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AVVÄPNING ÄR ENDA 
FREDS GARANTIEN 

FISKESÄSONGEN GER Fredrik Vilhelm Thorsson SENSATIONELL MORD· 
RÄTTEGÅNG· PÅBÖRJAD 

"LUTHERAN WElf ARE" 
KAMPANJEN I TAGOMA ARBETSTILLFÄLLEN Skomakarelärlingen s~m blev Svea rikes 

Någ1·a allvarsord inför Geneva-1 Cirka 60,000 arbetare komma att 
konferensen · anställas inom loppet av 

"Soviet delegationen proponerar 
fullständig och total avväpning," 
förklarade ·ryske utrikes kommis
sarien Litviµov härom dagen in
för avrustningskonferensen i Ge
neva. 

Förklarande att Ryssland med 
sina 160,000,000 innevånare är den 
enda bland världens stormakter 
med verkligen fredsvänliga syften 

ett par veckor 

Med rätta har fiskeriet betrak
tats som en av norra Pacific re
gionens huvudsakliga näringsgre
nar. Inom några dagar öppnas 
Alaska fiskesäsongen, vilket bety
der en efterfrågan på arbetskraf
ter som kommer att taga många 
mån, för tillfället sysslolösa, bort 
från kuststäderna. 

yttrade Litvinov bland annat föl- I Fiskeriuppsyningsmannen E. A. 
jande i sitt tal: Sims är auktoritet för uppgiften 

"Soviet regeringen har alltifrån att inom ett par veckor ungefär 
de första dagarne av sin tillvaro 30,000 arbetare skola utsändas att 
fördömt krig som ett nationelt in- bemanna fiskeflottorna och kon
strument för uppgörande av möj- serveringsanstalterna i A I ask a. 
liga tvistigheter folken emellan. Troligen kommer ett nästan lika 
Med detta instrument uteslutet är stort antal att finna sysselsätt
bibehållandet av armeer eller an- ning i fiskeriindustrien på Puget 
nan väpnad styrka obehövligt. Sound, Grays Harbor och Colum-

"Soviet delegationen anser att bia floden. Det vill med andra 
vi måste göra krig omöjligt, se- ord säga arbetstillfällen för cirka 
dan det är folken som få lida, bå- 60,000 man. 
de de segrande och de besegrade, Men för anskaffande av utrust
såsom det bevisats i alla länder av ning och förnödenheter för fiske
sista kriget. Hade den av vår de- rierna i Washington, Oregon och 
legation för fyra år sedan före- Alaska erfordras åter andra tu
slagna avväpnings-klausulen anta- sental arbetare. Konservfabriker
gits, skulle den nu pågående kon- na dch tenngjuterierna anställa 
flikten i Orienten icke hava in- många tusen. Järnvägarne måste 
träffat och icke heller skulle den transportera matreialier från gru
världsekonomiska krisen varit så gor, sågverk och faktorier; ång
akut som den är. båtarne befordra arbetarne och 

"Soviet unionen önskar icke deras förråd fram och tillbaka, 
landutvidgning icke heller inbland- samt föra fångsterna från fiske
ning i sina affärer av andra natio- bankarne; en mängd stuvare får 
ner, och kunde därför reda sig taga hand om inpackning och fors
utan några militära anstalter så- !ingen av fångsterna. 
som armeer, flottor, krigsplan och I det hela taget utgör fiskesä
dylikt. Säkerhetsskydd mot krig songen här på kusten ett högst 
måste upprättas. Det kan icke ske viktigt moment i samhällslivet, ut
genom indirekta medel utan en- görande en inkomstkälla på över 
dast direkt genom allmän och to- 50 millioner dollar. I vilken be
tal avväpning. För närvarande tydlig mån den upphjälper arbets
är blott en sjättedel .av världens I löshetsproblemet, framgår av ovan 
nationer hågade att ingå på för- anförda uppgifter. 
slaget. Men soviet delegationen 
anser det blott vara en tidsfråga, 
då problemet kommer att lösas 
och humana principer triumfera 
över de kapitalistiska." 

FÖRSVUNNEN TACOMA 
Fl YGARE FUNNEN DöD 

Löjtnant Hoffman omkommen av 
köld och utmattning 

Det ivriga sökande som pågått 
sedan den 1 februari efter den då 
försvunne aviatikern löjtnant Ed
ward Hoffman resulterade slutli
gen i söndags i finnandet av hans 
förfrusna lik i en bergklyfta i Se
quoia nationalparken 5,000 fot 
över havet. Fyra mil från denna 
plats hade hans sönderslagna 
aeroplan p åt r äffats föregående 
dag. 

Löjtnant Hoffman hade tillika 
med en kamrat, löjtnant Wm. 
Cocke den 1 februari anträtt en 
flygtur från Los Angeles till San 
Francisco. Inkomna i Sequoia 
bergstrakterna mötte de en häftig 
snöstorm, mot vilken de kämpade 
ett par timmar, då löjtnant Cocke 
för att lätta planet, så att det 
bättre kunde manövreras, hoppade 
ut med fallskärm. Han nådde 
marken lyckligt och fann efter nå
gra timmar räddning i en jakt
hydda. 

Hoffman fortsatte flygningen, 
men fann det omöjligt att landsät
ta det is- och snötyngda planet, 
varför även han följande exemplet 
hoppade ut. Han landade på en 
bergkam, där snön låg 6 till 8 
fot djup. Snöstormen rasade ·och 
mot denna sökte H. kämpa .. sig 
fram till någon bebygd ort. Men 
det var förgäves. Efter fyra mils 
vandring dök han under för stra
patserna och nedföll på den plats, 
där hans lik nu funnits under ett 

SPRITUTSKÄNKNING ÄR 
ÅTER LAGLIG I FINLAND 

I följd av den 13-åriga förbuds
lagens upphävande i Finland. öpp
nades åter i tisdags lagenliga ut
skänkningslokaler under regerin
gens kontroll. öppningen, som 
tillvägagick lugnt och ordnings
fullt, kommer icke att medföra 
någon större ändring i folkets 
levnadsvanor, ty i ett telegram 
från Helsingfors heter det att in
smugglade varor ha hela tiden va
rit tillgängliga för dem som hade 
pängar att betala med. 

Den nya ordningen kom till 
stånd och infördes huvudsakligen 
för att lätta de tunga skattebör
dorna genom de inkomster som 
väntas tillflöda skattkammaren 
från avgifterna från utminutering. 

Lagen föreskriver åtskilliga re
striktioner. Så t. ex. komma ut
skäjnkningslokalerna a t t hållas 
stängda 183 dagar om året, näm
ligen lördgar, söndagar oeh mån
dagar. Vidare är kvantiteten be
gränsad så att det mesta någon 
individ är tillåten att hava på 
hand är 4% gallan bier och vin 
eller 1 gallan spritdrycker. Va
rorna få icke konsumeras på of
fentliga ställen utan måste medfö
ras till hemmen. 

Roosevelts kandidatur blir 
mer och mer populär 

Det demokratiska statskonven-
tet i Iowa instruerade på ett möte 
den 30 mars 26 delegater till na
tionalkonventet att med all makt 
söka utverka guvernör Franklin 
D. Roosevelts nominering till de
mokratisk presidentkandidat. Sam
ma dag hölls demokratiskt stats-

4 fot djupt snötäcke. konvent i Maine, varvid Roosevelt 
Edward Hoffman var född 1908, erhöll jämväl denna stats delega

genomgick Stadium högskolan och ter, 12 till antalet. 
studerade vid statsuniversitetet Mr. Roosevelt hade vid denna 
samt blev 1926 utnämnd till löjt- tid 123 delegater till landsmötet. 
nant i Förenta Staternas flygkår. De komma från staterna Washing
Han var med sin unga lrnsLru och ton, New Hampshire, Minnesota, 
en liten dotter bosatt i sina för- Iowa, Maine, Georgia och North 
äldrar, Mr. och Mrs. P. A. Hoff- Dakota. Staten Missouris 38 dele
mans hem vid North Cheyenne gater ha instruerats för förre se-
street här i staden. nator James A. Reed. 

finansminister Fyra amerikaner stå anklagade för Den årliga insamlingen för barm-
lynchning i Honolulu härtighetsverksamheten hål-

--- les 10-18 april 
AV RED. HARRY KOLARE 

Det var på den tiden, då Thors-r mellan Malmö och Arlöv - cirka 
son hade hand om Svea rikes pen- 7 km. Då hade Thorsson tröttnat 
ningpung. 

Nyss hade han förättat den sto
ra kommitteslakten och fortsatte 
nu rensopningen bland statsfinan
serna. En mäktig man på toppen 
av ära och ryktbarhet, en bad
dare till skomakare. Då . . . . 

Stor uppmärksamhet både här 
i landet och utrikes tilldrager sig 
rättegången, som startades i mån
dags i Honolulu, Hawaii, mot 
Mrs. Granville Fortescue, hennes 
svärson löjtnant Thomas Massie 
samt soldaterna Albert Jones och 
E. J. 'Lord. Alla fyra äro an
klagade för delaktighet i lynch
nings-m,ordet på infödingen Joseph 
Kahahawei, vars lik blev funnet i 
Mrs. Fortescues automobil. 

Då fann oppositionen ett ben, 
ett saftigt ben. En affär, där 
Homerus - d. v. s. finansminister 
Thorsson - blundat och staten å
samkats förlust. Man samlade sig 
till ett hiskeligt angrepp, och det 
blev ett ramaskri. 

-- Hur hade regeringen kunnat 
göra en sådan blunder? Hur hade 
finansministern . • . 

När alla sagt vad de ville, steg 
gamle Thorsson upp i sin stats
rådsbänk. Det var ett historiskt 
ögonblick. Kammaren höll andan, 
publiken höl andan, t. o .. m vakt
mäsltarna böla andan. 

på att "fäkta" sig fram och tog 
tåget. Thorsson var inte gjord 
för att krusa och tigga. . • Man 
kan ta' taget till många platser 
här i världen, och Thorsson av
verkade en hel del orter, bl. a. 
Stocliholm och Köpenhamn. Den 
25 maj 1885 försvor han sig åt 
fackföreningsrörelsen genom att 
söka inträde i Stockholms skorna-
keriarbetarförening. 

~·:- -:+ ·:+ 

Det var i fackföreningsrörelsens 
Sturm- und Drang-period, och 
Thorsson kom från första stund 
mitt upp i stormen. Med flam
mande entusiasm omfattade han 
den då relativt nya rörelsen och 
drog ut på härjningståg som agi
t.ator. Ett dåligt betalt jobb -
och för att kunna leva måste han 
pligga skor, men överallt där han 
kom som agitator, blev han regel
bundet hastigt men knappast lus
tigt avskedad som skomakare. -
Han agiterade, pliggade skor och 
lät avskeda sig genom hela Sve
rige. Det är ingenting att säga 
om den saken nu, och Thorsson 
var sannerligen den siste att för
fasa sig över vedermödorna. Han 
hade visat sig tåla stryk som poj
ke, lian tålde det även som yng
ling och vuxen man. För resten 
gav lian sju för tu igen. Socia
listagitatorn Thorsson var en gräs
lig karl, skarp och frän i kniv-

Kahahawei beskylldes för över
fall och våldtäckt av löjtnant 
Massies hustru. Ställd till rlj.tta 
inför en jury av blandad ras kun
de denna icke enas, och den an
klagade var på fri fot mot borgen 
avvaktande ny rättegång, då han 
en natt blev bortförd och dödad 
som det antages av nämnda fyra _ 
personer. De hava till sitt för-1 
svar engagerat Clarence Darrow 
från Chicago, Amerikas mest no- , 
table kriminal-advokat. 

- Jag glömde't. 
Sade Thorsson oeh satte sig ned. 

Oppositionen kom totalt av sig. 
.,7 -i-:- -:+ 

En vårdag i maj 1925 gick han 
ur tiden. Sju år sedan - men så 
fast mejslad hans bild står på 
minnets näthinna! Så klart och 
konturskarpt hans levnadslopp, 
hans livsverk! Det är, som om han 
aldrig dött. Han tillhörde de män
niskor, vilka leva om de än dö . . 

Vad. jag skrivit i det följande, 
är ingen biografi - en ypperlig 
sådan har I var V enneström till 

•• 
0 

• kastningen med övermäktigt poli-
forfattare - bara .. nagra glimtar tiska motståndare, en farlig mot-

Undersökningen och rättegån-
gen tros komma att lägga i dagen 
i vad mån det finnes grund för 
de överklagade sociala missförhål
landena på ögruppen. 

Darrow sökte. med all kraft att 
få endast amerikaner på juryn, 
men det lyckades blott delvis. Vid 
dess slutliga sammansättning i 
torsdags utgjordes juryn av 5 
amerikaner, 1 dansk, 3 kineser, 1 
portugis, 1 tysk och 1 inföding. 

FILIPPINERNA LOVA-
DE SJÄLVSTÄNDIGHET och enkla fakt~, kandao ..... av var ståndare, som aldrig gav sig och 

man, ur hans hv och nagra bl;Yga som tycktes må bäst, då det såg 
rader av en bl.~nd. dez:i, han. i e- som allra värst ut och fienderna l En prisvärd åtgärd,. om den ej 
g~nsk~p av stand1gt Jagat m:er- samlade sig i täta hopar att platt ' "stöter på patrull." 
VJUObJekt brukade leka kurragom- förgöra honom. En av dem som 
ma med. 

1 

drabbade samman med honom var I Med 306 röster mot 47 har re-
. Det var en majda~, han gick ur Johan Lindström, numera hr 'sax- I presentanthuset antagit en motion, 

tiden, det var en maJdag, han kom on och han vittnar från denha väckt av kongressman Hare, en
in i den - den 30 maj .. 1~65. Fö- tid bl. a.: "Nuvarande riksgalds- ligt vilken Filippinerna skulle gi
de!.seorten :1ette Stora Kop~nge oC:h fullmäktige F. v. Thorsson var då vas självständighet inom åtta år. 
gransade till Ystad, de,n hlla sk~- skomakaregesäll i staden Sunds- Då Filippinerna efter spansk
n.~metropol, som Thorsson allt"id vall. Våldsamt energisk var han amerikanska kriget togs i besitt
forblev . trogen - troheten lag stundom ganska odräglig i egen- ning för 30 år sedan, förklarade 
honom 1 blodet. F~dern var sko- j skap av socialistledare - den som kongressen att öarne skulle bliva 
makare, fa:fadern .. agde ~n kvarn. 1 ej delade hans uppfattning, var oberoende och f.å självstyrelse, så 
En profess10nell slaktforskare har I idiot eller köpt " t b f lk · b · d · ··kt 1 d · b · tt 1 .. kt 1 .. ' · snar e o mngen ev1sa e sig. so e a i ev1s, a s a en 1ar- .. .. . .. . . . 

t f 0 t k d 
1 1 

.. kt Overallt, dar Thorsson drog dughg dartill. President McKin-
s ammar ran en ys a ess a . f d "d . f.. 1 dk .. d b 1 t t h fl t 
Tl 1 

, t d tt 
1

0 t .. ram, varna e t1 mngarna or ey go an e es u e oc er a-
1orsson og a e a, a oss gora "d .. b d k k ,, 1 t ft f··1 · d ·d t h 

d t 1 
Sk 

1 
. t kt , en for anna e s oma aren. - e e er o Jan e res1 en er ava 

e samma. o a v1 ge ys a- d f. k " h å tt 1 t . ·11 d D k l 
d 1 f 11 

.. f.. 0 t .. 7 Iblan 1ck man oc sa ugg p u a a Sig g1 an e. oc 1ar 
'C s o t aran or vara s ora man . . 0 • • • .. . honom, t. ex. da han kom till Kal- amerikansk styrelse fortfarit ehu-
. Fadern dog ung, ~ar Frednk mar, där han fick böta 15 kr. för ru under mår1ga protester och för

V1lhelm bara var 4 ar gammal, olovligt uppklistrande av affischer I bittring bland Filippinerna. 
och

0 

n:odern stod ensa~ me~ fem och Barometern skrev: Det kan ifrå asättas om Ameri-
smattmgar. Efter 4 ars sht och I . . . .. . g o 

1
.. f.. · k 

11 
. k h b t En skomakare, socrnhstag1tator ka verkligen har nagon nytta av 

s ap or sm u g1c on or , . o •• • ···i t b •tt · ··tt s 0 

l b l d t h t 
F. V. Thorsson, har av radhusrat- sm SJa v agna es1 nmgsra . a 

oc 1 arnen rnmmo, som e e te, . .. . 5 b'. f.. d i·· .. t ·· I k 1 
" 0 k ,. F d .1 v·lh 1 ten domts till 1 kr. oter or et ange oarne u gora en s ags o o-
pa soc nen. - re n { i e m . 1 " S · h d ··tt t'll f · · t · 

b 
_ k . d .

11 
t b han klistrat upp en aff1sc 1 a tor- m, ava e ra i ri 1mpor 1 

ortau t10nera es h en s or on- .. " .1 A ·i · l bl tt t . k . d k torgeta pumu. Man kan forsta, v1 - men ta 1c re o av varor u an 
de, g1c i vall me orna om ' .. . 

l tt · b k 1 ken underbar framstallnmg det 
somrarna oc l ·sa I ys o an om . . . .. 

· t Eft tt 0 k skulle bh av soc1ahsmens !aror, 
vm r~rna. - e~. e par ar ?.m (Forts. sid. 4) 
han i skomakarlara hos en "mas-
ter" i Vitemölle. Första årets lär
dom blev inte mycket bevänt med. 
Mest fick han passa upp mäster 
och de tre gesällerna, laga mat 

Billigare biljerttpriser till 
Sverige 

och få stryk av spannremmen .. -1 S k A ·k L' · t"llk'" vens a men a m1en i an-
Men pojken tålde stryk, och vad . 20 t d ··tt · 

l · d d t f kt nag1ver en procen ne sa nmg 
mera var - ian gJor e e ru - . . . . . . . 
b.. d s ·· kt. f. · · i b1lJettpr1serna till Skandmav1en aran e. om ma 1g mansmm1- . . 
ster besökte Thorsson na,gra gån- och Frnland. Redukt10nen, som 

ock av sina infödingar, som i des
sa tider av konkurrens på arbets
marknaden icke allestädes. äro 
synnerligt välkomnade här i lan
det. Vidare äro öarne icke be
fästade, så att de i händelse av 
fientligheter skulle utgöra en svag
hetspunkt i det amerikanska kt1St
försvaret. 

Kongrcssman Hares förslag in
nehöll även paragrafen om att o
medelbart giva Filippinerna vissa 
lokala självstyrelserättigheter och 
att begränsa immigrationen där-

. J. P. PFLUEGER, 
Ordförande i Lutheran Welfare 

Society. 
"Skall jag taga vara på min 

broder?" Den frågan har under 
en följd av år p~ ett praktiskt 
sätt besvarats av Tacomas luthe
raner genom den nödhjälpsverk
samhet som lokalt bedrives under 
benämningen Lutheran Welfare. 

Med början nästa söndag kom
ma särskilda ansträngningar att 
göras för insamlandet av medel 
till verksamhetens uppehåll. Pa
storerna i stadens mångtaliga lu
therska församlingar komma att 
framhålla vikten av den inre mis
sionsverksamheten. På eftermid
dagen mellan kl. 2:30 och 3.:30 
kommer radion att tagas i bruk 
för att. mera allmä.nt .- väcki;t !lP..P: 
märksamhet fö1: företaget. Pa
stor J. P. Pflueger, föreningens 
ordförande och generalissimo för 
insamlingsarbetet, kommer då att 
utförligare beskriva ~och förorda 
insamlingsarbetet och dess ända
mål. 

I torsdags kväll hölls möte i 
norska lutherska kyrkan, då in
samlingsarmens medlemmar erhöl
lo sina instruktioner och sista 
hand lades vid det. förberedande 
arbetet. 

Organisationens huvudcentral är 
som bekant Lutheran Mission i 
1309 Commerce street. 

ger sin gamle mäster, och det var trädde i kraft den 4 april, gäller 
små högtidsstunder för bägge två. för alla klasser med linjens far
Mäster var stolt över sin lärpojke, tyg. 

ifrån genom en kvotalag. V. E. THOREN, 

som inte bara blivit en berömd En ytterligare besparing kan gö
och aktad man utan även - och ras av resenärer från de västra 
det ansåg han visst mera värt - staterna, i det järnvägarna sänkt 

Allt detta synes ju ganska väl- Verkställande sekreterare för Lu-
betänkt, men det meddelas dock theran Welfare Society. 
från Washington, D. C., att presi
dent Hoover låtit förstå att han en av landets yrkesskickligaste priset på biljetter från Chicago .. " ,, .. 

skomakare. - 13 år gammal fick till New York till $23.50 och $25.1 amnar draga ett korsstreck over 
Thorsson taga plats vid skomaka- Som en följd av denna drastiska hela billen ge~om att vetobelägga 
redisken. Klockan 6 på morgonen prisnedsättning kan man nu resa J den, om den aven antages av se
började dagens arbete, klockan 10 till Europa billigare än någon I naten. . 
på kvällen slutade det. Det tog gång, sedan år 1914, och det för
på krafterna, men vad det var ro- väntas att resandeströmmen skall 
ligt ! Thorsson hade arbetets gläd- stimuleras betydligt, i synnerhet 
je i blodet, det var och det blev som levnadsomkostnaderna i de 

Tyskland går åter till val 
den 10 april 

hans stora lidelse. skandinaviska länderna på grund Det avgörande tyska president-
Från Vitemölle kom han till en av den gynnsamma pänningkursen valet hålles den 10 april och kam

skomakare i Simrishamn; gesäll- äro mycket lägre än de varit på panjen igångsattes på allvar sist
provet avlade han 1883 hos en många år. lidne söndag. Man tror allmänt, 
skomakare i Ystad. Gesällbrevet De som ha i tankarna att göra att president Hindenburg skall 
liksom de gamla verktygen beva- ett besök i. gamla landet i sommar I segra med stor majoritet. Mot
rade Thorssom såsom kära skat-1 böra utan uppskov hänvända sig ståndaren, fascisten Hitler, har 
der hela livet .igenom. - Den till Svenska Amerika Liniens när- emellertid lovat att underhålla 
därefter följande gesällvandringen maste agent eller kontor för alla allmänheten med den hetaste val
blev däremot eft ömkligt fiasko. önskade upplysningar samt be- kampanj, man någonsin bevittnat 
Den räckte i verkligheten bara ställning av hyttplats. i Tyskland. 

Kungsholm återinsatt i At
lant-seglats 

Efter att hava fullbordat sina 
fem Västindie-kryssningar, har nu 
Svenska Amerika Liniens motor
fartyg Kungsholm återinsatts i 
Atlant-trafiken, med avgång från 
New York till Göteborg lördag. 

Dr. Ph. Sandblom, fartygets lä
kare, som firade bröllop nyligen 
med Miss Susan Schaefer från 
New York, anträder denna tur sin 
bröllopsresa till Stockholm. 

En av de mera _välkända passa
gerarna är Mme. Marie Sidenius
Zendt, operasångerska från Chi
cago, som är stadd på konsert
turne med första uppträdande 
de skandinaviska länderna. 



URONOBERGS LÄN 
Industriellt. K. G. Johansson, 

Lyskanshöjd, Lamhult, har till 
möbelfabrikoren Sture NilssQn i· 
Rörvik. försålt sin möbelfabrik i 
Lamhults stationssamhälle för ett 

MALMÖHUS LÄN 
Mulsjukan i Skåne på retur. 

Glädjande nog synes mul- och 
klövsjukan vara stadd på retur i 
Skåne. · Sedan den 7 mars har 
nämligen .inte något nytt fall kon
staterats. Vid jultiden var epi
zodtien synnerligen svår, .men se
dan dess ha fallen blivit allt färre. 
För närvarande äro sålunda i Mal
möhus län blott fem gårdar smitt
förklarade. 

NORRBOTTENS LÄN 

IMPORTERADE 

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

NORTHERN 
FISH P DUCTS CO. 

SVENSKA 
VICEKO-NSULATET 

ISEATTLE 
209 White Building 

omfattande staterna Washington 
och Idaho hålles öppet alla helg
fria dagar. Arvsutredningar ut
föras, fullmakter och andra av- J 
handlingar utfärdas och legali 
seJ!a.s. Personer, som önska er
hålla pass, böra inlämna ansö- ! 

Allmänna sparbanken i Luleå. kan därom minst 10 dagar före 
avresan. Tel. :Main 5640. 

Slutredovisning har nu avgivits i 
Allmänna sparbankens i Luleå ;:...........,......,.....,...,,....,.,........,.,..., ..... """",_.. ...... ._.....,; 
ko~kurs. Behållningen utgör 1,- , ............................................................................. ....... 
002,750 kr .. och insättarnas ·ford-
ran är 1,930,848 kr. Utdelningen Fountain Ice Cream and Lunch, 
föreslås till 46 procent. Soft Drinks, Beer 011. Draught, 

D I Candies, Tobacco, Clgars, etc. 
en sanna ~ärleken. Förlov- Gladt bemötande och vänlig in-

ning har eklaterats melfan 82- bjudan till våra landsmän. 
årige A. Andersson i Gällivare och Anderson & Hegglund 
50-åriga Josefina Kemi i Masugns- ..............,_,,......,,_....,........,,...,.......,.....,...,........,....,...; 
byn. Tilldragelsen är märklig 
även så till vida, att förlovningen ,

1
_..............-~ 

föregåtts av ·endast två dagars BÄSTA GLASÖGON 
bekantskap från $1.00 till $5.00 

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

SKAR " »ORGS L .. N ) om glasögonen kostnadsfritt. 
~ A ) E. S. GUDMUNDSON 

~ 728 St. Helens ave., Tacoma, Wash 
........... ~~ 

Try the 

Hillcrest Meat Market 
1214 Se. K St.-Main3490 

FREE DELIVERV 

Service Always Our Motto 

~ OLOF BULL 
, Violinist 
) CONCERT ENGAGEMENTS f I LEKTIONER PÅ VIOLIN. I 
) Bernice Buildin9 , " 
~-~ ingeniören 

Hilmer Teodor Löwenstein, Gök- _..,_, __ -'----------'--
hem. Den häktade, som nekar, 
har tidigare ådömts fem års fän
gelse för mened och bedrägeri i 
konkurs. 

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

909% Pacific · Ave. 

i de bästa och pålitligaste bolag. 
Ni kan alltid vara viss om acku
ratess och redbart bemötande 
de bolag jag reprtisenterar. 

FRANK EKBERG 
ln.surance, Notary Public 5 

939 Commerce St. Tacoma i 
p-~--------~~ 

KARL A. ANDER 

('· 
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SVERIGE-NYHETER körningen slungades Hedman hårt 
i marken och erhöll bl. a. ett slag 
ovanför ena tinningen. Enligt lä
kares utsago har döden varit ögon
blicklig. Den omkomne var född 

PUGET SOUND POSTEN 

hemkomsten uppehållit prästerliga I 

STOCKHOLMS LÄN 

Kvinnlig klockare i Danderyd. 19o2. 

Klockaren i Danderyd är nu kvinn- Märkligt fynd på Uppsala uni
lig för en god tid framåt. Den 6 versitet. Den kände Stockholms
mars valdes nämligen den i tredje forskaren arkitekt Knut Lindholm 
förslagsrummet uppförda musikdi- har efter årslånga spaningar lyc
rektören fru Rut Ericsson, född kats påträffa åtta av Gustaf Vasa 
Samuelsson, till organist och kloc- i Antwerpen beställda tavlor före
kare i församlingen. ställande olika scener ur Stock-

Kringströvande vå1dsmän tagna holms blodbad. Tavlorna hit varit 
på bar gärning. På kvällen den försvunna i över femtio år och 
13 mars förövades ett hemfrids- påträffades; undanställda bland 
brott i en stuga i Häverösund i utrangerade rekvisita på Uppsala 
Roslagen. Då två kringstr,ykande universitets vind. Här har samlin
berusade personer nekades till- gen hamnat när konsistoriets till
träde till stugan, krossade de dör- behör överflyttades från gamla 
ren med en yxa. De inneboende Hårlemanska k o n sistoriebyggna
flydde förskräckta, medan barnen den vid St. Eriks torg till det på 
gömde sig under en säng. Då 80-talet färdigbyggda universi
landsfiskalen kom till platsen hade tetet. Tavlorna befunno sig i ut
våldsverkarna just. funnit ett kas- märkt gott skick trots det halv
saskrin med mindre pänningsum- sekelgamla dammet. 
ma, som de skulle tillägna sig. In- .,,. " ·» 

kräktarna anhöllos och förklara- v ÄRMLANDS LÄN 
des häktade. De äro stuveriarbe- Sveriges äldsta. Efter Sara 
tare K;. V. Persson från Romfar- Jönsson på Öland, som avled den 
tuna i Västmanland och en per- 9 mars torde nu änkefru Karolina 
son vid namn K. A. A. Eriksson Anders~on i Norra Fjöle, Stavsnäs 
från örgr.yte, kallad ::Göteborga-1 socken, vara Sveriges äldsta invå
ren." Persson har erkant, att han nare Fru Andersson är nämligen 
natten tm den 1 ~ no~~mb~~ i fjol I född. den 10 juni 1827. 
förövat inbrott i SvardsJo post- .,, -» ·x-
station varvid kassaskåpet spräng
des och cirka 900 kr. stulos. 

-::· 

SöDERMANLANDS LÄN 
En uppseendeväclmnde rätte

gång har börjats vid rådhusrätten 
i Nyköping. Svaranden är ingen 
mindre än lantbruksakadelniens 
preses, landshövding Sederholm, 
som beskylles för att vid auktion 
å en av sina gårdar ha sålt krea
tur behäftade med kastsjuka, trots 
att smittosam kastning dessförin
nan förekommit vid hans gårdar. 
Djuren smittade ned en annan be
sättning, som därigenom blev så 
goi:.t som värdelös och bragte äga
ren, familjen Kjellgren, på obe
stånd. Käranden yrkar skade
stånd men har ännu icke precise
rat beloppet. 

-:{· -:{ -i:· 

UPPSALA LÄN 

VÄSTERNORRLANDS LÄN 
4,000 kr. i dagsböter för kvack

salveri. Ångermanlands n o r r a 
domsagas häradsrätt dömde den 
11 mars en tandkvacksalvare E. 
A. Ericksson i Myckling, Själe
vad, att utgiva 40 dagsböter a 100 
kr. för olovligt utövande av tand
läkaryrket, alltså 4,000 kr., var
jämte han för brott mot giftstad
gan dömdes att böta 75 kronor. 
Det torde vara första gången som 
dagsbötssystemet tillämpas mot 
kvacksalvare. 

·t:· ·:+ -:-:· 

VASTERBO'l'TENS LÄN 
Missiouspastorn få1~ kommir.J.s-

terbehörighet. K. m:t har medgi
vit missionspastorn Hans Ericsson 
i Boliden att inträda som präst i 
svenska kyrkan med tjänstgöring 
inom Luleå stift, dock utan rätt 
för honom att söka eller mottaga 
kyrkoherdebefattning. Past. Eriks
son, som tjänstgjort som lnissio
när i södra Abessinien, har efter 

förordnanden i Överkalix och 
Skellefteå landsförsamling. 

·:+ 

öREBRO LÄN 
Eldsvåda i ålderdomshem. På 

morgonen den 12 mars gjorde be
tjäningen i Degerfors ålderdoms
hem en obehaglig upptäckt. När 
man kom ned i köket möttes man 
av en ogenomträngJig rök, och när 
man närmare undersökte förhål
landet befanns hela vedlåren med 
inneliggande vedförråd vara en 
enda kolhög. Serveringsrummet, 
som står i direkt förbindelse med 
köket, var totalt förstört. Även i 
skafferiet hade röken inträngt och 
förstört en hel del matvaror. På 
taket ovanför vedlåren, som var 
fullständigt fristående, hade rapp
ningen på grund av den intensiva 
hettan ramlat av. Att olyckan ej 
fick större omfång beror på att 
hela ålderdomshemmet är byggt 
av fullständigt brandfast material. 
Väggarna äro av tegel och bjäl
karna av järn. Man antar att nå
gon av hemmets pensionärer an
lagt elden. Detta kan man dock 
~J säga med säkerhet, men perso
nalen i köket kan icke förklara 
eldens uppkomst på annat sätt. 
Saken har anmälts för landsfiska
len och undersökning kommer att 
vidtagas. 

~:- .q{-

öSTERGOTLANDS LÄN 
Flygverkstäderna i Linl•öping 

utvidgas. Svenska järnvägsverk
städernas flygplansavdelning står 
inför stora utvidgningar. Detta 
sammanhänger med de beslutade 
beställningarna från svenska fly
;;et av övningsplan av typen Ti
gn·schwalbe. Ett par av de gam
la i~a!.lama byggas om till flyg
planshallar, och c\,essutom har bo
laget inköpt mark för anläggande 
av ett eget flygfält. Detta, som 
utbygges för stora plan, kommer 
att förses med anordningar för 
fullständig service. 

Eldsvåda härjade natten till den 
14 mars Aktiebolaget Manus fa
brik för tillverkning av mjölk
ningsmaskiner i Norrköping. El
den utbröt i tredje våningen av 
verkstadskomplexet, i vilken i hu
vudsak en mängd tomlårar och 
träull förvarades. Ett dyrbart la
ger av färdiga maskiner blev av-

U n d e 1· motorcykelfärd mellan 
Sala åch Uppsala omkom den 4 
ds. agronomen 'A. Hedman från 
Gevle. De närmare omständighe
terna vid olyckan äro icke kända, 
men motorcykeln torde ha slirat 
i det halkiga föret. Vid omkull-

7777 ~!! L&& 

Lägsta Bitf ettpriser På 
Många år 

GöR SVERIGERESAN MED 

RIKA 
LINIEN 

BILLIGT 

ATT LEVA 

I SVERIGE 

Lägsta biljettpriser på 
många år 

Den NYA Turist klassen 
(f. d. Andra Klass) 

Kungsholm och Gripsholm 
Endera vägien ........... $106 min. 
'I'ur 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 

SVENSKA AMERIKALINJEN 
til1kännagiver en cirka 

20% Reduktion 
Å BILJETTPRISERNA I ALLA KLASSER TILL OCH FRAN 

SKANDINAVIEN 

Följande nedsatta biljettpriser träda i kraft omedelba1·t: 
FÖRSTA KLASS: 

Kungshohn & Gripsholm $150 
Endera Vägen 

tJAB.IN KLASS: 

Drottningholm S 116 Tur & Retur $215 
TURIST KLASS (f. d. Andra mass): 

Pristavlan 
Tre Kontanta Pris På 

$15, $10, "och $5, 
utdelas till de tre bästa svaren på frågan: "Varför äfor Ni 
Bergmans Enkas knäclrnbröd ?" Svaren torde begränsas till 
högst 5q ord samt måste vara åtföljda av ett urkl~pp från 
etiketten av: 

~ ... ~ .... ~ ................................................................... ..., ............................................... ~1 

Swedish BERGMANS Swedish 
BREAD BRE AD 

1...-,.,,...,........,.. ............................... ....,, ..... '""........,............ • 

På etiketturklippet måste även skrivas: Puget Sound Posten. 

Avsikten med denna pristävlan är att utröna kundkretsens 
egna omdömen om Bergmans Enkas knäckebröd. Svaren 
torde sändas till: 

HERI\IAN VIRDE, 320 Market St., San Francisco, California 
Prisbelöningsombud. 

Benäget insänd Edert svar omgående. Texten kan avfattas 
på svenska eller engelska. Glöm ej att utsätta Eder full
ständiga namnadress. Rätt att publicera inkommande svar 
förbehålles. 

sevärt skadat av vattenmassorna, , - En likadan, något större dru
vilka även trängde ned i den i va är det som fattas. 
bottenväningen belägna verkstads- - Vi skola se till, vad som kan 
lokalen. Fabriken sysselsätter ett 
tjugotal arbetare. Lager och ma
skiner äro försäkrade till betryg
gande belopp, enligt uppgift ett 
par hundratusen kronor. Man gis
sar på självantändning. 

Detektiv-minnen 
BLIND lVER 

Polispresidenten var vid dåligt 
lynne. - På sista tiden hade det 
gjorts många fel - naturligtvis 
av de underordnade, ty en chef 
gör inga fel, det är självklart. 

göras, fru friherrinna! Jag kan 
naturligtvis inte ansvara för fram
gång., :inen alla mått och steg sko-, 
la vidtagas. 

Baronessan svävade ut, lämnan
de en doft av ambra och Iris kvar 
i rummet. 

Åtta dagar gingo, två veckor, 
men man fann intet spår av pärl
druvan. 

Då lät en· dag en herre anmäla 
sig, vars visitkort presidenten med 
ett sardoniskt leende betraktade. 

- Armin von Dalmar. 

- Dalmar? Dalmar? mumlade 
presidenten. Baronessan Dalmar är . 
född Dalmar, aha, skulle återigen 
en sådan där fabelaktig broder in

Historien gjorde genast sin rund finna sig? Den fågeln skola vi fån-
i tidningarna. Grevinnan X hade ga! Troligen ett internationellt 
blivi~. bes~ulen på sin ena ?rring förbrytarband, som utför samma 
och overlamnat den andra at ho- knep överallt. 
n~r:-1' han "hade s~dan egenhändigt Den herre, som inträdde, såg 
g1v1t den at -: ~Juven, bl~tt eme- mycket förnäm ut, precis som den 
dan . denne legitimerat sig som där förste svindlaren, och han bar 
grevmnans broder (genom en zo- även en överdådig päls men pre-
belpäls och .:t~ visitkort) och visat sidenten lät sig icke l~ras. 
d.~n andr~ orrmg~n med tusen ur- _ Varmed kan jag stå 
sakter fran grevmnan. tjänst, herr _ von Dalmar? 

Således, presidenten hade låtit _ Min syster har skickat mig 
föra sig bak ljuset - grevinnan - baronessan Dalmar, hon ber om 
hade mera uppriktigt än fint kal- ursäkt och är alldeles förkrossad! 
lat honom en åsna - och han Hon har nämligen besvärat 
hade för åtta dagar förlorat sitt onödan, den där broschen är 
goda humör. funnen! 

Då skedde en ny stöld. Denna - Ah, vet ni, det tänkte 
gång gällde det en dyrbar brosch, mig! 
som förlorats på en bal. Friherr- - Verkligen? Men vi å vår 
innan Dilmar, född von Dalmar, blevo överraskade. - Min 

Drottningholm 
östg ..... $75 Tur och retur $125 

Drottningholm $97; tur & returS 160 
Kungsholm & Gripsholm $1 O 6 

Tur och Retur S 172 

var ägarinnan. Hon var utom sig ville i dag ta på sig samma kläd
och for själv till polispresidenten. ning, som hon hade på balen, och 
Som hon var en inflytelserik dam, kan ni tänka er, där låg druvan i 
fick hon genast företräde. Presi-1 våden, som täcker sömmen i rygg-

' denten kom henne leende till mö- 1 stycket. Här är den - titta· på 

Kungsholm och Gripsholm 
1 :a Klass endera vägen $150 min 

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

Återresan kan ske när som helst 
inom två år. 

Turlista från New York: 
KUNGSHOLM ...........•••. 2 April 
DROTTNINGHOLM ......... 21 April 
GRIPSHOLM ................. 2 Maj 
KUNGSHOLM ............... 10 Maj 
DROTTNINGHOLM .......... 19 Maj 
GRIPSHOLM ................ 28 Maj 
KUNGSHOLM ............... .4 Juni 
DROTTNINGHOLM .......... 21 Juni 
KUNGSHOLM ............... 28 Juni 

Följ med 
Svenska Ifolturförbundets 

STORA EXKURSION 
från New York den 28 maj 

med "GRIPSHOLM" 

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

SWEDISH AMERICAN LINE 
:?09 White Bldg., 4th & Union, Seattle 

MARTIN CARLSON 
1125 Tacoma A ve. Main 2520 
Hedberg Bros., 5087\i So. llth; John 
'foley, 306 Fidelity Bldg., F. C. Hew· 

son, 903 Pacitic Avenue, Tacoma. 

TREDJE KLASS: 

Dottningholn1 östgående $7 5 
Tur och Retur S 125 

Kungsholm & Gripsholm 0 

östgående $77. tur och retur $128 
RES NU, när bi1jettp1·iserna äro så billiga och levnadsomlrnstna
derna i Sverige äro så ytterst låga på grund av den gynnsamma 
kursen på svenska kronor. 

För turlista, etc., hänvisas till linjens annons i dagens tidning. 

SVENSKA AMERIKA llNIEN 

tes. denna förtjusande klenod. 
- Min nådiga, vilken oväntad - Jo, mycket ri~tigt. 

glädje att få se er här! På vad - Nå, min syster är lycklig ö-
sätt kan jag stå till tjänst? ver att ha den. Får jag nu be er, 

- Ack, president, ni har väl herr president, att ge mig den an- I .,.,.;1 -
redan hört talas om den förlust! dra delen? 
jag lidit? j Presidenten såg på den talande I fij,f\\.?, 

- Ett smycke - var det inte med obeskrivlig sarkasm. 
en brosch? Och på kasino, inte I - Nej det får ni inte bedja mig 
sannt? I om. Tillåter ni ett ögonblick? 

- Jo, på balen i går. Jag an-: Han tryckte på ringlednings
mälde det i natt hos en av edra knappen och en polisbetjänt in
tjänsteman, som var där, och han trädde. Presidenten visade på den 
lovade låta bevaka alla misstänkta främmande herrn och sade kort: 
på det noggrannaste - men vem i j - För ned denne man i 
all världen kan väl misstänkas? resten! 

- Jo, tjänstfolket - naturligt- Herr von Dalmar ryggade. 
vis endast sådana människor. - Vad för slag? Vad skall det 

Baronessan ·rodnade och tve- här betyda? 
kade. - Tyst! dundrade presidenten, 

- Nå, det fanns också främlin- inte ett ord till! 
gar närvarande - det kan ju ha - Men det lir ju oerhört - jag 
varit internationella skälmar. Och får väl ändå tillata mig frågan .. 
denna brosch sade så utsökt säll- - Ingenting har ni tillåtelse 
syn ta pärlor - svarta pärlor - till! skrek presidenten, glödande 
-.I.'!_., ____ 't-!.!-t --- 1 ... ~-- D..-..._4 . .....,..";I 1,.n..-.1.nn oH.n'.n'l1 

:::;a";~: ;~;L fram den andra delen I j~g ;m~~h ;:s~ ·~~;;·;ä,v•~t;~h;~ 
av broschen och lämnade den åt inte undkommer! 
presidenten. Den .föreställde en I Poliskonstapeln för~e t:ots hans 
vinranka med emalJerade blad och protester bort herrn i palsen och 
en druva av mörka pärlor. instängde denne i en cell. Under 
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~~~---------( snillat $14,000 från den bankrut- 1 ~-....,...,._,,....,........,.....,..,.,._,,..,.....,...,,...,......_. .. 

Tacoma. Och .. wa.sh1"ngton i ~;::e a~~~:~io~~;~dt!:~~~~;e;. 
( Nlcelys advokat sokte framhalla 
' att förmildrande omständigheter 

~ ............... ~..........., ........; förelåge, men vid avkunnandet av 
Sätt edra sparpängar i verksamhe stötte i frontlwllision med en bil domen sade domare Bacheler bl. 

med G pct. vinst i "preferred certifi körd av 18-årige Allen Birnie. a.: "jao- har tagit · betr~ktande 
cates" i Bratrud Mortgage & RealtJ I "' 1 

' 
Corporation, 954 Commerce St. Denne ko~- fra~rusand~. i ursin~g att ~ic~ly var blott ett ve:.ktyg i 

* * * fart pä oratt sida av vagen. Ba- associations-bestyrelsens han der, 
Förlidgn söndags e. m. organi· da bilarne demolerades och den i men det är dock ett faktum att 

serades ett Dalaförbund här i Ta- vilken Winquist och de båda da- han för egen del undanhöll och 
coma med 36 personer närvarande. rnerna åkte fattade e1d. De om- med full vetskap tillät styresmän
Som ordförande till årets slut val- komnas lik voro svårt brända då nen att tillegna sig en stor del av 
des Carl A. Anderson, född, i Fa- de kunde framdragas. Unge Bir- fonderna. Det är även sant, att 
lun; vice ordförande, Stephen nie fördes i medvetslöst tillstånd då Nicely utdrog pängar ur insti-
Forslund, Stora Tuna; sekreterare, till hospitalet. tutionen, medan han visste den 

Sponsor, Scandinavian Hour 

Distributor 

U. S. TIRES 

St.. t I d t11. d f" t . e s 01 e - mera ara Eric Kaja, Leksand. Under in- ors a s m es -,.n or au o- vara dppen och mottaga insätt- .. . 
Louis Person, Sollerön; kassör, -x- -x- -x- vara osäker, han dock tillät den I D~ a"ro t" .1• hållb 

stundande sommar kommer säker- olycka, som på länge ubtetalats ningar, varigenom han bragt nöd och vara langre. De sensatw
ligen ett hundratal masar och kul- här i staten, tillerkändes i lör- och elände över tusentals aktie- nellt förbättrade U. S. Tires äro 
lor att förena sig med förbundet. dags Albert Aronson i Elma av ägare. På dessa grunder anser 
Dalarnes olika socknar voro väl d0mstolen i Lewis county. Juryn jag den anklagade förtjäna hela 
representerade vid detta första tilldömde honom den begärda ska- lagens näpst och sträpghet." 
Sammanträde. 7 VOrO födda j desersättningen $60,000. Olyckan ·X- ·X· ·X-

Leksand, 7 i !Mora, 5 i Rättvik inträffade i februari 1931, då Nerbi·änt lantställe. En två-

också lägre i pris nu än de nå
gonsin förr varit. Kom in' och 
se dem! 

CHAS F. ERICKSON 
& SON 

o. s. v. En tävlan emellan Mora Aronsons auto blev påkörd och vånings manhusbyggnad tillhörig 
~ch ~eksand ko~mer att påbör- , ~em. olerad ~v en lastbil, ti~lhörig .George Peterson vid American 
Jas for att se vilken av hembyg- S. L. Denms Transfer Co. 1 Che- Lake ödelades i söndags eftermid
dens socknar kan bliva bäst re- lmlis. Det ådagalades att lasLbi- cs.g genom eldsvåda, som antages 
presenterad i förbundet. På in- len körts vårdslöst och på orätt hava startat på grund av elek-
bjudan av Maria Gustafson beslöts sida av vägen. Såväl Aronson trisk kortslul,ting. Elden spred I~ '14-16 Pacific Avenue, Tacoma 
att avhålla nästa sammanträde i som en hans minderårige son till- sig hastigt cch brandkompaniet, 
hennes hem vid 3805 East B street fogades obotliga kroppsskador. som ditsändes från staden:, kunde 1---------------
den 7 maj kl. 8 e. m. L. P. ·:-f -r, -r, endast rädda uthusbyggnaderna. 

-x- -x- 1: Storslaget vägprog1·am. Enligt Förlusten upspkattas till ca. 5,000 
Mrs. l?redrika Under fyllde sina tillkännagivande av S. J. Humes, dollars. 

80 år härom dagen och med an- directör i statens vägkommission, ·» ·)f "" 

ledning härav hyllades hon av ett har denna uppgjort ett program, En ny annonsör och understöd-

ett par veckor före avresan från 
New York, som sker med ångfar
tyget Stavangerfjord den 27de 
april. Mr. Martin Carlson, som 
även i detta fall förmedlat biljett
försäljningen, meddelar att Mr. 
Foss samtidigt avskeppat till Oslo 
ett sällsynt exemplar av indianka
not, vilken som gåva skall över
lämnas till museet därstädes. 

stort antal vänner medelst ett fö- som går löst på $12,000,000 för jare av våra radio program kunna 
delsedagskalas, anordnat i dot- vägförbättringar under 12 måna- vi denna vecka hälsa välkommen, 
tern Mrs. Chas Linds hem vid 709 ders perioden från den 31 mars i nämligen Chas F. Erickson & Son, 
East 35th street. De besökande år till den 31 mars 1933. Avsik- agent för de populära U. S. auto
damerna medförde förfriskningar ten är att utföra åtininstone 50 mobilringarna. Firmans lokal är 
vilka man under angenämt sam- vägförbättringsprojekt, vartdera 714-16 Pacific Ave. Mr. Erickson 
kväm lät sig väl ~~aka. .. Bland kos:ande över $20,000. Mr. Hun_ies behö~~r e~entligen icke presente- f * "' '" . 
de uppvaktande marktes förutom beralrnar att under denna period ras for var svenska Tacoma pu- Puget Sound Power & L1ght Co. 
det stora antalet vänner även kontrakt skall utlämnas för plane- blik; under de senaste 37 åren har tillkännagiver att bolaget enligt 
.barn, barnbarn och barnbarns ring av 80 mil nya vägar, 190 mil han varit en av stadens fram- beslut att lägga ledningen så vitt 
barn. Närvarande voro fruarna för grusbetäckning, 130 mil för stående kontraktörer. Som sagt, möjligt i lokala mäns händer ny
Martin Carlson, G. Sandell, A. betongsbeläggning, och 720 mil för firman säljer automobilhjulringar Jigen invalt i direktionen Mr. U. 
Bylund, 0. Erikson, S. Sundgren, makadamisering och asfaltbelägg- och Mr. Erickson hälsar lands- M. Dickey, Mr. Frank E. Holman, 
E. Lindbcck, H. Shonborg, C. Val- ning. Större delen av de 12 mil- männen välkomna till etablisse- Mr. Frederick K. Struve. Mr. 
lj, J. Linder, T. Strom, 0. Nord- lionerna väntas inkomma från den mentet vare sig det gäller att kö- Frank M. Sullivan, alla från Seat
gren, E. Linder, E. Sundgren, T. auto-körande publiken i form av pa "tires" eller att språka politik. tle och Mr. Chester A. Leedy från 
Sandegren, K. von Walter, J. license-avgifter och gasolinskatt. -x- .i; +; Wenatchee. Mr. E. W. Purdy från 
Lundstrom, A. T ind~r, F. Muir, . ·x- : "' Rövade soldater. På avlönings- Bellingham, som i :;nånga år inne-
A. Wampler, C. J. Lmd, C. Hell- Med varmngss1gnal att den ena dagen i Fort Lewis förra veckan haft denna syssla, atervaldes. Med 
strom, E. Riden, fröknarna F. hjulringen på hans auto var bru- voro ett 2o-tal soldater samlade i de många tusen kunder och aktie
Garstad, E. Erikson och Nellie sten och flat blev Emil Carlson i en av kasernbygo-naderna då tre ägare som bolaget har i staten, 
Daniels från Seattle, samt herrar- söndags uppehållen av en vandra- banditer inträdde"' och med revolv- anses det av vikt att direktions
ne A. Linder och C. J. L~nd för- re på East 1.lth stre.~t. D~ Carl- rar i händerna tvingade soldaterna me~lem~ar~a i stö:.sta :11ö~liga ~t-
utom ett ant:l ~?g~~ telnmgar. son sk~lle stig~ av for att mspek: att ställa sig upp radvis mot väg- strackmng aro . man mtimt_ for: 

. · : . tera rmgen, f1~k han ett slag 1 gen. Banditerna genomsökte där- ?undna. med staten~ utvecklmg 1 
• I S ve ;?ska ~1ss10nstabernakl~t huvu~et -~o~ ~~orde ho

0

nom med- på deras fickor och lade beslag mdustnellt och agnkult~rellt av
nålles . for ~arvar~nd~ en sene vetslos for_ tillfallet. Da han ~ter på ungefär $300. Redan följande seen~e.. Bolagets ang~lage~hete~ 
evangehska moten vid vilka pastor vaknade till sans, var banditen dao- blevo de tre banditerna som ha hittills behandlats vid moten 1 
M. Dahlstrom från Gresham, Ore- borta och med honom Carlsons befunnos vara avskedade soldater, östern, men hädanefter komma .al
gon talar. Det första mötet hölls fickpänningar, omkring tre dollar. ertappade och arresterade i ett ho- la förhandlingar att försiggå i Se-
P_å ons~agskvällen med rätt stor .. -x :" -» tell i Seaitle. I deras gömmor attle. I .. samban~ härm.~d medde-
t11lslutnmg. Pastor Dahlstrom ta- Dodsfall. Julms Anderson, 47 fanns nära $60 av rövarbytet. !as att for framtiden man komma 
lade då över ämnet "Vad är en år, avled i lördags i sitt hem vid -x- -x- ·x· att väljas från distrikt där bola-
kristen ?" På torsdagskvällen var South M street. Han hade varit Frälsning·sarmen, 1114 So. 12th gets verksamhet gör detta förmån-
hans ämne "Väktare, vad lider bosatt i Tacoma i 24 år och var street. Dalafesten i lördaa-s kväll ligast. 
tiden?" Nästa söndag hållas tre en välkänd väganläggnings- och blev en glänsande success~ Ett 
stora möten. Svensk predikan kl. cementkontraktör. Han efterleves trettiotal nationalklädda kvinnor Jetland & Pala,gruti, 912 Paci-
11 f. m., ungdomsmöte kl. 5 e .. m. av systern Mrs. Signe Pacev i Ta- och män utförde programmet un- fic avenue, ha allt vad en man 
samt eng~!skt ::1öte· p~ k:;äl'.en kl. coma samt brödel'n~ Be1:nt i Po~t- dcr Mrs. Bornandcrs ledning, och b.ehöver _av klä~~r och oc_h ekipe-
7 :30. Kvallsmotena for ovr1gt ta- land och Arthur 1 Mmneapohs. hon visade sig vara i besittnino- rmgsartiklar, basta kva!Itet och 
ga sin början kl. 7 :45. Allmän- Begravningen förrättades i mån- av utmärkt ledaretalano-, Ett rimligaste priser. Kom in och 
heten inbjudes på det hjärtligaste dags från Lynns kapell. hjärtliot tack till en och ~ar; Ni "nävetas" med Jetland; han är en 
att komma med. '" -x- -x- äro välk~mna att göra detsamma gemytlig Nordens son, som gärna 

-x- ·X· -::- Stadstjänsteman död. Plumbing om igen. språkar bort en stund med en 
Om lönereduktion av 10 procent inspector August Taylor avled i Nu på lördao- kväll hålles mö- landsman. * 

för samtliga i stadens tjänst an- lördags i sitt hem vid South Ta- te som vanligt ~ch ävenså på sön
:Ställda har mayor Tennent fram- coma avenue. Han var 60 år gam- dag. Nästa onsdag möter syför- Scandinavian - American Linien 
lagt förslag inför counciln, som i mal och hade i 18 år innehaft enino-en kl 1 e m Lördagen den . .. . . . . 

· .. • ··11 b 1 l k"t d 't "" · · · tillkannag1ver att b1lJettpr1set har dag fredag upptagit frngan tI e- syss an, som 1an s o t me m 16 kommer pastor Nelson och sån- . .. 
• dl' V' d tt "t · f l o- ! · t · t kt ytterhgare sankta. En omedelbar 
~an mg. t dl bet ... mtassmf.~ kel I Ids- oc 1 olml s~r"'1 otc 1 gJord s1~lkom ylc garne från svenska b?-ptistkyrkan reduktion av 20 procent gäller för 
..... ags av s a s e Jan er .or ara e av a man1e en me v1 en ian att deltao-a med sång och tal En b' . . 

· fl t l t .. dl · k · b .. · "' · ade cabm- och tur1stklasserna. ·sig er a e , aven me emmar I om I erormg. sång-, musik- och kaffefest kom- B'l · · . .. .. .. . . 
polis- och brandkårerna, villiga att ·:<- -x- +:- mer att hällas kl 8 pa· kvällen ·cl bJ~ttp:1~en ~h darf?r folJande. 

· - d b · "·led t-'- I ,t .. I · h d t ·· · ' a m-bilJett till Svenge $112.00; samtycka. En ast ar etarne 1 u e ,~ ms snavs ag I uvu e till vilken alla hjärtligt inbjudas. ·t . . . . 
Utilitics departhementet proteste- besvarade Ernst Holman uppma- E. Lindhe. ~r och returbllJett $207.00 • 1 tu-
ra mot den föreslagna lönesänk- ningen att "hålla upp händerna" * .* .* rrntklassen, $96.00, med tur och 

· · d. h . t d · · .. 11 returpris av $158.50; tredje klass 
mngen. a an, antas a es I trndags kva På Sverige-resa Med motorfar- b" · · 

E ·· d t' k "t .. d b d't ·d s th 41 t h · 1lJet tkostar $73.00, eller tur och 

å 
nk adnnu mera kras.t1~ a gatr Mav ~n tan Bl vdi1 't ouf"ll t"l~ oc tyget Kungsholm, som avgick från retur $121.50. De vanliga sommar-

p yr a es av en om1 e av s a- s ree · an en o I mar- New York den 2 april reste fru .. · · 
,dens fastighetsmäklare. överkla- ken och kvarhölls, tills polis anlän- Brita Edman 5103 N~ 48th st sas~ng .p:iserna ha slo.pat~: A~!a 

f · h · k · .. d H b f "k" d ' · " cabm b1lJetter som vant hogre an gande att astig etss aterna a:ro e. an e anns vara en o an till Sverige meddelar Martin . . . .. .. 
k "l' t h" f t"lld· d f'" l' k d ·d L c h ' mm1mumpnset ha aven sankts os a ig oga rams a e e or- po is un v1 namn e rone oc Carlson, lokalagent för Svenska d 

slag om en lönereduktion av ända hade ett par timmar förut anhål- Amerika Linien. 1 me 20 procent. 
till 25 procent. lit en spårvagn och frånrövat dess _Även stadda pä långresa äro I "FOR S · 

~- ·"· "' $l4 ALE-Standard make of .. .. .. passagerare · Mr. och Mrs. Andrew Foss, ehuru 
Påskliljefälten i Puyallup dalen, I +:· -~' * målet för deras färd är först och 

främst Norge. På vägen komma 
de att gästa hos vänner i Minne
apolis, Chi'cago och Brooklyn för 

piano near Tacoma. Will sacri
fice for unpaid balance. A snap. 
Easy terms. Write Tallman Pi
ano Store, Salem, Ore. 

som nu stå i sin fagraste blom--1 Till sin sons begravning i Kina 
·string, hade i söndags ditlockat avseglade Mrs. Elizabeth Short i 
tusentals beundrare icke blott från / lördags härifrån med ångaren 
närliggande platser utan även från President Taft. Hennes äldste 
·Oregon och British Columbia. Det 1' son Robert, löjtnant i den kinesi
var ett vimmel av automobiler på ska flygkåren, dödades sistlidne 
vägarne, och de besökande njöto i , februari i en hjältemodig aero
fulla drag av anblicken och dof- l plan-batalj mot sex japanska fly
ten från de vidsträckta fälten med i gare. Kinesiska regeringen vill 

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 10!J~R!~AN ~.,!~~ ... !I 
NICKELSEN'S GROCERY Etablerad 1895 

sina prunkande vårblommor. Det· ära hans minne med militära he- 1210 So. K St. Har ett fullständigt lager av in-
påstås att Puyallup dalen är den i dersbetygelser och har därför in- MAIN 3854. WE DELIVE.B hemska såväl som importerade 
ojämförligt största narciss- och lil- /bjudit modern till begravningen. delikatessvaror på hand. 
jecentern i landet. Hon åtföljes av sin yngre son Swan äkta Potatismjöl Bergmans Delikatessbröd ...... 39c 

-x- -x -x- Edmund. Nordic's Hardtack, 5 lbs., 50c " Hushållsbröd, lb ............. 25c 
Tre personer dödades nästan -x- -x- +:- Svenska ärtor, 2 lbs. för 25c Nordin Knäckebröd, 3 lb ....... 25c 

ögonblickligen i en autokrasch i Lång strafftid för statsämbets- Stor fet sill, per styck, lOc Svenska bruna bönor, 2 lb ... ,.25c 
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Sponsor, 
Scandinavian Hour 

K.V.I. 

KOSTNADEN 
för en begravning är 
natudigtvis en vik
tig faktor. 

För folk med be
gränsade tillgåuga1· 
är Lynns _allt inb·e
fattande b 'e t j äning 
till valbart pris en 
högt uppskattad för
del för familjen. 

C.O.t'YNN CO. 
MORTUARY 

'©istinctive Gfuneral Service 
'Phonc>Nain 77·<f5 

717 TACOMA AVE. 
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Följ med Scandinavian Frater
nitys lustresa. Extratåg från Se
attle den 22 maj. F1·ån New 
York den 28 maj. Ännu billigare 
biljettpriser. Tredje klass $260.-
12. Turistklass $297 .62. Skriv 
efter illustrerat program. Scan
dinavian American Line, Seattle, 
Washington. 

B. PA ULSON 
Juvelerare 

1 :a klass urreparationer 

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

\ 

EMIL S-TENBERG 1 
Svensk Advokat 

Notary Public 

602-603 P. S. Bank Bldg. .. __ _,.,._._.._.,...~~ 
r~~~~~~~~~~--~~~~~~· 

DR. S, P. JOHNSON 
Tandläkare 

206-7-8 Pione~r Bldg. 
First Ave. & James St., Seattle 

Till "SNOWDRIFT" 
för all slags skandinavisk mal:. 

Olaf Schei, .Ägare 
j 1918 Westlake A ve. Seattle 
i.-""" ............................................ .....,...,.. ....... 6'11Wii 

BA Y CITY MARKET HALLER GRAND OPENING 
löRDAGEN DEN 9DE APRIL 

Vår välkände och poupläre landsman J. A. Johnson, 
manager för BAY CITY M:A-RKET, inbjuder härmed 
alla firmans kunder och vänner att komma in och bese 
den finaste köttvaruhandeln i staden. 

SPECIELLA PRISER FÖR LÖRDAGEN 

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

Sponsor, Scandinavian Hour over KVI. 

VID BESÖK I TACOMA TAG IN PÅ 

Vasa Hotel 
TACOM.AJS SVENSKA HOTELL 

Mitt emot Bus stationen. 

PHONE: MAIN 9832 13301/:i PACIFIC AVE. 

Sänd 
p r so· 

ST 
0 10 sasom gaya 

till släktingar och vänner 
e 

l 

He landet 

get ound os te 
1125 Tacoma Avenue 

Tacoma, W ash. 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och insänd nedanstående blankett 

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

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po
sten för en tid av ett år. 

närslutes. 
Prenuml'lrationsavgiften, $1.00 erlägges senare. 

söndags på landsvägen nära Ren- man. Wallace Nicely, f. d. super- Mindre sill, 7 stycken, 25c Svenska gula ärtor, 3 lb ....... 25c 
to~. '!>e o~komna voro Carl T.

1 

v.isor för s~vii:gs and loan as~oc~a- Alla slags svenska bagerivaror. Carlsons benfria ansjovis ______ ~~c c 
111 

_ 

~mqmst, Miss Fl~rence Evans och t10nerna har I staten, blev 1 lor- Ti'Y uur Imported Swedish Punch. I Cr~am Sandost ---------··-----------"'";:;!'I Namn··--··-··-·-----·----- I Mrs. Ruth Tremame, alla tre från dags av domare Chester Bacheler M1ller Bros. berömda "Golden \ ------~-------·---·--·------·--

bade ju. st kommit ut och startat från 4 ti.ll 10 år, .sedan han be. - paketpost .l Agent för "Kuriko o<h O!e-Oid. I• .,. --...... ---.. -.. --·--···-···-·-·····--·····--·-··· Seattle och vid 21 års åldern. De i Seattle dömd till fängelsestraff· Beställningar expedieras medelst Rod" smör . Adr 

från en danshall, då de samman- funnits skyldig till att hava för- . . - i 



·W·. . · .. E ARE fully equipped to 
. do every kind of print-

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

AU wörk · don.e as you wanf it, 
whenyou want.if, and af lowest 
possible cost , .•. Our overhead 
is lowel:', and we split the <liffer
ence with the customer. 

Basta kvalitet 

Madrasser 
Vi karda stoppningen i bom

ullsmadrasser i mjuka, lätta 
.och luftiga lager, och de h:llla 
formen och bli .icke knutiga. 

Vi äro den enda fabrikant i 
Tacoma, som handlar· .. direkt 
med ;publiken, och som har 
egen kard-maskin. 

SPEOIELT FöR DENNA 
MANAD: 

Carlson · Mattress 
&. 

UphoJstering Co~ 
812 Center st. - · Main 5523. 

COMPLIMENTS OF 

JOHNOPDAL, 



Fredagen den 8 april, 1932 

~~~~ 

I 
"-"- Tereses lycka 

Roman av JENNY HlliSCH 

.~~~~~~~~ 

(Forts.) 

- Och ni tror, började rannsak
ningsdomaren, men hon avbröt 
honom: 

- Det var icke hans första för-
sök att skaffa Terese ur världen. 
Två tidigare hade misslyckats. Det 
kan icke vara obekant för er, att 
Terese Bublatzky ett par gånger 
efter varandra hemsökts av svåra 
olyckor och blott som genom ett 
under räddats från döden. 

- Jag har hört talas om den 
första och var själv till och med 
bland de gäster, som voro inbjud
na att övervara invigningen av 
den gruva, som kallas "Tereses 
lycka," medgav domaren. 

- "Tereses lycka," ·upprepade 
Dora med ett bittert leende, - jo 
minsann, hon har haft lyckan med 
sig. Första gången sjönk en all
deles ny båt, som den uppmärk
samme styvfadern skänkt sin äl
skade dotter, och hon skulle ha 
drunknat, om icke min bror ge
nom en lyckträff varit i närheten. 
Men furst Dallkoff var så upprörd 
över händelsen, att han genast lät 
taga sönder båten. Troligen äro 
kvarlevorna, som kanhända kunde 
utgöra bevis, redan tillintetgjorda. 
- Andra gången avslets tåget i 
stolen, som det hette: genom 
självantändning. Genom en under
bar ödets skickelse blev en stac
kars gruvarbetare offrat i stället 
för min bror och hans fästmö. 
Tredje gången tog mördaren mo
derns liv i stället för styvdotterns 
och förstörde därmed varje utsikt 
för sig själv att slutligen bliva 
<.'inskränkt ägare av millionerna i 
stället för att blott ha nyttjande-
:rätten. 

Det blev en paus på några mi
nuter. Domaren satt med huvu
det i handen och funderade. Do
ra såg med spänd förväntan på 
1 .. onom. 

- Det där är mycket skarpsin· 
rupt uttänkt av er, sade han 
slutligen, - jag kan icke under
låta att skänka er mitt erkännan
de därför. Det är blott skada, att 
allt vilar på hypoteser. 

ty jag låg ständigt åt honom. 
- Men var det rätt av er? frå

gade domaren. 
- Men ni måste ju betänka, att 

Tereses liv var i fara, och då må
ste all anrian hänsyn vika. Jag 
rådde honom att enlevera henne, 
men jag trodde aldrig, att Terese 
skulle gå in på något sådant. Hon 
har alltid ~ppoffrat sig för mo
dern, och hon skulle ha varit rädd 
för att dennas liv skulle hotas ge
nom ett sådant steg. 

Enligt er åsikt hade frågan 
således nått sin spets: antingen 
,modern eller dottern, sade doma
ren, liksom om han tagit sum
man av ett tal. 

Hon såg" förskräckt på honom. 
- Varför säger ni det? Måste 

det då över huvud taget bliva en 
av de båda? 

- Kanhända i:cke, svarade do
maren undvikande och avsiktligt 
förströdd. - Har ni talat med nå
gon annan än er bror om edra 
misstankar ? 

- Bara med doktor Freyberg 
och, sedan katastrofen inträffade, 
med Terese, men ingen av dem. 
ha trott på mig, och det är just 
därför jag är ond· på doktorn. 

- Jag ber er att icke tala där
om med någon, vem det än vara 
månde, sade domaren mycket all
varligt. 

-~ Och vad tänker ni om det? 
frågade hon dröjande och försök
te tyda hans. ogenomträngliga 
min. 

- Det kan jag ännu icke säga. 
Ger ni mig ert ord, att ni tiger? 
Det är alldeles nödvändigt för er 
brors skull. 

- Jag lovar det. Kan jag nu 
få träffa honom? 

- Jag måste verkligen beklaga, 
jag kan icke tillåta det i dag, men 
kanhända en av de närmaste da
garna, var det avmätta svaret. -
Har ni något annat att säga mig? 

- Nej, svarade Dora, och doma"
ren reste sig upp till tecken att 
samtalet var slut. 

Artigt följde han den unga da
men, vars mod betydligt sjunkit, 
till dörren. 

Domarens uppförande och hans 
v ä g r a n att tillåta henne ett 

.-.r 
1 

. b . ? samtal med hennes bror, vartill 
, ar iar m evisen. h h t kt · b .. 

H 
"" · k t d 7 an - som on yc e - i or-

- Vad menar ni? utropade Do
ra och sprang upp. -- Tvivlar ni·~ 

- Ni bara uttalar förmodanden . 

- ar ·"g ic e sag er em. . 1 . , h 
V h 

.. 
1 

f'' d 
1 

T Jan samtyc rte, mgavo enne en o-
em ar va or e av erese<:J b t·· d , ·· H d h .. 1 ·d"d? es am angest. a e on va 

0 
· D t .. . ,,.. 

1 
d b . t t sagt något, som kunde försämra 

- .~ ~r m,,,a un _a ev1sa , a. t Osvalds sak 
den forg1ftade persikan var av- .. ,. h k ·t 

dd f
.. h · k I Annu sorgsnare an on ommi , se or enne, 1c e - , .. . • 

0 
. G d . .. . atervande hon till Culdowna. Pa 

- mm u m sager precis .. , 
' ' • 

1 
.. I hennes brost lag en tyngd, som 

<letsamma som mm bror. avbrot 1 ... 1 åd •t · k ld 
honom Dora. om 1on SJa v ragi sig en s u . 

- Misstänkte även han fursten? l XX. 
frågade domaren i en ton, som 
kom Dora att studsa. Dora Cunio hade ännu icke läm-

Det var ju helt och hållet hen- nat tingshuset i Tarnowitz, då 
nes egna ideer. rannsalmingsdomaren ringde och 

Hon svarade därför utan att be- befallde, att Cunio skulle införas. 
tänka sig: Då den häktade infann sig, gick 

- Redan då Terese råkade ut denne upprörd· av och an i det 
för olyckan med båten, gav jag icke just stora rummet, stannade 
min bror antydningar därom, som framför fönstret och trummade på 
han antingen icke förstod eller fönsterplattan, men satte sig has
också icke ville förstå. Efter den · tigt åter och antog en avmätt 
förskräckliga tilldragelsen i "Te- hållning, då den häktade och hans 
reses lycka" sade jag rent ut till följeslagares steg hördes i gån
honom vad jag tänkte, och besvor gen. 
lwnom att akta sin fästmö för ett 'osvald Cunio var omsorgsfullt 
tredje mordförsök. 

- Trodde han er? 
- Han sade det ej till mig, men 

han var nog mycket ängslig. Han 
bad, att bröllopet skulle äga rum 
i all stillhet. Som skäl förebar 
han Tereses hälsa, hon behövde 
ombyte på luft, och han ville resa 
bort med henne. Men i själva 
verket var det blott för att föra 
henne bort från furstens farliga 
.närhet. 

-· Och varför blev det intet där
av? frågade Weber. 

- Furstinnan motsatte sig d<3t. 
Terese skulle stanna hos henne 
över vintern. Före april nästa år 
ville hon icke höra talas om bröl
lop. Det kom till och med till en 
tvist mellan honom och furstin
nan om detta. 

- Jaså? Har det varit en tvist 
mellan domaren och furstinnan? 
frågade domaren så egendomligt, 
att Dora märkte det. 

- Ah, den var icke så farlig, 
tillade hon, - men jag .är rädd, 
att det kunde ha blivit häftiga 

klädd och höll sig mycket rak. 
~lott hans bleka hy •. sorgsna ögon 
och ett drag av smärta omkring 
munnen förrådde, vilka stormar 
som rasade inom honom. 

Liksom alltid hälsade W eber ho
nom även i dag. vänligt och ar
tigt och bjöd honom en stol, från 
vilken hans syster för några mi
nuter sedan rest sig. Men Osvald 
avböjde det med en tackande rö
relse och stod rak framför skran
ket, som skilde honom från .doma
rebordet, samt väntade med tydlig 
spänning på, vad samtalet skulle 
handla om. 

Just därför dröjde Weber nå
gra minuter och sade därefter 
långsamt, i det han skarpt fixe
rade Osvald: 

- Ni har icke varit uppriktig 
mot mig. 

Osvald lyfte upp huvudet och 
svarade: 

- Jag har icke förtegat någon
ting för er och har ej heller någon 
orsak att dölja något. 

- Jo, herr Cunio, - Osvald 

PUUET SOUND POSTEN 

ni önskade påskynda ert bröllop J - Nej, nej! flämtade ~~ 
med fröken Bublatzky. - Varken vinningslystnad, hat 

Cunio studsade, men svarade: eller hämndbegär driver er där-
- Jag ansåg, att det, icke var till, blott kärleken. Ni trodde er 

nyttigt för henne att vara på Cul- blott försvara er själv. Antin
downa, och önskade därför, att gen er fästmös eller furstinnans 
hon skulle byta om luft. Det liv. Och den stackars kvinnan 

persikan var förgiftad, är jag all· 
deles övertygad om, att den var 
ämnad att döda Terese, och jag är 
nära att förtvivla, därför att ja;:; 
vet henne utan skydd, prisgiven åt 
nya mordförsök. 
nya mordförsök. 
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Biljetter till Sverige $155.25 
och upp. Köp edra biljetter från 
Martin Carlson, ångbåtsbiljett- ·och 
försäkringsagentur, 1125 So. Ta· 
coma avenue. 

SVENSK FOTOGRAF 
- Ja, men icke varför det ej några månader, kanske veckor - Ah, det .kan ni v~ra. lu~n för ~ 

har jag upprepade gånger sagt. hade för resten kanhända blott ! Q 
var. nyttigt för henne att stanna kvar att leva.. Var det väl då nu. Det mo~.iv, .. som.m pa.star fur- . ~ 
där. så orätt att förkorta denna knap- sten haft darfor, fmns icke me- / 

- D' f' . b d. .. kt pa tid för att rädda ett ungt ra. Att han skulle mörda blott / ,....,......_ 
_men hon hade blivit så upp- blomstrande människoliv, som ni av mo~. ~s n~ ' i ror m onom 2nd Floor Puget Sound Bank Blg. 

a ar Jag e Ja om ursa , ' dl t d fllt · h l -
skrämd av de olycksfall hon rå- älskade över allt? -- Tillfälligt- do.~k ;.al ick,e · sade doma:,cn ~cd Specialitet: Barnfotografering. 
kat ut för, att hennes hälsa lidit vis har ni, hur, veta vi ännu ic- of.orstallt . han. - De~ forefa,le~ -
därav, svarade Osvald. ke, kommit över ett gift, som mig verk!Ig~n underligt,. att .. m ..._..... , 

Det undgick icke Weber, att man icke så lätt upptäcker. Det . trodde er ~.an~a. den verkllge mor- . Ed Sproule S Butter Store 
detta icke sades med den förra sä• ligger ju så nära till hands, att darenJ ochl anda. icke an~av honom. 
kerheten, men han sade hastigt: man icke är så noga, utan an- - ~g iade. mga bevis, och det p bl' M 

- Och ni ville förhindra en ser furstinnans död som en na- v~r mig mo~?Judande att anklaga U lX arket 
t d . l k h'' t 1· i·· f kt d f··1·d h nagon dessförutan. F" t d'' f • 11th S re Je o yc s andelsc, som kanske ur ig, ange ru a o J av en- . ors a orren ran t. 

Smör, Ägg och Delikatessvaror. 

icke avlupit så väl som de förra. nes sjukdom, och hade icke doktor Mycket ädelmodigt, alltför ä-
Ni ansåg ej, att olyckorna varit Freyberg just varit specialist på delmodigt av en människa, vars 
tillfälliga - detta område, så hade ingen upp- eget huvud är i fara, sade doma-; SEAMON'S FLOWER 

- Herr domare! utropade Os- täckt det. ren leende. - Ni gick alltför långt' SHOP 
vald bestört, och Weber tillade -Tyst stönade Cunio, som då ni var ond på er syster och, Rust Building 
med eftertryck: sjunkit ner på stolen och slagit kallade henne dåraktig,· därför att · Corner 11 th and Commerce 

- Ni trodde er se någons hand händerna för ansiktet. - Jag ut- hon icke tog hänsyn till era i ' 
med i spelet, som ville taga er härdar ej längre det här. Det är skrupler. Ni ville även försöka I~~ 
fästmös liv. alltför fruktansvärt. !I övertyga mig, att det hela blott 

H d 
1 

H h. . Ett triumferande leende flög var ett löst antagande av en fan-
- err omare. ur ar m .. d , t · ·k fli kh ··· d · 

komm·t p· 'd t nk ? t over omarens ansikte, da han asin c Jarna, un er det m i a en sa an a e . u - • . .. . .. .11 , . • 
ropade Osvald med alla tecken på sag, att Cumo kande si~ traffa.~. nu t1 sta~, att m hyste precis 

1. l' f'' k ·· k 
1 

Han teg under ett par mmuter for samma misstankar. 
IV 1g ors rac e se. • . . 

- Låt oss lämna det så länge. af_~t tladtoa dCum~ tsadmlba k~.1g, loch Osvald svarade icke härpå. 

BA Y CITY MARKET 
J. A. JOHNSON 

Highest quality of fresh and 
smoked meats at reasonable 
prices. - Ship your Veal and 
Hogs to us. Svara ni·. antingen ja eller nej på . ors a en ':'~n a e e anne sen - Men jag kan lätt förklara 

mina frågor. icke tycktes vilJa komma och Cu- denna motsägelse, fortfor doma- .. 
- Det kan jag icke utan vidare, nio fortfarande satt tyst, sade ren. ·- Ni var klok nog att säga i i 1144-46 Pac1f1c Ave. Tacoma 

svarade Cunio tvekande. han uppmuntrande: . er, att om ni tillstod, att ni an- I 
_ Nå, det var ju detsamma Nå, ~ad svarar 111 härp.å? . sett er fästmös liv hotat av fur- i•""""'""'""'""' ........................ ~ . ..,,.. ........ ,,.. .............. ,... 

som om ni bekänt .svarade do- - Att Jag beundrar er skicklig- sten, skulle vi i och med, detsam- . e 
maren. _ Ni delar 'alltså er sys- het, herr domare, sade Cunio doft ma hava den bevekelsegrund, som 1 3 PRINS WILHELM 
ters misstankar? och utan att se upp. förledde er att mörda furstinnan. 

_Dora! utropade Cunio. Har Weber log. Detta beröm smick- Det var därför ni blev så för-
hon varit hos er? rade honom. skräckt, då ni fick veta vad er 

_Just nu gick hon härifrån, Ni tillstår alltså'? frågade syster sagt. 

svarade Weber utan att ett ögon- han. 
blick taga ögonen från Osvald, och - Att ni har framlagt en ked
ett lätt leende av tillfredsställelse ja av slutsatser, som nästan skul
lekte omkring hans läppar, då han le vara i stånd att överbevisa mig 
såg Cunios bleka ansikte bliva än- själv om, att jag hade gjort det, 
nu blekare. om jag icke visste, att jag varken 

Därefter utbrast Cunio: är en feg giftblandare eller någon 
- Det var just det jag fruktat. avskyvärd skurk. 

0, den stackars kära, dåraktiga Han sprang upp. Hans bleka 
tösen, vad har hon väl ställt till! kinder fingo färg, ögonen blixtra

- Ni vet alltså, vad hon kan de, och i det han gick tätt intill 
ha sagt mig? skranket, utropade han: 

Bry er icke därom. Ingen - Hur kan ni tilltro en man 
förnuftig människa kan ju sätta i min ställning, med min bildning, 
tro till hennes förmodanden. som icke har den minsta fläck på 

- Och ändå tycks ni ha gjort sitt föregående liv, en sådan elän
det, svarade domaren med stort dig gemenhet? Hur kan ni för-

(Forts.) 

GYNNA VARA 
ANNONSöRER ! 

~----------
New 
Cars 

Used 
Cars 

Complete Equipped Shop at 
your service 

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

Phone: Office Mad. 3813-J-5 

Brookdale Lumber Co. 

I 

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

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

ULLA PODRIDA 
· ~ en häftad bok å 160 sidor och 

; innehållande 30 galghumoristi
ska berättelser av 

Joseph Swanson 

finnes nu tillgänglig genom 

MARTIN CARLSON 
1125 Tacoma Avenue 

till ett pris av 

-eftertryck. • olämpa mig så nedrigt! 
- Jag förstår er icke. - Herre! dundrade domaren, -
- Det kan ni omöjligt inbilla har ni glömt vem ni är och inför 

.t Drookdale on Mountain H!ghway 
Lumber, Hardware, Palnts etc. 

P.O. Address R. F. D. 3, Box 376A 
Tacoma, · Wash. 

Endast 7 5 cents. Skriv nu! I 
mig, herr Cunio. Er förskräckelse vem ni står? 
över vad er syster avslöjat, era Osvald ryggade tillbaka. 
bemödanden att framställa hennes 
misstankar som alldeles värdelösa 
för er hava kommit mig att till 
fullo inse, att ni är fullkomligt 
medveten om 'vikten av desamma. 

Hur så? 
Hittills har det ju icke fun

nits någon påtaglig bevekelse
grund varför en man som ni kun
de förledas till en handling som 
den, vilken lägges er till last, fort
for domaren, - nu har en sådan 
kommit i 'lagen. 

-Ni tror -
Här är 1cke fråga om, vad 

jag tror eller icke tror, utan om 
fakta, svarade Weber. - Låt os;:; 
.•rn drag8 våra slutsatser, såso1'1. 
aiJmänna åklagaren utan tvjvel 
kommer att göra, om han än gö:.· 
det ännu skarpare. Två gånger 
har fröken Terese Bublatzky, som 
ni sedan många år tillbaka älskar 
och som äntligen blivit er fästmö, 
råkat ut för olyckshändelser och 
blott som av ett under undgått dö
den. Ni anser det icke vara till
fälliga olyckshändelser, utan anser 
det vara anslag av furst Dallkoff, 
som av egennyttiga motiv ville ta
ga livet av sin styvdotter. 

- Det gör jag icke. Det är ba
ra min syster, utropade Osvald, 
men utan att akta därpå fortsatte 
Weber: 

- Bekymmer och ängslan för 
er fästmös liv förföljer er. Varje 
dag hon stannar i styvfaderns 
närhet är en plåga för er. Ni 
vill rycka henne undan faran ge
nom ett hastigt bröllop och en 
därpå följande resa, men möter ett 
hårdnackat motstånd hos modern, 
och sedan ni haft ett häftigt upp
träde härom med furstinnan, brin
gas ni till det yttersta. Ni äm
nar icke sky några medel för att 
genomdriva er vilja. 

- Något sådant kan man väl 
säga utan· att tänka på gift el
ler dolk, svarade Osvald. 

- Det är mycket möjligt, att 
ni då icke tänkte därpå, men de 
där orden ha nu fått en annan, 
betydelsefull mening. Den ena da-

-,"--Ja, det glömde jag, suckade 
han. - Hur kunde jag tänka 'på 
något annat vid denna fruktans
värda skymf! Men nu vet jag 
åter, vad som anstår mig. Ni 
är domaren, jag den anklagade, 
jag har icke, rätt att fordra upp
rättelse av er. 

- Efter detta kan jag icke 
vänta någon bekännelse av er, sa
äe Weber kallt. 

- Jag har intet att bekänna. 
- Jag kan icke tvinga er där-

till. Svara nu på mina frågor. 
Om ni, ·som ni påstod, icke dela
de er systers misstankar, vad för
anledde er väl då till att så iv
rigt stå fast vid, att er fästmö 
skulle lämna Culdowna? 

- Hennes sjuklighet och hennes 
nervositet. 

Hade hon månne icke blivit 
så sjuk och nervös genom oron 
för sitt liv? 

Cunio funderade en stund, där
efter svarade han: 

- Därför att jag anade det, vil
le jag så fort som möjligt föra 
henne ifrån furstens närhet. Min 
syster var icke alltid försiktig 
med sina antydningar. 

- Och ni talade aldrig med er 
fästmö därom? 

-Nej. 
- Ja, men det är ju underligt. 
- Jag finner det tvärtom myc-

ket naturligt. Skulle hon väl till
stå för mig: Jag anser min mors 
make vara en eländig människa, 
som traktar efter mitt liv för att 
bemäktiga sig min förmögenhet? 
Tror ni hon skulle vilja låta en 
så fruktansvärd anklagelse kom
ma över sina läppar? Vi hade ju 
båda intet bevis därför. 

-Och nu? 
Cunio teg. 
- Nu, då man anklagar er för 

att ha förgiftat furstinnan, hade 
det ju legat nära till hands, att 
ni, om ni varit oskyldig, hyst sam
ma misstankar som er syster. 

- Och vem säger, att det icko 
är fallet? utbrast Osvald. - Se
dan jag häktades, har det nästan 

' • 
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lfÄ.LSO-

:BOK 

Även Ni borde hava 
denna underbara bok 
som omtalar hnr att bevara hälsan och i händelse av 
sjukdom hur att återvinna den. 

PASTOR HEUMANNS "HEMMETS HÄLSO-BOK" !1r 
en stor bok, "full av sanningar och bevis, innehåller 128 
sidor text och över 200 illustrationer med värdefulla 
upplysningar om l1älsan. Den. täljer i klara och tydliga. 
ordalag Er kropps fWlktioner, olika. orsaker till sjuk• 
domar i organen och hur envisa fall ofta kan fram
gångsfullt bekämpas med enkla medel. 

Tusentals människor äro sjuka och lida, emedan de 
ej veta. om pastor Heumanns bok. Läs vad andra männi
skor skriva om denna märkliga bok. Mrs. H. W. skri
ver: "Pastor Heumanns bok är en Guds välsignelse. Om 
jag ej haft denna bok, hade jag varit död för länge 

sedan." 
Denna. bok är icke endast NYTTIG utan absolut 

NöDV.iiNDIG fÖr envar. Den borde finnas i varje hem 
överallt. Denna bok gives absolut fritt. Fyll genast i 

nedanstående kupong och boken sändes Er utan nägon 
som helst förbindelse. 

L. HEUMANN & CO., INC. 
34 East 12th Street New York, N. Y. 

LiiiliiW&J! ff .. Li2&ilt i 2 i w 

,/'J. Heumann & Co., lnc. 
/ 34 E. 12th St., New York, 

./Sänd mig absolut fritt och 
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~/ut.;1n någon son1 helst fi:irbindel
~ /i se Pastor H:eu1nann:::l "J~Ienunt!ts 
/ 1-Iiilso-Bok" franlrn. 
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var mycket egensinnig och själ
visk, och Osvald ämnade icke gi
·va efter. Därför sörjde nog jag, 

ty han tyckte icke, att den anstod blir allt större, och furstinnan är kor, som förut träffat min fäst
en häktad man, - ni har icke fortfarande obeveklig. Då tillgri- mö, äro planlagda anslag. Sedan 
sagt mig verkliga orsaken varför I per ni sista medlet. jag ickelängre kan tvivla på, att 

Adress ....................................... . 
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