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NY PRESIDENT 'I WASH
INGTON NAT'L BANK 

Ännu en ~eattl_;"Tokio flyg-
1 

AME.RIKAS MORATORIE-IÅter en m~Uion förskingring I 
mng slar fel 1 Seattle 

En Seattle-Tokio flygning an- PLAN ANTAGEN Åter har en Savings & Loan 
träddes i tisdags av aviatörerna --- Association skandal uppdagats i 
Ray Rabbins och H. S. Jones, Efter mycken tvekan och lån- Seattle. I tisdags arresterades 
båda från Texas. De ämnade ga konferenser har även Frank- A. E. Pierce. vice president i 
göra den 5,100 mil långa färden rike i likhet med de övriga eu- Home samt Security Savings & 
utan n~ellanlandning samt pftfyl- ropeiska makterna antagit Arne- Loan Associations. Han är .an
la gasolintankarne i luften. För rikas plan att hjälpa Tyskland kla:gacl för att hava försnillat un
detta ändamål hade ett aeroplan genom ett års respit med likvi- gefär $1,000,000 ur de båda fi
sänts i förväg, som lastat med dering av krigsskulden. Under- nansinstitutionernas fonder. Upp
gasolin mötte de båda aviatöPer- rättelsen om Frankrikes anslut- täckten gjordes i måndags, då 
na i Fairbanks. Här försiggick ning till fördra&:et, vilket innebä;· ett pa:r av statens bankinspektö
påfyllningen lyckat, men vid nä- att Förenta SJ;aterna också läm- rer infunno sig för att granska 
sta pi'tfyll;1ing i närheten av nar ett r1rs at!stånd till sina gäl- räkienskapsböckerna. Pierce blev 

i N ome blev planet för tungt och denär-cr, mottogs i måndags med försatt på fri fot mot $10,000. 
härigenom osäkert, varför de bå- tillfredsställelse av Pres. Hoover, Antalet deponenter i associatio
da flygarne beslöto sig för att planens upphovsman. nen .uppgår till H~,000 eller flera. 

Henry Arnold Pf)terson 

ej fortsätta färden. De umgås Enligt elen gjorda överenskom
nu med planer för instaHering av melsen kommer elen så kallade 
en krafigare motor för ett förny- Y oung planen att vara gällande, 
at försök. Lyckas färden erhål- och Tyskland måste under an
la flygarne et pris på $25,000, ut- stånds-året betala sitt avdrag, 
lovat av en japansk tidning. $110,000,000, på de "absoluta er

sättningarnes" konto. Betalnin-

NYASTE REPUBLIKEN PA
0 gen skall erläggas till elen inter-

Bankpresident är elen nya titel I . nationella banken i Basel, vilken 

Verklig nedrustlling an
befalles 

Brittiska premierministern Mc
Donald framlade elen 29 juni för 
underhuset en stastik över världs 
rustningarna och anhöll om un
derstöd för en brittisk politik, 
som skulle verka för drastisk som vår aktade landsman, i an- RA""TT ST.ART därefter skall ställa elen inbetalta 

dra ledet, Henry Arnold Peter- . . summan till Tysklands förfogan- recluktio!1 vid av1:ustni~gskonfe-
son .• en av stadens framstående --- , de i form av ett lån. rensen i februar i 193-. Hans 
advokater kan introduceras med. I Världens ynrrsta re1)ublik s. j)a- v· l 1 l' t . u. ppgifter utvisade, att England 

' • "' ' ·- ic are c eta J er om mora on e- .. . .. 
sedan i torsc'.ags föt:ra ve:lrnn, då nien, har antag.~t en konstit\1ti~n, planens verkställande kommer ar den enda stormakt I varlden, 
han valdes till president I Wash- som synes utgora en start 1 ratt att överlämnas till en komite av 
i~gton N a.tional Bat~k. Han har ri~tning. Den liknar i mycket experter. Emellertid fast fran
f?rut . var.it ~en valr~nomerad.e Forent~ State~nas, son.1 d~ss u!~p- ska regeringen antagit planen, 
fmansmstt~u t~o~ens 

0 

v1c~ prest- hovsman tydh~en tagit :111 mon- förspörjes dock missbelåtna rö
dent och 3uncl1ske radgivare. ster, dock avvikande 1 ikra <ff- ster i den franska pressen, som 

Mr. Peterson, född av svenska seendet:· .. åtminstone delvis vidhåller, att 

f ... ··11 · .. s· . c·t r 1889 l· Spamen skall hava allm<m Hoovers förslaO' framtvino·ats av ara c 1 ar 1 1oux t ) , , , ,om .. .. OJ 1 " . . "' "' 
till Tacoma 1914, kort efter I rostratt, sa e.~ es. en 1~~gen~:g a~· fruktan bland de amerikanska 

.. . . . folket och for iolket. For ah . . . . . , . . ··. 
varldskngets utbrott, var hurtig .. . .·· . ·.,er sto1bankerna att de :;kulle f01lo~ 
och kämpalvsten, och startade I avvan~a faran av .. statsvalvm > ra de summor de placerat 1 

h .. "I · f" · .11 ,, .1 eller d1ktatorskap ar det stadgat 1'ysl·latid ar en (amp or tt ·,raron, vt - . . · . , , '- . 
. · ·.. . att mgen officer I armen eller 

ken lett till succes som sakforare fl . Il " 11 . 1 
h 1 ... tt. o 1 . . ottan e3 he er nagon anc 1g oc 1 H""GSTA M •• NNISKO oc anseenc e som r a . r a c i g. . . . ~ . · . .. 

" bl' · 't cl. " db. · · kyrklig d1g111tär kan bltva pres1- 0 A pu . 1c spm ·e me . ·argare. · · · · . 

som har reducerat sina utgifter 
till arme och flotta på sista å
ren, under det att Förenta Sta
terna, Frankrike, Italien och 
Japan betydligt ökat sina. 

4:DE JULI KRÄVER 270 
DöDSOFFER 

· clent eller mneha en ledande VERK p o J 
Efter avslutad skolgång i sin plats i admii1istrationen. Detta . · · A o:;!• 

Antalet dödsfall i följd av o
lyckshändelser i samband med 
4de juli firandet förra veckan 
var större än under något av de NI S$);l~~J: f()regående åren. Av de 
oml,to'nma dödades blott sex ge
norri ovarsamhet med fyrverkeri
pjäser men nära 100 av explode
rade bomber. 109 personer rap-

hemort, studerade han vid Michi- i avsikt att upprätthålla civil · 

gan universitetet i Ann Arbor I styrelseform. Efter det svndafloclens vatten 
och tog därstädes den juridiska Vidare bestämmer elen nya sjunkit undat; och bara marl{en 
graden. Kort därefter företog grundlagen att ingen statsreli- delvis blottats. rådde det ännu 
han i sällskap med sin m~der en gion må etableras, kyrkan och räddhriga för en ny f]oclkatas.~·of. 
resa till Europa och besokte ~JI. staten varande helt åtskilda och I händelse att inget Ararat berg 
a. platser Stockholm och Berlm. fristående från varandra. Full då skulle påträffas eller ingen 
Han var i sistnämnda stad d~t religionsfrihet ~ivensom pressfri- Noak skulle var~ till hands att 
kriget bröt ut, och hade åtskil- het proklameras. lotsa sin ark till någon rädd
ligt krake! med. de tyska po!i- Med avseende på arbetslag- ningsplats, så gick man till ver
serna, innan han kunde få sitt stiftning har man i Amerika li- ket i det illusoriska hoppet att 
visum och återvända .till det he- tat pf1 de olika statslegis!atnrer- byo-o·a ett torn. som ni'idde så 
prisade frihetslanclet, "där ingen na att reglera arbetslöner och hö;~ mot himlen att man på det
kung finns och inga kittsliga dithörande förh1'illanden, men' i samma kunde vara trygg mot en 
präster," om man får tro Petter elen nya republiken bestämmer nv möjlig övernvämning. Detta 
Jönsson. Återkommen bq~av han konstitutionen om 8 timmars ar- t~rn, son~ kallades Babels, blev 

-han sig, som sagt, direkt till Ta- betsclag över hela landet samt oöversvinneliot höot enlio-t den 
,· ' ' b h' b 

· reorna och öppnade lagkontor. om förbud mot barnarbete under tidens åsikt, nära 600 fot. upp-

porterades o rn ko m n a genom 
drunkning, därav 27 på Stilla 
havskusten. I auto trängseln på 
landsvägarne i skilda trakter <lö
dades 96 personer. 

Ett väldigt sprängskott 

. Mr. Peterson iir sedan några 118 i'tr. · giver bibliska historien. . Det 
år O'ift med Hazel N orthstrom, I I det hela taget förefaller det: skulle blivit ännu högre, men så 
clot~r till de välkända Tacoma ~om 

0 

d=n ny
0

a rep'.1blik~n. slagit' kom tu.ngomålsför1:,istringen.' ett 
pioniärerna Mr. och Mrs. Sam; 1n pa _ratt spar .. _",isserhgen rap- gucl.0111ltgt str~ff for_ cl:t, hunl~
N orthstrom. De hava två barn,• porter as att gam;l,d allvarsamma stormande folkets syndiga ambt
B.ob 3 år, och Janice 1 år. Fa-1 o~.oli~J~eter förekommit, me1: det tioner, och ::är !Jyggmästarne 

0 

in-
miljen är bosatt) 3816 N o. lOth ~)or iha.~lrnm~1rn~. att repu bh kan- te kund.e forsta varandra, gavo . 
st. Mr. P. är medlem av Lian 1srnen aven I Forenta Staterna de upp iobbet. I son är den ledande s3älen. 

Det största sprängskott, som, 
enligt uppgifter, hittills har av
lossats i nordvästern, tändes här
om dagen i en bergssida nära 
Mora, Clallam county. 14,000 
lbs. dynamit användes, och om
kring 30,000 kubikyards lösgjord 
sten var resultatet av laddnings
explosionen. Stenen skall an
vändas till en harnnarm eller 
vågbrytare vid inloppet till Quil
laynte floden. Arbetet utföres av 
firman Eriekson Construction Co. 
i Seattle, för vilket C. J. Erick-

och Elk klubbarna samt frimura- hade en saktfärdig start och upp

ALFRED NOBEL OCH 
NOBELPRISEN 

I Allsvensk Samling för elen 9 
juni förekommer en av signatu
ren A. P. författad artikel över 
Alfred Nobel och de svenska 
Nobelpi-istagarna. - Ur den in
tressanta artikeln taga vi oss 
friheten att här nedan återgiva 
det väsentligaste: 

"Alfred Nobel som elen store 
uppfinnaren och 
ten behöver jag 
här. Människan 

industrimagna
in te tala om 
Nobel är där-

emot kanske mindre bekant. -
För dem, som kände honom, 
framstod han som en alltmera 
ensam och ganska olycklig män
niska, som misstrodde männi
skorna men inte kunde låta bli 
att älska mänskligheten - ett 
in.te alltför ovanligt drag. Hans 
förhärskande egenskap var sä
kerligen kärleken till freden. -
Dynamitens uppfinnare stiftade 
ett särskilt fredspris. Ej heller 
detta innebar riågon djupare mot
sägelse, ty Nobel trodde fullt 
och fast, att hans uppfinning 
skul1e omöjliggöra kriget, ge
nom att människorna insåge me
ningslösheten i att föröda var-

NO. 28 

Linden juryn avskedad 
Den två veckor långa rätte

gången mot förre bankpresiclen
ten Adolph Linden avslöts i lör
dags iitan resultat, i det juryn 
avskedades, då den efter halvan
nan dags överläggning icke kun
de enas om utslaget. Linden 
var anklagad för att hava för
skingrat $377,000.00 ur Puget 
Sound Savings & Loan Associa
tions fonder och olagligen utdra
git över $1,000,000. Allmänne å
klagaren säger att han skall 
starta ny rätt:egång och fortsätta 
målet, tills 1 Linden antingen blir 
dömd skyldig eller frikänd. 

Kyrkosamfund om födelse
kontroll 

Vid den landskonvention, som 
f. v. hölls i Seattle, Wash., av 
"Congregational and Christian 
Church/ anbefalldes födelse
kontroll av "konferensen för fa-
milj och ungdom." I en reso
lution framhölls, au skolor och 
kyrkor borde förclu bbla sin un
dervisning om det fysiska, so
ciala och ekonomiska elände, 
som härrör från konsumtion av 
alkohol. 

andra - en tankegång, som ock I SVENSK SQMM·AR 
synes vara den dominerande . 
bland efterkrigsfredsvännerna. 1 • • •• • .. 

Så tänkte även John Ericsson, 1 Sveriges h!.~rta ligger be~tamt 
med vilken f. ö. Nobel kommit i j 1~11der en b3orkdunge. Nagon

stans norr över där skogen brot-
beröring, då han som 16-årig 
yngling praktiserade i Amerika. 
Om resonemanget är riktigt, får 
framtiden utvisa. Att Nobel for 
sin del dömde fel, ha vi ju allt
för eftertryckligt erfarit. Emel
lertid är det intr~ssant att se, 
hur freclstank~n bestämde Nobel 
även då han stiftade sina övriga 
pris. Hela hans syn på veten
skapen fick en prägel av denna 
tanke. Ett av hans yttranden 
kan förtjäna citeras, även därför 
att det har ett nästan aktuelt 
intresse. Nobel skänkte 80,000 
francs till Andres nordpolsexpe
dit.ion och skrev därom tilJ Der
tha von Suttner: "Med detta vill 
jag även tjäna fredens sak, ty 
varje ny upptäckt efterlämnar i 
människornas hjärnor spår, som 
möjliggöra, att desto flera hjär
nor finnas hos nästa generation, 
vilka ära i ~tånd att uppfatta nya 
kulturtankar." l\f ed Bert ha von 
Suttner, författarinnan till "Ned 
med vapnen," själv belönad med 
Nobels freclspris 1905, stod clo-
natorn i mångårig brevväxling. 

tas med bergen. Malmen kläm
mer på det så att brösttonerna 
bli djupa och mäktiga. Det är 
skogens sus och orgelns brus 
som smälta tillsammans i elen 
psalmen. Under ljusa sommar
nätter förnimmer man elen allra 
tydligast. Då kan det egna lifla 
hjärtat bli fyllt av någonting 
sto1·t och obeskrivligt. Det är 
väl samklingen med jorden. Här 
hör jag hemma och dit skall jag 
stoppas efter alla odysseerna. 

Sommarklangen i S v e r i ge s 
hjärta blir aldrig sprudlande liv
lig. Sävlighetens flyter lugnt 
med floderna genom landet. Den 
korta sommaren låter vänta pli 
sig, men när den kommer blir 
elen ljuvligheten själv. En riktig 
svensk sommar innehåller myc
ket mera än alla söderns här
ligheter. Solen hinner kanske 
inte värma till botten. Allt det 
jorden giver växer och gror 
långsamt. Det gröna står sig 
längre. Sommaren blir en ljus 
dröm i vinterlandet. 

reorden, en entusiastisk sportfis
ka11e, jägare och golfspelare. 

växt och att det tog mer än en 
generation, innan amerikanarne 
fingo sitt regeringssystem att lö
pa i jämna fåror. Och dessutom 
är det en betydlig skillnad mel
lan den anglo-saxiska och den 
spanska rasens mentala läggning 

När Paris planlade sin stora 
internationella exposition, beslöts 
att bygga ett torn, som i höjd 
skulle övertr~iffa allt vad som va-

Kommissionen avlämnar 14 0 . 0 · nt vart femte ar (lat oss anta 

För att vi ännu tydligare 
skola förstå, hur hans ide om 
nobelprisen vuxit fram, meclcle
las ytterligare ett citat ur ett 
brev till cleri ädla kvinnan 
( 1892) : "Jag skulle gärna vilja 
ge en del av min förmögenhet 
till ett pris, som skulle delas 

Utlanclssvenskarna bruka upp
skatta en sommar i fosterlandet. 
De kunna vara hur bortskämda 
som helst av sol och blåa him
lar, men kapitulern lika fullt. 
Under de första utlandsåren gin
go de nog och längtade efter den 
svenska vintern i stället. Nordi-
ska vinterfröjder är också nå
gonting för sig självt. Men när 
de lapat sol tillräckligt länge bli 
de rädda för vintern och styra 
hellre kosan hemåt mot ljusa 

Jämte ledningen av banken 
kommer Mr. Peterson fortfaran-
de att ägna sig åt lagpraktik. 
Han säger att han som president 
för Washington· National Bank 
satt som sitt mål att utvidga 
dess verksamhet samt hjälpa och 
stimulera stadens industrier och 
affärsföretag efter bästa förmåga. 

En svensk yachtseger 
Sandha11111 den 28 juni: - Den 

svenska 6-meterbåten "Bissbi" 
slog i dag i finalen om entonnar
pokalen den amerikanska båten 
"Mist" med 1 min. 13 sek. Det 
var den femte, avgörande seglin
gen enär . båda båtarna tidigare 
vunnit två segrar var. "Bissbi" 
vann pokalen - en av de mest 
eftersträ~~g_nsYärda ino!T! interna-

och träning. 

Kyligt i östr;a Washington 
Medan man hållit på att för

gås av värmen i stora delar av 
landet, var det f. v. nästan vin
terväder i Östra \Vashington och 
norra Iclaho. I Lind, \tVash., bil-
dacles is på vattnet i ämbaren, 
som lämnats ute. Frosten har 
anställt åtskillig skada på frukt 
och blommor. 31 grader rap
porterades från Pullman, vVash. 

rit eller komma skulle i bygg
naclsväg·. Så uppfördes Eiffel 
tornet, just 1,000 fot högt. 

Men för några veckor sedan 
·invigdes en New York byggnad, 
som sätter det franska "under-
verket" långt i skuggan. Det är 
elen nya Empire State Building, 
som är 102 våningar hög, som 
sträcker sig mot skyarne 1,245 
fot över marken och .har utrym
me för en hel moderat stadsbe
folkning - 25,000 hyresgäster. 

Det ifrågasättes av många ex
perter om denna byggnad är 
praktisk, men faktum kvarstår 
att elen är ett beundransvärt 
människoverk - det högsta på 

S,ex am.erikaner dödade. s i sön- 'I jorden. 
dags i Schweiz, då det flygplan ---------
• _•11_ .. _1, f'. ____ ·- ,._._ .. _,_ m .. • .. 2:111 •-!.-'t..31----~-,.L~-

i vi1K<::L ue 1Jt::ll11111u :;1g, sLunau<:: iys8'en oenll.uer vanu:;111<1.:;Lc1· 

tionell segling - 1929 och 1930. till marken. De omkomna ära skapet. I en boxningstävlan om 
Tidr1ingarna f r a m h ålla den de bekanta golfspelarna George världsmästerskapet i tungvikts

amerikanska båtens goda egen- Ritchie, Jack Kerrigan och Leon klassen, som i fredags ägde rum 
skaper och dess rorsman Stewart Keller från San Francisco, mil- i Cleveland, O._, mellan Y oung 
Johnston,. såväl som besättnin- jonären Louis M. Becker från I Bill Stribling och Max Schmel
gen, blevo efter seglingen före- Los Angeles samt hans fästmö, 

1 
Jing, blev den förstnämnde bc-

mål för hjärtliga ovationer. mrs. Lax från Long Beach, Cal. segrad. 

rapporter sex gånger, ty om. vi inte lyc-

President Hoovers "N aiional kas ändra det nuvarande sy
Commission on Law Observati- stemet på trettio år, är återfallet 
on," vanligen kallad Wickers- i barbari oundvikligt.) Detta 
hamkommissionen avslutade den pris skulle tillfalla honom eller sommarnätter. 
1 juli sin verksamhet och åter- henne, som lyckats föra Europa Det är de ljusa nätterna som 
lämnade till den federala skatt- längst på vägen mot världsfre- innehålla den svenska somma
kammaren $20,000 av den halva I den." Tankegången har en ty- rens poesi. Den är klar och 
milj. dollars, som beviljats för pisk 'åttiotalskaraktär'. i sin ty?lig. Vinterns mörka mystik 
dess arbete. Resultatet är 14 

1 
naiva, men vackra utopism. blaser bort med skuggorna. -

rapporter, varav tio inlämnats 
till regeringens tryckeri eller 
deponerats i Vita Huset. De 
fyra övriga, bland dem den myc
ket omstridda rapporten om för
budet, ha offentliggjorts. 

Vetepriset det lägsta på 
tre sekler 

En!igt börskvot•ering från Chi
cago sjönk priset på vete i 
världsmarknaden den 9 juii tiii 
53Yz cent per .bushel. Det är för
sta gången sedan år 1869 som 
marknaclspriset varit så lågt som 
54 c~nts, och första gången på 
300 år, som priset varit under 
54 cents, nämligen 1634 då det 
gällde blott S2Yz ·cents. 

Tre i1r senare var Nobels te- Långt uppe i norr. där trollen ho 
stamente färdigt. Och ett år ställer midnattssolen till med 
därefter var han död. Döclscla- storstädning. Det blir ljust över 
gen var den 10 dec. 1896, och skogarna och bergen. Om män
denna dag sker årligen det hög- niskorna haft behov av att gå. 
tidliga utdelandet av nobelprisen. i ide under elen mörka årstiden, 

Alfred Nobel var utpräglad sa ha de nu svårt för att sluta. 
kosmopolit och utpräglad foster- ögonen. När en skåning upple
landsvän. För honom var det ver elen ljusa natten för första 
självklart, <(tt "elen värdigaste gången så går fosterlandets stor
skulle ha priset, antingen han het samtidigt t1pp för honom. 

v~r ~~~a~~inav eler:-.ej". och ,1il:~-JÅJminst~ne kände j~g ~t, s.å ,cl~n 
sa splvklart, att ;:,venge sKuue gangen pg passera1e ru1orKeu1 

förvalta och utdela prisep - ut- och dagen aldrig tog slut. 
om freclspriset, som. anförtroddes Så långt norr över har jag in
åt unionslandet Norge. Just ge- te kommit denna gången. Jag 
nom :::in långa utlandsvistelse 'sitter i det landskapet som man 
uppskattade han sina landsmäns säger gömmer Sveriges hjärta. 
gedigna egenskaper: - Sverige Det börjar skymma· på kvälls~ 

(Forts. s. 8) (Forts. s. 8) 





PUGET SOUND POSTEN 

SVERIGE-NYHETER 
SKARABORGS LÄN 

Driftsinskränkning. Enligt vad 
fabriksledningen vid Vulcans 
tändsticksfabrik i Tidaholm med~ 
delat är det nu bestämt att 125 
av fabrikens 1,300 arbetare kom
ma att avskedas den 1 juli. Av 
dessa äro 25 familjeförsörjare. 

* * * 
STOCKHOLMS LÄN 

Oegentligheter av präst. Kom
minister O. Ekman på Värmdön 
har enligt St. D. icke kunnat re
dovisa för en brist på omkring 
11,000 kronor i den av honom 
till i höstas förvaltade pastorats
kassan. Pastor Ekman lovade i 
höstas att ordna bristen under 
uppgift att han förlorat åtskilliga 
verifikationer, men då saken allt
jämt förblev ouppklarad fick han 
för ett par veckor sedan ett ulti
matum från kyrkorådet att före 
klockan 8 på kvällen den 3 juni 
or.dna bristen, enär lagliga åtgär
der skulle vidtagas. Han lät e
mellertid icke höra av sig. Från 

SÄLLSKAPSRESA 
TILL SVERIGE 

En 7,000 mils havsresa 
En härlig lusttur genom Sverige 

27 DAGA!R FöR $198 
Alla utgifter inbegrip111a 

Inga extra kostnader 
.Avgång med nya lyxmotorfartyget 

° Kungsholm0 

från New York den 1 Augusti. 
Återkomst till New York den 27 .Aug. 

(eller senare) 

sin bostad var han försvunnen. 
Sedan polismyndigheterna alarc 
merats igångsattes följande dag 
skallgång med hjälp av en hel 
skolklass. och pil förmiddagen 
anträffades han å. Oxön omkring 
en kilometer från komminister
bostället liggande under ett träd 
med en kappa över sig. Han var 
mycket nervös och förklarade att 
han "väntat länge på det här." 
Vidare berättade han att han va
rit på väg .ut i vattnet, men vänt 
om och lagt sig att sova. 

* * * 
SöDERMANLANDS LÄN 

Ladugårdsfönnännen inom Sö
dermanland ha bildat ett kam
ratförbund, och möte har nyligen 
hållits vid Fogelsta i Julita. Fö
redrag och livliga debatter be
träffande kreatursskötseln upp
tog den huvudsakliga delen av 
programmet. 

* * * 
VÄRMLANDS LÄN 

Hård kamp för brödJeit. Järn
vägsarbetaren K. F. Halt i Horr
sjön, Långban, har med hjälp 
av egnahemslån köpt ett litet 
ställe för 1,700 kr. På stället 
har han en ko och söker nu o-e-

"' nom odling av en mosse och 

DEN GENIALE FöRSÄK
RINSAGENTEN 

Han var en man med aggressiv 
käke och djupt liggande ögon. 
Om han gjort verkligt allvar av 
att liita sitt skägg växa, hade 
det blivit praktfullt och rött, 
men de två dagarnas brist på 
rakning gav honom en viss dys
t,er prägel. 

- Jag har tillåtit. mig att be
söka er, sade han, med anledning 
av er försäkring. Skall det inte 
vara en polis i Ömsesidiga? Hu
vudstadens bästa försäkringsbo-
1;,ig?' 

- Tack ! Farväl ! Jag tror in
te på försäkring. 

- Tror ni inte på försäkring? 
frågade han överväldigad. 

- Nej, det gör jag inte, sva
rade jag. 

- J\fen, käre ni, sade mannen 
och lyfte på sin hatt, jag är stolt 
över att ha träffat er. Kan jag 
få lov att trycka er hand? 

Jag lät honom "trycka" min 
hand. Jag kunde ju inte gärna 
neka honom elen glädjen. 

- Ni är elen ende förnuftige 
man, jag har träffat på m1111ga 
11 r, försäkrade han. 

- A, säg inte det! sade jag 
blygsamt. Det finns ju andra 
också. 

stensprängning i åkrarna vinna 
ny mark för foder åt en ko till 
så att han skall kunna försörj~ 
sin stora familj, hustru och sex 
minderåriga barn, varav en fem- - Nej. K i vet inte, huru rnån-
tonårig gosse, som gärna vill ut- g~ människor det är, som inte 
bilda sig i snickaryrket, 0111 ha- gora annat än kasta bort sina 
ra medel kunna skaffas. Halt pängar på försäkringar! Betala 
skriver därför nu till k. 111 :t och dyra premier till ingen världens 

ber om ett bidrag nr arvsfonden. 
Det bekymrar honom nn, hur 
han skall kunna amortera egna
hemslånet och komma ur sin 
fattigdom. Genom det egna hem-

nytta. Ja, iir det inte otroligt? 
- Men kiire ni, sade jag. Jag 

trodde. ni arbetade i försäkrings
bransehen, är det inte så? 

med "KUNGSHOLM" båda vägarna. mets anskaffande samt genom 
9 dagar 9 dagar 9 dagar att utföra odlingar och arbete åt 

- Ju, jag skall inte neka för 
det. l\len därför kan jag väl ut
lrycka min glädje, när jag träf
far en 'förståndig människa, som 
högt ::;åger mina innersta tankar. 
Ty enligt min mening är allt, 
vad försäkring heter, n [1 got 
skräp. 

dit där hit andra har han tänkt sig kunna 

Sällskapsresan, under erfaren led- försörja sig och de sina. Hans 
ning av en framstående svensk, går ansökan förordas på det livliga-
genom rSveriges fagraste bygder, med . 1 1 1 ' 
be_sök i Göteborg, 'I'rollhättan, Falun, ste av ) . a. \yrkoherde och 
Rattvik, Stockholm, etc., och med ut- kornmunalnämnclsordförande. 
flykter till de mest sevärda platserna D bb 1 ·· d . · T C ·l J Tao· som för en stnn<l sed·rn å dessa orter. u e mor aren 1 veta, ar . , "" · . , . ' 
. Priset, $198, inbegriper oceanresan Petter Svensson från Torneruds Önskat mannen ilt skogen. såg 

till Syerige och tillbaka i tredje klass, · · . ·· .. ? I ? ,· I resor och utflykter med tåg, båt el- torp, har den 17 Jlll1l av N as ha- n n pa 10110111 som pa ett \ 1c un-
ler buss, hotell ocll måltider, under rac!sriitt förklarats straffri, då der. Men han irriterade mig 
uppehållet i Sverige. - " . .. . ~ t . · ~ ·t? .. J . . ·t· J Passagerare, som önska stanna det iramgatt, att han vid garnm- rnec ~111a pdti .i ene eu, som s .oc o 
längre i Sverige, kunna återvända när o-ens heo-ående varit i saknad av i den solklaraste motsats till 
som helst inom två år utan tilläggs- ':' ..... " <:> . . . J • . .o. • • • - • · ·, V 1 · betalning för oceanresan. 101 standet:; bruk :;amt att han rnn::; egn<t inti essen. ac va1 

.. 'Oceanresan, tur och retur, minus alltjämt är att anse som sinnes- detta för en karl? 
sallskapsresan genom Sverige, $151. . 

Begagna Eder. av detta enastående Sjuk. Svensson kommer nu att -1\!Ien vad har ni egentligen 
att invända mot försäkringsvä-tillfälle att f~retaga en förtjusande interneras. 

semesterresa till gamla landet och en 
rundtur där till lägre pris rän en nå
gra veckors sejour å ett amerikanskt 

* * * sendet då? frågade jag. 

sommarlrnt.ell slmlle kosta. 
VÄSTERNORRLANDS LÄN - Jag kan inte fördra att se 

Vidare upplysningar fås genom 

Svenska Amerika Liniens 
närmaste agent eller kontor. 

Ett Modigt slagsmål, varunder folk kasta bort pänningar till in
en cementarbetare Ernst Anders- gen nytta. Det är slöseriet, jag 
son fick ett svi\rt knivhugg i inte kan fiirclra. Ni tar en o
ryggen, utspelades natten till elen lycksfallsförsäkring, reser med 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiliiliilmiiliilniilmii 112 juni i SundsvalL Andersson tåget till Grön vik, blir förkyld 
hade tillsammans med en stuve- naturligtvis och dör sakta och 
riarbetare Algot Norm an varit innerligt av lunginflammation. 
pi't hemv~ig från ett födelsedags- j\r det kanhända inte en järn-

GöR SVERIGERESAN I ÅR 

~ A 

1 

kalas, varunder de blivit osams vä,gsolycka? Men får hustrun I n ~ och kommit i slagsmål. Norman n?lgot? Inte ett rött öre, min 

LI N D E N j hade dragit kniv och tillfogat far l 

DIREKT 

TILL 

GÖTEBORG 

PÅ 

8-9 DYGN 

Andersson ett stort blödande sår -Tj3., sade jag tvivlande. Men 
i ryggen. Andersson blev in- ~L andra sidan ... 
förd till lasarettet, där det visa- - Ni tar ut cle dyrbara pän
de sig att knivhugget var ett par ningarna i dessa dåliga tider, sät
tre centimeter djupt och myc- ter fast dem, och om ni ångrar 

ket farligt. 

* * * 

er, när ihet är slut, kan ni då 
få dem tillbaka? Inte tal om! 

.. Ni kunde lika gärna ha kastat 
öREBRO LAN · ... STOR BESPARING 0 clem 1 SJ011. . 

å Tur- och Returbiljetter i. Cabin, Luffare med 10,000 pa ~anken. _Nej, nu är ni verkllgen o-
Andra, Turist Tredje och Tredje Klass Härom dagen kom en fattig van- rättvis! Det är ju det med en 
-...............__ ___________ 1 dringsman in i en affär i Kop- polis, att den tvingar en att 

1 Aug.-15 Okt. ( parbergs köping och hacl om en spara. Det kan ju vara litet 

Nedsatta Bl.lj'ettpriser l ~ sla~t. som dock ne~rndes a_v ~X- I svårt då och då, men .011~ något 
• C pediten. Den fattige lu1fa1 en skulle hända, så är man JU glad 

Till Sver!ge .och ~illbaka till ~ gick och expediten gick till tele- över det? 
Amerika 1 tredje klass ~ · d 1. · ··f 

KUNG,SHOLM och 
GRIPSHOLM ...... 

DROTTNING-
HOLM ................ _ ... 

$151 
$148 

på följande turer från New York: 

fonen och rmg e upp po isen, _Jaså? Ja, inte har Jag tra -
som i sin tur tog hand om man- fat nfigon människa, som är glad 
nen för att ;;e vem det var. Han 

över att dö. Och så är det över- f 
värderat. Låt oss anta, att ni 
har försäkrat .er för tio tusen 
kronor. Vad hjälp kan en fin fru 
som er ha av det? Ja, antag att 
ni har försäkrat er för tjugu tu
sen kronor. För att klara det, 
måste ni spara, och då är livet 
inte värt att leva, och så dör ni 
i förtid av bara tråkighet och 
sparsamhet. Och vad nytta kan 
frun ha av det? 

- Ja, men tjugu tusen är då 
mycket pänningar ! 

-- Javisst l Precis nog till att 
hon blir lockad in i alla slags af
färer. Hon skall köpa aktier i 
både det ena och det andra, och 
då vet ni, att rullan går! Bara 
förluster och elände. Hon sitter 
naturligtvis på bar backe, innan 
året är slut! Och naturligtvis 
är hon för nedbruten till att 
kunna göra något för att skaffa 
sig en ny utkomst. 

- Men hör nu . . . 

- Nej, nu måste ni låta mig 
fä tala, tills jag blir färdig! An
tag nu, att ni inte hade kastat 
bort pängarna på denna polis, 
utan använt dem till dryckjom 
och sällskap med flotta damer 
och kortspel. Då hade ni också 
dött vid ung ålder efter ett kort 
men behagligt liv, och frun hade 
då varit ung och vacker . . . 

- Ja, men hör nu, kära ni! 

- Nej, rnt mig få tala ut! Hon 
som var van vid att ha det flott, 
skulle inte kunna styra sig, utan 
använda sina sista pänningar till 
luxuösa klänningar och gil i säll
skap. Och en och annan rik 
man skulle se henne och tänka: 
"Hennes man har nog efterfam
nat henne mycket pänningar !" 
Och han skulle fria och få ja på 
fläcken, och innan ni hade fått 
tid att viinda er i graven, hade 
hon blivit lyckligt gift med man 
n :r 2. 

Är det något, jag inte kan fö
redra, så är det att höra på så
dant nonsens, och jag höll ett.. 
glödande tal för försäkringsvä-1 
sendet, och för att giva mina ar
gument slagkraft begärde j~g på 
'shillet att försäkras för tjugu tu
sen kronor. 

__,Tack ska ni ha! sade agen
ten på. utm~irkt normalt riks
språk. Det gläder mig mycket, 
att ni offrat så mycket på att 
övertyga mig. 

- Vad? j\r ni inte huvud
stadsbo? fr~igade jag förvånad. 

- Inte det minsta. Men jag 
har lagt märke till, att när jag 
träffar en man som ni, verkar 
huvudstadssprftket särdeles irri
terande, och genom att därefter 
racka ned på allt, som heter för
skringsväsen, får. jag honom dit, 
där jag vill ha honom! Har ni 
aldrig hört om repet om bakfo
ten på grisen? 

Smärtor. Herr Oclilon Bean-
doin, Levis, Que., skriver: "Jag 
hade svåra smärtor i mina lem
mar samt led av förstoppning, 
varifrån jag fann lindring genom 
att taga tre flaskor av Dr. Peters 
Kmiko." Denna herömda ört
medicin hjälper ofullständig av
föring, som är den unclerliggan
cle orsaken till många åkommor • 
och mycket lidande; dess tidsen
liga användning skall befrämja 
god hälsa. Den är icke en all
män handelsvara utan tillhancla
hå11es direkt av Dr. Peter Fahr
ney & Sons Co., 2501 vVashing
ton Blvcl., Chicago, Ill. Tillskriv 
dem i dag. 

'!I,\'~~~ 

KUNGS HOLM ............. 1 Aug. 
DROTTNINGHOLM ....... 11 Alfg. 

var i hög grad all right. Hans 
papper voro klara. Han hö1:de 
hemma i en församling i Värm
land. I kontanter hade han på 
sig 290 kr., en sparbanksbok med 
Värmlandsbanken på kr. 285.26 
och en med Svenska handelsban

Varför lider ni? 
ii 
li 

GRIPSHOLM ............. 19 Aug. 
KUNGSHOLM ........... 29 Aug. 
DROrTNINGHOLM ....... 8 Sept. 
GRIPSHOLMr ............ 16 Sept. 
KUNGSHOLM ........... 26 Sept. 

Återresan från S!'erige k~n 
0
ske när~ h på kr. 8 920.84. Att vara 

som helst inom tva ar. '- n ' 
-------~-~ kapitalist är ju intet brott, var
Vanliga biljettpriser gälla för följan- för mannen fick fortsätta sin 
de tidigare seglingar från New York: anclring 
Drottningholm ............... 16 Juli v · 

. 23 J 1· ~------------Gr1psholm ................. · · u 1 ,. . 5 
För vidare upplysningar, beställ- Call us for C 

~~~:=~d:vav'1~~~i1;!s.P!!~~~:;~e~t~:d h~~: PL UMBING SERVICE d 
vände man sig till närmaste agent!! PROC. 514 
för linjen eller till 

SWEDISH AMERICAN LINE 
209 Whit.e Bldg., 'fth &. Union, Seattle 
Hedberg Bros., 508% So. llth; John 
Soley, 306 Fidelity Bldg., F. C. Hew-

son, 903 Pacltic .A venue, Tacoma. 

Harl.'ison Plumbing Co. 
3906 No. 27th St. 

Residence Phone : Main 455 
~ . 

Orenheter i systemet äro orsaken till de 
flesta vanliga åkommor. 

Dessa orenheter kunna endast utdrivas. om avfö
ringsorganen befinna sig i gott skick. 

DR. PETERS 

I 
är känd för sina verkningar på dessa organ; den :hjälper dem att 
avlägsna giftiga och förskämda ämnen. 

Den första flaakan skall bevisa dess företräden. Den är ett garn• 
malt enkelt örtbotemedel och innehåller ingenting som ej är välgö
rande för systemet, 

Efterfråga den ej hos apotekarn, enär den endast tillhandahållea 
genom apeciella agenler. För närmare upplysningar tillskriv 

DR. PETER F AHRNEY & SONS CO. 
CHICAGO, ILL. 2501 Washington Blvd. 

tt-evereram tulltritt·i K.anada) 
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LIEN~. SELVIG/ i NEIGHBORHOOD 
PHARl\iACY 1 ~ 

Skandinaviskt Apotek ~ flLLING STATION 
RECEPTER V AR SPECIALITET f S & K S I 

Age_11_ter tör f 1 th t. . . I 
SALUBRIN, HASSELRO.TS 1ll!RN·: Alfred I versen Mam 83 

VIN och FLUSS PhlSTJ!IR ( • . • 

M. AI .. N .7314 . J Gilmore, Aviatio~ and 
to26 T A S ..... Texaco Gasoline acoma venue OU'WI 

... -------,.;.~ ..... -----· Fisk and Samson Tires 

I SVE"K FOTOGRAF l L......-~~ 

"~ 
GEO. J. WElLER 

SKRÄDDARE 

)"nsättning av nytt foder I damers 
kappor och herrars rockar 

2nd Floor Puget Sound Bank Bl;. : 
1220 So. K St. Main 5638 

Specialitet: Barnfotografering. S 
~ -1· 

BÄSTA GLASÖGON ~1~ 
Tacom.a Buttermilk Co. 1 

MJöLK och SMöR 

från $1.00 tlll $5.00 C ~ 
(Varför betala mera?) 

Ni mäste bli nöjd, om icke byta vi 
om glasögonen kostnadsfritt. 

E. S. GUDMUNDSON 

Specialitet: 
Kärnmjölk - Cottage Cheese 

A, E. PETERSON, Prop. 
I 

Main 1601 1 727 St. Helens Ave., Tacoma, Wn.11 f 2140 So. Jefferson 
~~lMl"ILl1~---_§ 

änd 

T 
0 sas om 110 gava 

till släktingar ochl[vänner 

i 

e landet 

get S os te 
H25 Tacoma Avenue 

Tacoma, W ash .. 

VI FÖRSTA OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KACNLEIN BROS. 
Tacomas ledande optiker 

906 Broadway 36 år i samma lokaler 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1125 Tacoma Avenue 
Tacoma, Wash. 

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

P . .f 41! 00 närslutes. 
renumerattonsavgi ten, 'l'l. _,::_...,; __ -----

iw-1..a.casc~ D'C11cue. 

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

Adress ........................................................... _. __ ., .. _____ ...... - .......................... _..:.. ....... _!"''""'"''"'""' 









7 PUGET SOUND POSTEN 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~_;;, 

p~ ri~ det och ta.lade osammanhände I Därpå återvände han för ett barn. I hans själ ljöd det bä-
'tt,.:..~. 'l;•.:t•. ord. ögonblick . . . vande: 

H I C ,,__ __ _J _'(_ ..A ~ __ ! __ ~~ _ __ 11' '- .. ~ärpå ~.t;g h:'.1 tm:gt ,~~p o~h -Jag ~mt~acle s~ 11[1gra v~n- "Det är slute~ !'' 
• · . ' uot jade ::;u1~a en er ue ronoracte ner nu:; img mnan Jag reser. Jag '" J ~(}( IUMrC:> Vfl }f )(}f) ·l1papperen, cle.clokumei:t ocl.1 ~)rev .. , ~1ar lo~·at ?em de~. M~n det går Det var en dyster··. f.·.ä.rd. 

'l I I som greve Hans en gang slockat icke for sig, att Jag bjuder dem De togo in på Munkgården, 
· + Roman av fi·:;i S I les· H tt . l 't A" .. · N. · l l''l "· · f ·· ''l 

i 
u 1 c 1 .ien. an sa e sig 11. s::;ess01 age, .111st1an · astan J 10rbeeken var emot det. 

GUSTAF FR N · . .. · 0 
.. o • • • " , F. SSEN / ig~11, och borpde. ater soka. Sa o~h hans mo~. s~~ull.~ icke r:sa V1~l rngangen ropade Dora på en 

. . .. , (I' orts.) . . ." Ha~1 såg med stela blickar ut I fm tsatte han bah a natten. , 1~1t. Jag. har darfor .~ankt, att .i:ig po3ke, so·m· kom visslande. över 
- Gertrud, karn Gertrud, v1 pa garden. En tyngd lade sig -_-- I kunde b3uda dem till l\Iunkgar- torget. Hon lamnarJe honom en 

Han andades djupt och for 
med handen 

-Jag vill 
du n}ttt ditt 
det? 

över pannan. 
icke fråga dig, hur 
111 id. Hur bar han 

- H.an kommer att övervinna 
det! 

- Så gör dig i ordning. Jag 
har skrivit till Hamburg. Vi 
kunna resa om fjorton dagar. 
Och så ännu en sak. I morgon 
komma således mina vänner till 

skola finna varandra igen. Allt på, hans bröst. Ett brak och I XVII. elen. Vad tycker du? biljett, som hon haft med sig 
skall bli gott igen. dån, och där ute på gården flögo Då morrronen åter ar •dde ef- Hon .svarade med ett lätt, hemifrån. Thorbeeken si'.1g miss-

.. - Kan c'.u skaffa skulden ur halmmassor förbi fönstret, så att! ter denna l1ändelserik; Jag, satt skyggt P· .. . . t~nksamt pfl allt vad hon tog sig Munl~gården. Då jag nu reser 
varlden? Dma fäders synder mot det blev mörkt, bjälkar slogo I Hans Thorbeeken mitt emot sin . - Jag skulle onska, att mm for, men kunde icke förstf1, vad och icke mera f1terkommer, si'L 
mina? mot stenläggningen, fönster slo- I kusin tar kom med, cE1 jag i.inclå nu I det var för en adress hon uppgav skulle jag önska, att brytningen 

- Jag har ingen del i dem. gos sönder; det for genom hans I Oc!~ Dora Thorbeeken satt r~s~r mii: Yi.ig. Vill du om be- 1 för pojken. Därpå gingo de till- mellan mig och min far icke 
- De skola hemsökas på bar- sinne: "Precis som när en män-/ mitt emot honom. Den lidelse- SOl'Ja det. r sam mans över torget, hon ett komme i dagen: se till, att du 

:nen intill .. tredje och fjärde led! ni skar störtar ned från en höjd, fulla flickans hjärta var uppfyllt Hon ~licka~e. . steg före. mecl '.:'las.tiska rörelser. bt~1 förmå .. honom. att fa'.·a med 
Han stonade tungt. och lemmarna brytas, och man I av kärlek, sönderslitet av svart- :--- Jag tacL1r chg. Den andliga spannmg hon under oss. Jag tanker v1 resa vid fyra-
-- Du har rätt. ser den splittrade kror)pe 11 I · 1 ,.1 'll 1.. 1 ·· De hade under detta korta flera veckor· befunnit "in· i lraclc· tiden Klockan nio nå vi till 

· · ··SJU .;:a. r: on vi e ara .;:anna . . , • · ·· t:. ' · t:. 
Gå Han skakades av en fross])i·yt ! l t 1 1 'Il tf 1 samtal icke sett pa varandra. verkat vi.ilg·örande ]Jlt hennes bords ' . .. - · ~ I rans an rnr; 1011 v1 e u ors .;:a . .. • :' " • • . . . . ·· . · • ... : , .. , 

nmg, och tanclerna skallrade i. hans själ; hon insfw, att detta Och c;,i gick han. kropp. Hon liknade en seger- Darpa gick han utan att ens 
- Ja, jag har rätt! 

Hans! Gå ... det är slut! 
Då slog :ran sig fö; p.annan. munnen på honom. Då trängde I var den enda väg, p; vilken hon , * gudi.nna, i he~nes ög?n låg en ~c upp. 1?.å hai~. där ute gick 

.. -. Nu 111~5.te Gud 1 sm ba:m- g:enon: stormens brus ett under-1 kunde vinna honom. Vinna ho- J Thorbeeken hacle icke lämnat fu~t1g gl~ns .. o.ver. d3upet, s.0111 over den mor!~~ fors~ugan, sta:1-
hart1ghet ~plpa ! Jag har g1ort ligt dan; marken darrade under 0111 ! Det var hela hennes trän"'- sin länstol pri hela natten. Då. glodde; smnesrorelsen hade dra- nade han ett ogonbhck och sag 
vad jag kunnat! honom. Från dynerna kom ett I tan, hela hennes strävan. O~h dagen grydde, vaknade han. Med, git ned hennes mungipor något. sig omkring förvirrad, lik en som 

.. Och han s:Örtade nedåt vägen, ~loft. bul!er; det ljöd ~om un~er- ~vecken pri hans panna och det osäkra, tunga steg gick han av Il Det, som .~ grunden. var bek~m- vaknar ur ei: dröm. och icke vet, 
föste med hard hand den steg- 3orchsk aska genom vmclens tJnt. I tröstlösa språk hans örron talade; och an i sitt rum, fastän han var mer och angslan, liknade d3up, var han bcf111ner sig . . . Han 
rande hästen och red hem. I Därpå blev allt tyst. I sade henne, att det nu t:. var tid. fullkomligt nykter, alltjämt i iv- vek själssmärta och göt ett trycker knogarna mot ögonen, 
tunga'.. långa stötar for stormen Även inom honom blev det Därför frågade hon honom rigt samspråk med sig själv; ski.mmer över hela den mjuka som han .. brukade gö:·a s?m liten 
fram over landet. ty,:'t. Det. var som om n~igon l denna dystra morgon med klap- hans sjuka arm följde hans tan- kvmnogestal~en. - Nlen man- gosse,, nar ha:: var i 11101::uet. 

"' statt bredvid honom, fattat hans I pande hjärta och med darrande kar med sina otympliga rörelser. nen, som gick ett steg bakom .. --: 1 rude, sager han hogt, 

Thorbeeken hade blivit skic-1 arm o~h .sagt: .. "Se c1,i,t bort, tor- ! läppar, under det hon lade sin Om han ändå ha(t någon enda {henne, han bar t~1ärket. på sin harhga, stolta Trucle ! 
]rnd in i huset av sin son· han net star icke langre ! mjuka, varma hand pil hans: i hela världen. som han kunde panna, och han visste SJ alv om 
hade gestikulerande och taiande . Men han vågade icke se elit. - Vad är det, Hans, som plå- öppna sitt hjärta för! Hinze? ! det, hans ögon såga skyggt upp 
med sig själv gått in i sitt rum. H_an hade icke tänkt mera <läi:- gat. dig sft under dessa veckor, Ack, det hade varit lyckliga da- 11:.ot. fönstren, som de · gingo 

Där satt han en lång stund i sin pa. Och nu kom det 111
0

ed en~! I vad äi· det, som gjort dig sä blek gar, då han hade giHt ut och in for~1. .. .. , 0 

stora länstol, som stod framför Det, som han under manga ar 1 i går afton och i dag? i detta hus! Df1 hade de druc- }ramfor clorren till det stut-
skrivbordet. Ett visst välbehag a~·l~etatpå, cde~'hade nu kommit! I Då kunde han icke låta bli att kit, skrattat, uppgjort planer. liga huset stannade de. 
:kom över honom, a.tt han kunde Glad dig dn, I horbeeken ! i klaga sin nöd, ty hans själ fruk- Den fantastiske, pratsjuke vits- - liur skall jag börja, sf1 att 
:sitta här i sitt varma rum, under Då skrat'.~de han gäll.t. , I tacle den mörka ensamheten. i.nakaren. hade 1.1 .. :dtystat. alla an- :re,n gaml,e . ingenting märker? 
det att de andra kämpade där - Vad hJalper det mig? I'a- - Det är mer än en sak, Dora, dra tankar. Hmzc skulle ['iter tragade 1 horbeeken hest. 
ute mot storm och oväder. Men miljen Knee stannar ändå hi.ir i I det iir tre ting, det är min far, flytta till honom. Hon tog ttpp ett pappt~l' ur sin 
havets brus 
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och vindens tjut tr~kten', och sand grevinnan kan I det .~r den ~·am la skulden, och - Hans vill gi~ta sig 1.ned fi.cka och räckte h.011~~1 det. H~:n 
·drev honom ater upp. mota mig, och man skall tala om det ar en kvrnna. sanclgrevmnan? ! Sade de icke lctste det med tillhialp av sin 

- Det ljuder som en kör av henne och om hennes farfar, och Hon tryckte handen mot sitt det i grir? Sandgrevinnan? Hon pincenez, som hän med clarran-
:anclar ! mumlade han. Som när att min far varit hans förvaltare, vilt klappande hjärta och höjde 

1 
skulle bo här? Gå i dessa rum de händer satte pi\. sig. 

jättar stöna, när de vilja lössl.ita och så fråga människor: Er far? sig över bordet mot honom. och i det andra, det, i vilket den - Detta papper fick Jag av 
.sig fr:in de band, varmed de äro Honom har jag känt och kom- - Och vilket är det svåraste? gamle mannen dog·?! . . . Nåja! Hans. Därmed är han tills vi-
fängslade ! . . . mer ihåg, när han begrovs! Och - Min far ... han ryckte på Då behöver jag ju icke betala dare nöjd. 

* 
Vid samma tid gick Gertrud 

ut i skymningen. Månen stod 
klar pK1 himmelen, över vilken 
här och d~ir mörka moln clrogo 
fram. 

Vad hon ville d~ir ute, det 
visste hon icke själv. Hon ville 
låta den kalla vinden blåsa kring 
den heta pannan och de bultande 
tinningarna; hon ville väl också 
återse det ställe, där hon upple
vat det fruktansvärda, d~ir hon 
lämnat sin ungdom. 

Då sprang Franke ut och sök
te ängsligt efter sin väninnas 
bleka, förgråtna ansikte. Mjukt 
smög hon sin arm om den sju
kas liv. 

Han lade fingret på pannan. jag vet, att han ville sätta upp axlarna ... elen saken kan inte 'I något, ty dä tillhör det ju henne Han läste ... nästan halva 
- Det kan betyda ångest, sitt testamente, men häraclsdo-11 ändras! , .. Kvinnan är förlorad som min sons hustru! Det vore sin förmögenhet skulle han över-

~ruktan~värd .. ångest ... slidan ~irnren kom för·sen~ ... att jag för mig ... men det, som\ tryc- 1 riktigt _väl ordnat, alldeles utom- lämna åt Trucle Knee ell.~r.' ~m . . .. , .. 
_Jag nyligen kande ... under det icke genast sade n11g detta! Allt' ker mig till jorden, är den gamla onlentligt ! . . . Har man sett! hon fortfarande avstod clanfran. - ~Itu ar det, 1 rucle? Bran-
där anfallet på landsvägen, då: blir som det varit. Man kan in- I skulden; elen förbittrar mitt liv, ... Det menade han i går, när an vända till en välgörande stif- ner d0

1
tt huvud ~nnu l:.ett? .. Du 

jag trodde mig se honom och gen ting ändra. ·Man kan inte! och ändå har jaO' ingen del i han gick ifrån mig och sade, att telse ... "för att sona gammal har fatt en duktig stat, sager 
:höjde piskan mot honom ... Vad som har skett, har skett ri elen. · t:. han ville ordna saken på annat skuld." doktorn, ~v en s;en eller et: tr.ä-
P.iskan .~r borta ... och. ii_iina Därn~ecl punkt! ~)ch _om jag än I Hans röst darrade, och kri~1g ~ätt. D:.t har han tänkt ut. Ack _Dr hans ?g<m sköt e.n rasande stycke. ~v~n nago_t .~~1~iat I ~itt 
vanner aro borta ... och II111ze uppnattuallt, vad pg onskat, om hans mun rvckte det av vild 3a, han ar klok . . . blick, en ra ed kum uver hans huvud .ha1 f<itt en knack · . · pg 
.är borta ... Och min son! ... namnet Knee försvunnit och tor- smärta. • Han tog sig f1t tinningarna, läppar. tror han sade "knäck" ... ett 
Jag vill ännu en gång nämna al- net ocksr1 ... allt vore dock - Därför vill jag bort igen .. som bultade vilt. Hon såg pi.'i honom med bl.ixt- rysligt ord. 
la dem, som äro borta: min mor, detsamma! ... Att jag icke knn- ut i främmande land! - Om jag blott hade pappe- rande ögon och pekade med ·en Truclc hörde ingenting; hon 
min ... :bror, min ... ännu en, de forstå detta förut! Di.\ steg hon upp och ställde ren, de båda breven. Vem har stum ihbörd pft sitt bröst. Då hörde nf1got annat, som inom 

.. ät~ bort~.? .. · " J··a. g kan ju lika I .slutligen såg han med stela' sig bredvid honom, och hennes dem i osina händer . . . Hör, hur g:ep han . hårt . efte~· le~stången henri~ ;.,ak~~ o.ch 1.~l.ag~nd,; stö-
:.garna saga det rent ut . . . blickar bort mot dynerna. I ögon glänste. det blaser ! Nu flyga de ur hans pa trappan och gick lnngsamt nade · Stortat, fot 101 at, och 

Han gre1) efter flaskan, tog en Besynnerligt, mumlade han, - Och 0111 jag hjälper dig att hand . . Stormen rycker bort och med tunga steg in i huset .. i'lter: "störtat, förlorat," och där-
stor klnnk och sade med ett detta har jag gjort, tövädret och sona skulden ... om jag löser dem . . . Vem har dem nu? * under hade hon samma dova 
djupt andetag:: stormen hava blott varit mina din själ från elen ... vad då? Spring! ... Där! Sent på eftermiddagen komma ldnsla, som när man i drömmen 

- IIan är .o.ckså borta, min medhjälpare . . . Det är dock Han si'1g ängsligt fd1ganclc pf1 - Om jag blott hade pappe- de hem. Thorbeeken hade icke gjort något ont och nu smakar 
;far

0

! skönt. att det är borta! Jag ser henne. . . ren, de fördömda papperen ! Vem druckit något i staden; nu greps bittra samvetsförebråelse::- H.on 
Ater gick han upp och ned, det icke iängre, när jag s.itter Di.1? ! Då? i sade han och har dem r skrek han hligt. han med förclubbiad styrka av hade u11d~r det fruktansva.rda 111-

:fram oc11 :till.baka; han ställde vid skrivbordet . . . Visserligen strök förvirrad med handen över Dörren hade öppnats, Dora sin lidelse. Han tou karaffen trycket vid tornets nedstortande, 
·sig vid fonstTet och såg ut på har clet blivit ett stort hål där sin brännande ·panna. - Di'.t vill stängde den sakta efter sig. och drack i långa c]ra~-. kanske'. också redan, då förvirrad 
la.dan och lf1tsa:de som om han borta, och hela den nedre delen jag tacka dig, p?t vad sätt du - _fog, farbror. sade hon. Då inträdde Dora i hans rum. av det erhällna slaget, handlat 
:haft intresse för vad han såg; av "Vita knäet" är full av spill- själv fordrar! . , . - Du? . . . . Känslan a I' att hava segrat och mot s~'.: verkliga na t.m. . Hon, 
ban gick genom rummet och·sat- ror. Det kommer alltid att re- -Tag mig di'i med ut i det Han böjde sig ]Jaki'it och tog den stolta lycka, som hon s?ig som sJalv sagt, att or~ttv1sa och 
te på sig en min, som vore han ta mig, men jag kan flytta skriv- främmande landet ... elit du re- för sig med bi\da händerna i framför sig, gjorde henne vek. hat enc'..ast kunde forso.nas. ge-
riktigt lugn och tillfredsställd; bordet litet längre bort! . . . ser ... och efter är dch dag ... luften. - Vacl vill du mera? nom kar lek. hon hade i bitter 
:han gick fram till sitt skrivbord, Vad skall sandgrevinnan säga? när du kan . . . - V ar tyst, sade hon och räck- - Farbror, sade hon, _ du vrede vedergällt hat med hat 
och då han upptäckte, att .det clch s;°i det kommer att pratas i Hon sjönk högt snyftande ned te ut handen mot honom. har ingen orsak att rnra ond och med båda händer stött från 
.icke fanns något bläck i bläck-, hela provinsen t • . • K.anske vid hans sida ... med händerna - I<.iira Dora, jag har ju be- pi1 mig: Hädanefter kommer du sig erbjuden kärlek. Hennes 
'horn. et, fyllde. · 1.ran .det omsorgs-1 flyt.tar hon bort, när nu ruinen mot huvudet på hans arm . . . handlat dig som mitt eget barn; att kunna sova i ro, kommer du drömmande. tills~åncl hindrade 
fullt och lugnt .. .. . är fallen! . . . När du kan ... så skall du clu ägde ju icke ett öre. att kånna Ju"'n. henne att mse sm skuld, men 

. . b <l 0 l 0 

- Vad skall jag då göra? ut-! Han andades djupt. h~illa av mig, och jag vill bli Hennes vackra, kraftiga. drag - Lugn? skrek han. et: svaraste var .;:var: angest-
brast han otiHigt, och det var j - Det kunde hända! Att al- din slavinna, Hans, och älska dig antogo ett dystert, föraktfullt Nu yeJ.;: hon tillbaka för uttryc- känslan, syndens nöd. 
som om någon sagt: "Tala om drig ?1tcr mcJta henne! Icke 110- ., ... sii troget ... så innerligt, uttryck. kct i de glanslösa ögonen. De . hade ge1~0111 granskogen 
din far!" I ra tala~ om henne! Vad hon är att cln glömmer den andra! - Pännin°·ar? ! sade hon. - - J· 10.· lt1u11 ? I Ack clt.l ko1111mt upp till dynerna.' ntt ~ ' b ' ... b' b . . . • • • 

Och han gjorde det, som man mig motbjudande med sina stora, Han kunde icke säga ett ord, Vad jag föraktar dina pähningar ! känner 'det tcke ! Du vet ingen- tr~dde de fram ur elen sma_l.a 
gärna gör en sak man blir om- märkvärdiga ög·on ! Det var än- strök blott sakta och lätt hen- Det var kallt hos dig, farbror, ting cEirom ! ... kan du med tu- stigens dunkel och stodo framfor 
J)edd om. då vål, att tornet gick sin väg! 11es hår ... och mumlade: jag har frusit mitt i din rike- senkronesecllar avtvfi människo- den björk, kring vilken Gertrud 

- Ja, min far, han .bär skulden. Det gEicler mig ändå! Sand- -- Om du kan befria mig utan dom! blucl? ... så att det icke finnes i går, under det stormen rasade 

H. an hade icke bort sä:?·a mig, att I grevinnan. reser. T morgon reser .... att döda honom
0 

.• si\ vare d~t, .1Ion gick". ·.ända fram t. il! ho- n1igot kvar, icke en. enda röd j '.n.·011.1 .och r1.1tom, ~~enn.:, ~1-agit ~ina 
hela egendomen var Knees. Var-' hon nog! som du sagt ... cla har du for- nom och sag honom stolt och punkt, kan du det . . . <

11 mai · \i id clci <ts fotte1 uth1ed-
för behöll han icke sin hemlig- En dräng gick över gården tjiinat, att resten av mitt liv till- utan fruktan i ögonen: I Han vände litet pit huvudet,·. '.1.: sig stilla och hö~ticlligt det 
het? Vad skulle jag med de och ledde en häst efter sig. Först hör dig. Men det kommer att -Jag vill fatta mig kort! Var- som 0111 han lyssnat till en av- Jamna marsklandet, langst borta 
gamla historierna? Var det icke I tvekade Thorbeeken, folket hade bl i tyst. Dora, mycket tyst, jag för jag handlar, som jag gör, liigsen röst. i lans ansikte för- silg man det oändliga havet; 
hans sak a.tt återgiva vad han på sista tiden varit så ohövligt, säger dig detta fi)r att du icke angår dig icke. Du far nu ge- vandlacles, det sfig blekt och l:mga, glä.nsande vf~.go'.· '.wm1~10 
.stulit? Det skulle jag göra, jag, och drängen föreföll drucken. skall fmgTa en gång, att du blev nast med till staden; där ger du dött ut. langsamt 1 lugnt, hogtidhgt tng 

.som_ 1r?dd~ mig. vara en rik mans Men s:'\ .. i.·yc~te han docl~ up.p fön- <.le1.1s 111 .. aka, .. v:ir.s . ;själ i dubbelt a. ssesso~ Nagel skrif.tlig forl~in- .. "O. c.h toge. jag morgc;11roclna-1 1~:ot str~.i~den: me'.
1 .liin~st b~rta 

son: Vad iag g3orde, var mycket stret, och i det han vmkade av avseende dval3cs 1 hembygden. delse pa elen summa. som Jag clensv111gar uppå" . . . 'id honsonten \ a1 det djup. 

begripligt. ~er cl:t ! ... 
0 

och an med si:1 stympade arm, Hon .grät häftigt och tyst vid oc11 Hans .. komi:1it ö:•ere.ns ~:~1 ... · Efter en timmes. förlopp k.om I svart _n~~t. 
Han Jade ater f111gre1; pa. pan- ropade han ut i stormen: hans sida. Hans hand smekte Och nu sager pg till om lor-1 Hans hem och n·ick o-enast in i Hoi ! 

n~n, liksom e.n, som tydliggör - Har dn sett det? . Det fortfarande hennes mörka hf1r. spänning-. clet gemensamn~a \~trdagsrum- Mitt_ i stillheten hörs ett bul-
:11'1got sv~trfattligt för en annan. där med tornet?.. 

1 
l:Ion var lyddig över den !åtta - Kära Dora! Dora f I met; där satt Dora vid sitt sy- ler! l• ranke ryckte ti 11. 

- N :0l, och det andra ... det - Ja! skrek drängen. - Det beröringen, ben;1es hj~irta jubla- Rösten var gråtmild. bord framför fönstret. Hon ha- Det är håsthovar. Strax där-
.andra, det talar man icke om, var precis som när en man får de vid tanken p~ att en gång - Jag går, sade hon med han- , de alltid något husmoderligt i på syi~es en person g·å över 
det vet ingen människa! Det, d_ti. slag. Tjock nog var den gamle få vila sf1 vid hans hjärta; men den på dörrlåset. I sitt "äsen; även nu satt hon om- landsvagen mot granskogen. Och 

han dc~g.! Att jag s~iekadc. drä1~- jätten ock~il ! . l.ian v.a:· d·.jup~ u.pps_k~kad vid .tan- . Be~111es i~!5on blixtrade av hä.f-1 gi\\en a .. v fint linne, och. yita tdt-1 ~na:1 
. ,:ars.~~)li~· tydligt den lill~ 

:gen pa den halte Br unte ,ttll ha- - Var ar mm son? ken pa bcfnelse tran den fruk- tig smnesrorelse. Q[\aT Jåg-o runt omknnit; hon :sn:1d1t:.a gestalten, omfluten a\ 

raclsdornaren och det med •.. ,' - Er ::;on? Ack, han har sand- 1 tansvärda bördan och av bekän- - Här äro de båda breven sydde ivrigt, ni\ len i d~n vita mfinens sken. 
·med drop.p~. rna .. :. . He.rr:. Gt.td, grevi:.man i sina armar! Man nelsen o~n I;ennes kärlek. från gTeve Hans!' 

0 

·. • .. • . !:anden flög snabbt fram och till- . .,--- Det .~r Hi~1z~, visk~r. Fra~t· 
vad det clainar dar borta! ... har !ange talat om, att hon skall Och sa gick han. Hon slog med bada handerrnu baka. ke och gomme1 sitt ans11'te vid 
Vad ~ir det, som kommer där 1 bli hans fru. Nu har jag sett - Jag vill göra allt i ordning på bröstet. I - Allt är ordnat. sade hon och Trudes bröst. 
borta över havet? Vad det tju- det med egna ögon. till avresan, sade han vid av- Då lade han båda sina breda: s-l'1g: på. honom med sina . stora, -, H~r, det är Dora Thorbee-
ter och clrmar vid föEdämnin- Thorbeeken stängde långsamt skedet. - Om fjorton dagar ktm- händer på bordskivan, Iutade sig alhra1~sarnrna ögon. kens rost . 
. garna ! . . . fönstret, satte sig vid skrivbor- na vi resa. ned mot dem .och grät som ett -Jag tackar dig, Dorm! ... (Forts.) 




