen. rum ljöd. sång. En djup, sympa
låst ! Om hon ändå kunnat gråta! De - Något dylikt vore omöjligt tisk mansröst och en sorgsen 

kvinnor, som Gud givit förmåga för mig! ljöd · plötsligt Gertruds melodi. 
med I att gråta, äro avundsvärda. Att stämma fast och klar. - I dag Allt djupare och djupare gick 

gråta gör hjärtat lättare, sinnet dödligt förbittrad, i morgon idel hon in i den doftande trädgår
mildare - men nej, för henne solsken, det är helt enkelt ovär· den. Plötsligt skrek hon till: 
gavs det inga tårar. digt ! - Frans! 

Framemot aftonen höll Baum
hagens ekipfl,ge. för dörren, och 
fru Jenny 15teg ur. Hon sprang 
lätt som en vessla uppför trappan 
till verandan och stod plötsligt i 
matsalen framför Frans Linden, 
som satt där ensam vid det du
kade bordet; Gertruds kuvert stod 
orört. 

Fru Jenny teg. Hon stod helt oförväntat fram-
- Min Gud, sade hon därpå för honom vid en krök av gången. 

gäspande, - den ene är icke bät·· -Gertrud! svarade han och 
tre än den andre! Om jag hade ville fatta hennes hand. 
velat skilja mig från Arthur -1 -Låt bli! avvärjde hon. -
vem vet, vad jag skulle vunnit Jag sökte icke upp dig, men då 
därpå! Gifta mig igen gjorde jag vi nu träffats, vill jag bedja dig 
väl, vad. skall man eljest ta sig till om något. 
i världen? · Apropos ! Mamma har Hon sökte efter stöd och grep 
talat med advokaten - han tillrå- med sin smala hand fast i en flä

-Jenny 
han. 

här så sent? frågade j1 der på d ... et ivrigaste, att he. la hi- derbuske. 
storien nedtystas på det diskre· (Forts.) 




