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SCANDINAVIAN MUTUAL HOOVER GODKÄNNER SVENSK~ OLYMPIAD-DELTAGARE TURKIET INGAR I NA
TIONERNAS FÖRBUND SOCIETY UNDERSTöDSBlllEN 

Endast r.ex nationer äro nmnera 
utomstående 

Vid. den lyckade utflykt och I Den långa kongress-sessionen änt-
picnic som Scandinavian Mutual Jigen avslutad 
Society of Pierce County höll i 
söndags fördes värdskapet av för
eningens geniale och populäre 
ordförande domare J. M. Arntson. 
Hans ypperliga tongivande häls
ningstal återgives här nedan: 

Kongressen ajournerade i lör- Vid en nyligen hållen session av 
dags, efter det både senaten och Nationernas Förbundsråd inbjöds 
representanthuset antagit nöd- Turkiet till medlemskap. I väl-
hjälpsbillen på $2,122,000,000, vil- komsttalet framhöll den österriki-
ken i tisdags godkändes och un- ske delegaten vikten av att utvid-
dertecknades av president Hoo- ga Förbundet till universellt. Han 
ver. omordade de turkiska soldaternas 

I tillkännagivandet om sitt be- mod, kraft och uthållighet under 
slut att göra detta, förklarade Mr. världskriget. 
Hoover att billen innehåller tre Men vad har detta att göra med 

, huvudsakliga bestämmelser. lämpligheten och gagnet av Tur-
För det första utfästes $300,- kiets inträde i Nationernas För-

000,000 i temporära lån från Re- bund? 
construction Corporation till såda- "Jo," svarade han, "det' är min 
na stater som äro ur stånd att fi- övertygelse att varje nation som 
nansiera sin nödhjälpsverksamhet. Ovanstående bild återgiver en grupp svenska idrottsmän ombord sett krigets rysligheter måste gö-
Detta bör utgöra en garanti för på Svenska Amerika Liniens "Drottningholm" vid ankomsten till New ra till sin heliga plikt och upp
att ingen skall behöva lida hun- York den 14de juli. Samtliga medlemmar i gruppen äro på väg till gift att förhindra framtida krig. 
ger .?ch köld i Före~~a Staterna. Olympiska spelen i Los Angeles. Återresan sker med samma fartyg ~.et är Förbundets doktrin att 

For det andra bestammes om ut- frao ·New y rl d 25 t' for klara krig i akt och biltoghet , . .. I n o c en augus i. 
lamng av $1,500,000,000 for kon- ------------------------------ och :i.tt uppgöra internationella 
struk1 ionen av inkomstbringande •• •• tvistigheter på fredlig väg. Tur-

och p~~Uka verk: Härigen~m ~lir ETT GIGANTISKT VAT- STORT LAGERMOTE kiets .~nhållan om med~emskap å-
dct moJhgt att giva sysselsattnmg •• dagalagger dess allvarltga önskan 

å~ ~:undra tusental ~än utan att TENVAGS. PROJEKT flf'U B'BEllllSTITUT a~t framdeles egna sina ansträng-
paborda de skattebarande extra . ' uun ~ i1ll mngar åt dessa ädla ideal.' 
utgifter. --- --- Med Turkiets inträde komma 

För det tredje bestämmes om SlmH (ippna oceangående skepps- ll. Draper"s Park vid Des Moines, alla världens länder att vara an-
utvidgning av Reconstruction Cor- fart gen?m halva kon- Wash., 24-31 juli slutna till Förbundet, undantagan-
porations myndighet att utfärda tmenten --- . <les Afghanistan, Brasilien, Ecua~ 
lån för åkerbruksnäringens upp- --- Under pastor C. G. Bloomquists dor, Egypten, Soviet Ryssland och 

J. M. ARNTSON 1 hjälpande. Canada och Förenta Staterna ledning och överinseende samlas Förenta Staterna. De flesta av 
The committee has asked me to 1 hava slutligen nått överenskom- distriktets Luther Leagues till ett dessa känna till krigets fruktans-

give expressio:a to a word of wel- JRY"KANDE VA""R·ME /melse .om anläggningen av den sju dagars lägermöte vid Des värda fasor och efterdyningar 
come on this auspicious occasion, 1J .. propon.erade $~?0,000,000 St. Law- Moines, med början nästa sön?ag. I samt äro fredsvänliga, men de vil-
and also to explain to you the Va G •• VER LANDET rsnce vattenvagen .:ller ocea~- Ett .omfattan~e ~:o~ram av bibel- ja icke ingå i några som helst 
objects and purposes of the Scan- A 0 kanalen, som skall gora hamnsta- studmm och forelasmngar kommer allianser. 
dinavian Mutual Society, whose ___ d~rna. vid .?e stora !nsjöarne till- a.~t ~enomgås med sessioner på 
guests you are today. Stort antal dödsfall på grund av ganghga for oceangaende skepps- form1ddagarne. Eftermiddagarne 

fart å "d ~ .. tt f"" k t' h f · I wish I were capable of a task värmen inrapporterade · si o~a as or_ re rea 10n oc ri-
like that, for then I know we ___ P'rån Vita :Huset utsändes i lör- luftshv av varJehanda slag. Var-
would be good friends and we Juli solen utsände glödande strå- dags budskapet att villkoren för je dag avslutas med evangelistiskt 
would have your sdpport and lar under de första dagarne den- överenskommelsen blivit uppgjor- möte samt till sist samling kring 
hearty ca-operation. It is im- na vecka och över 150 dödsfall på da och stadfästade, samt att för- ett bål eller "campfire.' 
possible to go into detail in the grund av överhettning inrapporte- draget, som nu håller på att av- En serie föreläsningar kommer 
short time allotted to me. To rades. Med undantag av Puget fattas, skall vara färdigt för Ull• att givas av Prof. S. J. Sebelius, 
discuss the subject fully would re- Sound trakten sträckte sig värme- dertecknande om en eller annan teologie doktor, över texter ur· 1:a 
quire ho urs, and I ha ve but a few vågen över hela landet. I genom- vecka. och 2 :a Korinterbrevet.' 
minutes at my disposal. Lct mc snitt visade termometern 91 och Detta kommer att ske i Wash- Ett stort antal ungdom har in-
say, however, that the society was 97 grader. Värst hemsökt var ington, D. C., av representanter registrerats och en högst intres
not organized to further the inter- Kansas, där temperaturen i tis- för Canadas och Amerikas rege- sant samling emotses. 
ests of any individual, or set of dags på vissa platser steg ända ringar. I åtta års tid hava un-
individuals. None of its officers till 104 grader. derhandlingar om det stora före-
have any axe;; to grind. In this taget .pågått mellan de båda re-

day of greed, hatred and jealousy SJORBRITANISK EKO- geringarne. Under senaste sex 
this may be difficult to understand. · månader hava W. Heridge, Cana-

But. understood o: misunderst~od NOMISK KONFERENS .das minister ~ill Förent~ Statern~, 
we mtend to go nght on working ;. . f och H. McNider, amerikansk mi-
for the good o:f all, especially for ___ nister till Canada, gjort reguliära 
those in distress and need. Anses lrnmma att bei·öra världs- tripper mellan Ottawa och Wash-

The Scandinavian Mutual Society handeln ington för att underhandla med 

GATU-UPPLOPP OCH 
VALDSDAD I TYSKLAND 

Kommunister och Nazis i bittra 
fäjder. - Krigstillstånd 

huvudstaden 
is an out-growth of the times. It is --- Canadas premiärminister Bennet 
born of necessity. In times like Representanter från Storbritani- och ~ö.renta Staternas statsmini- Femton personer blevo dödade 
these many societies are organized ens besittningar och kolonier i al- ster Stimso~. .. och "tmndratals sårade på olika 

LEIF ERICSSON STATY 
AVTÄCKT PÅ ISLAND 

En gåva från Förenta Staterna 
till Island 

Mer än halva antalet av Islands 
30,000 innevånare voro i söndags 
samlade i huvudstaden Reykjavik 
för att bevittna avtäckningen av 
en Leif Ericsson staty. Den är 
en gåva till Island från den ameri
kanska nationen. 

Ett högtidligt program utfördes, 
och statyn presenterades av Fred
erick Coleman, amerikansk minis
ter till Köpenhamn. Danske stats
ministern Agerson tackade å den 
isländska nationens vägnar. 

GUSTAF ADOlfSMIN
NET FIRAS MED UT
STÄLLNING I SVERIGE for selfish purposes, demanding ! la de olika fem världsdelarne äro D~n samfällda n.amden a~ ka~~- platser i Tyskland i slutet av 

class legislation, and pitting class I sammankallade till en ekonomisk densiska 0~~ amen
0
kanska mgemo- förra veckan. Den länge glödan

against class, to the disadvantage konferens i Ottawa, Canada, som rer, som for sex_ ar sedan .. avgav de fiendskapen mellan kommunis-
and injury of all. And many öppnas den 21 juli. ... rapport om proJektet, _ber~kna~e ter och Adolf Hitlers "nazis,' som I öppnad i Nordiska Museet av hjäl-
people, not knowing what to do Alla världens utomstående na- att det skulle taga SJU ar for i viss mån motsvara Mussolinis tekonungens namne 
nor where to turn are like drown- tioner äro intresserade, men i syn- fullbordan efter dess startande. fascis~er kom till utbrott i Berlin 
ing men, graspind at ~traws, in an nerhet Förenta Staterna och Ar- Avståndet vattenlede_s fr~n St. och fler~ andra tyska städer. Häf-1 (För PUGET SOUND POSTF:N frän 
effort to get out of the muddled I gentina. Här i landet skola indu- Lawrence flodens mynmng ~lll D~- tigast rasade striden i Altona, en s. A. N., Stocklwlml 
waters. striidkare och kommersiella ledare luth, som kommer att utgora va- stad nära Hamburg med 170 000 

Cl· c 1 dl" stra ändpunkten av den berama- . .. ' .. ' I Under smattrande ryttarfanfa-
We realize that the prevailing noga ? Ja or rnn mgar~.e, som .. er • "" •• • mnevånare. Dar voro over 6,000 rer från trettioåri a kri ets da ar 

distress is not confined to this torde fa stor betydelse for han- de anlag,,,nmben, ar 2·300 mil. Den personer invecklade i bataljen, och ·· d d 7 . ~· d g t ~ 
country. Hunaer and want is delsförbindelserna med Canada, delen av S~. Lawren~: flode.n, so,m ett dussintal blevo dödade samt I ~f pfn~~slf ent t·· Jllu ~ en ~ oNra d.u-

,.., F.. t St t b" t k d A skall kanaliseras stracker sig fran .. . . a o su s a mngen 1 or 1s-
found in every hamlet in the world. orte:1 a . at ernas kas a t un . r,- Montreal till Lal;e Ontario ett av- ?O eller f.lera forda till hospital, ka Museet av hjältekonungens 
And no local remedy can cure a gen mas m resse oncen. reras pa " '· . · ' · mnan pohsen lyckades återställa t f .. 1. . G t f 

d t b ·t· k k"· · . d.. t >;tand av 180 mil. . .. . namne ron o ]aren prms us a 
world wide malady. e n 1s a a.isar ome s propo- . . 0 •• I lugn och ordnmg. Aven i Frank- Ad lf I fl , 1 " 

Nor is the strugafo fqr supre- nerade nya t~riffsystem, som to.r- Enligt det .. mg. angna fo. rdra!S~t furt am der Oder förekommo ga- .I ·1od. . t··11. e;aT ark. l 1adr bmatnt ~a 
"' . d f"" d 1 kt' t b .·· A, t' skall vattenvaaen hava en rrum- s n a s a en t ys an ere sig 

macy betw. een the old ideas and e o or e a ig e1 ora I gen m.as b • ••• I tuupplopp med mycken blodsut- tt f" 300 , , ; G t f 
. stora export av kött och säd till mum bredd av 27 fot. Tva Jat- gJ·utel'e och det tog en trupp av a ira .. -a~ sm.nnet av ~.s a. 

(Forts. sid. 4) . t d _ k 1 b . ·d "' ' · Adolfs dod vid Lytzen Har i 
Storbritanmen. e ammar s 0 a yggas, en vi lantvärnet att skingra folkmas- c . .. · · : .. 

.. .. . . Qo-den och en vid Barnbart vilka over1ge bestamde man sig for att 
Det ar moJl!gt au Konrerensens b ' sorna. d · ·· · . .. skola utveckla över 2 000 000 häst- or na en mrnnesutstallnrng, och 

resultat kommer att leda till bat- . ' .. ' . .. . .f· · d. ·· 0 
•• krafter, vilka skola fordelas hka I onsdags utnamnde president e ter mm 1 e an en manads forbe-

tre affärsläge och tider i käjsar
dömet och även återverka gynn
samt på förhållandena i övriga 
länder. Men det är också möjligt 

mellan de närliggande industri- Hindenburg kanslären Frnnz von redelser stod den färdig att in
samhiillena i provinsen Ontario Papen till kommendant över Ber- vigas. 

l 
att de proponerade tullarne kom
ma att inverka skadligt på För
enta Staternas handel med Ca-

och staten New York, som med .lin och Preussen, med nästan dik- Trots den korta förbcredelseti
bistånd av de respektiva regerin-1 tatorisk makt. Von Papen har den år utställningen mycket rep
garne skola finansiera jätteföre- I härigenom kommit till en makt- resentativ. Såväl skilda statliga 
taget. ställning som överträffar förre som enskilda samlingars Gustaf 

. nada. K o n s truktionskostnaderna för 
Förenta Staternas export till St. Lawrence kanalen komma att 

Canada uppgick under blomst- bliva mer än dubbelt så stora som 
ringsåret 1929 till $948,446,000 och Panama kanalens. För storstäder
sjönk 1931 till $395,648,000, under na vid floden och de stora insjöar
det Canadas export till Förenta ne såsom t. ex. Chicago, Detroit, 
Staterna 1929 uppgick till $503,- Milwaukee och Duluth betyder 
946,000 och 1931 sjönk till $226,- kanalanläggningen ett ofantligt 
947,000. Sänkningen i exporten uppsving, då kostnaden för deras 

käjsar Wilhelms i dennes makts- Adolfs-minnen ha samordnats i 
dagar. Tal- ·och tryckfriheten har Nordiska Museet, där porträtt, 
indragits, inga folksamlingar tillå- skulpturer, dokument, vapen och 
tas och i det hela taget står lan- kläder i förening ge en allsidig 
det under krigslagen. Ett stort bild av "Guldkonungen från Nor
antal polis- och kommunala myn- den" och hans livsgärning. Natur
digheter ha avsatts på grund av ligtvis saknas inte konungens 
att de äro anhängare av socialde- stridshäst och hans blodiga, ge
mokratiska partiet. nomskjutna kläder i samlingen, 

I 
mellan de båda grannländerna till- produkt export och import kom-1 Ryktet förmäler att president 
skrives dels den industriellt min- mer att minskas med över hälften. Hindenburg på grund av partistri-
slcade köpekraften och dels nyli- I derna och det oroliga tillståndet i 

men de äro väl bekanta för alla 
besökare i Livrustkammaren. Men 
man gHid~ i sUillct åt alla de :uJJrr-

gen upprättade tullskranko.r. Bonusveteranerna, som insistera Tyskland är betänkt på att resig-
dre kända dyrgripar som allmän
heten nu får tillfälle att beskåda. 

NO. 30 

"MEN AND MACHINERYu 
(Tal av Almin L. Swanson, hållet 

vid Scandinavian Mutual Society's 
, utflykt i söndags.) 

Af_;l\fIN L. SWANSON 

Centuries ago, which is a mere 
yesterday, we are told in History 
that thc human race was without 
much and many things, no news
papers, soap, socks or suspenders. 
Viewing the man today and his 
surroundings we are forced to 
admit, when checking the in
ventory of modern conveniences, 
referred to nowadays as neces
sities, that man has made no 
small success of his enterprise. 

Today we have pullmans, autos, 
airplanes, ships on water and in 
air, telephones, chewing gum, 
shower baths (Englishmen call 
them squirt baths), radio, talking, 
writing and adding machines. 

We have comfort and we have 
loafing. We have dissatisfaction 
in spite of all progress. 

Up to the time of the great 
war and <luring the fat years 
previous, we as on several occa
sions before in human history, 
for instance in days of Babylon, 
Greece ·and Rome, talked boast
fully from pulpits and press of 
the golden age. 

So very recently as <luring our 
own lifetime mankind again anti
cipated a new fangled joyride 
into a man-roade millenium. Now, 
as before, when mankind was 
just about to ride or slide into 
that man-made mellenium some
body threw a monkey wrench in
to the machinery. The guilty 
party is hard to identify. 

You have all heard the quest-

) 
ion: "Who started the war?", and 
recently, "Who started the de
pression?" Democrats blame the 
Republican party. Democrats and 
Republicans at the present time 
blame depression on prohibition. 
Others may go as far back for 
the cause as to blame our peace 
loving Chinese for their invention 
of the gunpowder. 

Historians and philosophers 
have occupied their intelligent 
minds in consideration of our 
problems in an endeavor to an
swer our questions and have 
come to the conclusion that "Man 
has never yet demonstrated that 
he can remain permanently ci
vilized." 

Centuries ago your ancestors 
and mine, our golden long haired 
ancestors, the wild Vikings of 
the Nordics, surged like waves 

(Forts. sid. 8) 

Dr. S. J. Sebelius, I på att sova i kapitoliet i Washing- nera den 2 oktober på sin 85-års 
föreläsare vid Lutherska Ung- Lyssna till Scandinavian Hour, ton, synas vilja tillskansa sig en födelsedag och förorda förre kron-
domsförbundets lägermöte i Dra- I RVI, varje måndags afton ldoc- företrädesrättighet, som tillkom- prinsen Frederick Wilhelm till pre-

I flera år ha vi hört talas om 
hur Tyskland tänker fira 300- , Past. C. G. Bloomquist, 

ledare och "dean" för Bibelinstitu-
per's Park, Des Moines, Wash. kalli 8:00 till 9:00. mer endast kongressmedlemmar. sident. (Forts. sid. 4) tet och lägermötet vid Des Moines. 
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SVERIGE-NYHETER 
MALMÖHUS LÄN 

BRA SMA
KAR ALLTID 

Anders var belåten. Det var bara Glöm icke att både arrangörer
en sorg han hade - Anna var na av programmen såväl som de 
inte frisk. Men hon var snäll och upptI·ädande artisterna sätta värde 
skötsam. på ert erkännande. Skriv och låt 

Donation. Staden Ystad får i På så sätt gick det några år. oss få er mening om programmen. 

till 
sommarsexan 
Bergmans Knäckebröd -

Gubbarna processade och ödde ut • -
pengar. Per-Anders gick hemma I i SEAMON'S FLOWER 
i lugn och ro, arbetade och kän-1 ~ SHOP 
de sig behagligt stämd. Han 
levde ett mycket harmoniskt liv 
med sin Anna. På somrarna bru

Rust Building 
Corner 1 lth and Commerce 

dagarna mottaga en donation på 
60,000 kr. enligt testamente av 
framlidne direktören Gustaf L. 
Pettersson i Ystad och hans ma
ka. Medlen skola innestå tills de 
med ränta uppgå till 100,000 kr., 
varefter räntan årligen utdelas till 
fattiga. 

Got-torps gård såld exekutivt. 

belopp det rör sig om, är ännu 
icke känt. Nordberg, som är 57 
år gammal, har erkänt. 

tet i Linköping har anhållits för 
förskingring. Utredning i saken 
pågår, men den saknade summan 
torde icke överstiga 3,300. Lig
nell, som är 32 år gammal, har 
innehaft befattningen endast se
dan den 1 augusti i fjol. Hans fö
reträdare på platsen hade också 
gjort sig skyldig till förskingring 
a'i förskottsmedel. Det rörde sig 
då om 7,000 kr. 

och ogift. Skulle gott kunnat fä. kade de resa ut till någon badort, I 
vilken tös som helst i socknen. för hustruns klena hälsas skull. 1· ........................... ....., ............ ....,,....,. ....... ....,,"""'""""~ 
En tid tycktes han tveka mella~ Från Elma och Bilbom hördes i PRINS WILHELM 
Frida i Storgården och Elma l sällan något - utom de gånger Egendomen Gottorps gård i Bun

keflo har sålts exekutivt på läns
styrelsen i Malmö. Gården om
fattar omkring 210 tunnland och 
var saluvärderad till 315,000 kr. 
Den inropades av A.-B. Jordbru
karebanken för 219,00 kr. 

'* +:· ;:-

NORRBOTTENS LÄN 
Många skogseldar. Skogseldar 

ödelade under midsommarveckan 
vid Leipojärvi Gällivare socken, 
icke mindre än 300 hektar mesta
dels mindervärdig skog på krono
park jämte 30 kbm. ved tillhörig 
kronan. På Nunisvaraberget, 4 
km. från Gällivare uppstod skogs
eld på midsommardagen. Den 
varsnades i tid och begränsades, 
innan större skador hunnit anstäl
las. Under helgen härjade också 
skogseldar på tre ställen inom 
Jokkmokks socken. 

* * ~· 
STOCKHOLMS LÄN 

Aterfunnen död efter två år. 
En man har påträffats död i en 
skog vid Huddinge. Han har iden
tifierats såsom en på sin tid myc
ket känd stockholmare, med. och 
fil. kand. Erik Boström, som den 
23 augusti 1930 - samma dag 
han fyllde 61 år - försvann från 
sin bostad. Man antog då att 
han givit sig ut på någon skär
gårdstur och förolyckats. Han 
var mycket känd och uppskattad 
särskilt inom idrottskretsar. 

·X· +:-

SöDERMANLANDS LÄN 
Sveriges fö1·sta gasmaskfabrik, 

som är under uppförande vid 
Akers krutbruk, beräknas kunna 
börja sin verksamhet nästa må
nad. Uppförandet har dragit en 
kostnad av · omkring 50,000 kr. 
Vid fabriken kommer ett 40-tal 
arbetare att sysselsättas. Masker
na komma att förses med split
terfritt glas av svensk tillverk
ning. Vid full kapacitet beräk
nar man att fabrikens produktion 
skall kunna täcka armens behov 
av gasmasker. 

·:+ ·:+ -:+ 

VÄRMLANDS LÄN 

EN MAGER PROCESS 
Berättelse av R. G. Larson 

Dalmossen, men så ~om det ut . herr grosshandlaren kom ut tiil ., skriver i privatbrev till förfat-
att storgårdsbonden förlorat pen- svärfadern för att få "påskrivit" bl f .. 

1
• d 

å · p 0 D l ss f""t ·å N. o El taren . a. o Jan e: gar p sm son. a a mo en ors s. - agon gang var ma " ... 
var däremot allt solitt och sä- med. Hon hade magrat och såg • • . ett stort noJe att få 
kert . . . Så kom det sig att blek ut. ta del av det • • • intressanta 
Bilbom mycket ofta hade ärende Men en vacker dag berättade innehållet." 
till Dalmossen, där han snart nog tidningarna om en stor affärs-

OLLA PODRIDA 
vann alla på sin sida. En vacker krasch i staden. Bilboms gross
dag friade han till Elma och fick handel hade gått överända och 
ja! Underligt nog gick Per An- fallet var stort, alla borgensmän
dersson. med på förbindelsen. Men nen bl.ev renskrapade. Per An- ! en häftad bok å 1.60 sidor och 
Bilbom kunde konsten att "ta" dersson tog det så pass att han innehållande 30 galghumoristi
folk och så var han ju "ett gott fick gå från gård och grund - ska berättelser av 
parti." han' fick bekväma sig att hyra 

Men Anders Persson blev ilsk. I ett litet tor~ställe i socknens ut
Skulle inte hans Per-Anders duga kant. Då Jublade Anders Pers
som måg åt en sådan där som son. 
Per Andersson? Det sade han - Högmod går före fall, sade 
också till grannen. Men Per sva- han. 
rade på detta Anders' tal, att Så kan det gå med vänskapen. 
hans dotter hade väl i all världen Bilbom hade varit elak mot El-

Joseph Swanson 

finnes nu tillgänglig genom 

MAR'l'IN CARLSON 
1216 So. K St. 

rätt att gifta sig med vem hon ma nästan från början av äkten-
1 

~ E da t 
75 

t 
ville! Det var inget avtalat mel- skapet, men sedan han nu inte n s cen s. 

till ett pris av 

Skriv nu! 
Ian henne och Per-Anders. Per (Forts. Rid. 6) 
var het när han sade detta - i 

a 

I omkring femtio år hade An
ders Persson i Högåsen och hans 
granne, Per Andersson i Dalmos
sen, levat i den broderligaste säm
ja. Uppfödelsebarn, skol-, läs-, ar
bets- och exerciskamrater, hade 
de alltid varit de bästa vänner. 
Tillsammans hade de lärt sig lä
sa, tilsammans hade de slutat 
upp med barnlekarna, tillsammans 
hade de rökt sin första pipa. 
samtidigt hade de börjat tala 
med flickor - ja, var sin för- själva verket hade han nog varit J t ,., 
stås! - och så gott som samti- . 

0 
• .. 

d'ct hade de övertagit gårdarna ders till mag - men mte lat 
e~~er sim'. resp. fBräldrar; de han ~efa_lla sig. - .. Nu var han 
gamla hade nämligen med endast arg pa sm gamle van. 

häst belåten med att få Per-An-

några månaders mellanrum skat- På så sätt kom det sig att de 
tat åt förgäng,elsen, vänner för båda f. d. vännerna blevo ovänner. 
livet, också de.' De som vilja träta finna alltid 

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

VED och KOL, MJÖL, FODER, Hö, KALK 

Gödningsämnen och utsäde 

En seglingsolyclm, som krävde 
tre människoliv, inträffade den 27 
juni utanför Axelsviks sågverk i 
Nedcrlrnlix. Ett sällskap på sex 
personer hade med en segelkutter 
begivit sig på väg till Båtskärs
näs. När man hunnit några hun
dra meter från Axelsvik började 
båten plötsligt sjunka. Olyckan 
iakttogs av några fiskare, som 
lyckades rädda tre av de nöd
ställda, nämligen en yngling 0. 
Enström och hans två systrar, 
barn till kamreren vid Karlsborgs 
sågverk R. Enström. De övriga 
tre i båten gingo till botten och 
omkommo. De voro kamrer En
ströms maka samt två söner till 
driftschefen Lindblad vid Karls
borgs sulfatfabrik. Fru Enström 
var i 50-årsåldern. Bröderna Lind
blad voro i åldern 16 och 17 år 

Driften vid Arvika vagnfabrik 
har inställts på grund av order
brist. Hela arbetsstyrkan, ett 
50-tal man, har entledigats på o
bestämd tid. Det är ovisst när fa-

Först var det beslutat att ock- ors~ker: Fö:_r hade de __ aldrig I 
så deras bröllop skulle stått pa vant sa no~raknade, o.ch van~ka-1 

briken åter kan komma i gång. 
Vallonättlingar samlade till mö

te vid Stjärnfors bruk. Den 25 
juni hölls vid Stjärnfors numera 
nedlagda bruk ett unikt hem
bygdsmöte. Där samlades nämli
gen från olika delar av landet 250 
vid Stjärnfors födda ättlingar till 
de gamla vallon- och smedsläkter
na. 'fal höllos av bl. a. fil. dr:na 

samma dag, men så blev det än- pen hade gJort att deras affarer 

1
~ 

drat dit hän, att Anders Persson och mellanhava}lden ofta hade r-----· _____ _, 
!!"ifte sig med Stina i Västergår- fått gå på en höft. Nu letades Värt valspråk: 
den tre veckor innan Per Anders- det reda på allt som kunde anses "BETT ER CLOTH ES 

. ··tt h 0 k d t f d t FOR MEN" son knöt hymens band med Bnt- ora oc sa om e .. ram, e } 

och elever vid kommunala mel
lanskolan i Kalix. 

ta i östergården. Varför de gjor- ene efter det andra. Det var 
de denna anordning? Jo, helt en- felaktiga råmärken, felaktiga gär
kelt därför, att annars hade inte dcsgårdar, vägar som olovandes 
Per Andersson kum1a vara med tagits genom skogarna och över 
på Anders Perssons bröllop och ängarna, broar som byggts över 
Anders Persson på Per Anders- häckarna, dammer som lagts för 

Callson ~ Ahnquist 
TACOMAS SVENSKA SKRÄDDARE 

501-2-3 Washington Building 
;:. •* 

S~RABORGS LÄN 
För försking1ing av allmänna 

medel har en av Grästorpstrak
tens mera kända och betrodda 
män, lantbrukaren G. A. Nord
berg, Rättaregården, Tuns socken, 
förklarats häktad. Huru stora 

Palmqvist, Deje, och Malmström, 
Norra Råda, lärare Stjärnegårdh, 
Hälsingborg m. fl. Man beslöt bl. 
a. att hädanefter söka anordna 

sons och hade de saknat varan- vattnet och det ena med det an-1~_....,.. ............................ ,,...,...,,. .............. .....,...,....,..._.......,.....,...,..,,,.......,......., ...... ...,....., ..... ...,.......,._.....,. .... ...,_.,:~ 

dra bland gästerna, så hade det dra. ~llt nog, de .. hade dussi~tals 'llii1illllllllllllillllllllllllilll!ltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllJllllllllll/lllllllllllllllllllll!!lll 
ju inte blivit något roligt med anlednmgar att satta knytnavar- "" ..=---. -
det hela. na under hakan på varandra och 

Så kommo barnen. De hade vara ovettiga. . ~ 
inte mer än ett vardera och de Så började de processa. Det liknande möten vart femte år. 

.,, ·x· .,, hade redan glatt sig åt i förväg gick framåt. Snart hade de fem!~ 
VÄSTERBOTTENS LÄN att den ene skulle ha en tös och mål mellan sig vid häradstinget. ~ 

Eleverna satte eld på hemmet den andre en pojk, ty på så sätt Men det blev magra processer. 
GöR SVERIGERESAN MED I av .. hämnd~ystnad. .Den 26 juni u.t- skulle det bli möjligt för dem att Gång på gång hlevo de dömda att ~ 

Bf G BEN OCH BABY BEN 
Repareras för 75c 

Andra klockor och ur repareras 
även till rimligt pris 

Allt arbete garanteras fö.r ett år 

K. dersen 
1216 South K Sti·eet ' 

brot eld l ekonomibyggnaden vid bli närmare släkt i framtiden - dela rättegångskostnaderna mel- ~ 
'Stenfors skyddshem i Anäset. Man gårdarna lågo ju så till att de lan sig - och det blev inte små- I 
lyckades emellertid släcka bran· skulle gå bra att driva i sambruk. summor. Men gubbarna voro en- i 
den, innan några större skador Nu tror herrskapet förstås att visa och gingo till överrätterna. ~ 
uppkommit. Vid u n de r sökning gubbarna räknade fel, så att det Resultatet blev ungefär detsam- I 
konstaterades, att elden såsom en blev två töser eller två pojkar. ma, endast med den skillnaden ~... '°"' 
hämndakt anlagts av två elever, Visst inte! Sedan Anders Persson att kostnaderna stego i höjden. 1111 1lillll!llllllllllllllllllllllllllllllllffllllllllllllllll~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllUlllllllillllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllUlllllllllllllllllllllllllllJ/llllli 
vilka för någon förseelse tillde· varit gift i ett år ungefär kunde. Det här processandet tog djupa 1r------------------................ ._ .. ..,...,......, ___ ._....,.,..._~ 

BILLIGT lats en mindre bestraffning. han glädja sig åt en vacker och grepp i gubbarnas plånböcker -
·X· ·:+ ·X- rask pojke, som kunde skrika all- till och med bankböckerna måste 

VÄSTERNORRLANDS LÄN deles förfärligt - och det var anlitas. 
ATT LEVA 

I SVERIGE Konfirmanderna vägrade begå ju ett gott märke. Någon vecka Under det att denna strid på-
nattvarden. Arets konfirmander efteråt fanns det en klämmig tös- gick gifte sig Elma med Bilbom. 
från byn Hassel, vilka av kyrko- unge hos Per Anderssons, hon Det blev ett storståtligt bröllop 

Lägsta biljettpriser på herde B. Westherg meddelats kon- skrek inte, men såg sig omkring och Elma fick hälften av faderns 
många år firmationsl.lndervisning s e p ar at, med nyfikna ögon. Pojken kal- förmögenhet i hemgift. Summan 

Den NYA Turistklassen 
(f. d. Andra Klass) 

Kungsholm och Gripsholm 
Endera vägen ..... ,,, ... $110 min. 
Tur och retur .......... $180 min. 

Drottningholm 
Entlera vägen ........ $102.50 min. 
Tur och retur .......... $170 min. 

Tredje Klass 
Kungsholm och Gripsholm 

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

östg .... $82.50 Tur och retur $134 

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

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

inom två år. 

Turlista från New York: 
GRIPSHOLM ................ 30 Juli 
KUNGSHOLM .............. 15 Aug. 
DROTTNINGHOLM ......... 25 Aug. 
GRIPSHOLM ............... 1 Sept. 
KUNGSHOLM 0 .............. 15 Sept. 
DROTTNINGHOLM ........ 22 Sept. 

undergingo söndagen den 26 juni lade Per-Anders och tösen Elma. blev betydande. Då tyckte Bil-
i Attmars kyrka det sedvanliga Hittills hade alltså både det bom som så, att när han nu hade 
konfirmationsförhöret i närvaro ena och det andra fogat sig efter så gott om pengar, så blev det 
av föräldrar och anförvanter. Allt gubbarnas önskan. Hade bara allt för simpelt att stanna kvar 
fifrlöpte på sedvanligt sätt, men barnen gjort detsamma, så hade som lanthandlare i socknen. Ung-
när man kom till nattvardens ut- allt gått bra - men ungdomen paret flyttade till staden, där Bil
delande vägrade samtliga konfir- vill ju så ofta gå sina egna vä- bom satte upp grosshandel. Man 
mander - ett tiotal att stiga gar .... Ja, egentligen var det sporde att där levdrn flott -
fram till altarringen, varför hög- endast Elma som gick sin egen Bilhom gjorde visst de flesta av 
tidligheten under kyrkomenighe- väg, men det var ju tillräckligt sina affärer på stadshotellet. Då 
tens bestörtning måste avbrytas. det. och då kom Elma hem och häl
Ingen av barnens föräldrar hade Under barndoms- och uppväxt- sade på - Bilbom var sällan 
haft en aning om vad som skulle åren voro Per-Anders och Elma med. Tösen verkade inte riktigt 
komma att ske och ingen förkla- goda vänner. Nåja, precis ovän- glad, tyckte föräldrarna, men hon 
ring föreligger. ner blevo de inte sedan heller, sade just ingenting. 

·>: -:: -::- men de gledo isär. Ji'öräldrarna Och gubbarna tänkte egentli-
öSTERGöTLANDS LÄN ansågo dem så gott ~om förlova- gen mest på sina processer. 

Birgittastiftelsen höll den 25te de redan - och det skuile bli Per-Anders tog saken med El-
juni sitt årsmöte i Vadstena under riktigt, bara Per-Anders fullgjort ma tämligen lugnt. Visst hade 
prins Eugens ordförandeskap. Då sin värnplikt och Elma gått ige- han tyckt om henne och skulle 
togs för första gången i bruk de ~1om · lanthushållsskolan på länets gift stg med henne, men inte ville 
lokaler i nunneklostret, vilka av k. folkhögskola. han tvinga sig på - det var ju 
m :t ställts till stiftelsens förfo- Men så kom handlare Bilbom bäst att hon fick följa sin önskan. 
gande och som nu delvis kunnat till socknen och satte upp affär Men Per-Anders var nu i den ål-

Följ med en av vära [restaureras tack vare en donation vid stationen. Till en början var dern att han borde tänka på gif-
Säl!slm~sresor till Skandinavi~n av prins Eugen samt bidrag av det p~'ecis ingen som tyckte om te. Osämjan mellan fadern och 
Ab 1!a utt?111ft~~· fråyn Nl ewi Yl ork_ till- lotterimedel. Pelarsalen, nunnor- honom, ty nog var det fult att grannen gjorde väl sitt till att aKa 1 "'ew or r, n )egnpna. . , , 
25 dagar $181 _ 31 dagar $207 nas refektorrnm, är nu helt ater- så där tränga sig in på den gam- han önskade eget hushall. Hem-
35 dagar $227 - 42 dagar $275 ställd och vackra målningar ha la handlaren, som haft affär i met blev otrevligt, ty Anders 
45 dagar $292 - 50 dagar $317 I här kommit i dagen. Även det s. socknen i femtio år och aldrig Perssons ilska mot Per Andersson 

F.. 'd 1 . b t"ll k. Sanctum Sanctorium, oriktigt varit elak. Men hur det var så gjorde honom ofördragsam också 
or v1 are upp ysningar, es a • b .. t H 1. B' 'tt b" 

ning-ar av hyttplats. biträde vid ut· enamn e iga lI'gl as one- fick Bilbom kunder. Han rekla- mot andra. 
färdande av nödiga papper, etc., hän- kammare, har restaurerats, och merade satte in lockande och Så gick Per-Anders och friade 
v_~nd? .man sig till närmaste agent Birgittas kista ~,r erhållit en trevlig~ annonser i ortstidningen till Anna Sör0 årdsdottern. Där 
for linjen eller till .. . ' ' b 

C'txrvn.TC'"Ll" A '1\N'C"'DTI"' A 'l\T T T't\TTJ\ vacket· uppstalln1ng med ett skyd- förde ett rikhalticrt !ao-er och blev ho.ri ~" .. äl emctta..gen., ty ... " .... nn~s 
~09 Whlte Bldg., 4th & Union, seattle dande skrank. Dessa lokaler kom- var mycket förekommande. Nog far var änkeman och gammal, så 

MARTIN CARLSON ma hädanefter att visas för all- av, affären gick bra och Bilbom de behövde en karl i huset. Allt-

änd 
G 

0 ,o sasom gava 
till släktingar och .... vann er 

i 

He Ian et 

Puget sten 
T.acoma, VVash. 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och Insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1216 South K Street, 
Tacoma, Wash. 

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

närslutes. 
Prenumerationsavgiften, $l.OO erlägges senare. 

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

Adress -----*-------------... ·-----.. --------·---............. - .................... _______ .......... . 

u vv .,CILl..l.\J.J..l. .c-1..lY..l.J..!J.l.'\..L'\,,.r..l"'l.J.'I J...IJ...l~..l,.!.,r 0 0 I 
1216 South K Street Main _8320 mänh0ten. vann så småningom folkets gunst. så flyttade Per-Anders dit över 
Hedberg. Bros., 508% So. llth; John Förskingring. Sys slomanassi- Men så var han också trevlig att när han gift sig med Anna. Hu-
J:;oley, 3,06 Fidelity Bldg., F. c. Hew· t t M L..T L' Il "d 1 t ' .. 

aon, 903 Paclflc A venue, Tacoma.. s en en · .n. igne v1 asare - umgås med, vacker att se pa - set var mycket förmoget och Per- I 





Fredagen den 22 .iuli, 1932 PUGET SOUND POSTEN ' T .h w ----=---------- Farvälfest anordnas på Fräls-

r acom'l oc . ash1ngto ningsarmen lördagen den 30 juli 

I a Il ;;~:~;:::;~~it~1:~:~·~~;:: 
~~ ........... ~ .. .,..,.... ...... -~~..,.. ............ ~ ........................... ~. t 1 • gra u eras med anledning av be-

Sät~ edra sparp~ngar i verkirnmhe land. Begravningen ko tt fordran till majors rang och vär-
med 6 pct. vinst i "preferred certifl , .. .. mmer a di het 
cates" i Bratrud Mortgage & Realt} hallas nasta lordag från Central g · . 
Corporation, 954 Commerce St. Luth. kyrkan under C. O. Lynns '1· * * * * * ledning. Ett par auto-banditer, som gjort 

Scandinavian M ut u al Societys .,... it· ,. till "geschäft" att överfalla och 

avled i torsdags i följd av blod
förgiftning. Denna hade han å
dragit sig genom försummelse att 
utdraga en liten träflis, som för 
ett par veckor sedan fastnat i 
ena fingret. Leuders var 7 4 år 
gammal och hade i 45 år prakti
serat lag i Tacoma. Han var vän- . 
säll och filantropiskt anlagd samt 
hade en stor vänkrets. 

·K· -;;- * 
utflykt och picnic i söndags vid Medlcmmame i Tacoma b d röva personer i parkerade bilar S . . ran - h ' L" t .. ~_rprise Lake blev både vad be- kåren opponera sig skarpt mot 10 .av~ ~e. senaste två veckorna va- ~s.an over kandidater för coun-
traffar antalet besökande och pro- procent nerskärning i deras avlö- nt I hvhg verksamhet. I söndags t:'. ambet~n bar redan i fredags, 
gram en .~torartad success. Det ning. De hava i tre veckors tid angrepo d~ F. L. Martin, då han ~?rsta regis~reri.ng~da~en 93 namn, 
var en ~kon sommardag med mo- bland stadens röstägande cirkule- parkerat s:n auto nära inkörspor- iangt mer an t1llrackhgt att fylla 
d~rat vader, s?m tillät alla att i rat petitioner yrkande på att de- te~ till F1rcrest Golf Club. De alla pl~tserna .. Flera andra vän
hogsta grad nJuta av den härliga ras lön blir oförändrad D tvmgade honom att utlämna $43 tas registrera mom kort. Den 

t l 
• e anse 11 k t ' mest ft "l t 

na u. re.n oc 1 med hjärtans lust att nerskärningen är olagli .. a a on .anter han hade med sio-. e erso' a positionewtyckes 
d It · g, enar D.. 0 

"' var e aga i dans och friluftssport. deras lönevillkor bestämdes g arpa togo banditerna till flykten 0 a som county commissioner 
Redan .tidigt började grupper av omröstninO' vid ett stadsval f"eno~ I i en stulen maskin och hotade M. fran 3dJe. distriktet, för vilken sex 

f 
.. tdl "' orna d kand'dt ··1 as· c tagande att anlända, och gra år se.dan. Petitions!' t me. en revolver, om han sökte för-

1 
a er anma t sig, nämligen 

d" is orna f"l. d fyra 'h l'k 1 ~· pcogramet inleddes voro full sägas nu hava cirka 25,000 under- o Ja. em. Martin tror att en av . repu,, i a~s rn, Hans Johnson, 
val 3,000 vikinga-ättlingar, sven- skrifter. banditerna var en förklädd kvinna. Tatman, Doermg och Rutherford 
skar, norskar, danskar och Fin- ·Cf ·Cf -rc .. ~ .. ~ 'i.· samt två demokratiska, C. Guth-
landssvenskar samlade i endräkt Savings & Loan associ·at' lfapten och fru Fred Anderson rie och Harry Collier. Det för-10ner "I ·· 
och gamman. Pro.~ram~et inl;d- med "frusna" tillgångar hoppas med sonen Clay~on äro nu .. hemma ~a es ~ven att .. Mrs. Victor Mal
des med ett par val utforda san- att snart kunna återtaga normal efter en angenam och vallyckad s~rom am:mr soka den demokra
ge~ av .~e förena~e Runeberg-kö- verks:mhet genom bidrag från aut~färd tiH Los Angeles, där de t:~~~ nomma~ionen. s.on:- kandid0at 
re.na frnn Olympia och Tacoma hcm-lanebankerna, till vilka kon- besokte dottern Ruth samt kapten f~I ater~al. till commiss10ner fran 
under Martin Carlsons ledning. gressen anslagit $300,000,000. R. Andersons två bröder. forsta d1stnktet kommer Carl Ost-
~~m~re .. J. M. Arntson hälsade Davis, president för Washington .. ·:< ;:. ·>e lund att u~pträda. - För stats-
darpa val~rnmmen i ett tal, vari Savings & Loan ligan, säger att ~otgangare överkörd. Thomas och domare~mbeten samt kongres-
han klargJorde föreningens till- I associationerna, så snart hem-lån- W~ley, 73 år gammal, en ingeniör sen .~ava_ till" dato 59 kandidater 
komst och verksamhetsprogram. bankerna öppnas, skola 'bliva i fran Seattle, blev i söndags över- anmalt ~1g a statssekreterarens 
(Talet införes i sin helhet i detta stånd att som vanligt vid anfor- körd på hörnet av 14th street och k~~tor 1 

Olympia. De mera be
numn:-.er av Posten.) Därefter dran göra utbetalningar till aktie- ~acific avenue, då han gick tvärs markta bland dessa äro Roland 
upptradde det populära och högt ägarne. Ett sannerligen ljuvligt over .gatan för att stiga~pp i en Hartle~ och John Gellatly, båda 
uppskattad: danslaget från Enum- budskap för mångtusen mer eller h~~bil. Han fick huvudskålen repubhl~anska guvernörskandida
claw med sma nationaldanser. Det mindre misströstande depositörer! brackt, båda benen avbrutna, och ter. For U. S. senator söka för-
var en härlig syn, dessa national- "' .,, ·X· å hospitalet, dit han fördes hyste re Seattle mayorn Edwin Brown, 
klädda dansare omringade av den Döden för egen hand. Victor ~an icke hopp om att rädda hans Adam Beel~r och Wesley Jones 
stq,ra samlingen i en vacker lund! Gustafson, 44 år gammal och bo- hv. Autoföraren påstår att han den republikanska nominationen 
Mr. ~!min Swanson höll därpå ett satt i 5044 South Puget Sound körde varligt och blåste sitt horn, och doma_re Steph~n Chadwick den 
~akn~'t tal; vilket även i sin helhet avenue, tog sig själv av daga i men ~en. gamle mannen gav icke demokratiska. Aven den välbe-
aterg1ves a annat ställe i dagens onsdags medelst ett revolverskott. akt pa signalen. kante Tacoma advokaten Romer 
nummer." Ett inlpromptu uppträ- G. var till yrket kabinettsnickare .,. .,. ·:« • T. Bone ans~s vara en sannolik I 
dande pa programmet var dekla- och bedrev i kompanjonskap med 20% rabatt på allt skorepara- senators-kandidat. Han är f. n. 
mationer av Alaska-pioniären Os- brodern August A., snickeriverk- rationsarbete hos Holmgren, 205 ~tadd på en turne i östra Wash-
car Ohman, som i versform skil- samhet under firmanamnet Bunga- So. llth St. (Rust Building). mgton, uppträder på farmaremö-
drade guldgrävarelivet i Alaska low Cabinet Works i South Taco- * ·X· ·x· ten och haller tal, som tydligtvis 
förr i tiden. Programmet avslu- ma. Efterlämnade sörjande äro F_rälsningsarmcn, 1114 So. 12th a~ser_ att .grundlägga en kampanj 
tades med trenne sånger av Rune- modern, Marie Gustafson och en street. En angenäm överarskning sarskilt riktad mot senator Wes
berg-sångarne, varpå samlingen broder i Finland samt bröderna ber?ddes kåren i lördags kväll då ley Jones. 
upplöstes för att i mera intima August, Edward och Alfred i Ta- maJor och fru Otto Ranson från 

+:~ 

grupper hängiva sig åt njutningen coma. Oakland, på genomresa till Min-
av lekamlig spis. Före program- ·X· ·X· ·X· nesota, gjorde ett besök härstädes. 
mct ha_de ett bollspcl gått av sta- Ater ny nödhjälpsbevillning ut- Fru Ranson, dåvarande Ellen 
peln mellan Vasa logen Western anordnades i tisdags av county Bardzen, var den som påbörjade 
Sts.rs lag och Community Nine. commissioners. Denna gåncr be- den svenska avdelningens verk
Western Star laget avgick med se- löpte ~ig appropriationen till b$20,- samhet här i Tacoma för 30 år 
gem, 18 mot 16 poäng. I det he- 000, vilket bringar totalsumman sedan. De besökande vännerna 
la var utflykten en av säsongens som tilldelats de arbetslösa sedan deltogo i ett mycket intressant 
mest lyckade, och samlingen och maj månad upp till $70,000. program och återupplivade bekant-
intresset bådar gott för Tacomas ·>: ·X· ·x· skapen med många härvarande 
yngsta skandinaviska sammanslut- Ene* möbelutställning av storar- medlemmar i kåren. Nu på lör-
ning. tade dimensioner hålles denna vec- dag kväll hålles sång- och musik-

.,. ·X· ·X· ka i Milwaukee magasinet n :r 2. möte kl. 8. Uppbyggelsemöte sön-

New York sångerskan, Miss Ag- Utställningen är arrangerad av dag kväll kl. 8. 
nes S·:venson är för närvarande på Northwest ~urniture Manufactur- ·X· ;i. ·:< 

besök i föräldrahemmet hos Mr. ers & Dealers Association. En Om en 15 procents reduli:tion av 
och :M:rs. A. B. Swenson. Hon golvareal på 700,000 kvadratfot taxeringsvärdet på byggnader och 
hitkom för ett par veckor sedan har förvandlats till ett väldigt ex- växande timmer i Pierce county 
och hade en mycket angenäm re- positionsrum, där de finaste pro- ~attade beskattnillgsnilmden beslut 
sa via Panama kanalen med en dukter från Tacomas möbelfabri- i lördags. Veckan förut hade 
månads uppehåll i Los Angeles. ker förevisas och försäljas. Även stadscounciln beslutat om en dy
Miss Swenson har gjort sig sär- visas utställningsföremål från Se- lik reduktion i Tacoma, men för 
deles bemärkt i New Yorks sång- attle och Portland fabrikerna. att den skulle bliva laglig måste 
och musikkretsar för sina talan- ·:+ ·Y.· ·» hela countiet innefattas. 15 pro-
ger. Hon uppträdde i onsdags Nästa söndag, den 24 juli, av- cents reduktionen betyder ett min-
kväll vid en konsert i svenska lu- hålla Finlandssvenskarna i Taco- I skat taxeringsv,ärde uppgående 
therska kyrkan och förhöjde pro- ma, Seattle och Olympia näjden till $4,500,000 i countiet och till 
grammet med ett dussintal såncrer sin första stora gemensamma na- $3,500,000 i staden. 
och "da cr;i.pon," som livligt ap;lå- tional~tflykt. Mötesplatsen är par- ·:+ ·:+ .,. 

derades. Det är två år sedan ken vid Tillicum på American Den välrenomeracle specerihan-
Miss Swenson förra gången besök- Lakes södra strand. Samling sker delsfirman Nicvkelson Bros. har 
te Tacoma, och gladde publiken under förmiddagen och klockan 12 i dagarne fört i marknaden en ny 
med sina näktergalsliknande to- avätes gemensam lunch under par- produkt, nämligen kornmjöl, en 
ner. kens barrträd. Envar medför vara som hittills icke funnits i 

.,. .,, ö<· sin egen matkorg, men för unclvi- marknaden. Genom speciella an-

Rockford-främmande gästar för kande av onödigt besvär kokas ordningar och överenskommelse 
närvarande i Mr. och Mrs. Gustaf kaffe som säljes per panna till med ett lokalt kvarnverk kan nu 
Lindbergs hem. Det är Miss Le- kostnadspris. Klockan ett _börjar kornmjöl erhållas genom nämnda 
nora B!oomquist, dotter till pa- ett trevligt program med korta specerifirma. Kornmjöl är icke 
stor och fru Ernest c. Bloomquist. tal, och medverkan av Finlandia detsamma som "corn meal," utan 
Hon har hjärtligt välkomnats av kören från Tacoma och möjligen blir på engelsk översättning "bar
·aen 3tora vänkretsen i Tacoma Olympia Runebergsordens kör. Ef- ley flour." 
som hoppas att hennes visit skall teråt blir det tävlingar för alla 
bliva både långvarig och trevlig. åldrar, ~öp~_ingar, höjd- och längd-

•* * * 

Jetland & Pal:agruti, 912 Paci
fic avenue, ha allt vad en maq 
behöver 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. * 

-:+ '* 
Avliden åldring. Andrew Swan

son, 84 år, avled i tisdags i sitt 
hem vid Fawcett avenue. Han 
hade vistats 35 år i Tacoma och 
var anställd i Northern Pacific 
järnvägens tjänst, tills han tog 
avsked för några .år sedan. Han 
efterleves av två bröder i Cali
fornia, fem bröder och en dotter 
i Tacoma. Begravningen förrätta
des i torsdags från Lynns kapell. 

•X· -:: •* 
Liv-;farligt skadad blev Victor 

Edman, diversehandlare i Thrift, 
i följd av en mystisk auto-olycka 
i lördags. Han blev funnen lig
gande medvetslös i ett vägdike 
nära Graham, och hans tomma 
lastbil påträffades ett par hundra 
fot från platsen. Det antages att 
E. förlorat kontrollen över auton, 
då den stött emot något förhin
der och störtat ned för den branta 
backen, därvid E. hoppat ur ma
skinen. I fallet fick han huvud
skålen bräckt, ryggraden bruten 
och tillfogades invärtes skador. 
Han fördes i döende tillstånd till 
county hospitalet. Edman var 35 
år gammal och högt aktad i det 
lilla samhället. 

SORGERESOLUTION 

·~ 

• ort:hwesl: rew1 
om.pany 

105 East 26th Street Brnadway ·· 2262 
TACOMA 

Anbringa Edra Pengar i 
B rygge ri-1 nd ust:rien Nu! 

Här erbjudes nu ett tillfälle som Ni kanske aldrig i livet förr 
haft, nämligen att anbringa pängar i bryggeri-industrien. Som 
envar vet har det hittills utbetalats millioner på millioner i för
tjänst till aktieägarne i bryggeri-bolag, och millioner kunna 
fortfarande förtjänas. 

The Northwest Brewing Company erbjuder nu allmänheten 
för första gången att bliva meddelaktig i en industri, som finan
siellt sett har ett enastående rekord, och som allt framgent 
förtjänar goda pänningar. I svunna tider ägdes och kontrolle
rades bryggerierna av gamla tyska affärshus, vilka förhindra
de allmänheten att insätta medel i affären och på så sätt draga 
fördel av en vinstgivande industri. 

Bryggerier ha alltid kunnat visa större förtjänst på insatt 
kapital än andra industrier, mest på grund därav att deras 
produkt röner god efterfrågan. 

När vår nuvarande finansplan nått sin kulmen kommer 
detta bolag att vara i besittning av två av de mest moderna 
bryggerierna i nordvästern. Ingen skuld vilar på egendomen. 

The Northwest Brewing Company erbjuder nu en 8 procent 
preferred aktie för varje "common" aktie. Sistnämnda aktier 
ha stora förtjänstmöjligheter. 

Envar som har öppen blick för dessa möjligheter bör hän
vända sig till Northwest Brewing Company, undersöka planen 
och anbringa sina medel i aktier. 

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

NORTHWEST BREWING CO. 
105-7 East 26th St. 
Tacoma, Wash. 

Kindly send me further 
your stock. 

information 

RTHWEST BRE 
COMPANY 

pertaining to 

Name 

Address 

IN 

105-7 East 26th St. Tacoma, Wash. Tel. Broadway 2262 

x· ,;. ·x· hopp. s1mtavlan, samt sist en 

En nerskärning av personalen i baseball kamp mellan ett par gub
polis- och brandkårerna· för att balag. Priser utdelas. Följande 
minska stadsutgifterna och balan- personer ha tjänat som anord
sera budgeten, föreslogs vid coun- ningskomite: H. M. Myhrman, 
cilns möte i måndags. I torsdags ~le.x Alskog, A. Jacobson, V. R. 
antog counciln en resolution som ~_mith, H. Carlson, A. Holmgren, 
f~rordar ett lån från Reconstruc- j :iarry Nyman ocvh V. Blomquist. 

Tacama-l•vinna berövar sig livet 
i San Francisco. Mrs. Raymond 
Frank, 35 år, hemmahörande i 
3016 No. 26th street, hoppade i 
tisdags till sin död från femte vå
ningen i ett ho.tel! i San Fran
cisco, dit hon reste Hör ett par 
veckor för att helsa. på sin där
städes bosatta syster. Mrs. F. 
var sjuklig, vilket tros varit anled
ning till den förtvivlade handlin
gen. Hon efterleves av sin make, 
anställd i Birchfield Co :s tjänst, 
samt 1re minderåriga barn. 

Logen Norden Nr. 233, Vasa 
Orden av Amerika, har åter den 
sorgliga plikten tillkännagiva att 1 

en av dess aktade medlemmar, 

PALAGE MARKET TEATER- YTT 

t1011 Corporationen på $3,000,000. ,,,.,,.,... 
Meningen är att använda en mil-

lion av summan på förbättringar!! BJORKMAN & SON 
av

0 

Gre_er~ River vattensystemet och , · 
tva mllhoner för utvidgning av 1016 So. I{ St. B'way 2114 

Jrloaksystemet samt nya brobyg
gen. Dessa företag skulle bereda I i Member "Red & White Stores" 
arbetstillfällen för cirka S,OOO Etablerad 1895 

man. 
•:+ * * 

Toney J. Johnson, 46 år gam
mal Tacoma-bo, omkom i onsdags 
under badning vid Long Beach, 
Washington. 1 sällskap med sin 
'1----J.·--- _____ J_ ----"'---- __ "J_ ~----TT _____ _ 
JlU::lLl. U öd.Ull pct~LV!' Ut;.11 l.l'U .L'l.Ct;t:)t 

från Central Lutherska kyrkan, 
hade Johnson begivit sig ut ett 
stycke från havsstranden, då han 
plötsligt fick ett slaganfall och 
nvled innan .han .kunde föras till 

Hava alltid på lager ett 
rikt urval av inhemska och 
importerade delikatessvaror 

· och färskt upplag av det 
berömda smöret 

"GOLDEN ROD" 

Agenter för 

Kuriko och Ole Oid 

..... ..., ............ .., ........... ..,.........................................,,..,,. 

-:+ -;(- +:· 

En musilmlislI fästlighet av ut
omordentlig attraktion kommer 
att bjudas Tacoma publiken i Sta
dium nu på lördags kväll kl. 8. 
Det blir den andra årliga musik
fästen given av Afifi Temple av 
Shrine orden med fem uniforme
rade orkester-enheter deltagande i 
programmet. En utvald skara av 
C.e bästa sä.ngare och solister 
kommer att medverka. 

* * * 
Flis i fingret, dödsorsak. En 

bland Tacomas mest välkände och 
äldste advokater, Henry Leuders, · 

HENRICK JOHANSON, 
bortgått med döden. Broder Jo
hanson avled i Enumclaw, Wash., 

1554 Broaclway - Vid 17th St. 
Tacomas enda skandinavi
ska kötthandel som äges 
av innehavaren. 

måndagen den 27de juni, 1932, 11 OLE JACOBSON, Innehavare 
djupt sörjd och saknad av släktin-
gar, vänner samt ordenssyskon. 

Broder J ohanson förenade sig 
med Logen Norden den 23 okto-1 SKANDINAVISK RESTAURANT 
ber, 1919. Mrs. Oluf Olson, Prop. 

.Varder härmed beslutat att som "MARY'S LUNCH" 
en gärd av aktning för vår avlid-1 1103 Tacoma Ave., nära llth st. 
ne broders minne, drapera logens 
fribrev för en tid av 30 dagar; 
att en kopia av denna resolution ...____ -----------
tillställes den avlidnes familj, att New Usetl 

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

BLUE MOUSE 
Now Playing-

"STRANGER IN 'l'OWN" 

-25c ANY DAY ANY TIME-. 

~--------------~~----' ! Taoo~ a!~.!!~!;l hoten 

l 13301/z Pacific Ave. 

en införes i Puget Sound Posten C 
samt att densamma införes i lo- Ccars 1 E . d Sh atrs 111· omp ete qu1ppe op a 
gens protokoll. your service B. PAULSON 

Tacoma, Washington, den 20de l i h 'Dl . I d 'IU' to ~ 
juli, 1932. . Art ur i:.spe an .1.n .. o rs 

AL N d 
.. 6th Ave. &. State. Maln 6114 

ogen or ens vagnar, 
Mrs. Carl A. Anderson. 
E. G. Danell, Gynna våm 
Helmer Johnson. ANNONSöRERl 

Juvelerare 
1 :a klass urreparationer 

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

I 





Fredagen den 22 juli, 1932 PUGET SOUND POSTEN 7 

~~11:.~1€.~~~~~ 
vore aldrig så ond på mig! Jag dig och din förmögenhet och ej i smått lögnone - hellre dö, hellre och sprang upp, då herr Baum-
skulle kasta mig om halsen på heller bett honom hjälpa mig. dö! hagen inträdde. 

Ett Resonemangsparti 
honom och säga: "Fritz, gräla på Resten överlämnar jag åt dig. Hon släppte hans hand och L' d d d t i-t 

· I l' · d t .. · J ·11 · k t · d' '' tt , t ·· d 'kt t . h" d - in en, sa e enne u an a. nng oc i s a mig, e gor mgen- ag v1 ic e vmga ig a a er- gom e ans1 e I an crna. ··tt håll d" 
t . b· . h d' '" .. d h . k Il h Il k - 0 h d" . 1 • t . I k sa a slg, - vagnen er ar-mg, ara Jag ar ig. van a, oc mgen s a e er un- c ar Jag eva i yc a, f .. 1.d d t'll 1.11 h t 

0 h d ·· k l" d Il f'' • · tt · · • d.. k. 11 · bl tt b'' k Il l'k nere, 0 J me 1 er 1 a us ru, c en unga an an g om e a na orma mig a ga m pa en ar s a Jag o ara a a p i - b d 1 f" 1, t 1 h llt 
Av W. HEIMBURG respekt för sitt herrskap, satte skilsmässa. Kom, Gertrud, kom ter? Jag skall vara hans hustru .. e ~~n?e om or a e se, oc a 

förklädet för ögonen och började snart, och allt skall vara glömt. och veta, att det icke är kärleken, ar go. igen. 
~-.. ., 

~lti 11!!1~i 
bittert gråta. Hemmet är ödsligt och tomt och som binder honom vid mig? Jag Frans Linden säg lugnt på ho-

- Gråt icke, Johanna, sade Ger- hjärtat ännu mera - skänk mig skall höra ömma ord och alltid nom. 

(Forts.) synnerhet i äktenskapet. Du har 
ännu icke fått uppleva det allra 
värsta! 

trud. - Du förstår det icke. Jag åter ditt förtroende.-Din Frans.' tänka: "Han menar det icke!' - Vet ni, vad jag därmed skul-

Fru Baumhagen hade övervun
nit sin motvilja för villan Skogs
ro och åkt dit ut för att tala med 
sin yngsta dotter. Någonting må
:ste göras, Hon var i alla händel
ser ej i stånd att uthärda alla del
tagande frågor angående den unga 
fruns befinnande. Antingen - el
ler! 

ville hellre, att han vore död - Hon hade just läst de sista or- Vad han än säger mig, måste jag le göra? frågade han. - Jag 
än att han - den, då farbror Henrik inträdde. ju tvivia på, att han menar det skulle erkänna en skuld, som jag 

- Tack så mycket, mamma! 
Den unga frun följde modern 

genom korridoren, nerför trappan, 
ända fram till gallerporten. Fru 
Baumhagen tog med ett glatt le
ende farväl. Kusken behövde ju 
icke veta något. 

Hon kunde icke fortsätta, men Man kunde tydligt se på den lille ärligt! 0, helvetet kan icke vara aldrig begått. 
betogs av en häftig ångest. herrn, att han ätit en bättre mid- förskräckligare, ty jag älskar ho- - Ah, prat! Låt nu det vara! 

Johanna skakade på huvudet. dag. Han gjorde den mest komi- nom! Huvudsaken är, vill ni ha er hu-
- Det är inte rätt! sade hon ska min i världen. Den gamle herrns ögon voro stru tillbaka eller ej? 

och gick ut. - Är du fortfarande här? frå- fulla av tårar. Han strök förlä- , - Ar det villkoret för att min 
Gertrud reste sig och lämnade gade han. gen över den unga fruns hår. hustru skall återvända? 

de1l dukade bordet, ställde sig vid Och då hon icke svarade, såg - Stig upp, Gertrud, bad han - Ja, det förstås.· Tra la la! 
fönstret och lutade pannan mot han närmare på henne: sakta. Jag vet åtminstone, att hon då 

Gertrud satt vid fönstret i sitt 
mörka, kalla rum och läste, åtmin
stone höll hon en bok i handen. 
Vid hennes fötter låg Lindens 
hund och sov. Hon reste sig för
skräckt, då hon hörde fotsteg i 
korridoren, och för ett ögonblick 
färgades hennes bleka kinder blod
röda. 

- Bliv nu snart bra, Gertrud, 
sade hon högt. - Måtte din 
brunnskur bekomma dig väl! 

den svala rutan. - Du är väl icke åter så där Och efter en paus tillade han: kommer. 
Då Johanna efter en stund åter upprörd? - Bibeln säger, att man skall --·Jag beklagar, att jag icke 

kom in i rummet, fann hon det Men den unga frun vacklade förlåta. kan det, förklarade den unge man-
tomt och maten orörd. Och då plötsligt, och farbror Henrik skyn- .:__Ja, av hjärtat! viskade hon, nen och blev en nyans blekare. -
hon började duka av den enkla <lade genast fram för att stödja - och då du träffar honom, så Jag har intet att bedja om förlå
måltiden, kom den unga frun just henne och ropade ängslig på Jo- kan du säga honom det. Ack, om telse för. 

Därefter vände sig tiertrud om 
och gick in med hunden hack i 
häl efter sig. Och inne i rummet 
böjde hon sig ner som ett barn 
och slog armarna om sin brune 
kamrats hals. Hon kunde ju grå
ta, gråta högt, det hörde ingen. 
Johanna var ju i Niendorf för att 
hämta böcker och småsaker. 

in i rummet och lade en nyckel hanna. Därefter lade de den han hade kommit och sagt: "För- - Halsstarriga människor och 
på skdvbordet. Hon hade varit i smärta gestalten i en länstol och låt mig!' - men så här - iniel resultat! brummade farbror 
salig herrns rum, och det bleka baddade tinningarna med kallt Farbror Henrik fick plötsligt en Henrik. - Man går och gläder 

-Äh, mamma, sade hon trött, 
då fru Baumhagen skred in över 
tröskeln i sin ljusgrå toalett, med 

ansiktet såg nästan förstenat ut vatten. ide. sig åt, att den gamle skälmen är 
under det bruna håret. - Tala då, barn! bad han, - - Då skulle du förlåta honom, död, och så står man fortfarande 

-- Om någon kommer hit i mor- tal,a då! min kära flicka, frågade han, - på samma fläck! 
gon eller ilär som helst - är 'bch det upprepade han, tills icke sant? - Det är en stor missräkning 
jag icke hemma, sade hon, - ut- hon slog upp ögonen. - Ja! stammade hon, - så för mig, att den gamle skälmen 

hatten för halvsorgens skull över- Då Johanna slutligen kom till
sållad med violer och det runda baka, satt Gertrud stilla som all-

' ansiktet upphettat av vårsolen och tid i soffhörnet. Lampan var 
rörelsen. tänd, och hon läste. Den nätta 

om för farbror Henrik. - Jag kan icke, svarade hon tungt det än är. I är död, farbror. 
Därefter tog hon boken och bör- efter en stund. D 1 . t . t ·- Ni vill alltså icke? frågade 

. d 1.. V d d' ? f , d d en game ego1s en viss e nu d 1 1 .. , 
- Men barn, så här kan det ic- lilla änkan hälsade ängsligt "god 

ke fortgå! sade hon och kysste afton' och fick en stum nick till 
sin dotter lätt på pannan, - så svar. Därefter lade hon ett par 
du ser ut, och så kallt här är! rosenknoppar bredvid boken: 

Ja e asa. - a a . raga e en gamle d 1 1 11 .. H f'' d en gam e ierrn annu en gang. 
Allt h d I.. . . h h dfådd va ian S{U e gora. an ·or e _, d. f" l't 1 . 1 a e ange vant tyst I u- errn an . G t d f. tf d ··t -J:>e Ja om ora ese - neJ. 
t d • h l"t b l f'· . . r>• ·11 h ' J l . ,er ru , som or aran e gra , F "l d'' se , a on a o rnn or ett - ,,a ti onom. ag rnn ic- t'll . rt ff b d J 1 - arva a. 

.. 11. k . k 1 . k 1 M' t . d . ? i en i en so a, a o ianna 0 h b . ., h 
ogon J ic SJUn a oc 1 stirrade e. as e Jag et vål . tt 1 . 1 åkt t'll N' c far ror Hennk satte at-.. . .. . .. om e · gas vm oc l e i ien-
framfor sig. - Barmhartigc Gud, stonade d rf U d .. ä h lit ten på huvudet och lämnade 

skyndsamt rummet och huset. 
Jenny bad mig hälsa dig, hon re- - De första i trädgården på 
ste i morse till Paris för att där Niendorf, frun! 
träffa Arthur. Varför reste du Och då hon icke fick något 
icke med, som jag föreslog? svar, pratade hon på, under det 

- Jag kände mig icke tillräck- hon tog upp linnet ur korgen och 
ligt kry, svarade 1 Gertrud. lade in det i en byrå. . 

- Ja du är blek. Men det - Dora har flyttat, fru Lmden, 
är ju intet att undra över, jag hon ha;ie råkat i gräl med fröken 
har ej heller någonsin tålt hän- Adelheid, och så sade herrn upp 
synslönheter. henne. Han är s~ vrnsig. .. Herr 

Den unga frun hade ånyo satt Baumhagen, som Just var darute, 
sig vid fönstret. beklagade sig bittert ~ver:. midda,-

- Har farbror Henrik varit gen i dag. Jag stod i koket, da 
här? frågade fru Baumhagen. I han. ko:U _ditut ~ch s"ade, att" ~an 

- Först i går. · aldrig i hvet fatt sadana dahga 
- Jaså, då vet du väl, att Lin- ärtskidor och att skinkan var ga-

den helt enkelt undanbad sig hans let skuren. Fröken Adelheid gräl, 
inblandning i affären med Wolff? gestikulerade och förklarade, att 

_ Ja, mamma. allt blott var en tillfällighet. Och 

"N . ,,, d h h .. f b I·I 'k .. d. d' f" o . n er vagen s g an a -eJ. sa e on alvhogt. ar ror enn , - tag a itt or- ... t f f" · d t k t' 
• o 

1 0 
Jam · ram or sig e vac ra, ar-

.. nuft til_l fan~a. Du maste. det, dränkta ansiktet och hörde hennes 
Tre dagar darefter stannade om du icke vill se honom ga un- kl d .. t D' 1 "tt f t . .. agan e ros . a rnn ra · or 

vagnen från . N1en?orf framfar der. sprang uppför trappan till träd-
gallerporten till villan Skogsro • . • , 

1 · .. 11 d.. k t 'tt . d - Maste Jag? upprepade hon, gardsrummet, sag han redan ge-
oc i no ar en var m1 I en h 1., .. .. . 1 t · d.. d 1·11 

k t .dd 1 oc rn:som for att trosta sig tilla- nom g asru an I orren en 1 a 
star as e mi agsso en, under det d 1 . . , t Ad lh 'd •tt b d 'd l .. 
t ·· d ; d ·· t b . k k e 1on: - N e] ]ag mas te icke! svar ·a e ei si .a re vi ia-ra gar smas ·arens arn ic e un- . .' · . . 
d . .. , R Jag kan icke .tvmga mw att skän- radsdomaren vid bordet. Denne 

e se sw matta pa tant osas .. . '° . ·· I · · · 
d 1. b 

11 
h d "d ka fortroende, Jag kan icke for- drog JUSt korken ur en vmbute!J. 

gre c ma paraso oc e ro a t"ll . . . , . B' d k t l tt d h 
t t f ... d . Ad lh .d sa a mig. NeJ, Jag maste icke! a a voro myc e upp1e· a e oc s ru s Ja rarna pa e e1 s som- .. 

. Och hon sprano- upp och fram upptagna av varandra och markte 
marhatt, som vackert blandade mg "" · k d I · t f .. 

t ·11 d.. d , d ·· 1 ic e · en gam e sp10nen u an or med det mörka Jocki<>a håret vil- i orren, arran e av rore se. .. 
' "' ' 1 dorren. 

ket hängde ner på pannan som - Tra la la· " .. . .. . 
fransar. Även häradsdomaren må- Den gamle herrn for med han- Jo, det ar Just ratta tiden att 
ste ha tyckt om anblicken, ty han den genom håret. brygg;i bålar här i huset,'' tänkte 
tog icke ögonen från sin förtju- - Så stanna då! Låt hus och farbror .Baumhagen. . 
sande vis-a-vis. hem gå under och din man ock- Han aterkallade de unga till 

Och att w olff sedan tre da- häradsdomaren försökte trösta · - Fru Linden beklagar, men 
gar tillbaka kämpar med döden? henne och sade, att det var synd hon är icke så kry, att hon kan 
Man kunde icke tänka sig något om hennes vackra ögon. Jag skall taga emot besök, sade Johanna 
bättre än att han !fog. Därmed också hälsa från häradsdomarcn, med nedslagna ögon. 

så, som du lovat att bistå! den nyktra verkligheten genom 
- Ja, ja! viskade hon; - du sitt brummande: "God dag!' 

har visst rätt, men jag kan icke! Häradsdomaren började genast 
Och hon stack handen i fickan beskärma sig över den olycka 

och kramade portmonnän, vari 
den olyckliga brevlappen låg un
dangömd. 

· Wolffs död et.t halft år för tidigt 
vore ju hela saken sluL Jag vet att han säkert kommer hit för De båda unga i vagnen sågo 
icke, om man i staden anar rätta att säga farväl till frun; han re- förvånade på varandra, och hä
förhållandct. men det talas icke ser vi:>st i de närmaste dagarna. radsdomaren sökte i fickan efter 
om något annat. Vart jag kom- Herr Baumhagen bad mig hälsa, sitt visitkortsctui. 
mer, frågar man om dig. och fröken Rosa och lilla fröken _ Se där! 

Gertrud nickade lätt. Hon vis- Rosa och lilla fröken Adelheid - Han lämnade tjänarinnan ett vi-
ste d~t alltsammans genom far- - Johanna, var snäll och ser- sitkort. 
bror Henrik. vera mig te! avbröt den unga frun _Och här är ett brev, ett vik-

- Och han har verkligen icke hennes ordström. tigt brev - förstår Johanna? Var 
varit här, har icke bett om för- -·-Jag har sur mjölk, men frun så god och hälsa från mig. Måt-
låtelse och icke sökt närma sig tycker kanske, att det är kallt. te frun snart bli bra! 
dig·? frågade fru Baumhagen and- 0 Gud, som det ser ut i mjölkkäl- - Även från mig, sade fröken 

Det var som. om denna vidrö
ring fullt återgav henne besin
ning. Det blev så lugnt inom 
henne, sakta smög hon sig fram 
till stolen och satte sig där samt 
lutade huvudet tillbaka mot dy-
norna. 

- Ursäkta, farbror - jag vet 
vad jag gör. 

var. 
- Vad står på här? frågade 

farbror Henrik och insöp doften 
av skogssmultroncn. 

- Vi dricka häradsdomarens 
avskedsskål, förklarade fröken 
Adelheid. 

-Tra la la! Skall ni resa ? 
- .Tag måste tyvärr, svarade 

den lille mannen med en sorgsen 
blick på den unga flickan. - För 
resten skall jag säga, att sedan 

- Tillåt då, att jag följer er 
ned, bad Frans och följde den 
lille herrn, som så hastigt sprang 
upp i vagnen, som gällde det att 
fl.y 

Men innan hästarna satte sig i 
gång, sträckte han sig ännu en 
gäng fram ur vagnen, och på hans 
gamla, goda ansikte stod brin
nande ångest, att läsa. 

- Hör, Frans, viskade han, 
det är dum stolthet av er. Kvin-
norna ha ju sina nycker, jag har 
visserligen aldrig haft någon -
Gud ske lov - men jag känner 
ändå till dem. Alla vilja de bli 
burna på armarna i kärlek, och er 
hustru håller särskilt styft därpå. 
Hon liksom hennes far, min 
präktige bror, ha levat alltför 
mycket i sina ideal. Jag har all
tid sagt, att tösen läst för mycket. 
Var nu ni den klokaste, den som 
ger efter! Herre Gud, ni har ju 
dårmed icke medgivit något, och 
- hon är ändå en förtjusand1; li
ten fru. 

- Så snart Gertrud återkom
mer, är allt glömt, svarade Lin
den och stängde vagnsdörren. 

- Hon kommer icke, min vän. 
Känner ni ännu icke det Baum
hagensk.a trotset? sade han allde
les förtvivlad. 

fådd. laren ! Allting blir ju fördärvat. Adelheid blygt. 
_Nej, svarade Gertrud litet Det vore verkligen bättre, ifall Men tant Rosa teg, och då man 

- Det är just vad du icke vet! 
mumlade han. 

- .Jaså! svarade hon trotsigt. 
Niend~rf blivit u_~an husfru, är Frans ryckte på axlarna och 
det mmst sagt foga hemtrevligt gick in. 

sårad. herrskapet kom överens om, att närmare såg efter, sov hon, och 
_Stackars barn! fröken Adelheid kom hit och jag det gamla, rynkiga ansiktet vag-
Modern förde batistnäsduken flyttade till herrn. gade så underligt av och an över 

till ögonen. -- Du stannar här! förklarade den stora bandrosetten. 

- Tycker du kanske, att jag skul-
le gå 1.ill honom och med knäppta 
händer bedja honom åter taga mig 
till nåder? 

_Han är rå, riktigt rå! Gud Gertrud och sänkte blicken ner i Borrmån, åk helt långsamt, Hennes läppar 
ske lov, att du så snart fått ögo- boken. då vi komma till skogen, viskade fullt. 

krusades hån-

nen öppna! Men du kan icke - Herrn ser så blek ut, fortfor häradsdomaren, - fröken Rosa - Det vore det klokaste! för-
tillbringa hela tiden före skilsmäs- den pratsamma kvinnan. Jag sover. klarade farbror Henrik vresigt. 
san här. , hörde, all herr Baumhagen berät- Kuilken smackade åt hästarna Hon knyckte stolt på nacken. 

Gertrud ryckte till och såg stint tade för honom i trädgårdsrum- och styrde kosan upp på de mju- - Nej! sade hon, - om än jag 
på modern. Hon hade icke ett met, att Wolff håller på att dö. ka gräsmattorna, så att vagnen bleve aldrig så olycklig. Förlåta 
ögonblick tänkt på skilsmässa. Då slog han handen i bordet, så gick alldeles ljudlöst. Johanna kan jag, men - kuschas som 
Nu, då hon hörde detta för- att kaffekopparna hoppade, och såg, att häradsdomaren från att som en hund nej! 
skräckliga ord, träffade det hen- sade: ·"Allt går galet för mig i ha suttit mitt på ena vagnssätet - Gud straffe mig, talar du ic-
ne som ett 1åskslag. denna historia!" flyttade sig mitt emot den unga ke, som vore du högfärdsgalen! 

-Men, sade hon och vred o- Gertrud rätade på sig. Färgen. flickan och att denna plötsligt brusade den gamle herrn. upp. -
märkligt händerna, --'3 var eljest? återv:i.nde på hennes bleka kinder, blev lika röd som plymerna i hen- Vem ger dig väl rätt att ställa 

- Och vad tar du dig för här och hon suckade av lättnad: nes hatt. dig .3å högt över honom? Han 
från bittida på morgonen till sei1t - Dör han? frågade hon. Johanna gick tillbaka in i huset var en fattig man, som icke kunde 
på kvällen'! - .Ja! Jag hörde, att herr med orevet och visitkortet och gifta sig utan pängar. År det väl 

-- Jag läser och går ut och Baumhagen försökte lugna ho- räckte det åt Gertrud. någon stor förbrytelse, att han 
promenerar, och - nom: det var ju det bästa, och - Ett brev? sade den unga frun frågade sig för härvidlag? Det 

Sörjer, hade hon velat tillägga:, han noppades, att nu skulle allt frågande. händer ju alltid, då det är fråga 
men hon teg. ordnas. - Häradsdomarcn gav mig det, om en prinsessa. Du är kärleks-

Kände väl mamma till sorg! -·--Vad ville egentligen min far- svarade Johanna och lämnade lös, envis och orättvis! Har du 
- :Mitt stackars barn! bror därute? frågade Gertrud. rummet, där det trots värmen ute aldrig gjort något orätt? 
I<'ru Baumhagen grät nu rik- Jo:mnna blev förlägen. var råkallt. Redan vid de första orden ryck-

tigt. Detta besök irriterade hen- - .Tag vet inte, fru Linden, men Gertrud öppnade långsamt ku- te hon till som ett förskräckt 
nes nerver. Det låg något så om jag icke misstager mig, så ta- vertet. Det var hans stil. Hon barn, nu sprang hon upp, föll på 
tryckande i luften. Och i själva lade han med herrn om - at - hade anat det. Hennes hjärta knä framför honom och såg becl-
verket var det allt en förskräck- - Åh Gud, frun - ! klappade, så att hon nästan icke jande upp på honom. 
lig tid, som nu förestod. Hur Hon steg fram och ställde sig kunde andas, och bokstäverna dan- - Farbror, anar du väl, hur 
skulle det väl gå, om han icke bredvid bordet, som hon dukat sade för hennes ögon. Det dröjde mycket jag älskat honom? Vet 
ville gå in på någon skilsmässa? helt prydligt. en god stund, innan hon kunde du väl, hur en kvinna kan älska? 
Varför hade Gud givit detta barn - Vad som kommit emellan läsa det: Jag har sett upp till honom som 
ett så styvt sinne, som blott fört herrskapet, vet jag icke. Det an- "Gertrud! . till det bästa i världen, så hög, 
henne i denna olycka! Ack, om står ej heller mig att tänka där- I går kväll dog Wolff. Det är så stor föreföll han mig. För 
hon bara lytt hennes moderliga på. Men frun, jag har också en nu icke längre möjligt att fordra hans fötter har jag legat, och om 
l'åd ! Fru Otti!ia hade från för- gång haft en man, som jag höll räkenskap av honom här på jor- kvällarna har jag knäppt händer
sta ögonblicket hyst motvilja för innerligt av - livet är så kort, den, det är ej längre möjligt att na och tackat Gud, att jag fått 
denne man. tycker jag - man bör icke för- bevisa hans bedrägeri. Han stl- just honom, just honom till man. 

- .Jag tror, att jag är tvungen bittra de få stunder man har att ger i graven utan att ha tagit -Han var den ende, trodde jag, 
att åka hem, min migrän. vara lill>:':':rnma!!s, fru!!. V:id ::;crr;. ·1t:1111a ai'ekiäukamle beskyiining som icke i mig blott såg den rika 
stammade hon. --'- Om det är nå- är dött återkommer aldrig. Men jfrån mig. Jag kommer alltid att flickan, och hundra sinom hundra 
got du önskar, Gertrud, så skriv visste jag, att min Fritz ännu fun- stå för dig som den förment skyl- gånger har han sagt mig det. Far
bara eller skicka bud därefter. nes hiir på jorden och bodde på digc och kan intet annat göra än bror, du, du har alltid varit en
Vill du ha ett piano hitut eller andra sidan bergen, icke längre att ännu en gång försäkra dig, sam, du vet icke, hur högt man 
några böcker? Jag har Daudets ifrån mig - åh, Herre Jesus, hur att vi - du och jag - blivit kan älska! Och sedan nödgas att 
nyaste roman. Ack, barn, det går skulle jag icke springa för att offer för en gemen skurk. Jag stiga ner, se en vanlig människa 
underligt till här i livet och i komma till honom, om han än har aldrig talat med Wolff om framför sig, en som icke ens för-

här. Linden är så nedslagen se-
dan dödsbudet i går kväll, som - 'rill Skogsro ! skrek den gam-
om han med denne skurk förlorat le herrn vredgat till kusken. 
.det käraste i världen. Jag tror, "Munsjö! Linden spelar mycket 
vid G1id, att han icke kunnat sör- likt den sårade oskulden," brum
ja mera, om han förlorat någon made han och stötte käppen allt 
nära släkting, och hästkrakarna som oftast i vagnsgolvet. Och ju 
ha nästan sprungit benen av sig närmare han kom villan, desto 
för att bringa underrättelser om mera upprörd blev han. Då han 
denne hedersmans befinnande. - hunnit fram till Skogsro, mötte 
Jag tror till och med att han han Gertrud i parken. Hon stod 
givit läkaren en större ~umma för I vid slutet av en skuggig väg, och 
att han skulle göra allt för att då hon fick se sin farbror, gick 
bevara denne. förträfflige medbor-1 hon emot .. ho~om i sin vita, enkla 
gares dyrbara liv! sommarkladmng. 

Farbror Henrik brummade nå-
got, som nästan lät som en svor
dom. 

- Var är Linden? frågade han 
därefter. 

- Ovanpå! upphov fröken Adel
heid sin röst. - Han har suttit 
där iinda sedan i morse, åtmin
stone hava vi, - hon pekade på 
häradsdomaren och sig, - måst 
äta middag ensamma med tant, 
sedan foro vi till Skogsro, men 
blevo icke mottagna, och nu 
brygga vi i ren förtvivlan en bål. 
Vill ni icke smaka på den, herr 
Baumhagen? 

Flickan slog upp ett glas och 
bjöd det åt den gamle herrn med 
ett glatt leende. 

Farbror Henrik såg halvt för
tretad, halvt begärlig på glaset 
i den lilla flickhanden. 

Häxa! sade han därefter, och 
stolt som en spanjor skred han 
ut ur rummet. 

Han var alltför allvarligt stämd 
för att han skulle vilja deltaga i 
dessa "dumheter.' Då han gick 
uppför trappan, hörde han där 
nerifrån ett klockrent skratt. 

"Jag skulle önska, att härads
domaren packade den lilla satun
gen ner i sin koffert och skickade 
åstad henne dit pepparn växer!" 

Linden satt vid sitt skrivbord 

- Farbror! utropade hon and
löst, och två ängsliga ögon för
sökte läsa i hans. 

Den gamle herrn tog hennes 
hand. 

- Kom och låt oss gå uppför 
denna ,stig. Det gör mig gott. 
Jag är rädd, att jag får slaget, 
om jag står stilla. Kort och 
gott, barn - han vill icke. 

- Farbror, vad har du gjort? 
utropade Gertrud, och blygselns 
rodnad färgade hennes kinder. -
Du har varit hos honom. 

- .Ta, jag sade till honom: "Gå 
och bed henne om förlåtelse, så 
är allt bra - kvinnorna äro en 
gång sådana!' Och han -

Hon pressade handen mot hjär
tat. 

- Farbror! stammade hon. 

- Och han sade: Nej! Det vo-
re detsamma som att erkänna en 
skuld, som han icke begått. Se 
så, mitt barn. Jag har velat spe
lu frGdsänge1, r11e11 - hitintills 
och icke vidare! Nu få ni hjälpa 
er själva. Det skadar mig alltid 
att bliva utsatt för sådana här 
förtretligheter. Jag har verkli
gen haft nog därav på dessa fyra 
veckor. Adjö, Gertrud! 

(Forts.) 




