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NY RÄDDNINGSBRAGD 
AV KAPTEN GEO. FRIED 

FINANSK.OM1ITEN FöRE .. KREUGER-KRASCH FöR· JAKT EFTER LINDBERGH !ARKEOLOGER STUDERA SVERIGE REVAR SEGEL 
SLÅR NY SKATTEBILL LUSTER HÄR PÅ BARNETS MÖRDARE G Rö N l ANDS= OCH 

VINLANDSFIRDERNA 
Regeringen förbereder ökade skat

ter för att hålla statsfinanser
na på en sund bas. Transatlant-flygare räddad från I Ingen ham:l.elsskatt men förhöjd 

döden i havet inlrnmstskatt 

Anyo har svensk-ättlingen kap- Senatens finanskomite framlade 
ten George Fried, befälhavare å i tisdags förslag till ny skatte

KUSTEN 
12,000,000 kronor upplånade mot 

$900,000 i värdepapper 

U. S. liniens ångare President lagstiftning, enligt vilket en tull- San Francisco advokaten Ed
Roosevelt, utfört en sensationell ·sats av $3.00 per tusen fot påläg- ward Bloom har nyligen hemkom
räddningsbedrift till sjös. Trans- ges importel'ade trävaror. Komi- mit från ett besök i Stockholm, 
Atlant-flygaren Lon Reichers blev ten. beslöt att icke antaga han- där han undersökt Kreuger & 
i fredags upptagen från oceanens delsskatt förslaget men däremot Tolls räkenskapsböcker. Bloom re
svallande vågor av en livrädd- förhöja inkomstskatten för att in- presenterade Pacific kust aktie
ningsbåt, som kapten Fried låtit bringa 100 millioner mera än den ägare i Federal Match Company i 
nedfira och utsänt från ångaren. nu gör. I Spokane, ett Kreuger bransch
Reichers hade av den häftiga stor- Skatten blev fastställd till 3 bolag. Han fann att dessa ak
men tvingats att låta sitt mono- procent för de första $4,000 i net- tieägare insatt $900,000 i företa
plan störta ned i havet ungefär toinkomst, 6 procent för de nästa get. I Sverige föregav Kreuger 
180 mil från den irländska ku- $6,000 och 9 procent för all in- att kapitalplaceringen uppgått till 
sten. Olyckan hade varsnats av komst över $8,000. Tillägsskatten 16,000,000 kronor och. mot denna 
besättningen å President Roose- begynner med $6,000 och stiger sä.kerhet fick han låna 12,000,000 
velt, som under skickling manöv- gradvis upp till 45 procent. kronor av svenska regeringen. 
rering kretsade några gånger Det skattefria beloppet är satt Bloom påstår att det icke finnes 
kring planet, och slutligen lycka- till $1,000 för ogifta personer och hopp för sagda aktieägare att 
des taga den förliste flygaren till $2,500 för gifta personer, som återfå något av det insatta kapi
ombord. Men planet och livbåten förtjäna mindre än $4,500, och talet. 
slogos i kras mot ångarens sida. I b'.~tt till $2,~00 för gifta som för-

Reichers hade anträtt sin flyg- tJana mera an $5,000. 
färd från Newark, N. J., till Pa- I Såsom förslaget nu är uppgjort, 
rls i avsikt att slå överste Lind- väntas det inbringa $1,010,000,
berghs rekorp genom att tillryg- 000. För att balansera resten av 
galägga avståndet på 12 timmars utgiftsstaten måste besparingar 
kortare tid. göras i olika regeringsdeparte

Kapten Frieds första stora sjö
mannabedrift var då han den 21 
januari 1926 mitt ute i Atlanten 
räddade 24-mans besättningen på 
engelska fraktångaren Antinoc? 
från säker undergång. Ångarens 
besättning tilldelades medaljer av 
kung George, och president Coo
Ildge belönade kapten Fried med 
flottans hederskors. 

ment. Det förestår en stormande 
debatt i kongressen, då komitens 
förslag kommer att behandlas den
na och nästa vecka. 

JAPANSK PREMIERMINl
STER MöRDAD 

Den 24 januari 1929 räddade 
kapten Fried, då i kommando av I M i I it ärsammansvärjning. 
ångaren Amerika, besättningen å grupp unga officerare 
den italienska ångaren Florida, anesterade 

En 

just innan den sjönk. Härför be-
lönades han med flera utmärkel-1 Ånyo har en av världens ledan
setecken av den italienska rege- de statsmän fallit . offer för mör-

ringen. 

"INGA RIKA MÄN MERA 
I AMERIKA" 

Uttalande av mångmillionär före
speglar "trygghet för 

alla klasser." 

Det är mångmillionären Chatles 
M. Schwab, president för Bethle
hem Steel Corporation, som ny
ligen fällt yttrandet, att "det fin
nes icke mera några rika män i 
Amerika." Yttrandet har givit 
anledning till många olika kom
mentarer i tidningspresen. En 
New York tidning anmärker spy
digt: "Låt oss placera Mr. Roc
kefeller, Mr. Schwab, Mr. Ford 
och Mr. Morgan på fattiglistan 
och göra en insamling för att bju
da. dessa behövande v~nner på en 
kopp kaffe och en smörgås." 

Men i mera auvarsam stil gör 
en Boston tidning följande re
flektioner: "Mr. Schwab skulle i 

Falska uppgifter om kontakt med 
banditligan 

Dr. Mårten Stenberger till Grön-
Hela regeringens detektiv-depar- land möjligen också t"ll 

tement har av president Hoover ' A .. 1_ 
1 

För PUGET SOUND POSTEN 
från S. A. N., Stockholm 

beordrats att sättg} i gång en in- ~a . Den 27 april antog den svenska 
tensiv spaning efter Lindbergh- För PUGET SOUND POSTEN riksdagen, därtill nödd och tvun-
barnets rövare och mördare. Även från s. A. N., Stockholm gen, ett regeringsförslag om en 
är polisen i flera av staterna --- ytterligare ökning av de redan 
verksam för att söka bringa ljus En svensk-dansk arkeologisk ex- förut betungande skatterna på mo-
i den sorgliga affären. Tre eller pedition kommer inom kort att torfordon, bensin och bilringar, 
fyra personer hava arresterats avresa till Grönland för att defi- varigenom staten tillföres en ex
men ingenting har tillkännagivit~ nitivt söka fastställa orsakerna tra inkomst av 15 miljoner kr. -
s?m bevisar att misstankarne va .. 

1 

till att ?en .. koloni. som .. vikingar Samti~gt gav fin~nsminis.~er Felix 
nt grundade. Chefen för New anlade pa gronlandska vastkusten Hamrm en redogorelse for stats
Jersey polisen uttalar dock gott gick under i mitten eller slutet av finansernas läge, som klargjorde 
hopp om att de skyldiga inom femtonde århundradet. Möjligen för envar att kraftåtgärder äro 
kort skola infångas. fanns det ännu på Columbus tid av nöden, om statens finanser 

Emellertid har det uppdagats en .. kvarleva av denna koloni på skol~ i fortsättningen kunna hål-
att överste Lindbergh blivit be- Gronland. las llk~ sunda som hittills. 
dragen på många sätt. Förutom Det var under försöket att från Betraffande det finansår som 
det att han utbetalate den fordra- Island nå Grönland som Leif utgår den sista juni bekräftade hr 

E1iksson upptäckte Nordamerika Hamrin att beräkningarna i bud
och det var hans berättelse om geten inte stå sig. Utgifterna sväl
detta bördiga "Vinland," som för- .la som vanligt över de beräknade, 
anledde nordbornas kolonisations- denna gång med ungefär 15 mil
försök i Nya Englands 'stater nä- joner. Inkomsterna ha däremot 
ra ett halvt årtusende innan Co- sinat starkare än man trodde hö
lumbus av passadvindarna fördes sten 1930, då beräkningarna gjor
till Västindien. des. De stanna omkring 10-11 

med barnarövarne och hade reda Varför nordborna kallade den miljoner under de beräknade. Ett 
på deras tillhållsplats och deras av en väldig inlandsis täckta ön nettounderskott på 20-25 miljo
rörelser ledde han Lindbergh till för Grönland är obekant. Kanske ner ~r alltså det sannolika, när vi 
att företaga långa, fruktlösa ex- den första upptäckaren, liksom se- nå fmansårets slut. För att täppa 
peditioner både till lands och sjös. nare tiders emigrantvärvare och detta hål kräves halva kassa
N u sedan barnets lik funnits har tomtförsäljare, ville locka till del- fonden. 

de lösensumman $50,000 utan att 
återfå barnet, har han underhål
lits med falska uppgifter och upp
lysningar av en bland sina be
trodda medhjälpare i sökandet. 
Denne är John H. Curtis, en 
skeppsbyggare i Norfolk, Va. Om
talande att han stod i kontakt 

Finansplanen för det år som 
börjar 1 juli fick riksdagen sig 
förelagd i januari, men nu måste 

han bekänt, att alla hans histo- tagande i det av honom ledda ko
rier blott voro diktade inbillnings- lonisationsföretaget genom att ge 
foster. Hans avsikt tros hava va- det nya landet ett tilltalande 
.rit att förtjäna pängar genom att namn. Säkert är emellertid att på man. räk~a ~ed dess inkomster be
meddela sensationella tidningsno- Grönland bildades en nordisk ko- tydligt, atmmstone 15-20 miljo~ 
tiser. Han ursäktar sig med att loni - huvudsakligen av norrmän ner. Några prutningar på ut
han på senare tiden varit vimmel- och isländare men även med ett giftssidan blir det nog däremot ej, 
kantig i följd av ekonomiskt bry- svenskt inslag, väl huvudsakligen tvärtom komma utgifterna sanno
deri. Möjligen kommer han att från nuvarande Bohuslän - vilken likt att bli något större, tack vare 
åklagas för svekligt förfarande. så småningom växte så att den ökat behov av medel till arbets-

100 OMKOMNA VID FAR
TYGSBRAND 

omfattade omkring 300 gårdar, 15 lösh~tsunderstö~: Man torde allt
kyrkor och flera kloster med en så fa lov att rakna med ett hål 
befolkning av i runt tal 3,000 per- på 20-;-25 miljoner, som måste 
soner. De första kolonisterna ha- fyllas. Därtill räcker ej återsto
de dyrkat Thor och Oden men den av . kassafonden, utan nya 
kristendomen vann så små~ingom skatter bli nödvändiga. 

I november 1930 bragte kapten 
Fried sitt skepp utmed sidan av 
den svenska fraktångaren Ividia, 
som höll på att sjunka utanför 
New Foundland kusten. Samtidigt 
ankom Cunard liniens Mauritania, 
och de båda skeppen lyckades 
med knapp nöd att rädda Ividias 
besättning, 27 man. Kapten Fried 
fick mottaga tack och Vasa or
dens riddarkors av kung Gustaf. 

dares kulor. I lördags blev näm
ligen Suyoshi Inukai, Japans åldri
ge premierminister ihjälskjuten i 
sitt hem i Tokio av en grupp mi
litära terrorister. Kort efteråt ar
resterades 18 unga officerare så-I si.~t utlåtande koi:imi.~ san~ingcn I F1·ansk exkursionsångare går un-
som misstänkta för dådet. Detta narmare om han i stallte for att der i Röda Havet 

insteg och Grönland blev ett bi- Främst komma väl dessa skat
skopsdöme. - Politiskt bevarade ter att drabba lyxkonsumtionen, 
nordmännen på Grönland dock sin främst då spriten och kaffet. Möj-

Kapten Fried är 55 år gammal, 
född av svenska föräldrar i Wor
cest.er, Mass. 

INDUSTRI-MAGNATER 
AVUDt~A 

var det tredje mordet av fram
stående japanska statsmän inom 
loppet av ett par år. 

Rätt länge har det rått bitter 
meningsskiljaktighet mellan de 
civila och militära myndigheterna 
i Japan i följd av kampanjen i 
Mandsjuriet och Shanghai expedi
tionen, Det rapporteras att ar
men fordrar ett strängare poli~ 
tiskt program än regeringen är 
villig omfatta, och det har även 
varit tal om bildandet av ett slags 
fascist-parti i landet. 

William H. Todd och kapten Ro-J Finlands nyaste expeiriment 
bert Dollar tvivelaktigt 

I söndags avled skeppsrederi: I Den olagliga sprittrafiken fortfa-
ägaren William Henry Todd i rande ett allvarligt problem 
Brooklyn i följd av olyckshän-
delse. Han råkade falla utför en I Nyligen hölls i ständerhuset 
14 fot ~ög tr3:~puppgång därvid Helsingfors ett_ k.o n stituerande 
huvudskalen bracktes, och han möte för orgamsationen Medbor
dog kort efteråt. Todd vår 64 år) gerligt Ansvar, vars uppgift är 
gammal, och det antages att han att samla alla folklager till kamp 
träffats av ett svindelanfall. . mot den olagliga sprittrafiken och 

Todd började vid 16 års ålder alkoholmissbruket, som trots för
sin bana som hjälpare i en smed- budslagens slopande synes vara i 
ja och dog som ägare till ·stora tilltagande. Till mötet hade in
skeppsvarv i Brooklyn, Portland, funnit sig cirka 200 delegater, där
Ore., Tacoma, New Orleans och ibland tjänstemän, representanter 
Mobile. för universitetet och affärsvärl-

... * * den, fria yrkesutövare samt jäm-
Kapten Robert Dollar, 88 år,' väl kropp~.arbetare'. 
l d · ·· d gs natt i San Fran-1 Sedan förslaget till stadgar god-av e i son a .. . . 

cisco efter två veckors sjukdom kants beslöts enhall!gt .konstituera 
i lunginflammation. Kapten Dol- föreningen :v.iedborgerhgt Ansvar. 
lar var den störste och förnäm- I styrelsen mvaldes 8 medlemmar 
ste skeppsägaren på Pacific ku- och 2 suppleanter. 
sten och hans nam:ii. känt i nästan 
alla världens kanter dit hans flot
ta av handelsfartyg nådde fram. ALBERT B a FALL ATER 

säga 'inga rika män' sagt 'icke så 
rika som de förut varit.' Detta 
hade passat bättre, ty han för
klarade själv att han varit mäkta 
rik och aldrig trott förr än nu att 
han skulle få pänningbekymmcr. 
Den ekonomiska omläggningen och 
reorganisationen som nu pågår 
här i landet, gör underliga ting 
med rikedomen. En stor oläglig
het är att de mycket rika, grub
blande över prisfallet i deras vär
de- och säkerhetspapper, äro så 
pessiinistiska att de indraga sina 
pänningar och äro ovilliga att låta 
dem cirkulera och. arbeta. Deras 
verop över tidsförhållandena äro 
högljuddare .och göra mera skada 
än de arbetslösas. Påtagligen 
kunna de rika icke i längden för
bli rika, om icke alla samhälls
klasser känna sig ekonomiskt 
tryggade. Vi äro alla i samma 
båt." 

Wickersham förordar för
budsomröstning 

Tillstyrker opolitisk referendum 
om1·östning 

George Wickersham, ordförande 
i Hoovers famösa kommission för 
befrämjande av laglydighet och 
lagtillämpning, förklarade sig här
om dagen vara i favör av referen
dum-val angående prohibitionen. 
Han rekommenderar att omröst
ningen genom opolitiska statskon
ventioner sker något år, då det 
icke förekommer presidentval, så 
att folket kan µttala sin mening 
utan påverkan av parti-politiska 
frågor. 

Ett finskt-ryskt fredsfördrag PÅ FRI FOT Tillspord om k o mm i s sionens 
har undertecknats av Finlands ut- --- konklusion rörande förbudet sva-
rikesminister M. Yrjö-Koskinen Förre utrikesministern Albert B. rade Mr. Wickersham: "Kommis-
och Sovjetrysslands minister till Fall har i dagarna utsläppts ur sionen var emot upphävande av 
Finland M. Maisky. Enligt orda- statsfängelste i New Mexico, efter 18de amendementet, men sex av 
lydelsen i detta fördrag skola alla statsfängelset i New Mexico, efter medlemmarne ansågo att det icke 
konflikter uppgöras på fredlig att ha avtjänat ett nio månaders varit en success i sin nuvarande 
väg, d. v. s. av en kommission med oljeskandalerna under prcsi- form. Majoriteten var enig om 
som är sammansatt av två finlän- dent Hardings tid. Domen lydde att såvida amendementet revide
dare och två ryssar. Detta för- I på ett å;rs och en dags fängelse rades, det skulle lyda sålunda, att 
drag är ett tillägg till den över- men avkortades på grund av gott kongressen hade myndighet att 
enskommelse som de två länderna uppförande till 9 månader och 19 reglera tillverkning, försäljning 
ingingo i januari, i vilken de lova dagar. Hans helsa har under fän- och transport inom Förenta Sta-
att icke anfalla varandra. gelsetiden betydligt förbättrats. terna." 

, . . självständighet. !igen kommer Sverige även att 
l Stat~ pa en exkurs10ns~npp mel- . Dessa nordiska kolonister på följa Danmarks, Italiens samt åt
dan d o;ienten ,?c~ Fra!lknke fatta- Grönland levde på jakt, fiske och skilliga andra europeiska länders 
~ e nya .s~athga franska ,~ot?.r- boskapsskötsel samt på handel exempel och införa skatt på re

s eppet ,:1'hil!ppar. el~. oc~ forstor- med nordvästra Europas länder, staurangbesök. 
d:s a: !agorna: Besa~.tnmgen och där de mot pälsverk, narvalshorn I jämförelse med budgetens slut
~ ssa,t~;~ne I n b e r aknade voro och valrossbetar tillbytte sig så- summa är dock den beräknade 
~ver tb ... ~~rsoner ombord. ~I- dana produkter som deras karga bristen synnerligen obetydlig, inte 
. en .. u rot a f~:tyget befann sig hemtrakter ej kunde frambringa. minst om man betänker de belopp 
i Roda havet nara den arabiska 0 å t f .. ku . . . · . . Fr,?-n Europa men sannolikt också som g t orlorade genom Kre'!-1-

d 
sten. Hemska scener bevittna- fran Nordamerika erhöllo de ock-; gerkraschen. Underskottet beror 

es ombord d' f lk t t ·· d 
h 

,_.. a' fa.. ~ e r~.ng es så det trävirke av vilket de bygg- dock icke så mycket på denna 
oc Kampa _e ortv1vlat for att d . , k h ' h I ·· d ·· 
k 

. 
1 

. .. . - e sma hatar och uppförde stom- rasc som pa e a varl ens nod. -. 
SI tr"' 

1 
.. d , · marna av sma huvudsakligen av age. enna . omstand1ghet och omma i 1 v r a d d nmgsbåtarne . i·· D ·· · 

, u 10en an an de tva engelska sten och torv byggda hus Hur det sätt, på vilket regering och 
angare, som sto o bi och räddade 1.. v· .. · ·k d · · f'. t , , .. . . ange mlandsfarderna fortgingo n s ag visa sm oresa s att, som 
sa manga som moJligt Man be- . f. · · · ··k t l · t b .. d ·. 

1 
d.. vet mgen, men fynd av kläder på mansm1rustern uttryckte sig, re-

ra nar an a e ran a til ods el- I .. 1 .. d 1 I · t•d b.. · · f .. I d k d fll 
10 

. I gron an s m gravplatser ha gett va seg en i I , or eJ mmst or 
er run na e i 0 eller flera. vid handen att Erik Rödes ätt· utlandet vara ett bevis för att 

NAKENHET KOST'AR 
3 ÅRS FÄNGELSE 

lingar ännu i Början av det fem- Sverige trots ögonblickets svårig
tonde århundradet följde det eu- heter har sundare statsfinanser än 
ropeiska modets växlmgar, fast I de flesta andra länder i världen. 
det nog tagas för givet att de 

334 medlemmar i Doukhobors I grönländska sprätthökarna och de· 
sekten, som framhärdar i tron att ras damer voro några år efter sin Grekland väntas överge guld-
åtminstone tillfälligtvis gå nakna tid. myntfoten. En Athenkorrespon-
för at tvinn~ "livsens kr?na," ar- De hade för övrigt annat än dent tror sig veta, ~tt Venizelos 
resterade~ harom dagen i. Nelson, klädbekymmer att tänka på. Skel- komme~. att .arbeta for guldmynt
B. C., dar se~ten h.ar sitt hög- letten av dessa fjortonhundrata- fotens overgivande och skapandet 
kvarter. I sallskapet voro 247 lets nordmän frå G .. 1 d . av ett avbetalningssystem för gäl-.. h 

87 
k . n ron an visa d d 

man oc vinnor, som mar- att de voro småväxta och av allt an et av Greklands kommersiella 
scherade i parad genom stadens att do··ma i· h.. d d d skuld. Han lär enligt korrespon-' . . og gra egenerera e. .. . . .. 
gator. Enligt rapporten voro de Bristen på tillförs 1 tt bl d denten vanta Sig, att de utlandska 
mer nak~a än Adam och Eva, ty kanske också en e e::or~g :ch fordringsägarna äro villiga att lå
de voro icke ens utstyrda med fi- olämpli·g d. t , d t.d . na Grekland pängar för att det .. .. . ie -- pa en i en vis- .. 
konalov. De domdes till tre års ste man ·ng t' .t . skall kunna betala rantorna på 
ars angelse, men fångvakten ha- framkallade SJ. kl' f .... dr. eras egna fordringar. 
' f.. j 1 en mg om vi arrnner - d 

d 
··
1
d·gt b ·· u iga oran mgar 

e va 1 esvar med att inrym- i människornas kroppsbyggnad. 
~a a~a k ?.ch skaffa dem någon Sannolikt var det dessa omstän
s ags e ladnad. digheter, kanske i förening med 

Noerlund, resa till Grönland. Dr. 
Stenberger hoppas framdeles även 
bli i tillfälle att undersöka de förlusten under storm av deras 

~TA'il LTRUSTEN NED~ ÄT· I ~jögående fartyg eller en förhä::- fornlämningar i Massachusetts och 
U I U Jande farsot, som kom de nordi- andra av Nya Englands stater, 

TER A
0 TER lo·· NERNA ) ska kolonisterna på Grönland att vilka förmodas vara av nordiskt 

dö ut. Förut har man trott att ursprung. Helt säkert skulle en 
de gått under i strid med från skandinavisk arkeolog vilken .som 

United States Steel Corporation \nordväst framträngande eskimåer, dr. Stenberger specialiserat sig på 
nedsatte den 15 maj lönerna med I men detta kan på sin höjd anses undersökningar av nordiska bo
omkring 15 procent. Detta är an- ha varit en bidragande orsak. platser från ifrågavarande tid, ha 
dra gången firman vidtagit en lik- Det är för att söka bringa yt- större möjligheter än någon an
nande åtgärd de sista månaderna. terligare ljus över den nordiska nan att bringa klarhet i det dun
Den 1 oktober förlidet år börja- j koloniens liv och leverne och slut- kel som fortfarande vilar över 
de lönenedsättnimren med 10 nro- 1 li!ra underEåne- som i sommar Vinl,:i.nil.><far>J.rn . .Hfl iii!P.n o~h ä.vP.n

cent. - - I d;n svensk~ arkeologen dr Mårten tyr. De nuvarande ekonomiska 

Brittiske premierministern Ram
sey MacDonald har måst underka
sta sig en andra ögonoperation. 

Stenberger, känd bl. a. genom si- förhållandena i Sverige ge. emeller
na undersökningar av bebyggelsen tid föga hopp om att en svensk 
på Öland under folkvandringsti- arkeologisk expedition skall bli 
den, och hans danska kollega dr. möjlig under de närmaste åren. 





Fredagen den 20 maj,· 1932 

SVERIGE· NYHETER 
NORRBOTTENS LÄN 

Ett hundratal småbrukare inom 
Råne övre älvdal höllo den 17 
april ett möte i Gunnarsbyn. I 
en skrivelse till länsstyrelsen 
framhålles den svåra belägenhet, 
som ortens befolkning kommit i 
på grund av arbetslösheten genom 
att skogsdrivningarna i vinter en
dast omfattat en tredjedel av det 
normala. Vid det stundande vår
bruket äga ortens bönder icke 
ekonomisk bärkraft för inköp av 
utsäde eller gödningsmedel. På 
grund härav yrkas att länsstyrel
sen måtte hjälpa dem i deras 
svåra läge. 

7:4 ·:+ * 
SKARABORGS LÄN 

Tre månaders fängelse för hem
bränning. För upprepad olovlig 
tillverkning och försäljning av 
brännvin dömdes sadelmakaren Li
nus V. Svensson i Ellakvarn, Fal
köping, av Falköpings rådhusrätt 
till sammanlagt tre månaders fän
gelse och att i tillverkningsskatt 
utge 3,900 kr. 

40 kreatur innebrända vid Vara. 
Tidigt på morgonen den 19 april 
utbröt eld i ladugården på Le
vene egendom en mil utanför 
Vara. Inom loppte av en timme 
hade häst- och kostallarna, lador 
och loge nedbrunnit. Alla nöt
kreatur, ett 40-tal, innebrändes. 
Vara brandkår ryckte ut men 
kunde icke göra mer åt den väl
diga branden än att rädda en ic
ke fullt färdig magasinsbyggnad. 
Gården äges av godsägare J. L. 
Johansson. Det brunna var för
säkrat till obekant belopp. 

* * * 
STOCKHOLMS I,ÄN 

Ett uppscendeväekande bedrä
geri. En arrendator, som vid ar
rendetidens utgång smel från fem 
års obetalda avgifter och därjäm
te tog en hel kreatursbesättning 
samt diverse andra ägodelar med 
sig på flykten efterspanas för när
varande av landsfiskalen i Kniv'
sta. Den bedragne är ingeniör 
Hjalmar Holmqvist, 90 år gammal, 
som för några år sedan återvände 
till Sverige från Amerika, där han 
varit verksam som arkitekt. År 
1926 arrenderade han ut sin egen
dom, Eggebyholms gård i östuna 
socken, till den nu försvunne ar
rendatorn, vars namn är Elis 
Eriksson. Det årliga arrendet 
uppgick till omkring 2,000 kr. och 
i bestämmelserna ingick även rät-

GöR SVERIGERESAN MED 

RIKA 
LINIE.N 

BILLIGT 

ATT LEVA 

I SVERIGE 

Lägsta biljettpriser på 
många år 

Den NYA Turistklassen 
(f. d. Andra Klass) 

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

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

Tredje Klass 
Kungsholm och Gripsholm 

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

östg ..... $75 Tur och retur $125 

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

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

Återresan kan ske när som helst 
inom två år. 

'l'urlista från New York: 
GRIPSHOLM ..........•..... 28 Maj 
KUNGSHOLM ............... .4 Juni 
DROTTNINGHOLM ......... 18 Juni 
GRIPSHOLM ................. 2 Juli 
DROTTNINGHOLM .......... 16 Juli 
GRIPSHOLM ................ 30 Juli 

Följ med en av våra 
Sällskapsresor till Skandinavien 
Alla utgifter, från New York till
baka till New York, inbegripna. 
25 dagar $172 - 31 dagar $198 
35 dagar $218 - 42 dagar $266 
45 dag-.tr $283 - 50 dagar $308 
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tighet för arrendatorn att använ- { VÄSTERNORRLANDS LÄN J mig under dagen. Sådant. händer. 
da kreatursbesättningen, 5 hästar Ifommunalfullmäktige i Njurun- ~ Men varför inte vänta tills 
och omkring 15 kor samt gårdens da ha beslutat sända en deputa- den dagen kommer? 
jordbruksredskap och övriga in- tion för att hos arbetslöshetskom- - Nej, det är just där det lig·· 
ventarier. Förutom djuren hade missionen framlägga kommunens ger. Jag vill förebygga det redan 
ett större parti ved och hö för- brydsamma läge och begära ökat nu, ser du. Om jag skulle slunga 
svunnit, och dessutom lämnade statsbidrag för kontantunderstöd ur mig något som sårar dig, så 
arrendatorn stället utan att ha er- åt de arbetslösa. Kommunens al- var snäll och överse med mig. 
lagt mer än omkring 1,000 kr. i la lånemöjligheter äro nu utnytt- Försök att behärska dig och låt 
ersättning för arrendetiden. Med jade och minst 100,00 kr. erfor- bli att svara. 

ta .på mig ett slag. Måste ner 
till stamlokuset och tala om för 
de usla ungkarlarna hur under
bart det är att vara gift. 

SA MYCKET BÄTTRE VAR HAN 

Hans pappa är arkeolog. 
- Vad är det? 

Och det frågar du! 
- Vet du det, va? 

~ BAY CITY MARKET 
J. A. JOHNSON 

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

1144-46 Pacific. Ave. Tacoma 

ägarens goda vilja hade han år- dras till juni för att möta de lö
ligen lämnat reverser på beloppen, pande utgifterna. Antalet arbets
och dessa reverser betraktas nu lösa inom kommunen är åtskilligt 
som skäligen värdelösa. Värdet över 1,000. 
av det försnillade upspkattas till 
omkring 19,000 kr. 

P1·ästen bjöd tjuvarna på supe. 
Pastor Sven Odenrick i Eds präst
gård hade en natt nyligen besök 
av ett par objudna gäster i sin 
matkällare. På grund av tidigare 
inbrott hade han uppmonterat en 
alarmledning från matkällaren till 
prästgården med en alarmklocka i 
sovrummet. Vid 3-tiden på nat
ten ringde denna, och prästen 
kom på två yngre män i källaren. 
"Upp med händerna!" ropade han. 
Detta åtlyddes omedelbart, och 
tjuvarna, som hunnit dricka ett 
par pilsner, ropade: "Skjut inte, 
skjut inte!" Pastor Odenrick tog 
dem med sig upp i köket, där han 
tog reda på deras förhållanden, 
lät nåd gå för rätt och bjöd se
dan tjuvarna på mat. Och dessa 
läto sig väl smaka. De fingo se
dan lämna prästgården. 

·» * -}(-
VÄRMLANDS LÄN 

Donation. Framlidne bergsin
geniör Carl Julius Carlsson, Fi
lipstad, har donerat sammanlagt 
15,000 kr. till minnesfonden i Fi
lipstads stad och Färnebo socken. 
Räntan på kapitalet skall efter 
viss tid utgå till äldre pensionärer 
på församlingarnas ålderdomshem 
samt till kyrkans prydande och 
underhåll ävensom till gravars 
skötsel m. m. 

Do,nation till Nyeds socken. Sy
skonen Sofia, Johan och Bengt 
Gustaf Jansson i Norra Norum, 
av vilka den siste avled under 
fjolåret, ha testamenterat sin ef
terlämnade kvarlåtenskap, vilken 
enligt bouppteckningen utgör 50,-
000 kr., till Nyeds socken. Kom
munalnämnden skall förvalta do
nationen under namn av "Sysko
nen Janssons i Norra Norum 
fond." Avkastningen skall använ
das till understöd åt obemedlade 
personer inom kommunen, vilka 
icke åtnjuta fattigvårdshjälp. 

+:- ·X- -)f 

VÄSTMANLANDS LÄN 
Tonläggning av A1·bogaåns om

givningar. österbygdens vatten
domstol har fastställt av veder
börande synemän avgivet utlåtan
de rörande torrläggning medels 
invallning av marker, tillhörande 
Svarthälls gård samt b y a r n a 
Skäftruna och G r a nhammar i 
Kung Karls socken. I utlåtandet 
lämnas tillstånd till företagets• 
utförande och föreskrives, att 
detsamma skall vara färdigt den 
1 oktober 1933. Jordens förbätt
ringsvärde efter torrläggningens 
genomförande beräknas till 63,282 
kronor. 

-;.;. ·X· -;+ 

VÄSTERBOTTENS LÄN 
Drunlmingsolycka. Den 21 april 

påträffades utanför Siikajoki i 
Finland liket efter en man, som 
förmodas ha drunknat på den 
svenska sidan. Av funna papper 
att döma skulle det vara frågan 
om, en viss Edva.rd Lindberg från 
Umeå. 

Inför i n s kl'ivningsrevisionen i 
Västernorrlands län förelågo den 
22 ,april till behandling 168 fram
ställningar från värnpliktiga om 
befrielse från värnplikten, varvid 
28 anförde religiösa och 140 eti
ska skäl. Inskrivningsrevisionen 
behandlade alla framställningar 
utom ett par, för vilka en del 
uppgifter skola inhämtas. Fyra 
ansökningar avslogos på grund av 
att fullständiga ansökningshand
lingar saknas. över de bifallna 
f r a m s t ällningarna har överste 
Evers i åtta fall anfört reserva-
tion. 

·}i- t:· 

öREBRO LÄN 
Bofors .!{Ör patronhylso:i; åt Tur

Idet. K. m :t har bifallit en 
framställning frän Aktiebolaget 
Bofors om tillstånd att vid ammu· 
nitionsfabriken låta tillverka 48,· 
000 7.5 cm. patronhylsor, avsedda 
att ingå i en leverans till Turkiet. 

«- * * 
öSTERGöTLANDS LÄN 

Medaljutdelning i Fornåsa kyr
ka. Kyrkovärden Gust. Eriksson, 
Komorp, Fornåsa, har tilldelats 
konungens medalj i guld av femte 
storleken för medborgerlig för· 
tjänst. Det högtidliga överläm
nandet ägde rum söndagen den 10 
april i Fornåsa kyrka. Efter hög
mässans slut framträdde kommi
nister Ellborg jämte medaljören i 
koret och höll ett anslående tal, 
däri han framhöll betydelsen och 
lyckan av att tjäna. Han tackade 
hr Eriksson å församlingens väg
nar för hans långa och plikttrog· 
na verksamhet , inom kommunen 
och fäste medaljen på hans bröst. 

Gammalt säteri bYter ägare. Di
rektör och fru Axel Lindmark, 
Stockholm, ha av häradshövding 
Helmer A :son Sjöberg, Stockholm, 
inköpt Mauritsbergs säteri vid 
Bråviken för 350,000 kronor. I 
köpet ingå bibliotek och möbler. 

FöRSTA TRÄTAN 
Svanlunds voro lyckliga. Lyck

ligare än de flesta. De voro ny
ligen hemkomna från sin första 
och kanske sista bröllopsresa. Och 
då förstår ni själv. De kände 
verkligen att det var vår. Vår 1 

luften och vår ute och vår inne. 
Svanlund hade just tänt sin för

sta cigarr i det nya hemmet. Med 
sin hustrus benägna tillåtels.e. Nu 
lutade han sig bekvämt tillbaka 
i en av avbetalningsfåtöljerna. -
Fru Svanlund satt bredvid honom. 
Nära. Mycket nära. Hon var ung 
och söt och kelsjuk som en duva. 

- Tänk du, Maja, ännu ha vi 
inte haft vår första träta, sade 
Svanlund och blåste djärvt ut ett 
rökmoln mot de bländvita gardi
nerna. 

- Och jag hoppas att vi aldrig 
få uppleva det heller, sade Maja 
med övertygelse. 

Svanlund log litet ironiskt och 
smått överlägset, som om han 
visste bättre och var beredd på 
allt. 

- Men du menar väl inte, att 
jag skulle tåla mig med vad som 
helst, om du vore arg och retlig? 

- Varför inte? Jags kulle för
hålla mig på samma sätt mot dig. 

Fru Svanlund såg smått förar
gad ut. - Jag tycker du gör dig 
onödiga bekymmer, sade hon. 

- Jag gör mig inga bekymmer 
alls, sade Svanlund. Det är av ren 
omtänksamhet jag fört det här 
på tal. Jag vill att vårt äktenskap 
skall bli idealiskt på alla sätt. 

- Om det beror på , mig, så 
finns det ingen anledning till att 
det inte skulle bli det. 

- Har jag kanske påstått det? 
- Du lät påskina det. Du lät 

påskina, att jag skulle bli arg -
att jag skulle förlora tålamodet 
en vacker dag. 

- Du pratar! Jag bara bad dig 
att försöka ha överseende med 
mig och inte fästa dig vid det, 
om jag var retlig någon gång. 

- Just det, ja! Du ansåg dig 
behöva lära mig det. Det är skam
ligt av dig. 

- Skamligt. Vad menar sfu? 
- Vad jag säger. 
Svanlund intog en lugn och tå

lamodig hållning. - Ja, min lilla 
vän, där ser du min varning var 
välbefogad, sade han. Nu äro vi 
·faktiskt på god väg att råka i 
gräl! Visa nu att du kan behär
ska dig. 

Vem var det som började? 
Det var då inte jag. 
Jo, det var just vad det 

var. Du har faktiskt riktigt lagt 
an på att reta upp mig för att få 
i gång ett gräl. 

- Hur kan du säga något så
dant? 

- Därför att det är sant. Al
drig hade jag trott att du var så 
nedrig och grälsjuk och dum och 
.... Usch vad jag ångrar, att 
jag gifte mig med dig! Nu reser 
jag hem till mamma! 

Svanlund reste sig upp. 
Seså, min lilla vän, seså, sa

de han. Tag det lugnt. Det var 
tråkigt, att det skulle sluta så 
här. Men kom ihåg, att det inte 
är mitt fel. Nu är det nog bäst 
att jag lämnar dig ensam en stund. 

Fru Svanlund störtade ut ur 
rummet som en virvelvind. En 
org och ledsen och regnförande 
virvelvind. Svanlund kastade en 
blick på sin klocka och mumlade 
smått generad för sig själv. 

- Jag kanske gick litet väl 
långt. Men jag måste ut och luf-

- Nä, men jag frågar åtmin-
stone inte! 

Kunde knappast sova 
"Under ett helt år led jag av 

huvudvärlr, svindel och uppkast
ningar. Jag kunde knappast sova 
och kunde under dagen ej sköta 
mitt arbete. Några få flaskor av 
Dr. Peters Kuriko ha gjort mig 
frisk och stark nog att åter utfö
ra mitt arbete," skriver fru Paul 
Lutz, Oregon City, Ore. Genom 
sin verkan på matsmältningspro
cessen, underlättar denna välgö
rande medicin näringsprocessen, 
och genom sin inverkan på tar
marna, befrämjar den avsöndrin
gen av onyttiga ämnen. Dess re
gelbundna bruk tid efter annan 
skall betydligt hjälpa er att bi
behålla god hälsa. Fråga ej efter 
den hos apotekarn; endast lokal
agenter, anställda av Dr. Peter 
Fahrney & Sons Co., Chicago, Ill., 
kunna tillhandahålla densamma. 
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PRINS WILHEL:M 

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 
1125 Tacoma Avenue 

till ett pris av 

Endast 75 cents. Skriv nn! 

TI G 

WE ARE fully equipped to 
do every kind of print

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

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

"Efficie:ncy spells ~nomy" 

IPuget Sound Publishing Company 
1125 Tacoma Ave, So Telephone Main 2520 

0 

Skriv i dag efter 
PAS 

Till SVERIGE 
, - Det hoppas naturligtvis jag I 
också, sade han, men jag är ty
värr rädd för att det inte går att 
undvika. 

uppseendeväckande 

HEMMETS HÄLSO=BOK 
TREDJE KLASS 

TURIST KLASS 
$73 
$96 

CABIN (Minimum) $112 
(Frederik VUI obetydligt högre) 

Inga prisförhöjningar i sommar
säsongen 

Stor Reduktion på T'ur- och Retur
biljett, gällande i två år. 

r 1 Likaledes stor reduktion på 
järnvägsbiljetter i förbindelse 
med Scand. American Linien. 

Avseglingar från New York: 
UNITED STATES ......... 14 maj 
FREDERIK VIII ........... 28 maj 
UNITED STATES ......... 18 juni 

l Slut Eder till "Scandinavia.n l 
Fraternity" ·Exkursionen med 
"Frederik VIII" den 28 maj. 

T-Iänvänd Eder till närmaste agent 
för 

- Vad kommer dig att tro det? 
- Det brukar vara så. Och det 

är helt naturligt att det måste 
uppstå en del tvister innan två 
olika naturer hinner vänja sig vid 
varandra. Men låt oss försöka 
förbygga det. 

Svanlund lutade sig fram och 
fattade sin hustrus hand. - Älsk
ling, sade han, jag har tänkt på 
detta och är fast besluten att så 
långt möjligt undvika varje an
ledning till missämja. Men bättre 
förekomma än förekommas, om 
det nu skulle komma en liten fnur
ra på tråden. 

Fru Svanlund betraktade sin 
man med mild förvåning. 

- Jag förstår inte riktigt vad 
du menar, min vän, sade hon. Vi 
älska ju varandra. Och allt är ju 
så bra som det kan vara. 

Nervösa rubbningar 
Nervositet 
Störningar i mage och 

tarmar 
Vattsot 
Förstoppning 
Reumatism och gikt 
Bensår 
Åderbråck 
Svårläkta sår 
Blodbrist och bleksot 
Allmän svaghet 
Struma 
Blås- och njurlidande 
Förkylning och hosta 
Snuva och heshet 
Gall- och leversjukdo• 

mar 
Luftrörskatarr 
Hudsjukdomar 
Eksem 
Hudirritation och ut· 

Den är 
absolut I 

Hundratusentals :människor äro sju- ningar och räd hur man skall bli och 
ka och fortfa.ra att lida av olika sjuk- förbliva frisk. 
domar endast därför att de icke läst över 214,000 tacksägeLsebrev hava 
pastor Heumann.s berömda bok. mottagits. Ett världsrekord. 6 

över 8,000,000 exemplar av denna Xven Ni borde hava dem1a värde-
underbara bok, översatt till 12 olika fulla "vän" i Edert hem. I överens-
språk, hava spridits i hemmen över stä1runelse med pa.stor Heumanns vilja 
ihela världen. skicka vi den gratis och :franko utan 

På 128 sidor med över 200 illustratio- någon som helst förbindelse frän Eder 
ner beskriver denna bok på ett klart sida. 
och lättfattligt sätt, de vanligaste Insänd nedanstående Irnpong i dag. 
sjukdomarnas symptomer, av vilka en , 
del äro uppräknade här till vänster. L. HEC:l\IANN & CO., Ine. 
Den giver också detaljerade upplys- 34 East 12th St., New York City. 

.... ~~~-
! EU.!.'0:-J"G. 454SA 

L. lfiHJl\IANN & Co., Inc. . 
34 :E:t~t 14:,;i S;;., r-Tew l'.o;:k City. 

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 LINEI 
::!09 White Bldg., 4th & Union, Seattle 

MARTIN CARLSON I 
SCANDINAVIAN· 
AMERICAN UNE 

- Ja, det är nog sant. Men I 
en vacker dag jag komma hem 
trött och retsam från kontoret, 
och då kanske du inte kan sätta 

sJag 
Åderförkalkning 
Ålclerdomssvaghfft 
Hämorrojder 
Astma 

Godhetsfullt skicka n.,_ig gmt.i!:' i:><.'-h 
franl:o sai.1t utan w\;cn förbindelse 
fr:i.n min sid::t p::!.!:Lo1· L. Heumanns 
HEMMETS ll.iiLCO-BOK. 

1125 Tacoma A ve. Main 2520 
Hedberg Bros., 508% So. llth; John 
'foley, 306 Fidelity Bldg., F. C. Hew· 

son, 903 Pacific Avenue, Tacoma. 

1402 Third Ave., Seattle, Wasb. \dig in i min sinnesstämning. Det 
kan ha varit något som irriterat 

Andnöd 
Bråck 'O t t t I$$ f ~~O 0 o t 0 ....... 

.. 
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ka då filmen "Grand Hotel" fö
revisas därstädes. Greta ' Garbo 
innehar huvudrollen i stycket, och 
det anses vara lockande nog att 

'•.:;4 .:- * 
Vi önska rikta våra läsares upp

märksamhet på firman Bratruds 
annons å radio sidan. För den i 

som önskar god och säker för- · 
tjänst på sparmedel erbjudes här 
ett enastående tillfälle. Och om 

"W a.ltzer Vom Strauss" 
A German Musical Film with 

GUSTAV FROELICH and HANS JUNKERMANN 
Sätt edra sparpängar i verksamhe 

med 6 pct. vinst i "preferred certifi 
.cates" i Bratrud Mortgage & Realt) 
:Corpora.tion, 954 Commerce St. 

* * * 
1\-Iassmöte i nykte1·hetens intres

·se. Måndagskvällen den 23 den
. nes hålles ett större massmöte i 
.Svenska Tabernaklet, hörnet av 
lOde och I, kl. 8. Dr. Charles 
MacCaughey kommer att säga 
sanningen i nykterhetsfrågan. Det 
distrikt som särskilt kommer att 
representeras ligger mellan 23dje 
gatan och 6th ave., och mellan 
.Ainsworth och Tacoma avenue. 
Men detta hindrar ej andra intres
:serade som bo utanför detta om
råde att komma med på mötet. 
FOljande kyrkor ligga inom detta 
-Område och deras medlemmar 
uppmanas att bekantgöra mötet 
för befolkningen inom det angivna 
distriktet: Svenska Misionskyrkan, 
:Sjundedags Adventistkyrkan, För
sta Norska Luth. kyrkan, Första 
Svenska Baptistkyrkan, Första 
Lutherska Frikyrkan, Norsk-Dan
ska Metodistkyrkan, Elim Norska 
Luth. Frikyrkan, Första Tyska 
Baptistkyrkan, Bethel Baptistkyr
kan, Central Methodist kyrkan, 
Pentecostal kyrkan, Första Bap
tistkyrkan, Första Evangeliska 
kyrkan, Zion Lutherska kyrkan, 
cOCh den svenska Frälsningsarmen. 

* * * 
Från sjuksl•öteskolan i Tacoma 

General Hospital utexaminerades. i 
onsdags 24 elever vid graduations
högtiden, som hölls i Första Bap
tistkyrkan. Bland graduenterna 
märkas följande, som av namnen 
att döma tillhöra svenska famil
jer: Laurina Anderson, Elsie Carl
:Son, Evelyn Louise Carlson, Edna 
.Johnson, Marion Johnson, Helen 
Nordlund och Evelyn Swanson. 

* * ;., 

Martin Cal'lsons ångbåtsagen
tur meddelar att följande Tacoma
bor i dagarna avresa för ett be
:Sök i hemlandet: Den 23 ds. av
resa hrr B. M .. Anderson och Ru
dolf Hallstrom med Svenska Ame
.rikaliniens motorfartyg Gripsholm 
-och den 24de ds. Mrs. Ed. Person 
och dotter med Norska Amerik<i-
liniens Stavangerfjord från New 
York den 28de maj. 

·lf ·lf * 
"Akron" till Tacoma. Under 

kommando av svensk - ättlingen 
ko m m en dörlöjtnant Charli:es E. 
. Rosendahl kommer Akron, 'värl
,dens största och mest kostbara 
Juftskepp att inom kort göra en 
:Påhälsning i Tacoma. Det har 
nämligen bestämts att skeppet 
skall avgå nu på måndag frän 
Sunnyvale, Cal., där det är för
töjt, för att besöka Portland, As
toria, Grays Harbor, Olympia, 
Tacoma, Seattle, Bremerton, Eve
rett, Bellingham, Port Townsend 
och Port Angeles. Det är menin
gen att rundtrippen norrut skall 
göras utan mellanlandning på nå
gon plats, men dock hålles för
töjningsmasten å Fort Lewis fäl
tet i ordning, i händelse skeppet 
. av någon anledning skulle dröja 
,där. 

För några dagar sedan fick 
kommendörlöjtnant R. mottaga 
sorgebudet att hans fader Charles 
·Oscar Rosendahl, som var född i 
.Sverige och 64 år gammal, avlidit 
i sitt hem i Cleburne, Texas. 

* .:· * 
Drunlmingsolycka. 4-åriga Sun

ny Mary Sundström drunknade i 
tisdags i Steilacoom Lake, då hon 
föll från en båtbrygga, på vilken 
hon lekte. Hennes lik upptäcktes 
-och upptogs av en grannkvinna 
fem minuter efter det hon föll i 
'Vattnet, men alla försök att åter
väcka livet voro fruktlösa. Lilla 
Sunny Mary var dotter till Wm. 
Sundström, automobilhandlare i 
New York. Hennes moder dog 
för halvt annat är sedan, och fa
. dern sände då flickan till farför
äldrarne Mr. och Mrs. G. Sund
ström i Dupont. Olycksdagen ha
de hon rest bort för att helsa på 
hos sina morföräldrar, Mr. och 

· Mrs. E Collins vid Steilacoon1 
Lake. 

* ·l+ -:+ 

Tvist om livförsäkring. Mrs. 
Viola B. Swanson, änka efter Har
ry S., har uttagit stämning mot 

· Mutual Life Ins., Co. för att utbe
komma den avlidne mannens liv
försäkring $5,000. Bolaget lär 
"L---~ .. ~4-1-.. ..... '4- ... H- c'11TV"1'YV\aY1 i-111 Mr~ 

;;~~ce~wJ;;;ke,~";~d-·~ill~~~ --M~: j 
Swanson förut var gift men var 
skild ifrån, varför Mrs. S. icke J 

anser henne lagligen berättigad 
·till pängarne. Utslag i målet fäll-

des i onsdags och försäkringsbola- för en veckas tid fylla den stora 
get beordrades att äter 'Utbetala teatern. övriga mer eller mindre 
summan och giva pänningarne till framstående artister i filmspelet 
Mrs. Swanson. · · äro John Barrymore, Joan Craw- N' h" .. d E t'll M B t · d * ·r· .,. B h L' 1 i anvan er r i r. ra ru , 

. . ford, Wallace eery oc ione , ''nl' , k tt N' tt .. . sa var va ig pape a a 1 se 
Auto-doden. Runar W1ckmap, Barrymore. · p t S d p t 

23 å t 'll f M annonsen 1 uge oun os en. r, son 1 armaren agnus -;; ~' * 
Wickman nära Olympia, dödades Dömd county tjänsteman, Wal- ·ll * * 
i lördags natt, då hans auto med ter Zelinsky, f. d. biträdande coun- Maskinist omkommen. Dä ång-
full fart stötte mot ett broräck ty auditor, blev i tisdags av do- färjan Caroline, som gör regel
på Pacific landsvägen och tumla- mare Chapman dömd till från 3 I bundna turer mellan Seattle och 
de över ända ned i diket. Unge till 5 års fängelse i Walla Walla. Bremerton i lördags avgått från 
W. skulle vika undan för en mö- z. var anklagad för att genom Seattle, inträffade 30 minuter ef
tande bil men körde för långt åt falsk bokföring hava försnillat teråt en fruktansvärd explosion. 
sidan. Han dog på vägen till $3 385 av countiets medel under Maskinisten R. Gilberg blev svårt 
hospitalet. se~aste tre år. Det antages att skadad och avled kort efteråt. 

- 12-årige Keith Dodds, son till hans underslev i allt uppgått till Färjan drev redlös omkring på 
Mr. och Mrs. Rolf Dodds vid 6th $12,000,. men han kunde icke lag- sundet ett par timmar, innan en 
avenue, blev livsfarligt skadad i ligen ställas till rätta för de för- annan färja anlände och tog de 
tisdags, då han nära sitt hem snillningar han gjort sig skyldig skräckslagna passagerarne, över 
överkördes av Harry Crossmans till före 3-års perioden. 100-talet, ombord. En bogserbåt 
automobil. Förd till hospitalet .,,. * ·» utsändes och halade Caroline till 
avl~d gossen några timmar ef-

1 

Point Defiance buleva:den ska~l torrdockan i Bremerton. 
terat. förkortas med en tredJedels nnl .,,. ·r.· ·X· 

.. * ·» *. genom att anlägga routen via Största storsvindlaren i staten 
Dodsfall. Mrs. Sofia Nelson, 64 Pearl ·street från North 41st st. W 

1
. gt t d d h 

0 1 d · .. d · 'tt h as un on or e vara en e-
ar, av e I son ags I s1 em till parkinkörsporten. Kostnaden d t't 1 Ah' p· · 

.. A b d" h · 't b tt ers i e, som ira ierce, pres1-nara u urn, ar on van osa kommer att bestridas av statens d t . d f 11 d s ttl H . " . en i en a era e ea e ome 
1 17 ar allt sedan sm ankomst vägdepartement ur den så kalla-
från Sverige. Hon var medlem i de "farm-to-market" fonden. Savings & Loan Association, gjort 

sig förtjänt av. Som bekant har 
ett mångtal av detta slagets asso
ciationers presidenter gjort sig 
kända för bovstreck. Men Pierce 
är otvivelaktigt n :r 1. Han har 
genom bedrägerier och förfalsk
ningar tillnarrat sig och försking
rat $500,000, till större delen fat
tigt folks hårt förtjänta bespa
ringar. Han står f. n. inför rätta 
i en Seattle domstol. Det förmä-

svenska lutherska kyrkan i Ta- I ·Y.· .,. .:-

coma och hade en .stor vänkrets 
här i staden. Begravningsakten 
förrättades i onsdags av pastor E. 
A. Larson i lutherska kyrkan i 
Auburn. Mrs. Nelson efterleves 
av sin make John, dottern Mrs. 
Anna Carlson samt sönerna Ed
ward, Andrew och Gunnar. 

- Axel Berg, 39 år, avled i 
torsdags i sitt hem vid South 38th 
street. Han kom till Tacoma för 
10 år sedan och har haft anställ
ning i St. Paul & Tacoma såg
verket. Han efterleves av dottern 
Edith och systern Mrs. E. S. 
Wahlberg. 

·:+ ·i:· ·=·~ 

Frågan om skattereducering och 
lönesänkning utgjorde föremål för 
county commissioners mötesför
handlingar i måndags. Commis
sioner Kelly förklarade att han 
hade under förberedelse en plan, 
som han skall framlägga vid för
sta mötet nästa månad. Upp
manad att göra det redan nu, 
svarade han att han icke hade 
detaljerna fullt färdiga. Redan 
för tre veckor sedan framlade 
Carl Ostlund en ekonomi-plan, som 
avsåg generell lönesänkning med 
från 5 till 25 procent, men hans 
förslag blev icke sekunderat och 
har icke sedermera upptagits till 
behandling. 

·l· * * 
Lönesänkningsprotest. Medlem

marne i brandkåren protestera 
mot det av counciln fattade be
'llutct om 10 procents lönesänk
ning. Brandsoldaterna hava ,ge
nom presidenten i sin union noti
fierat counciln, att de skola hålla 
staden ansvarig för den del av 
deras avlöning som tillbakahålles 
enligt sänkningsbeslutet. De vid
hålla att counciln icke äger befo
genhet att ändra deras löneskala, 
som godkändes av de röstägande 
vid stadsvalet 1927. Förmodligen 
kommer frågan. att hänskjutas till 
domstol för avgörande. 

* * * 
Avlagda stadsarbetare. I enlig

het med det uppgjorda ekonomi
programet komma nio man i 
"public works" departementet att 
den 1 juni strykas från lönerul
lorna och avskedas åtminstone 
för tillfället. De äro A. M. Trues
dal, Julian Arntson, A. J. Ravetti, 
Maude Wells, 0. W. Eckman, 
Harold Shute, Ivan Dexter och 
Paul Cummings. Även är det på 
förslag att avskeda de tre vakt
männen på llth street bron, efter
som skeppstrafiken på kanalen 
avtagit så att bron mera sällan 
behöver öppnas. 

* ·lf * 
Broadway teatern, som en läng-

-~ 
1016 So. K St. B'way 2114 

Member "Red & White Stores" 
Etablerad 1895 

Jetland & Pa~agrntl, 912 Paci· 
fic avenue, ha allt vad en man 
behöyer av kläder och och ekipe
ringsartiklar, bästa kvalitet och 
rimligaste priser. Kom in och 
"nävetas" med Jetland; han är en 
gemytlig Nordens son, som gärna 
språkar bort en stund med en 
landsman. ~· 

-:·:· +:· ·:+ 

Den lokala ligan av "arbetslö
sa medborgare" anordnar ett 
statskonvent, som skall hållas här 
i staden söndagen den 29 maj. 
Avsikten är att bilda en statsliga 
och uppgöra planer för en natio
nell organisation av arbetslösa 
över hela landet. 

-:+ +:· 

Sinnesförvirrad och minnesslö 
begav sig 35-årige krigsveteranen 
Wm. Hipsley för två veckor sedan 
från sitt hem i Gig Harbor ut på 
en långväga vandring medtagande 
sina två barn, 8 och 4 år gamla. 
Han har allt sedan dess varit för
svunnen och förgäves ;eftersökts,1 
ända tills i måndags . då hans 
härvarande moder erhöll ett tele
gram från Big Lake, Minn., med 
underrättelse att han och barnen 
befunno sig därstädes. Huru el
ler på vad sätt han ditkommit, ha
de han glömt. Hipsley blev så
rad i huvudet av en granatskärva 
under kriget och har sedan dess 
tidtals visat tecken till sinnesför
virring. 

•;·;· ·:·:· •}:-

F1·älsningsarmen, 1114 So. 12th 
street. Lördag kväll kl. 8 hålles 
syföreningens försäljning. Många 
vackra och nyttiga handarbeten, 
handdukar, förkläden m. m. kom
ma att säljas. Ett kort program 
utföres före försäljningen och 
kaffe serveras. Gåvor mottagas 
med största tacksamhet. 

Söndagens möten hållas som 
vanligt . 

Lördag, 28 maj kl. 8 e. m. hål
les den förut annonserade Norr
landsfesten, vilken lovar att bliva 
enastående i sitt slag. Ett stor
artat program kommer att utfö
ras av Vasa manskör samt andra 
norrlänningar. Kaffe med dopp 
kommer att serveras. Kom i tid 
för att försäkra eder om sitt
plats ty säkert kommer det att 
bliva överfullt hus. Hjärtligt väl
komna! 

·:f -:{· 

För inbrott och stöld av juveler 
och andra saker till $500 värde i 
Albin Rensfelts hem vid South 
90th street blev 21-årige Verner 
Spangler arresterad. Han kvar
hålles i fängelse oförmögen att 
ställa borgessumman $2,500. Stör
re delen av bytet påträffades 
Spanglers hem vid Portland ave. 

* ·i!-

"A Waltz by Strauss" är nam
net på en tysk musik-film av ope
ratisk art som presenteras för 
Tacoma publiken i Blue Mouse 
teatern nästa lördag, den 21, i 
två speciella föreställningar, den 
ena på förmiddagen kl. 9 :15 och 
den andra på kvällen kl. 11: 15. 
Vid midnattsföreställningen serve
ras kaffe och dopp samt cigarret
ter fritt. 

les att han är sjuk och ser avtärd 
ut. Icke underligt! Men vad blir 
domen? "De små tjuvarne hänger 
man, men de stora låter man gå." 

SORGERESOLUTION 

Logen Norden Nr. 233, Vasa Orden 
av Amerika, har den sorgliga plikten 
tillännagiva. att den obeveklige lie
mannen åter borttagit en länk i vår 
syskonkedja, vår aktade ordensbro· 
der 

U.Aill.L FERDINAN>D JOHNSON, 
som avled onsdagen den 4 maj, 1932, 
i en ·ålder av 37 år, 10 månader och 
26 dagar, djupt sörjd och saknad av 
makan och en son, samt två bröder 
och en syster i 'T'acoma, föräldrar 
och två systrar i Sverige, en stor 
ska.ra släktingar och vänner samt or· 
denssyskon. 

Broder Johnson förenade sig med 
Logen Norden den 18de febr. 1916. 

Varder härmeil beslutat att som en 
gärd av aktning för vår avlidne bro
ders minne, drapera logens stiftelse
urkund för en tid av 30 dagar; att 
en kopia av denna resolution till
sändes den avlidnes familj, att en in
föres i Puget Sound Posten samt att 
densamma införes i logens protokoll. 

Tacoma, Wasll .. 12te maj, 1932. 
Å Logen Nordens vägnar, 

CAR1L A. ANDER.SON, 
ERIC KAIJA, 
C. W:. J OHN,SON. 

Sånk, ordenssyskon, fanan ner 
i gravens tysta gömma 

till avsked för vår broder kär 
vars namn vi sent skall glömma. 

Fast han ifrån oss viken är 
han är oss alltid lika kär 

tills vi få se varandra. 

Dr. J. E. Klingberg på 
besök i Tacoma 

Allmänheten inbjudes att åhöra 
berättelsen om "Trosplantan" i 
New Britain, Conn., i Chicago, 
och, som det troligtvis kommer 
att bliva, "Trosplantan" här på 
västkusten. Kanske den kan plan
teras i Tacoma. 

Vi avse härmed det s. k. Kling
bergs barnhem. Såsom sven
skar synas vi ha varit sena att 
ägna någon tanke åt fader- och 
moderlösa barn. Vi hava tagit 
vård om sjuka och ålderstigna, 
men barnen ha vi lämnat åt ka
toliker och andra att sköta om. 

Men Dr. Klingberg har nu i 
29 år arbetat för barnens väl. 

Barnhemsverksamheten i fråga 
började 1903, med tre föräldralösa 
gossar. "Vi hade intet hus," sä
ger Dr. Klingberg, "men hyrde ett 
på Ozone Heights, och det första 
möblemanget utgjordes av en 
gammal säng, som skänktes av en 
skollärarinna, samt några tallri
kar, koppar och fat, som min 
hustru skänkte. Fem brödkakor 
var den första gåvan till hem
met. Frukosten åto barnen utan 
att varken jag eller de visste 
varifrån de skulle få middagen, 
men till Herrens ära kan jag sä
ga 'Herren har försett.' Vi bör
jade i tro till Gud och hava fort
satt i denna riktning. Till Guds 
ära kan jag sanningsenligt säga, 
att Herren aldrig har svikit.'' 

" * I Den 25 juli, 1920, lades hörnste-
Om konstruktionen av en ny ga- nen till det nya barnhemmet i 

rage och magasinsbyggnad vidlNew Britain, och den 19 novem
Green River vattenledningens in- ber, 1922, invigdes detta hem på 
tagningstation fattade counciln "Svenskarnas dag" i New Britain. 
beslut i tisdags. Den gamla; Huset är 257 fot långt, har 48 
byggnaden är av trä och förfallen. rum, en samlingssal som rymmer 

A Romance from the life of the "Waltz King" Johann Strauss
in German Language 

BLUE MOUSE THEATER, May 21 
9:30 A. M. and 11:15 P. 1\1. Only Two Shows 
~·~ ............................................... ,... ......... ...., .............................................................. ....., ........... ... 

400 personer. Kostnaden för hem- ! M ART HA K Nu T s EN 
met :var $150,000. Sk di · k 

'k d d Kl' b an nav1s Ar 1926 n ta e r. mg erg S · ksk"t k 
. bl' k t Ch' H JU o ers a sma ic ar mo icago. an 

tänkte på de många små som där 
springa .av och an utan fars och 

"Matermty Cases" eller invalider 
skötas. God väril garanteras. 

mor ledande hand, och sände sin . 

dotter Mabel Klingberg dit med 1-------------
mindre än $200 för att där göra --------

M.ain 7233 804 So. Ainswo11;h 

en'. början. Den 17 oktober, 1926, New Us&'d 
Ca.rs invigdes ett barnhem i huset n:o / Ca.rs 

627 West 63rd Place. Detta Complete Equipped Shop at 
"Klingberg barnhem" är det för- your service 

sta. av sitt slag som upprättats .. i Arthur Espeland Motors 
Chicago av svenskar. Hemmet ar oth Ave. & state. Maln 6114 
ett slags filial för det stora barn-
hemmet i New Britain. 

Till dessa hem komma nu behö
vande barn oavsett ras och re
ligion. Dr. Klingberg säger: "Je
sus dog för alla, och därför måste 
dessa hem vara ett Jesu hem för 
alla små barn, ty dem höra him
melriket till.'' 

Det storslagna i detta företag 
är att det är i sanning en "tros-1 
planta." Hör vad grundläggaren I 
säger: "Jag tror ej att det är I 
synd att bedja människor hjälpa 
oss, men vi ha föredragit att ej 
göra det på det att Gud må få 
hela äran. Han har hjälpt oss 

-

Phone: Office Mad. 3813-J-5 

Brookdale Lumber Co. 
.t Brookdale on Mountain Highway 
Lumber, Hardware, Palnts etc. 

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

GEO. J. WEILER 
SKRÄDDARE 

)nsättning av nytt foder I damers 
kappor och herrars rockar 

1220 So. K St. Main 5638 
Hemstltching 

nu i alla dessa år, och skall för-~ .................................................. - ...... ,,...,. ..... .....,......,""': 
visso göra så hädanefter.'' ~ SVENSK FOTOGRAF 

Dr. Klingberg och maka hava ~ 
bedit sig fram genom alla pro-

1 

{ M Y 
blem och allt har gått väl trots \... / 
skeptiska åskådares tvivlande ht!-. /·-·-

vudskakningar. . 'l 2nd Floor P~get Sound Bank Blg. 
Dr. Klingbergs syfte med dessa I . Specialitet: Barnfotografering. 

hem är mångfaldigt, men denna 
sats från hans tal vid invignin- ... 

gen av barnhemmet i Chicago be- JENSEN'S BUTTER EGGS & 
lyser hemmets natur: "Vi önska DELICATESSEN 
att detta barnhem måtte bli ett , 
vittnesbörd om att vi ha en Fa- j Gammelost, getost och andra 
der i himmelen som är de fader- importerade skandina-
lösas fader." viska varor. 

Dr. Klingberg kommer att pre- Bay City Market, 1144 Pac. ave. 
dika i Första Svenska Baptistkyr-
kan söndagskvällen den 22 ds. kl. I .... 

7.:30. Under det att ~an nu be-1 Kay Street Restaurant 
saker Tacoma har han l tankarne, 1018 So. Kay St. 
tro vi, att upprätta ett liknande MRS. J. G. LUND 
hem på västkusten. Giv honom Välsmakande ~at till rätt pris._ 
ditt understöd. Kanhända Gud le- Under ny mnehavare . 
der honom att upprätta ett sådant 
hem i Tacoma ! 

A. B. Nelson. I~ Till "SNOWDRIFT" -------.-----1 ~ för all slags skandinavisk mat. 
SKANDINAVISK RESTAURANT ·r Olaf Schei, Ägare 

Mrs. Oluf Olson, Prop. Il 1918 Westlake Ave. Seattle 
"MARY'S LUNCH" t ...... '"""'~._.. ...... ""'"'.,,....,,_,,,,_...,.........,..-.... 

1103 Tacoma. Ave., nära llth St. 

llllllllllllllllllllllllllillllill:s 
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GYNNA VARA 
ANNONSÖRER! 
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BEN f RANK LIN DEP.ARTM,ENT STORE 
NORTH 27TH & PROCTOR PRoc. 0903 

rro 
ollars 

for 

These are the regular 20c and 35c collars. Closing out our en
tire line including Aratex soft collars in Art, Kipp, Lane, and 
Rand styles, and Linen collars in Claridge, Spur, Lakota, Whip, 
Pell, Lynn, Myrick, Marcey, and Tuxara styles. A sensational 
sale. Thrifty shoppers will lay in a supply at this bargain price. 

Jaunella dresses, big new assortment in Voiles, Peter Pans, 
and Sausettes, at each .................... _ ....... -............... $1.95 and $2.95 

New assortment of Percale Dresses. at each ... _ .............. : ......... -.89c 
Misses' Dresses, sizes 7 to 14, each ............................ ·--·-----... -....... 59c 
Children's pantie dresses, sizes 2 to 6, each ........... _ .......... _ ....... 59c 
100 per cent. wool skirts in wool crepe, and flannels, each .... $2.75 
All wool sweaters. Short sleeves, newest styles at 

each ......................................... -............ -······--·--····---·--.. $1.45 to $2.95 
Men's and boys' broadcloth, rayon, and percale shorts, pair 25c 
Men's and boys' knit, and rayon sleeveless shirts, each ........ ____ 25c 
Children's ankle sox. Assorted colors. Pair ................ 15c and 20c 
Boys' Ked,s 6Yz to 2, pair 69c 2Y2 to 51h, pair .......... -......... 79c 
Boys' black Holdfast Keds, 2Yz to 51/z, pair ........... _ .................. 89c 
Men's and boys' crepe, and sponge sole Keds, per pair ... _.- ...... $1.50 

Children's Oxfords and Strap Pumps 
The well known Thorogood, and Simplex makes 

Sizes 5112 to 8, pair ............ $1.50 Sizes 8% to 2, pair ............ ~L!.15 
Baby's soft sole shoes, sizes 1 to 3, per pair._ .............. -............. 65c 
Boys' welt Oxfords in black calfskin, black and white sport, 

and Twotone Tan. Sizes 21/2 to 5, per pair ...................... $2.50 
Men's black welt Oxfords. Sizes 6 to 11, per pair ............... -.. $2.95 





Fred~gen den 20 maj, 1932 

Ett Resonemangsparti 
Av W. HEIMBURG 

(Forts.) med en gäspning, - jag var så 
Strax därefter rullade hans trött. Min herre och man var vid 

vagn mot hemmet. Mörka avteck- dåligt lynne och den lille så för
nade sig bergens konturer mot skräckligt livlig; det har ju heller 
den lysande aftonhimlen, och allt ingen olycka skett, det hela går 
närmare kom kyrktornet i Nien- ju ändå blott ut på ett tiggeri. 
dorf. Ingenting var längre främ- Jag kan ju i morgon skicka något 
mande för honom, som i morse; till henne. 
en vaknande hemkänsla smög sig -Men Jenny! Har du då 
·Över honom. På höjden vände glömt, att Johanna först på min 
han sig ännu en gång om och såg uppmaning vågade bedja dig och 
tillbaka mot staden, det ·gamla mig stå fadder åt hennes barn? 
slottet förekom honom som en Jag tyckte det var vår plikt -
gammal bekant - och hör! Af- mannen har ju satt livet till i vår 
fonvinden för med sig en avlägsen fabrik! 
!klockklang; kanske från Benedik- -Dumheter, kära du! .Jag kan 
tinertornet. i grunden icke tåla dessa fadder-

Gertrud Baumhagen hade has- skap ! inföll fru Jenny. - Jag 
tigt gått över den tysta platsen tror jag har stått fadder åt minst 
framför kyrkan, hade öppnat en tre dussin barn - fattiga männi
liten port i den mitt emot liggan- skor slippa nog, må du tro. Kom, 
de muren och stod nu på hemmets jag är färdig nu här, gå med till 
mark. Med skyndsamma steg barnkammaren en stund eller, -
gick hon genom de av hög buxbom hon kastade en blick på det gam
omgivna gångarna i den i gam- malmodiga vägguret, - vad bät
malfransk stil anlagda trädgården tre är, mamma har just fått hem 
och över en rymlig, tyst gård in prover på sällskapstoaletter -
i huset. I den stora, välvda för- vänta, så går jag med upp, vi 
stugan träffade hon sin svåger h·ava ännu halvannan timme, tills 
stående bredvid en velociped; han damerna komma. Kommer du med 
var en elegant man och klädd ef- på en stu.nd? 
ter nyaste modet; på en blå; hals- - Nej tack, svara<:Ie den unga 
duk gnistrade en dyrbar briljant, flickan, i det hon j[mte systern 
likaså på den fina handen. Han steg upp till moderns våning, -
var blond, hade frisk färg och en skicka den lille till mig litet, jag 
liten mustasch på överläppen och leker så gärna med honom. 
var en trettio år gammal. En be- - Den lille herrn skall . säkert 
tjänt var sysselsatt med att gnida infinna sig, såvida han icke sover 
velocipeden med en skinnlapp, tills som ett murveldjur. 
polityren glänste. - Gå du in till mamma, bad 

- Nå, frågade den unga flic- Gertrud, - jag skall bara kläda 
kan vänligt, - skall du ut och om mig, så kommer jag. 
åka, Arthur? Rummen voro här liksom i den 

- Ja, vad skall man ta sig till! nedre våningen rikt möblerade, om 
svarade han retligt. - Jenny har än icke så modärnt, så dock för
ju i dag undantagsvis åter ar- nämt och behagligt. Systrarna 
rangerat en av sina tebjudningar skildes åt i tamburen, och Ger
- vad skall jag där? Jag far trud Baumhagen gick till sitt eget 
med Karl Röben till Bodenstedt. rum. Detta hade en utbyggnad, 

- Jag ämnade mig just upp till och här var hennes älsklingsplats; 
.er, sade flickan, - jag är ond på här stod hennes sybord och bak. 
.Jenny och skall banna henne. om detta ett staffli med den av

- Ja, bara du icke drar det lidne herr Baumhagens porträtt. 
:kortaste strået, kära svägerslrn, Vid första anblicken såg man lik
-utbrast Arthur skrattande. beten mellan far och dotter; det 

Hon skakade allvarsamt på hu- var samma ljusbruna hår, krafti
\Tudet och steg uppför den breda ga panna och korta, smala näsa, 
trappan, vars mörka, snidade led- och så ögonen. Hon hade också 
:stång harmonierade med den pur- alltid varit hans älskling, och hon 
JlUrröda smyrnamatta, som be- sörjde alltid för att en frisk blom
täckte trappstegen, fasthållen med ma satt i den gyllene ramens 
blixtrande metallstänger. Jättesto- bladverk. Och när hon satt vid 
ra lagerträd i stora träkrukor sto- sitt arbete, vilade ofta händerna 
do på ömse sidor om den h0ga i knäet, och hennes ögon sökte 
ingångsdörren till första vånin- porträttet. "Det hade du också 
gen; till vänster därom fortsatte gjort," sade hon sakta, "icke sant, 
trappan till den övre våningen. pappa Y" - Det kom plötsligt ett 
·Gertrud Baumhagen tryckte på allvarsamt uttryck i de två flick
knappen till den elektriska ring- ögonen, något som tydde på en 
ledningen, och genast öppnade en gränslös längtan. "Nej, alla äro 
tjänsteflicka i bländande vitt för- icke sådana som mamma och Jen
Idäde, och en klar röst ropade: ny, det finnes ännu varma männi-

- Javisst, javisst, jag är hem- skohjärtan, det finnes ännu hjär
ma -- du kommer som om du vo- tan, som hava medlidande med an-
re kallad, Gertrud! dras nöd, vilka - " 

I den stora matsalen stod en Hon häjdade sig plötsligt, hen-
·ung fru vid ett präktigt serve- nes smala händer hade knutits, 
ringsbord, sysselsatt med att ur och nu glittrade tårar i ögonen. 
,ett skåp nedtaga allehanda silver- Hon började gå av och an i 
pjäser. Hon hade en liten spets- , rummet; den mjuka mattan däm
mössa på det mattblonda håret pade de lätta stegen, så att de 
-0ch var klädd i en hemdräkt av , blevo nästan ohörbara, men det 
fint, ljusblått ylletyg, rikt garne- tunga sidenet frasade så irriteran
.Tad med spetsar. Mycket vacker de efter henne. Vilka förödmju
var hon, denna unga fru, till och kelser bragte henne icke dagligen 
med nu, när hon tog på sig en det faktum, att hon var en rik 
missnöjd min; men lika varandra flicka! Allt, allt hade hon den 
voro de båda systrarna alls icke. omständigheten att tacka för, att 

- Och du är icke klädd ännu, I hon var en rik flicka. Jenny ha
,Jenny? frågade den unga flickan. de ju nyss förklarat, att hon bli
- Jag hade verkligen kunnat få vit fadder, blott därför att -
vänta länge i kyrkan; det var ack, det gjorde ju ingenting, det 
ganska pinsamt, att du icke kom. visste hon bättre; Johanna var så 

Den lilla frun gjorde ett uppe- anspråkslös. Men det andra, det 
håll och satte bestört ned kri- hade hon ännu icke övervunnit. 
·stallskålen, kring vilken två or- För en vecka sedan hade det varit 
mar av massivt silver slingrade en manöver i trakten, och en 
:sig; därpå slog hon ihop händer- överste med sin adjutant hade 
:na och började hjärtligt skratta. under två dagar varit inkvarte-

Ser du! Ser du! utbrast hon, rad i den Baumhagenska familjen. 
- hela dagen har jag gått här Hon erinrade sig verkligen icke, 
hemma och haft en förnimmelse att hon med den senare växlat 
av, att det var något jag skulle annat än några alldagliga fraser, 
uträtta - och jag kunde icke er- och tjugofyra timmar efter det 
inra mig, vad det var, det är så trupperna lämnat staden - i går 
man kan skratt'l sig fördärvad! - låg ett brev framför henne, 

- Karolina, du hade bort på- uppfyllt av de mest glödande kär
minna mig! sade hon vänd till leksförklaringar och med en an
jungfrun, som i detsamma utbred- hållan om hennes hand. Hon ha
de en dyrbar damastduk över det de tagit brevet och gått ner till 
massiva ekbordet i mitten av rum- sin mor, i det hon lämnade henne 
met. det med orden: "Här är en, som 

- Fru Fredrich lade sig att so- vill gifta sig med mina pännin
va och befallde uttryckligen, att I gar! Skriv du ett svar till ho
jag icke fick väcka före klockan nom, mamma, jag kan inte." 
fyra, sade tjänsteflickan ursäk- Nu fruktade hon för att detta 
:±ande sig. brevs innehåll skulle komma att 

-Nåja! svarade den unga frun dryftas. Icke så, att hon fruk-
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tade, att modern skulle tillrättavi
sa henne ·- nej, nej, hon hade all
tid varit självständig och icke un
derordnat sig någon annans vilja; 
men man skulle ändå tala därom, 
och vilken oändlig klyfta var det 
icke mellan inor och dotter! 

- Vad skall du taga dig för färdigt; jag har hällt upp teet Men du, den .mest prosaiske av 
hela aftonen då? för att det skulle svalna litet, men alla människor, tänker härvidlag 

-Jag vet icke, mamma; jag nu måste ni komma. naturligtvis endast på rådjursryg-
har litet av varje att göra, kan- Den unga flickan tackade vän- gar och stekt kramsfågel, och en 
ske sätter jag mig att läsa en ligt och följde med. Efter en jägares stämning känner du en-
stund. kort stund kom hon tillbaKa.; det dast genom hörsägen. 

- Jaså! God natt, mitt barn! smakade inte att äta ensam. Hon Men jag skulle ju berätta för 
Hon ryckte till; dörren hade ' . Hon vinkade med handen och tände lampan och tog en bok för dig, hur rätt du hade i din upp· 

öppnats, och systern ropade: Gertrud gick. I sitt sovrum ut- att läsa. På gatan hade det så fattning av Wolff. Kanske är det 
- Men så kom då, Gertrud, jag bytte hon sidenklädningen, som småningom blivit tyst,· från St. för mycket sagt, att han är en 

k~n ick~. besl~ta mig för den mo- hon fortfarande hade på sig, mot Benediktinertornet slog klockan skurk, men besvärlig är han i var
darna roda fargen! en hemdräkt av yl\e, därpå gick kvart efter kvart, slutligen elva; je fall. I går t. ex. skickade han 

Flickan gick och stod strax där- hon äter in i sitt vackra rum. en vagn körde fram för dörren en konsertbiljett till mig och 
efter i salongen framför sin mor, Hon ställde sig i det stora, ut- - mamma kom hem. skrev därjämte: 'Platsen 38 till 40 
en liten dam med ett nästan ro- byggda fönstret och såg ut över Gertrud slöt boken, det var har 'rekvirerats av familjen Baum
sigt ansikte och ett oändligt egen- torget. Här hade hon ofta suttit sängdags. Nu gick entredörren, hagen.' Jag fick n;r 37. Och så 
sinnigt drag kring de fylliga läp- bredvid sin far, men var fanns nu nu hördes steg förbi Gertruds tillade han, att Baumhagens var 
parna. Hon satt i soffan under hemtrevnaden, de förtroliga afton- rum, nej, icke förbi - man steg den rikaste och mest ansedda fa· 
det stora schweizerlandskapet, en stunderna? De hade gömt sig i in. miljen i staden - således tydli· 
tavla av en berömd Dusseldorf- den svarta kistan, ty ända sedan Fru Baumhagen hade ännu den gen den, som spelade första fio
måstare - fru Baumhagen bru- den förskräckliga dag, då man svarta, spanska spetsduken över len där. 
kade med tillfredsställelse omta- bar ut hennes far, hade det blivit huvudet; hon ville blott fråga sin Du känner min mening om dy
la, at~ hon betalt två tusen kro- kallt och tomt i huset och i flic- dotter, vad det egentligen var för lika pänningmatadorer; helst ett 
nor för den - och rörde i en kans hjärta. Han hade varit så en historia, det där uppträdet l långt avstånd från dem! Kort 
massa prover. sjuk, fadern, så grubblande. Det kyrkan på eftermiddagen i dag? sagt, jag blev förargad och skic-

- Gertrud, utbrast hon, det- var en lycka, att det gick som Kyrkoherdens fru hade berättat kade biljetten tillbaka med den 
ta vore något för dig! det gick, sade folk till änkan, som för henne om den sällsamme fad- anmärkningen, att jag är den 

Och hon höll fram en blå tyg- formligen rasade i lidelsefull dern; kyrkoherden hade kommit mest omusikaliska människa i 
bit. smärta, men hon hade dock strax hem och berättat om honom. världen. Han har redan förut 

- Skada att ni äro så olika, det därpå begivit sig ut på resor med - Jenny uteblev, förklarade den gjort flera dylika attacker på mig; 
är eljest så vackert att se två Jenny och tillbragt vintern i Niz- unga flickan, - och så anmälde förmodligen finnes där en dotter. 
systrar lika klädda. za. Gertrud hade icke på några sig en främmande herre. Men för att nu äntligen komma 

- Det som passar för en fru, villkor velat följa med; hennes - Hur förskräckligt påträngan- till huvudändamålet med mitt 
lämpar sig icke för en flicka. Ger- ögon, som sett på så mycket li- de! utropade den lilla frun upp- brev - du vet, att Wolff har en 
trud får laga, att hon snart blir dande, ville icke skåda ut ~ Guds rörd, - du hade bort träda till- stor inteckning i Niendorf till en 
gift, hon är tjugo år. leende natur, hennes djupt upp- baka, barn; vem vet, vad det var kolossalt hög ränta. Jag kan 

- Ack, nu kommer jag ihåg, - skakade nerver kunde icke fördra- för ett subjekt. helt enkelt icke betala den och 
modern sökte fortfarande bland ga det rörliga livet där ute i - Jag känner honom icke, vill uppsäga inteckningen; skulle 
proverna, under det hon talade, - världen. Hon hade fått en gam- mamma. Men vem han än må din syster vilja övertaga den för 
här ligger ännu brevet från din mal släkting till sig och stannat vara, så handlade han människo- en månatlig ränta? Alla upplys
siste friare, jag får väl svara på hemma; tant Louise sov nästan vänligt; han tänkte visst icke på, ningar stå till ditt förfogande. -
det - vad skall man då skriva· dagen igenom - när hon icke åt att man kunde uppfatta hans be- Vad skall jag mer berätta? Apro
igen? Se, Jenny, är den icke för- eller drack kaffe, - och då hade teende annorlunda. pos! Min tant - du var skamligt 
tjusai1de, denna bruna botten med det unga hjärtat lärt känna en- -- Ja, så är det alltid med dig, orättvis mot henne; jag har aldrig 
de blå prickarna? avbröt hon sig, samhetens alla kval. Sjuk blev klagade fru Baumhagen. - Dy- tänkt mig en mera oskyldig och 
- det är egentligen mycket be- hon till både kropp och själ, och likt imponerar på dig, Gertrud -- förnöjsam människa än denna 
svärligt att skola besvara dylika då modern och systern återvände, jag bävar sannerligen för din gamla kvinna. En brorsdotter, 
brev; varför gör du det icke fick hon lära sig, att man även framtid! Vet du, att herr von som årligen kommer på besök till 
själv? bland människor kan bli ensam; Lowenborg - nu kommer jag Niendorf och som hon tyckes va• 

- Jag fruktar, att mitt brev ic- och ensam hade hon förblivit ända ihåg namnet - är på långt håll i ra myckte förtjust i, hennes tama 
ke skulle bli artigt nog, svarade till närvarande stund, så hjärtans släkt med det hertigliga huset i steglits och hennes tillverkning av 
den unga flickan lugnt. ensam och fattig på glädje. A.? Fru von S- känner hela pappersblommor tyckas vara hela 

- 'Intresserar du dig då för ho- Hon hade, driven av längtan, familjen, det lär vara charman- hennes värld. Hon frågade mig 
nom? frågade systern. gång på gång tappert försökt fin- ta människor. Men jag vill icke mycket ängsligt, om jag ämnade 

Den unga flickan låtsade sig ic- na en ursäkt för modern eller åt- övertala dig, jag säger det blott iåta henne behålla sitt rum så 
ke höra denna fråga. minstone någorlunda lämpa sig i förbigående. Och så vill jag länge hon levde, vilket jag med 

- Jag tror, att jag skulle bli efter hennes livsåskådning; hon bedja dig icke omtala för någon hand och mun lovade. 
bitter, och det behövs ju blott ett hade tillåtit, att de drogo henne scenen i kyrkan i dag, jag bad Jag ämnar att trots rägn och 
rent affärsmässigt svar, liksom med i sällskapslivets virvel; hon även kyrkoherdens fru därom. storm fara till staden i dag för 
frågan är en ren affärsfråga. hade försökt intala sig själv, att God natt, mitt barn - teet var att göra några visiter. Det måste 

- Du är gudomlig! sade den konserter och baler och allt vad naturligtvis onjutbart hos den ju en gång ske! Kanske kan jag 
unga frun skrattande. - Vad det därmed hängde samman verkligen goda fru S. tillfälligtvis ännu en gång få syn 
är skada, att du icke lever under gjorde henne nöje och fyllde hen- - God natt, mamma, svarade på min lilla okända. fadder, som 
medeltiden, då riddaren först må- .nes hjärta, men hennes sannings- Gertrud. jag nyligen skrev till dig om; hit
ste bestå så och så många; kär- kärlek satte sig upp mot detta , Hon tog lampan och gick ännu tills har lyckan icke varit mig 
leksprov - ! Lilla toka, lär dig självbedrägeri. Hon började grub- en gång fram till faderns por· huld." 
att begripa världen! Tror du, att bla över den tomhet, som omgav trätt, därpå gick hon till sängs. Han tillade några hälsningar 
Arthur hade gift sig med mig, om henne, över det och det samtalet, Plötsligt vaknade hon ur sin halv- och sitt namn, och en halv timme 
jag icke haft pänningar? Jag över hela livet omkring henne; slummer, hon hade så tydligt för- senare var han i oklanderlig vi
försäkrar dig, att han aldrig hade och det blev henne allt mer och ' nummit den röst, som hon första sitdräkt på väg till staden. An
tänkt på mig. Och du tror, att mer oförståeligt. Hon begrep ic- gången hört i kyrkan i dag; hon länd till hotellet gjorde han sig 
jag skulle tagit honom, om jag ke, att man kunde finna så stort satte sig upp, och hjärtat klappa- underrättad om en hel rad adres
icke vetat, att han var i goda nöje i saker, som hon knappast de häftigt. Nej, det hade icke ser och började suckande efter
omständigheter! - Gud bevare fann beaktansvärda. Att på baler ·1arit någon dröm, det hon upple- komma de bruk, som etiketten o
mig, det hade jag visst inte! Och bära de utsöktaste toaletter, på vat i dag! Som en solglimt i en eftergivligen uppställer, att över
vad vill du mer, vårt äktenskap resor bo på de dyraste hotellen, värld full av egoism och hjärtlös- falla obekanta människor mitt på 
är ju relativt lyckligt. excellera med de finaste matsedlar het föreföll henne främlingens dagen, växla några banala fraser 

Gertrud såg överraskad och -- det lönade ju rakt inte mödan handling. Och nu låg hon länge med dem och så skyndsamt som 
frågande på systern med sina sto- att tänka på det. En gång hade vaken. möjligt åter skudda stoftet av si-
ra, blå ögon. hon bett, om hon icke som förut, --- na fötter. Gud vare lov! Ingen 

- Relativt lyckligt! upprepade när pappa levde, kunde få läsa Höststormarna foro fram över var hemma i dag, fastän rägnet 
hon sakta. högt de aftnar man var ensam bergen, tunga rägnskurar föllo flöt i strömmar. Till Baumhagens 

- Ja, han har ju visserligen si- hemma. Hon hade efter erhållen från de förbiilande molnen och ville han av medfödd opposition 
na nycker - men det kan man tillåtelse hämtat den sista bok slogo smattrande mot de vissna gå sist; han hörde till de män
dock stå ut med, förklarade sy- he_~nes fa~ skänkt henne... Med löven i :kog~n ~ch mot föns:erru-1· niskor, ~om blot~ behöva höra nå· 
stern. glodande kmder hade hon last och torna pa manmskornas bonmgar .. got berommas for att genast fat-

- Låt mig slippa höra er tvista läst, men då hon oförmodat såg ~·'rans Linden satt vid skrivbordet ta misstroende till det. 
i dag, sade fru Baumhagen och upp, satt Jenny och betraktade i det rum han låtit inreda åt sig Just då han stod i begrepp att 
tog pincenezen av sig; - jag ivrigt det sista numret av mode- i övre våningen, och hans blickar göra denna visit, kom herr Wolff 
skall nog skriva, jag är ju din journalen, och mamma sov. Hon flögo över de avlövade trädtop- honom till mötes på torget. 
mor. - Hon suckade. - Men i sade icke ett ord, men läste al- parna i trädgården bort till ber- - Till Baumgartens? frågade 
denna punkt skulle jag ändå vilja drig högt sedan. .gen. Så trevligt en ungkarl kan 'han, tydligen angenämt berörd. -
giva Jenny rätt; Gertrud, du ser Ett par stora tårar runno plöts- få omkring sig hade han; böcker Där - det där huset med utbygg
på världen med alltför ideella ligt ned över hennes kinder. At~r och gevärskåp, sprakande brasa i naden. Lycka till, herr Linden! 
blickar. Varthän dylikt för - hade en av dessa stunder kommit, kakelugnen, goda tavlor på väg- Frans ämnade just helt ovänligt 
det hava vi alla sett. - Ater en då hon förtvivlad utsträckte ar- garna, den lätta doften av en ci- avfärda mannen, då han i det
suck. - Jag vill icke övertala dig, marna efter en människa, som garr, och likväl var det allt annat samma var försvunnen. Men där 
jag övertalade icke Jenny, det ve- förstod henne, som ville hålla av än ett tillfredsställt uttryck, som borta i det stora, utbyggda fön. 
ta ni båda. Jag för min del henne en liten, liten smula för vilade över hans vackra ansikte. stret trädde en kvinnlig gestalt 
skulle icke hava något emot den- hennes egen skull. Hon hade bli- Ett stort pappersark fullt av hastigt tillbaka. 
ne herr von - von - vit så misstrogen, att hon skrev siffror sköt han nu undan och - Fru Baumhagen är icke hem-

Hon kunde icke genast få tag all den vänlighet främlingar vi- tog ett brevpapper, på vilket han ma, sade den gamla tjänarinnan. 
i namnet. sade henne på hennes yttre ställ- hastigt började skriva: I nedre våningen samma svar, 

Den unga flickan log, men ur ning och den plats hon intog i "Gamle vän! fastän han ända ut hörde ljudet 
ögonen sköt en föraktlig blick. samhället. Hon var fullkomligt Vad du skulle hånskratta åt av en vals av Chopin. 

- Hans adress står tydligt upp- medveten om, att hon var skarp mig, om du kunde se mig i min Vid middagsbordet på hotellet 
given i brevet, sade hon. och föga älskvärd, nästan hän- betryckta sinnesstämning! Ute fick han förklaring på saken. På 

- Det hastar väl ändå icke så I synslös; människor behövde icke rägnar det, och inne strömmar en aftonen skulle det vara bal i sta
mycket? fortsatte modern. - Jag veta, hur fattig hon kände sig. hel flod av bedrövliga tankar in den, och en sådan fest fordrade 
har i afton mitt whistparti; om De behövde icke veta, att hon på mig. Jag har kommit under- naturligtvis de mest omfattande 
jag icke infinner mig punktligt, vred sina händer och frågade: fund med, att det nog kan vara toalettförberedelser av damerna; 
måste jag erlägga plikt; för re- "Vad skall jag taga mig till? Var- roligt att v~ra lantbrukare, när på en sådan dag kunde man var
sten är jag alls icke hågad för för lever jag?" Hon hade av fa- man har en späckad börs till sitt kei'l få tala med frun eller frö-
brevskrivning nu. dern ärft arbetslust och behov av förfogande. Utgifterna här växa ken. Även här talade man icke 

Hon gäspade lätt. att vara till nytta i världen - mig nästan över huvudet, allt be- om annat än denna bal, och några 
- Aftnarna börja bli långa - varje dugande människa vill ut- höver förnyas; nåja, det kan nu av herrarne inbjödo honom vän

har du hört, Jenny, att det lär rätta något, vill lyckliggöra och inte hjälpas, jag vill inte klaga, å ligt att komma med; det fanns 
komma en operettrupp hit? lyckliggöras; på henne vilade till- andra sidan har jag mycken många vackra flickor. 

Den unga 'frun jakade och tilla- varon som en börda, den var så glädje av det: jag kan icke be- - Jag undrar, om den lilla 
de, att hon måste göra toalett. väm ____ elig, så fadd, så uppfylld av skriva för dig, hur i sanning poe- Baumhagen kommer, sade en hu-

- God natt! ropade hon glatt småaktiga intressen. tisk en vandring genom de i hö- sarofficer. 
redan vid dörren, - vi ses väl Hon torkade hastigt bort en tår stens färger. prunkande skogarna - För mig må hon gärna stan-
icke mera i dag! och vände sig om; dörren hade är. En dylik företar jag nästan na borta, invände en blond hov-

även ~:~tr:~~t, rna!!l!!ut, sade nu ~~p~~;~d~~~l en gamnml tj~narin- ~:;~ig:;e~~e:mä::~~~' J~~; t~~~ 
1 

:7::~~;<i~i:Jl~~~ct!~i~:~~ ;:~t i:~~ 
- Går du ned till Jenny? frå- -Nu glömmer ni åter er kvälls- blivit god vän med. Och hur l kan fördraga.. Hon är visst litet 

gade fru Baumhagen. mat, fröken Gertrud, började hon skönt är cl,.et icke sedan att kom- högfärdsgalen. 
Flickan skakade på huvudet. ·förebrående. -- I matsalen är allt ma hem i sitt lugna bo! (Forts.) 




