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JORDSKALV KRÄVER SVENSK fl YGARE SöKER 
395 MÄNNISKOLIV FÖRSVUNNEN GEOLOG 

Den ryska provinsen Georgia, 
belägen i Caucasien mellan Svar
ta och Kaspiska haven, hemsök
tes i onsdags natt av ~n jord
bävning, som anrättade enorm 
egendomsskada och dödade åt
minstone 395 människor. 80 pro
cent av byggnaderna i hamnsta
den Petrosk vid Kaspiska havet 
instörtade, och nästan lika stor 
var olyckan i Tiflis, provinsens 
huvudstad med cirka 400,000 in
nevånare. 

Sovjet regeringen i Moskva 
utbeordrade omedelbart 2,000,000 
($1,000,000) i understöd till det 
härjade distriktets befolkning. 

U. S. A. TURISTER TILL 
SVERIGE 

Propaganda som burit god frukt 

Att Sveriges popularitet som 
resemål för amerikanska turister 
befinner sig i snabb stegring 
framgår med fall tydlighet av en 
del uppgifter, som sammanställts 
av Statens järnvägars resebyrå i 
New York. Medan sålunda 1929 
femton amerikanska resebyråer 
anordnade sällskapsresor till Eu
ropa, vilka berörde Sverige, ha
de antalet byr~ier, som på detta 
sätt visade intresse för vårt land, 
1930 vuxit till tjugotvå och i år 
til ltjngoåtta. Många av dessa 
byråer anordnade flera turer 
samma år, . berörande Sverige, 
och hela an talet turer uppvisade 
i själva verket en ännu krafti
gare stegring, eller fdin 36 år 
1929 och 66 år 1930 till 91 i i\r. 

Den svenska resebyrån har 
också räknat ut, huru många da
gar deltagarna i samtliga ameri
kanska sällskapsresor sam rnan
lagt tillbringa i Sverige, och fått 
till resultat, att dagantalet under 
dessa tre år ökats med omkring 
127 procent. Sammanlagda tiden 
för vistelsen i Sverige utgjorde 
nämligen 1929 295 dagar, 1930 
467 dagar och~ 1931 669 dagar. 
Det är i detta sammanhang av 
~ntresse att lägga märke till, att 
genomsnittstiden för uppehållet i 
Sverige något minskats, men det
ta torde vara gemensamt för alla 
de länder som besökas, då en 
strävan gör sig gällande att göra 

Kapten Albin Ahrenberg, en 
av Sveriges .mest notabla aero
nauter, beredde sig elen 28 april 
att avgå från Malmö för att sö
ka efter Augustine Courtlancl, 
britisk vetenskapsman, försvun
nen i Grönlands nordöstra trak
ter. I Ahrenbergs sällskap är 
Ralph Rayner, kapten i engelska 
armens flygkår. 

De komma att göra färden i 
ett plan, som tillhör Aerotrans
port Co., och som är utrustat 
både med skidor och pontoner 
och har en 320 hästkrafters ma
skin. De hava utstakat sin rnute 
via Bergen Färöarne och Isla'nd 
till Görnlands östra kust, där de 
vänta att finna spår av den för
svunne vetenskapsmannen. 

Courtland var hela vintern sys
selsatt med meteorologisk forsk
ning i avsikt att skaffa data och 
uppgifter om en lämplig luft
route för den engelsk-arktiska 
expeditionen. Han skulle hava 
återviint i l1örjan av april men 
har ännu icke avhörts. 

Ahrenberg. som väntar att nå 
fram till Grönland efter 28 tim
mars flygning, ritföljes icke blott 
av kapten Rayner utan även av 
mekanikern l\1alm och radio
telegr1fisten J ungluncl. 

ELEKTRICITET DIREKT 
F'RAN SOLEN 

Det intressanta problemet rii
rande ett direkt uttagande av sol-
energien tyckes vara pit väg att 
lösas rätt snart, att döma av 
meddelanden från Vv ashington, 
Berlin och London, där patent 
beg~irts för flera apparater för 
detta ändamål. 

Det förefaller som om ingåen
de försök och experiment på det
ta fält bedrivits i flera länder 
under de sista 1'\ren, och de vun
na resultaten äro av allt att dö
ma lysande. 

Den tyske uppfinnaren är Dr. 
Bruna Lange, en ung fysiker vid 
Kaiser Wilhelm Institutet nära 
Berlin. Hans uppfinning består 
av en ny fotocell, i vilken sil
verselenit är det ämne som för
vandlar ljus till elektricitet. Ett 
metallstycke i form av en tunn 
plåt täckes med ett tunt lager av 

resorna så omfattande som möj- . . . . .. 
ligt inom den givna tidsramen. s1lversele111t, som 1 s1:1 t.ur bekla-

Härtill komma så de kryssnin- des av ett genomskmbgt lager 

1 cl f t d 
av en andra metall, som endast 

gar ne ocean ar yg, som e .. 0 •
0 

• • 

stora resebyråerna anordna. Sve- ar. nagra ta molek!ler tiockt. 
rige berördes 1929 av fyra såda- Ljuset. s~m genomstr:llar det ge
na turer med utgångspunkt från nomsk111ltga m~tallslol:tet. gene
amerikansk hamn, medan antalet rerar 0 en elektrisk stram mellan 
1930 var fem och i år blir lika de tva lagren metall. 
stort. I Femtio till ett hundra g~mger 

Dessa siffror kunna betraktas starkare ström erhålles frän des
som ett pålitligt bevis för vart sa metallskikt än .. från liknande 
vinden blåser. Sällskapsresorna lager av kopparoxid och koppar, 

anordnas · 
1 

k'ld b som förut använts. Sistnämnda 
JU av e 1s 1 a rese y- " ,, .. .. " 

råer, vilka givetvis utstaka sina converter upptacktes for tre ar 

t 0 t cl k I .. d sedan ru er sa a t e s -o a mota en · 
Experiment som utförts ådaga

lägga möjligheterna för praktisk 
användning av en dylik kraftkäl
la. En kopparoxidcell, tre tum 
i fyrkant, har drivit en elektrisk 
motor under svagt solsken i flera 
månader nu i Siemens-laborato-

reslystna publikens krav. Dessa 
byråer äro mycket lyhörda för 
sina kunders önskningar, och när 
de nu i ständigt ökad omfattning 
taga med Sverige på sina pro
gram, så kan detta inte bero på 
annat än att de finna ett steg
rat intresse för vårt land i Ame
rika. 

riet i Berlin. 
Konkurrerande patent ha utta

gits i det engelska patentkonto-
ret på kopparoxiclu ppfinningen 

* * * * * * * * * * * * * * både "l.v amerikanska och tvska 

"'~ FRITT TEATERBESöK * uppfinnare. Dr. L. c" Gron"claohl * * och Dr. Paul H. Ge1ger fran 
* --- * Pittsburgh äro de amerikanska 
* Se "Olsen & Johnson" som * uppfinnarna. 
* Puget Sound Postens och * Överlägsenheten i den Lange
* Mr. Hamricks gäster * ska metoden är elen, att meta!
* --- * lerna i cellen äro särskilt käns
* Om Ni är intresserad av * liga för färger och att energial
* en skrattretande och intres- * stringen är så stor att någon för
* sant talfilm, vänd då till si- * stärkning eller amplif~ering icke 
* dan 8 och läs "Ett Liberalt * behöves. De Langeska patenten 
* Anbt1d" samt annonsen från * tillhöra Siemens & Halske, den 
* Blue Mouse teatern. * stora elektriska firman i Tysk-

* * * * * * * * * * * * * * land. 
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TACOMA, WASR., FREDAG DEN 1 MAJ, 1931 NO. 18 

Svensk talfilm gör sin debut 
här i Tacoma 

'NYTT VINSTREKORD HET POLITISK KAMPANJ 
FöR KREUGER & TOLL MOTSES 1932 

''När rosorna slå ut,'' en verkligt roande filmskapelse 
med svenskt språk från början till slut, 

gives den 8 och 9 maj 

Nettovinsten 122 millioner kro
nor, vinstsaldot 214 millioner. 
- Fastigheter och Europas te
lefonisiering ny affiärsobjekt. 

Av det nu föreliggande bok-. 
slutet för Kreuger & Toll fram
går att vinsten för hela koncer
nen under det gångna året stigit 
med cirka 14 millioner kronor, 
från 108,56 millioner till 122,35 
millioner kronor. Den oförän
drade utdelningen på såväl ak
tier som participating debentures 
med 30 procent, tar i anspråk 22,-
86 millioner kronor. I ny räk
ning kan överföras ett vinstsaldo 
på icke mindre än 214 mililoner 
kronor. 

I själva verket torde fjolårs
vinsten vara betydligt större än 
det framkomna nettot utvisar. 
Mycket stora avskrivningar ha 
nämligen gjorts - bl. a. 38 mil
lioner kronor till följd av kursfall 
på obligationer. Detsamma gäl
ler Grängesbergsaktierna, vilka 
nedskrivits med 12.83 millioner 
till ett värde åtskilligt under det 
på börsen noterade. 

Under det gångna året utvid

Ledarne för båda de stora na
tionella partien äro redan i verk.:. 
samhet och rusta sig för presi
dentvalet 1932, som de motse 
blir ovanligt intensivt. Inom det 
republikanska partiet har Hoover 
administrationen både vänner och 
motståndare. B å d a grupperna 
förbereda en aktiv kampanj. 

Dem o kraterna, sönderdelade 
med avseende på prohibitionsfrå
gan, agna mera uppmärksamhet 
åt dagens stora spörsmål än åt 
nominationen av presidentkan
didat. De hava flera på förslag, 
och deras öde kommer att bero 
på hur spörsmålen komma att lö
sas av demokratiska national
konventet. 

De r e g uliära republikanerna 
hava betraktat Hoover som den 
logiske kandidaten för en annan 
termin. Men under tiden avvak
ta de otåligt tillkännagivandet 
om vilken person oppositions
gruppen ämnar uppställa som 
motkandidat. Calvin Cooliclges 
namn nämnes i detta samman
hang och även senatorerna Bo,. 
rahs från Idaho, Johnsons från 
Californai och Watkins från In-

gades bolagets intressen ytterli- diana. 
Soen ur "När rosorna slå ut." F rån vänster till höger: Uno Hen- gare genom förvärv av aktierna- Politiska ledare aktgiva noga 

ning, Margita Alven , Karin Swanström. joritctcn i Telefonaktiebolaget L. på kontroversen om kontroll a~ 
Dei1 stumma filmens saO'a fick sett och hört denna film vid en M. Ericsson, bokförd -till 26,36 nästa kongress mellan de nära 

ett hastigt slut. Under 1 01~pet av speciell visning. Vid andra till- n~illi_?ner kronor. Till detta ~.y- nog jä~1t fördelade partien. U~
endast ett par ?tr har tal- och fällen ha arrangörerna varit tvin- forvar: knyter b.~laget stora f?r- c~er clec d:mokrater~a synas vil
ljuclfilmen undanträngt den ti- gade att köpa grisen i säcken cKh hoppnmgar hetr~~fan.cle ~ramtida h~a ::itt lata re~ubhkaner~a be
gamle men oftast intressanta taga producentens eller inneha- v~rksamhet. I?,e:t .. ar namhgen me- balla kontrollen i se.~aten, a:.o de 
pionj~iren pi\ de rörliga bildernas varens ord för filmens kvalitet. mn~en at.t. forv~rva telefonkoi:- fast l~eslt:tna a7t soka beharska 
omrt1<1e, och stumfilm i dag hör Att detta tillvägagångssätt icke cess1oner 1. forbmclelse n:ecl fl- organ1sat1011en 1 representanthu
till sällsyntheterna, har blivit till blivit till belåtenhet. är allom nansoperat10ner. Om utsikterna set. 
ett kuriosum av lika stora mått bekant. "När rosorna slå ut," härför säger berättelsen att det 
som den första hackande och illa vilket är namnet på den första t'.~olig~n icke finns någon industri 
synkroniserade ljudfilmen, då svenska talfilm, som presenteras f~r vilken .. en snal~?ar~ utveck
denna lämnade laboratoriet för för landsmännen i Tacoma, har lmg kan forutses an JUst tele
att tala inför en härmande pu- provvisats och granskats, innan f~nindustrien. Europa har

0 

näm
blik. elen antagits, och arrangörerna !1g~n e'.1clast 17 telefm~er pa 100~ 

Taliilmen revolutionerade in- veta, vad de bjuda publiken på. mvdnare, medan Amenka har 16~· 

Hedrande utnämning 

Från Washington, D. C. med
delas att elen unge veteranen vid 
sjö- och luftförsvaret kommen
dörlöjtnant Charles E. Rosen
clah! ntnämnts till kommendant dustrien i de stora filmstäclerna De vill pnwvisningen närvarande och Stockholm 298. 

\'iirlden runt. Nya, ljuclisoleran- personerna ha uttryckt sin bclå- Bokslutc: utvisa.r att de~ sto- av .~en ny~ luftkryss~ren "Ak
de inspelningshallar måste upp- tenhet med filmen. som i dubbel ra SV(Onsk-111t.ern

0

at10nella f1~1an.s- ron som 1 konst~'.1kt1011 k.~stat 
fiiras och dyrbar teknisk attiralj bemärkelse kommer att tala för k~ncernen·s· t11lga.ngar uppga. till $5,375.~00. i::etta ar den ho~sta 
anskaffas. Skåclespelarrnateria- sig sj:ilv. l,::il4,7 nul!~?ner kr. .i::v denna befattnmge~ mom detta ~rnrade. 
Jet 111 ~1 stc sovras. ty ett vackert Min personliga uppfattning är, summa ut~?res den storsta po- Rosendahl ar .:ndast. 41 ar gam
ansikte eller stor färdighet med _ och jag iir övertygad om, att sten a": utl.anclsk~ stats- och an- mal. . H~~1 .. fodcles i Tex:s av 
stumfilmens uttrvcksmedel var elen delas av alla 50111 sett filmen dra obhgat10ner till ett belopp av svensKa foraldrar. Fadern Chas. 
icke längre nog: • Filmsld1despe- - att endast de som ha ett horn 41?,,88 millioner och . ~en näst 0. Ro~endahl, som, ä~ .. sm~.dmä
laren mi1ste kunna tala och hans i sidan till den äkta klingande sto:·sta. av ~37,14 m1!110ner kr. s:.~re i Santa Fe. Jarnvagens 
röst vara lämpad för upptagning. svenskan eller äro rädda för att akt~er i de. :.ill koncernen a~~lut- tpnst och b~sat.t 1 Cleb~1rne, 
MI'inga av de stora stjärnorna på använda de muskler. som natu- na mdus~~·1foretagen. , ?.e st~rsta !cx~s, kom lut till landet ~1cl ~9 
filmens firmament, 80111 ostört ren gett dem att skratta med, av dessa aro ~venska I andsticks- ars alder. Modern kom hit vid 

0 • 1 . ·11· l ··· .. 1 · o bolarret Gran g esbero-sbolaget 12 års ålder. Charles E. genom
gick sjökrigskoslan i Annapolis. 
Han tilhörcle flottan under kri-

gatt :sma ianos mot 1111 10nerna nmna gora anmar .;:nmgar pa , "' ' "' ' 
och viirldsberörnmelsen, fnnno I denna film. Ty "När rosorna slå' Svensl~a Cellulosabolaget~ . Tele
sig slungade i'it sidan. Andra ut" ~ir skratt~etande, svenskan' fonaktiebolaget L. M. Encsson 

~.. · kl 11· ·· och Fastio-hetsaktiebolao-et Hu-stiarnor mtogo deras platser, · ar, tyc 1g och ren, ar en upp- "' "' 
cl I I .. cl l J f" I ·· . 1 vudstaden och e gam a voro g om a. eve se or ( en som vant sig vH · 

Med denna utveckling uppstod vårt svensk-an1erikanska bland-. ---------.--. 
ett annat problem. Hollywoocl. ningsspråk, och rollerna uppbä- Sveri~es delegater t1ll 1nter
som stått för lejonparten av ras av kända svenska skådespela- nat10nella handelskam
stumfilmsprocluktionen, och som re, bland vilka märkas Karin 
si\lt sina bilder till biografer i al- Swan,>tröm, Uno Henning, Sven 

markongressen 

la världens hörn, insåg plötsligt, Garbo med flera. Med Svenska Amerika linjens 

get och var därpå flyginstruktör 
i Annapolis i två år. Han uppe
höll sig från juli till oktober år 
1928 i TyEikland för att iakttaga 
flygskeppet "Graf Zeppclins" ut
rustning och anlände 111 ed detta 
hem till Amerika i oktober må-
nad samma år. R. var vid den 
tiden befälhavare å flygskeppet att hela världen icke var engelsk- "När rosorna slå ut" kan be- motorskepp Gripsholm anlände i 

' j "L A 1 " talande. Publiken i Japan, Ma- skrivas som en komedi med en söndags kväll ett antal av Sve- os nge es. 
rocko, Italien och Sverige visa- svag underton av allvar. Som riges mest framstående affärs-
de icke det väntade intresset för ett helt går den i skrattets tec- män för att i Washington, D. C. Fem drunkna i San Fran-
filmen, som talade på ett okänt ken, men Karin Swanström som representera Sverige vid den cisco viken 
språk. Var och en ville höra sitt den bestämda ungmön som blir stundande kongressen av In ter- __ _ 
eget tongomi'tl från den vita du- kär på gamla dagar, ger den ett national Chamber of Commerce. Två kvinnor och tre män alla 
kcn. och så började den från litet mästerligt stänk av allvar. Kongressen hålles från och med tillhörande rika och framstående 
Hollywoods synpunkt utländska. Uppförandet tager samma tid elen 4de till och med den 9de familjer i Oaklancl, Cal., drunk
produktionen. som en vanlig engelskspråkig maj. nacle i söndarrs då deras motor-

I Sverige apterades filmstaden "feature"-film. Delegationen utgöres av J. S. båt kantrade ~1ära Goat Island i 
i .Råsunda för ljudfilmsinsp:l- Det ovannämnda arrangeman- E~ström, Väste~ås; Tr. Alpen, San Francisco voken. Bä.ten på
nmg, medan andra svenska talhl- get med två midnattsvisningar Goteborg; Mauntz Ca r l s s o n, träffades flytande upp- och ner
mer fl:amst~llde:5 i. de sto.ra atilje- är kanske icke elen ur alla syn- Oscar Fall<~1~n, Axel Å :son vänd. Efter två dagars sökande 
erna 1 Fans: dit 1 Svenge sam- punkter bästa, och stora an- Johnson, Wikmg Joh~1sson, H. och draggning återfunnos och 
ma11~atta skadespelargrupper re- strängningar ha också gjorts för L. F. Lagercrantz, Vilh. Lund- upptogos liken av alla de dnmk
ste och under s:enska regissörer att placera filmen för en efter- vik, Stockh~lm; Sven Lund~.erg, nade. 
gjorde svensk film. middacrs- och kvällsföreställning. Valclemarsv1k; Gunnar Lowe-

Gen-:im speciella arrangemang Den s:nare planen har emellertid gren, Paris'. ~ke N.erman, Karl- Sovjet-virke godkännes 
kommer en svensk talfilm att gi- måst uppgivas på grund av stri- stad och William N1sser, Grycks- ---
vas i Tacoma å Blue Mouse digheterna mellan de smärre bio- bo. En fartygslast trävirke anlän-
Theater med två midnattsföre- grafägarna och deras ttTiaskinis- de f. v. med finska ångaren An-
visningar. fredagen och lördagen ter, vilka äro på sträjk. Blue fnrPstiillningPn icke speb s?_ stor vPrsnie J-ill Pru'.1idet1<:e, R. I., och 
den Sele och 9de maj. Om denna Mouse är emellertid en av de roll. alldenstund mottagarna förebrin
film blir väl mottagen av publi- bäst kända teatrarna i Tacoma, Jag önskar som avslutning sä- gade bevis på att trävarorna ej 
ken, kommer den sannolikt att och vid detta tillfälle, då sven- ga, att filmen är väl värd att ses kommo från de distrikt i Ryss
följas av flera. skarnr;i i Tacoma för första gån-1 och i främsta rummet höras, och land, där tvångsarbete påstås äga 

Undertecknad har, i sällskap gen givas ~illfälle att . höra ~.n I jag rekommenderar ett besök. r~tm, tilläto tullmyndigheterna 
med ett 30-tal andra svenskar, svensk talf1lm, borde tiden for Harry F :son ,Fabbe. lordags att lasten lossades. 
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SVERIGE-NYHETER 
VÄSTMANLANDS LÄN 

En svår olyckshändelse inträf
fade långfredagen på Västanfors 
järnvägsstation. En 28-årig en
treprenör Oskar Hellberg från 
Tullinge var tillsammans med 
en kamra tpå väg till Dalarna. 
Av någon anledning steg han av 
tåget i Västanfors. Då detta 
åter satte sig i rörelse grep kam
raten tag i Hellberg för att hjäl
pa honom upp i vagnen. Därvid 
bar det sig emellertid icke bättre 
än att Hellherg föll ned mellan 
vagnarna, där han svårt massa
krerades. Han fördes till N or
bergs lasarett, där högra armen 
omedelbart måste amputeras vid 
axeln. Dessutom hade han ådra
git sig en del skador i huvudet 
samt en del inre skador. 

* * * 
VÄSTERBOTTENS LÄN 

KyrkoheTde anmiäld för sedlig
hetssårande handling. F i:ir sed
lighetssårancle handling mot kon
firmationselever har kyrkoherden 
i Norsjö N. E. Billström anmälts 
för lanclsfogden. Denne har ef
ter undersökning i saken kon
staterat, att kyrkoherde Bill
ström gjort sig skyldig till brott 
mot strafflagens kapitel 18 pa
ragraf 13, men då flera 11r för
flutit sedan brottet begicks, är 
det preskriberat. Saken, som 
väckt stort uppseende i orten, 
har anmälts för <lomkapitlet 
Luleå. 

* * * 
VÄSTERNORRLANDS LÄN 

Svårt övervåld mot arbetsvil
lig. En chaufför, som arbetat! 
som frivillig under kommunalar
betarekonflikten i Sollefteå, blev 
den 2 april under renhållnings
arLete på Storgatan överfallen 
av sträjkande kommunalarbetare. 
Chauffören blev slagen i gatan 
och förlorade medvetandet. Han 
fördes till lasarettet, diir det kon
staterades, att han erhållit en 
kontusion i bakhuvudet samt å
dragit sig en hjärnskakning. 
Skadorna äro icke av allvarlig 
natur. Angriparne tmderkasta
des polisförhör, men fingo där
efter lämna polisstationen. 

* * * 
öREBRO LÄN 

Sjundedagsadventist får sär
skild rättighet. Skolöverstyrel
sen har medgivit att en av pri
vatisterna i realskolexamen vid 
högre allmänna läroverket i Öre
bro får utföra det skriftliga pro
vet i modersmålet lördagen elen 
2 maj först kl. 7 :45 e. m. Flic
kan och hennes föräldrar äro 
sjundedagsadventister, vilka an
se, att lördagen, den sjunde av 
veckans dagar, är av Gud för
ordnad till vilodag enligt 2 Mos. 
20: 8-11. Under tiden från kl. 
8 :30 f. m. till kl. 7 :45 e. m. skall 
flickan under erforderlig upp
sikt uppehålla sig i läroverket. 
Först då solen gått ned får hon 

GöR SVERIGERESAN I AR 

RIKA 
LINIEN 

DIREKT 

TILL 

GÖTEBORG 

PA 
8-9 DYGN 

STOR BESPARING 
å Tur- och Returbiljetter i Cabin, 
Andra, Turist Tredje och Tredje Klass 

Turlista fråh New York: 

Kungsholm ............... 9 Maj 
Drottningholm ........... 15 Maj 
Gripsholm ............... 29 Maj 
Kungsholm ............... 6 Juni 
Drottningholm ........... 20 Juni 
Gripsholm ............... 27 Juni 
Kungsholm ............... 3 Juli 
Drottningholm ........... 16 Jul 
Gripsholm ............... 23 Juli 

För vidare upplysningar, beställ-1 
ningar av hyttplats. biträde vid ut
färdande av nödiga papper, etc., hän-
~-~--'- --~ _:_ ... ~.. -:.! _____ ..__ .,...._·_._..._. 

VClllU'CI fllQll ..,.\I ..... na• HIQ:U.C: c:tyi::nt. 

för linjen eller till 

SWEDISH AMERICAN LINE 

PUGET SOUND POSTEN 

del av ämnena för det skriftliga I KNUT PÅ NÄSDUKEN 
I 

du aldrig fått veta rln, }\folly, 
sade jag och förde henne fram 

Just som jag skulle ringa p~t I till soffan - nu ser du hur för
klockan till Molly Bevans vå- I färligt glömsk jag iir, och att jag 

I 

provet. 

* * * 
öSTERGöTLANDSLÄN 

Dödsolycka. Vid Råberga in
vid Tannefors inträffade hiirnm 
dagen en olyckshi.inclelse, som nu 

krävt ett människoliv. Man var 
på gården sysselsatt med att ta 
ned en del pressade balar fri'm 
en halmdös. En. av halmbalar
na överst på dösen föll ned pi't 
g1°1rclens arrendator H. Asmunds
son, som svårt skadades. Han 
fick skallbasen krossad, rygg
märgen sk.adacl och ena benet 
brutet, och avled på påskdagens 
kväll på Linköpings lasarett. As
munclsson var 43 Itr gammal och 
efterlämnar maka och tre barn. 

ETT LANDRöJNINGS
MINNE 

ning Molly iir min fästmö -
måste jag anYända min näsduk. 
Jag fann en knut p~1 den. men 
di't jag inte för mitt liv kunde 
komma ihäg varför jag hade 
knutit den, knöt jag upp den och 
ringde. Gladys. jungfrun, öpp
nade för mig och Molly ropade 
till mig från vardagsrummet: 

.:\ r cl el cln, Charles? Kom 
in! 

Jag gick in till henne. Hon 
hade en ny klädning och såg så 
söt ut att jag måste kyssa hen
ne. Medan jag sedan stod där 
och höll hennes lilla hand i min, 
hade jag en egendomlig känsla 
av att hon viintade att jag skulle 
siiga eller göra något. Si'i jag 
kysste henne igen. 

måste ha någon, som tar hand 
om mig. När ska yj gifta oss, 
älskling? 

- Tycker du inte det vore 
trevligt till påsk? frägacle Molly. 

När jag böjde mig ner för att 
kyssa henne, tog hon näsduken 
ur min ficka och knöt en ny 
knut på elen. 

En mycket besvärad kvinna. 
"]ag önskar giva uttryck åt min 
uppskattning av Dr. Peters Ku
riko,'' skriver fru 0. Carlson i 
G,louchester, Mass. "Jag besvä· 
.·ades av förstoppning, yrsel, hu· 
vudvärk, orolig sömn och smärta 
i lemmarna; jag var i själva ver
ket alldeles nedbruten. Begag
nandct av Dr. Peters Kuriko har 

När Sandberg kom Anderson - j\r det ni'tgonting särskilt? gjort mig till en ny kvinna." 

Island att skälva fr<°tgade jag. Denna utmärkta i:irtmedicin ut-
Hon si\g pi't mig, som om jag övar 1:11 viilgörancle, verkan på 

Når Peter Sandberg på J8r)0- hade ,·lagit henne. matsmältnings- och avsönclrings-
talet blev iigarc till 400 acres far- - )\h, ingenting, svarade hon organen; den stimulerar magens 
men i't Anderson Island, en av med en röst si't kall som om den funktiuncr, förbättrar rnatsmält
de största i Pierce county, var hade legat p:°t is, och så rusade ningen, reglerar tarmarna och 
det vilclt skogsbevuxet land. I-Ian hon ut utan ett ord vidare. Jag i:ikar urinavsöndringen, hjälpan
startade genast röjningsarbete i förstod inte vad hon menade. de sålunda naturen att bygga 
stor skala med en arbetsstyrka Men sit korn Claclys in med te- upp kroppssystemet. Den inne
som stundom räknade 20 till 30 brickan och på elen fanns hlancl häller inga skadliga beståndsde
man. Inom ett par. tre lir hade miinga andra goda saker en rikt !ar och kan utan fara givas t1t 
han röjt och odlat över 100 utsirad kaka. Hon satte ned iimtåliga personer. Den tillhan
acres samt uppfört ett 15-rnms brickan pit bordet och vände sig· clah[illes direkt. Skriv till Dr. 
vackert residens jiimte en mängd till mig. Peter Fahrney & Sons Co., 2501 
uthusbyggnader. - Se hara, herrn! Jag har \i\Tashington Blvd., Chicago, Il!. 

Under röjningsarbetet skrällde gjort den själY. Det iir fröken ...........-... ....................... -.-... -
dynamitskotten dag efter dag, si'1 Mollys fiidclsedagskaka, sade 
att öboarne blevo tämligen vana hon stolt. 
vicl larmet. Men fiir ungefär fy- - Vad? Föclelsedagskaka? ut
ra fir sedan kom knalleffektcn ropade· jag. Och nu förstod jag, 
sorn väckte bävan och förslo"iic- fastän for sent, varför jag hade 
kelse över hela ön, di'1 den ska- knutit en knut ]Jå min näsduk. 
kaclcs som av ett jordskalv. Det ) ag hade glömt l\!l.ollys foclelse
\'ar Sandbergs sista landröjnings- dag. Jag såg mig förtvivlad om
heclrift. Det hiinde för ungefiir kring. Skulle jag hinna smita 
fyra <°ir scrlan. 1 triidgi'trden kvar- ut, kiipa en present och sft vara 
stod ~innn en hundra- om icke tillbakct. innan Molly kom in till 
tusenårig· jäHestu bbc. Den var teet? Nej, omöjligt, men . . . 
skonad därför att det skulle taga - Gladys, sa<le jag, spring ut 
större kvantitet dynamit iin S. och löp en sidenscarf. En vac
ville offra upp för att spriinga ker. Jag räckte he1:rnc några 
den i luften med dess rötter sedlar. När Glaclys kommer till
sträckancle sig över en halv acre. baka, så stoppa paketet i min 

Men en dag: som sagt för fyra överrocksficka. Kan Glaclys lda
i'tr sedan, kom undertecknad tilil- ra av det? 
ka med Ernst Skarstedt, svensk- - Ja cli't, herrn, sade den hygg
Arnerikas cekbre diktare och liga flickan med lysande ögon, 
författare, pi't besök till Sandberg jag kan köpa elen hos Owens 
farmen, bel~igen vid en av Puget snett över gatan, och på samma 
Sounds mest idylliska vikar. gång ... 

"Er ankomst och visit å An- Hon avbröt sig, clå Molly 
clerson Island skall celebreras kom in. 

) 
) 
3 
) 
~ 

Billigare 

SVERIGE-RESOR 
med 

CANADIAN P ACIFIC 
Om ni ämnar företaga en 

Sverige-resa, bör Ni under
söka fördelarne av att resa 
med världens största fartyg 
över Atlanten. 

Lägre priser, kortare av
stånd, storslagna scenerier 
på järnvägsresan och mån
ga andra fördelar. 

Endast 1 :a och 3 :e klass. 
~ .För närmare upplysningar 
3 hänvänd Eder till 
~ 
3 P. VEBORG 
~ Lokal Agent 
I 114 7 Broadway Tacoma 
I ............., 

..........~,,..,,...,, 

I TACOMA 
med elen mest dundrande salut 
som hörts å de svenska öarne," 
sade Sandberg. Hur många stic
kor dynamit han använde. vet 
jag icke, men han hade en park
låda full och grävde dem alla 
ner ltjupt under stubben. 

- Te~.t är. serverat, ~röken, sa-' finns nu elen tokroliga svensk 
cle hon odrnJukt och gick ut. amerikanska humoresk-

J ag kände mig sä nervös och samlingen 
orolig och inte förrän jag hörde 

"Snart smä:ller det; spring för 
livet," sade S. De tgjorde vi så 
fort benen kunde bära oss. Ef
ter en eller annan minut var det 
ett dån och brak. som skakade 
ön friln ena ändan til! den an

Gladys komma tillbaka igen blev 
jag mig lik. Jag mumlade na
gonting om att hämta cigarretter 
i min överrock gick ut i hallen. 
Når jag kom tillbaka höll jag ett 
paket bakom ryggen. Jag gick 
fram till Molly, böjde mig över 
hennes stol och kysste henne på 
huvudet. 

dra. Jättestubben var försvun- - Jag har den äran att gra
nen, och en halv acre fint träd- tulera, sade jag och lade pake-

ULLA PODRIDA 
AV .TOSEPH SW AN SON 

att få genom 

ELMER WILSON 
1110 So. 17th St. 

Priset är nu nedsatt till 50c 
per kopia. 

gårdslancl redo för l)loe-en tet i hennes knä. . . I " f" l" . . ~ · . . . . man mner g aclJe i att 
Anderson Island, en av Puget - Oh, utbrast Molly, och Jag läsa de pigga berättelserna." -

Sounds fagraste öar,. kolonisera- sorn trodde att du hade glömt Redaktör R3:gnar .~leege i All-

cle 1
. cl .0 1860 t 1 t clet 1 Svenslc Samlmg, Goteborg. 

s e an pct - a e av sven- · 
skar. och ännu i clag utgöres hu- - Jag bara retades med dig, 
vudd\1en av befolkni1~.ge1: av' narra~l.es jag. glatt och ~:ick bo_~·t ~~ 
svenskar och svens k-attlmgar. mot lonstret. Jag horcle nar J f VISEll co C 

Bland dem är Peter Sandberg Molly öppnade paketet. Så hör- ' I I I ! 
··1 'l 0 k . cl · l" l" cl 1. Papper och skrivmaterial, böcker 

va l 1ag ·om men, och han gjorde e ]Ug p ots 1gt ett egen om 1gt och tidningar 
mycket för öns uppbyggande och ljud. Det lät som en snyftning. BILJETTER :1 
skapsskotsel 1 stor skala, impor- Molly och boll 1 handen en skur- förstklasisga linjer. 
utveckli~g ge~10m att bedri.va bo- Jag vände. ~:ig_ om. Där stod Till och från Europa med alla j 
tera rasdjur för avlingsänclarnål trasa, en ny, men grov och ful . 909 Pacific Ave. 
samt kostnadsfritt till grannarne skurtrasa. Jag rusade fram all-
utlåna sina kostbara maskiner cleles förfärad. 

och åkerb:·uksredskap. - Det måste ;ara något miss- BRANDFÖRSÄKRING ~ 
Denna hlla sannsaga torde va- tag, stammade 1ag, 

• o • . • · 
0 

• i de bästa och pålitligaste bolag. 
1 a pa sm plats som en nnga Just cla kom Gladys rusande Ni kan alltid vara viss om acku-
minnesgärd åt vår nyligen avlid- in i rummet. Hon bar någon- ratess och redbart bemötande av 

1 cl I 1 
· 1 1 cl · f"' 11 .. cl de bolag jag representerar. 

ne an sman, som oa ctat al t, ha- tmg c o t un er sitt or { a e. 
cle sina goda sidor och en an- Hon tappade det och medan hon FRANK EKBERG 

1
. ·· I o •• lnsurance, Notary Public 

sen 1g van ffets. T. S. latsaclcs soka efter det gav hon 939 Commerce St. Tacoma 

Pacific Avenue Lumber 
Company 

84th & Pacific Ave. 
MAD. 453 

.::nun: lager av byggnadsmai:e
rial, Shingles o. s. v. 

Vi leverera varsomhelst och · 
närsomhelst. 

RIMLIGA P~ISER 

det en spark så att det flög fram -~-------~~.............., 

till mig, si't gick hon ut igen. När ~, -
jag tog. upp 

0

paketet, v:r pappe- ALT A SLA TTER 
ret trasigt sa att ena andan av 
scarfen hängde utanför. R E A L I S T I C 

-Vad är meningen med clet-1 ~· ~~anent Wave .... __ _ 
ta? frågade Molly. ;:snort ..1:50b ......... :i;o.uu 

Jag beslöt att öppet tala om Long Hair ......... $6.50 
allt sammans. Om knuten på 3908 North 34th Street 

näsduken också. PROC. 321 
- Och hade inte GUaclys för- Home Phone Proctor 3985 

209 White Bldg., 4th & Union, Seattle 
Hedberg Bros., 508% So. llth; .Tohn 
Soley, 306 Fidelity Bldg., F. C. Hew-. 

son, 903 Paciflc A venue, Tacoma. 11 
• växlat paketen, sade jag, så hade 

-------~-----~-~-....,,..-~ 

f'LiEI\i&SELVIG-· 
PHARMACY 

Skandinaviskt Apotek 
R.ECEPTER V AR SPIDCIALITET 

Agenter för 
SALUBRIN, HÄSSELROTS JERN 

VIN och FLUSS PLA.8Tl!JR 
MAIN 7314 

t 026 Tacoma Avenue Soutb 

,.......,.....,.,,..,,...,,..,,,.....,._,....,_..,,.......,_,,.._,,..,,..,_...,....._,,,..P 

GOTTKöP PÅ 
5 gallans för $2.50 

Gihnore, Shell och Texaco 
Gasoline 

Samson och Firestone hjul
ringar hos 

Neighborhood Filling 
Station 

...................... ,......_, ......................... ~.,.., ...... ....,..........., ~~~~~~ ...... .....,, ............................................ 
l SVENSK FOTOGRAF -------
i /~·-, , OLOF BULL I 
! ( ' M .Y Violinist 

'-._ '/ CONCERT ENGAGEMENTS . 
r /,_ LElKTIONIDR PA VIOLIN i 
/ Bernice Building 

l• 2nd Floor Puget Sound Bank Blg. 
Specialitet: Barnfotografering. ~~es.....-~ 

,...,...,_ . 
• 
! THE V ALHALLA 
) Fountain Ice Cream and Luncb, 

TACO:MA TITLE 00 . 
ALMIN b. SW'ANSON 

Pres. och Mgr. 

~ 
Saft Drinks, Beer on Draught, 
Candies, Tobacco, Cigara, etc. 
Gladt bemötande och vänlig in· 

~ bjudan till våra landsmän. 
~ Anderson & Hegglund _ 

G 

0 sas om 

"Abstracts of Title" och "Tltle 
lnsurance" 

Main 2331 Bankers Tr111st Bldg. 

Gynna våra annonsörex ! 

10 gava 

till · släktingar och ... vann er 

i 

e an det 

get ste 
H25 Tacoma Avenue 

Tacoma, W ash .. 

VI FÖRSTA OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KACtlLEI 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. 
närslutes. 

Prenumerationsavgiften, $1.00 erfägges senare. 

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

AdreSls ·································--·--···-···-·············-·····-,...-······· 
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PUGET SOUND POSTEN 5 

f TueöffiäOchWaShington-1 
~ ~ 

FöRENINGSNOTISER 
Vet NI att 

VASA ORDEN 

KYRKO·NOTISER 
ADV ENTISTKYRKAN 

So. 56th och Thompson 
V. A. LIDNER, pastor. 

är den största och bästa svenska 
~ ....... -~~~ ....... l Sjukhjälpsförening 

Sablmtsskola varje sabbatsdag (lör 
lag) kl. 9:45 f. m. Sermonette in 
'•;nglish kl. 11 f. m. Predikan på 
•ven ska språket kl. 11: 15 f. m. 

N o t i se r och nyhetsmeddelanden 
'°m vad som händer och sker bland 
landsmännen uppskattas av oss och 
införas beredvilligt i dessa spalter. 
·på grund av förekommen anledning 
önska vi upplysa att det naturligt
vis sker kostnadsfritt och med vårt 
-tack. Skriv särskilt namn och adres· 
-ser tydligt, ty felaktig uppgift är 
värre än ingen sädan.-Red. 

Vasa-logen Norden arrang·erar 
majfest i morgon, lördag kväll 
'kl. 8, med gott program och dans 
samt servering i matsalen. Alla 
nälsas välkomna! 

* * * 
På födelsedagen i torsdags ef

tennicldag surpreneracles Mr. E. 
JvI. Anderson i hemmet vid Proc
ior street av ett antal vänner, 
inbjudna av Mrs. Anderson. He-
1a sällskapet utgjordes samtliga 
:av f. cl. Minnesotabor, och mån
ga gemensamma minnen uppliva
-des. Herrskapet A :s yngsta dot
ter M:trgaret firade samtidigt sin 
2-års födelsedag. En splendid 
·supe uppdukades, bland annat 
serverades en stiitlig födelse
·dagstrirta, en present från Mr. 
Andersons moder i Hoffman, 
Minn. 

* * * 
Nästa söndag förmiddag precli-

1rnr pastor Hjalmar Sundquist i 
Missionsh:bernaklet. Past. Sund
quist ~ir en välkänd Tacoma-bo 
sedan den tid då han hetjänacle 
Missionsförsamlingen här. På 
1:vällen predikar pastor Cobot 
Johnson, en ung och begttvacl 
man från 1\1ontana fältet. 

Sätt edra sparpängar i verksamhet 
med 6 pct. vinst i "preferred certifi
cates" i Bratrud Mortgage & Realty 
Corporation, 954 Commerce St. 

* * * 
Till superintendent för Tacorna 

skoldistriktet utsåg skolstyrelsen 
i måndags Elmer E. Breckner att 
efterträda elen avgående inneha
varen av ämbetet William Gei
ger. Mr. Breckner har i 11 år 
varit superintendent för Olym
pia skolorna. Han kommer att 
tillträda Tacoma befattningen fÖr 
en tre års termin elen 1 augusti 
uch erh~tiler i lön $5,000 första 
året, $5,500 andra och $6,000 det 
tredje. 

* * * 
' Med b o rg:areskap beviljades i 
måndags 18 applikanter i härva
rande federala domstol. Bland j 
dem voro tre svenska, nämligen · 
Oscar Wallin. John G. Forslund 
och Olof H. Lindberg. 

* * * 
Söndag e. m. kl. 3 hålles pre

dikan p:1 svenska språket i För
sta Lu thcrska kyrkan. 

* * i 

Stort frimuraremöte med ty åt
följande fastligheter hålles i Ta
coma nästa mf1ndag och tisdag. 
0 r cl en s ridderskap, Knight 
Templar, till ett antal av cirka 
2,000 från alla trakter i nord
västerns hitväntas. Samlingen 
sker i vVinthrop hotell, där även 
mötena komma att hållas under 
auspicier av Tacoma handels
kammare. Alla medlemmar i sta-
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I
~ ' Peter Sandbergs sterbhus. upp-

'-- ( skattas av vederbörande värde-
.. 11 C . .. ·11 $50000 I g nng-sman tJ , . testa-V et: NI i "";'tel wm han nt,Juev fem da-

att Ni kan skaffa Er en garan- ~ 
teracl inkomst för hela livet, C 

när Ni nått 50, 55, 60 eller 65 ~ 
års gränsen? ,~ 

gar före sin clöcl, insatte Sand
berg dottern Esther, n. m. Mrs. 
Shelclon, till universalarvinge, så 
att hela förmögenheten tillfaller 
henne. 

I i Amerika. Logen Norden Nq. 233 
möter 2:a och 4:e torsdagen i måna

' den kl. 8 e. m. i Vali1alla Temple 
1
1216 So. K St. Ordfrande, Mrs. Marie 

, Gustafson, 1012 East 35th St.; vice 
ordförande, C, W. Johnson, 2109 So .. 
Sheridan Ave.; protokollsekr., Mrs. 
Anna M. Anderson, 2530 So. L St.; 
finanssekr.. Carl A. Anderson, 2530 
So .. L St.; kassör, Otto Carlson, 1902 
So. M St. Sjukkomite: C. W . .John-

/ sou, Main 8[)00-R; Sven Sundgren, 
Broaclway 2925 ! Mrs; Sven Sundgren, 
Broaclway 2925; Hugo Nelson, Madi
son 4276; Mrs. Hilda Lund, Mrs. 
Alice Gunclerson, Gunnar Blomberg. 

, Swedish Order of Valhalla 

I ~ möter första och tredje ons· 
~~~·~@)} dagen i månaden. Ordfii 
Y'M!'-f rande, A. V. Johnson; vice 
~ ordförande, och ordförande i 

sjukkomiten, Erik Nelson, 1511 So 
M Street, telefonnummer Main 1956; 
finanssekr., Karl Hegglund, Valhalla 
Temple; kassör. P. Veborg, 1147 
Broadway; sekr., Elmer Wilson, 1110 
So, 17th Street. 

Scandinavian Fraternity of Ameri· 
ca, Harmony Lodge No. 244, möter 
lsta och 3dje tisdagen i månaden 
kl. 8 e. m. Socialt möte var 4de 
tisdag. President Edwin Johnson; 
sekreterare, Gudrun Johnson, 5045 So. 
J St. Mad i son 3292.J; finanesekrete· 
rare, P. Veborg, 1147 Broadway. Ord
förande i sjukkomiten, Robert Carl· 
Ron. Proctor 2050. 

sällskap, vilket ä1· nära 1,000 fle
ra än vid samma tid i fjol. Dess
utom torde listan över individu
ella turister som komma med 
auto eller tåg utan föregående 
avtal, bliva ännu större. 

* * * 

Varje söndags kväll kl. 7: 30 hftlles 
I 11 u st r erade evangeliskt-profetiska 
väckelsemöten på svenska spräket. 

SVENSKA BAPTISTKYRKAN, 
S. 12te och J 

A. B. NELSON, Pastor 
Söndgasskola kl. 9: 45 f. m. - Pre

ti kan på svenska kl. 11 f. m. - B. 
Y. P. U. möte kl. 6:30 Engelsk pre· 
lika.Il kl 7: 30. 

. SVENSK-FINSKA BAPTIST
KYRKAN 

So. 23dje och Sheridan 
H. M. MYHRMAN, Pastor 

Söndagsslwla ocll gemensam t111· 
:iedjan ki. iO: 30 f. m. Klasser rör alla 
\!drar. - Aftonmöte och predikan 
kl. 7: 30. - Bönemöte onsdag afton 
kl. 8. - B. Y. P. U. varje lördag 
il. väll kl. 8. 

CENTRAL LUTH. KYRKAN 
S. lOde och G. 

VERNE GIERE, pastor. 
Sönrlagsskola kl. 9: 45 f. m. - Hög

mässogudstjänst kl. 11 f. m. - Af· 
tonsång kl. 7: 30. - Männens klubb 
möter andra måndagen i månaden kl. 
8 e. m. - Fliekornas förening andra 
tisdagen i mån. kl. 8. - Körövning 
varje onsdag kväll kl. 7: 30. - Kvin· 
nornas förening, tredje onsdagen i 
män. kl. 2 e. m. - Circle, första ons
dagen i män. kl. 1 e. m. - Ung-0.oms
föreningens möte andra och fjärde 
torsdagen i mån. kl. 8 e. m. 

FRÄLSNINGSARMEEN 
1114 S. 12te 

ANTON OLSON, kapten. 
86ndagsskola kl. 10 f. m. - Möte 

!d. 8 söndags kväll. - Andra möten: 
l'isdagar kl. 7: 30 e. m. strängbandets 
1vning. Varje annan onsdag kl. 1 e. 
tn. möter syföreningen. Torsdag e. 
rn. bönemöte, och lördag kväll kl. 

Stor skogsödeläggelse förorsa-1 ' sång· och musikmöte. 
kades av en orkanliknande storm, 
som i onsdags förra veckan drog 
fram över Mt. Tacoma parken. 
På ett område av 400 acres ner-

FÖRSTA LUTH. KYRKAN 
Sixth A ve. och I 

ERNEST G. SVENSON, Pa~tor. •· 
Söndagsskola kl. 9: 30 f. m. -'- Hög

'nässa kl. 11. - Bibelklass kl. 6. -
-lamkväm kl. S. - Aftonsång kl. 8. 

* * * I elens frimurareloger äro anmoda-
Prof. Karl Weiss fr:m College de och inbjudna att närvara. 

of Pug-et Sonnd kommer att -~ * * 
hm <let !~,~~,,::!,., Låt l 

. oss talas vid om saken~ 

* * * 
Rose Birthday klubb hade en 

glad och trevlig fästlighet i fre
dags, då en av mecllemmarne, 
Mrs. Chas. Holmes firade födel
sedag i sitt för tillfället rikt 
blomsterprydda hem. Utmärkta 
förfriskningar serverades och 
stämningen var animerad. Bland 
de närvararicle var även en gäst 
från utom staden. nämligen 
Mrs. Horace Holly från San 

mäjacles skogsmonarker mätande 
fyra fot eller mera i diameter, 
enligt park superintendent Tom
linsons rapport. I söndags hade 
en ari)etstsyrka lyckats röja stör-

- Svensk gudstjänst lsta och 3dje 
~öndagen i mån. kl. 3 e. m .. - Cradle 
I tall, lsta tisdagen i mån. kl. 12: 30 
d. m. - Boy Scouts, tisdag kvällar 
klockan 7. - - Dorcas förenin
gen, lsta onsdagen i mån. kl. 8 e. m. 
- Körövning, torsdag kväll kl. 8. -.. 
Konfirmationsklass lördag kl. 10 f. m. 
- Junior missionsförening, första lör· 
rJagen i mån. kl. 2 e. m. - Fife La· 
·lies Aid, 2dra onsdagen i män. kl. 2. 
- Milton möte, 2: a torsdagen i män. 
kl. 8. - Ruston Ludics' Aid, 3dje 
torsdagen i måu, kl. 2. - Luther 
1.eague, 2dra och fjärde fredags kväl· 

medvedrn vid aftonsångsguds
tjänsten i Första lutherska kyr
kan nästa söndag kväll. Ämnet 
för h:ms tal är "Music and Wor
ship in the Christian Church." 
Senior kiiren kommer att bidra
ga med ett omväxlande program 
av s~tng. 

* * * 
Majfest vid stats.universitetet. 

Den slrnnclinaviska avdelningen 
håller sin ih·liga majfest månda
gen den 4 maj kl. 8 :15 i Meany 
hall vid universitetet. Det ut
omordentligt rikhaltiga program
m<;t har följande utseende: Kör
sång, norrmännens sångkör och 
Svea manskör; solosång, Gene 
W allin Sundsten och Cl ara 
Foyn Knudsen; instrumentalmn
sik, "Sundsten Trio"; ett kort 
sagospel av danska dramatiska 
klubben "Harmonien"; svenska 
folkdanser, Svenska klubbens 
folkdansare" ; svenska folklåtar 
på handklaver, Paul Karlson; 
korta tal av professorerna S. K. 
Winther och E. J. Vikner. Ta
cornas svenskar inbjudas på det 
hjärtligaste att närvara och på så 
sätt stödja det viktiga kulturar
bete, som den skandinaviska av
<lelningen utför vid universitetet. 
En inträdesavgift av 20 cents 
upptages för att bestrida omkost
naderna. 

* * * 
Norra Västkustens predikant-, 

kvinno- och missionsföreningar 
hålla denna vecka sina årsmöten 
i Missionskyrkan i Seattle, vid 
Bellevne och Pike streets. Pre-
<dikantföreningen börjar sitt mö
te onsdag kvällen.. K vinnoför
ieningen håller sitt årsmöte på 
fredagen, och missionsföreningen 
samlas till sin session på lörda-
gen. 

Cirkel No. 1 av Tahitna för
eningen inom Första luth. för
samlingen möter fredag eftermid
dag kl. 2 nästa vecka hos Mrs. 
Gustaf Lindberg, 222 No. J st. l 
- Torsdag e. m. möter Cirkel 3 
No. 2 hos Mrs. 0. vV. Eckman, ~ 

llftttaiEr 
Martin Carlson 

Representant for 

1511 So. ~9th; Cirkel No. 4hos ~ ;rTNA LlfE INS CD 
Mrs. Lotus Person, 2509 So. L; a fr. I . • 

Cirkel No 5 hos Mrs. C. J. Lind- ' All forms of lnsurance 
quist, 638 No. Prospect; Cirkel ~ Main 9916 
No. 6 hos Mrs. Eclla Johnson, >..., . ......,.,,.........,....,.."""'..,..,,...,...,.....,,.......,.....,.,,..,,....,...,. 

801 N o. Adams; Cirkel N o. 9 hos · .. d 1 cl 1 tt t . . nu 1 son ags e rnn e · anna 
Mrs. Sofia Lmclstrom, 825 So.,· 1 1 tt D . 1 1 f .. )en Jro . enna o yc <a ororsa-
9th st. * kacles därav att Falström åkan-

* * de på en lastbil höll benet utan-
för vid sidan om den, och en 
mötande auto kom så nära att 
elen snuddade mot ,F :s utstickan
de ben, som avbröts nedom knä
et. . Han blev genast förd till 
hospitalet. 

Francisco. 

re delen av Longmire vägen, som 
barrikaderats av de nerblåsta, 
med rötterna uppryckta träden. 

* * * 
Millionär dödad i säregen aero-

plan-krasch. Tho1~rns Stimson, 
en av Nordvästerns störste ~å o·- lar varje _män. ~l. 8. --:- Anderson Is: 

. .. "' land Lad1es' Aid, 3dJe onsdagen 1 
verksmagnater, omkom i sondags 1Uån. kl. 2 e. m. - Kvinnornas mis· 
eftermiddao- dft flygplanet som sionsförening, 2:dra ~orsda~en i män. 

"'·" . kl. 2 e. m. - Tab1tha forenlngens * * * han själv förde störtade till mar- k villlsmöte, 3dje fredagen i män. kl. 
L u t h e rske mis,sionären Bert ken [1 Colville indian reservatio- '· - Milton Laclies' Aid, 4de freda~en 

. o • o k o • I .. S : mån. kl. 2 e. m. - Ruston mote, 
Nelson halles i fangens ·ap av nen nagra n111 norc vast om po- ,ista torsdagen i varje män. kl. 8. 
kinesiska bandithorder i Rupeh kane. Han var på väg från 

. 1 .k B · Id h c1·· h · j MISSIONSTABERNAKLET provmsen, oa dat den amen -an- oise, a o, ar an mspe de- lOde och I. 
ska lutherska missionsstyrelsen rat en av sina skogstrakter. Han OSCAR l!,. LARSON, Pastor. 

utbetalt den begärda löspännin- var ensam i planet, och anlecl- Jo~~~~!~~~~~;~å!~ai~~.45 J1;d1:t_jä~·t -:a: 
gen $2,100. Detta enligt meclde- ningen till olyckan tros vara att :ivenska spräket kl. 11 f. m. Ung· 
!ande ·till l)astor E M. Hegge vid Stimson tao-it med sio- ombord domsmöte kl. 5 e. m. Kvällsruötet 

' · "' "' kl. 7: 30 på engelska språket. Ons-
härvarancle Central Lutheran ett litet lamm, som råkade kom- dag kväll bön- och vittnesbördsmöte. 
kvrkan. Pastor H. är j)ersonlio- ma i väg·en för st)•raj)paraten så rorsdag kväll_ lcör~vning. Lördag f. 

' "' ' m. kl. 10 konf1rmahonsklass. 
vän till missionär N elson och att S. förlorade .kontrollen över 

Härligt vår-, riktigt sommarvä
der är det Poget Souncl traktens 
lyckliga lott att åtnjuta dessa 
april-dagar. 'Denna vecka har 
termometern över huvud taget 
stått nära 70-graclen. .Växtlighe
ten är ypperlig och vårblommors 
mängd i trädgårdar och parker o
talig. Det är in bjudande till 
utflykter i det fria och gröna, 
men tyvärr måste många av oss 
hålla sig hemma, ty "det g-år oss 
bi:;st, när var och en sin syssla 

verkade tillsammans med ho- maskinen. Den omkomne var SKAND. PENTECOSTAL KYRK~~. 
.. nom tre år i Kina. Han säo-er I 47 år gammal och president i Hörnet av llte och J .. 

Vägrar att "flyga." Guvernor , . . .. "' . . . .. JENS 0. GUSTAVSEN, 
* * * 

I:.:r I .. . fl 
0

• • att fangenskapen 1 banditlagret Stimson Mill Co. 1 Seattle aven- Pastor. 
iart PY ar mo-en ygentuo;iast . . 1.. · . 1 . 11 . h s·· d kl 3 h 7.45 ··t h ~ .. "' . .. . är över all besknvmng e ancligt. som i O ympia och Be mg am on ag . oc . . , mo en oc 

utan tvartom. Vid besok i We- .. predikan. - Tisdagar och fredagar 
I .. k bl h Han omtalar aven att N elsons Devehpment bolagen. Han var kl 8 e m väckelsemöten. _ Lörda-natc 1ee forra vec an ev an av . .. . . · · · " · · k 

. .. . . fader blev mordad och led mar- en entusiastisk flygare och hade gar !!;I. 8, b1belstudmm. Alla s an· 
vice guvernor Gellatly 111b1uden . cl'" l ... ?O o cl . T.r· I ff . .1 t l H f dinaver hjärtligt välkomna! 

d h .. fl tvr o~ en tor - ar se an i r •. ma. s rn at sig p1 o - ocense. an e -att m•.: onom gora en ygtur -sköter." 

* * * 
.. ~ 1 b" fl cl M * * * terleves av hustru och fyra barn .

1 

over Co um ta o en. en gu- . "lcl Il 15 h 6 ° -· ·· ·· · ·· Turist trafiken till Tacoma i a ern me an oc ar. ---------------
L d. ' vernoren avbojde anbudet, for- * * * SVENSKA BAPTIST KYRKAN 

a tes .. .. · väntas denna sommar komma att ' ' Strike "The of the 
. ,, _ . sakrancle att han kanner sig .. . 

0 
•• 

0 0 
. • . • • East Pioneer Ave., bet. 3rd & 4th 

Aid, ett 2-akts lustspel, gives av , 0 f k .. . overstiga nagot foregaende ars. Antalet automobiler 1 staten Puyallup, Wash. . N ~ 1 . 1 f.. . tr)ggare pa asta mar en an 1 . . .
11 

. 
Cirkel o. I, Ta )Jt rn orenmgen, 1 f h . k h 1 . Redan har anmälan 0111 hotellre- vVash1ngton uppgives nu ti cir- REV. J. s. NORDELL, pastor .. .. u ten oc 1c e ar ust att ns- . . 
i Forsta lutherska kyrkan nasta k .. h .. servationer ing· ått från 7 600 per- ka 460,000, av William Cole, 

.. h ·era 11vet oc - guvernorssyss- ' . ,.. .. U 
fredag kva11 kl. 8. Rollerna oc 1 . 1 soner tillhörande skilda tunst- chef ror statsvagspatrullen. n-
1 I 1 .. f .. 1. M an i en aerop an. ' - cl o 1 .. d cl 385 ·· · k c e sp!O anc e aro som o Jer: rs. _ er aret s (Or a es 111an111s o-
Cherbocly, president, Mrs. A. E.

1 Dahlin; Grandma, Mrs. T. San
clegren; Mrs. 0. U. Sliver, Mrs. 
C. A. Miller; Mrs. 0. B. Proud
foot, Mrs. A. W ekell; Mrs. R. A. 
Croker, Mrs. Hans Anderson; 
Mrs. Ima Whatnot, Mrs. John 
Paulson; Mrs. vVill Takem Pills, 
Mrs. Chester Linclstrom; Miss 
Carrie Gerrns, Mrs. Theoclore 
Larson; Mrs. Clawd D. Weather, 

The Old Fashioned 

evival Meetings 
I DET STORA TABER

NAKLET 

liv, i autoolyckor, således icke 
fullt ett liv på vart tusental bi
lar, vilket Mr. Cole anser vara 
ett gott rekord i jämförelse med 
många andra staters. 

* * * 
Dödad av järnvägståg. Wil-

Söndagar: 
Söndags skol< I. 9:45 f. m. 
Svensk pred . 11:00 f. m. 
Ungdomsmöt l. 6:30 e. m. 
Engelsk prec :I. 7: 30 e. m. 

Bönemöte ... I. 7:30 e. m. 

- CHEVROLET -
Kj~p din nye Chevrolet fra 

Jack Sandell 

Donoghue Chevrolet, Inc. 
9th og So. K st. Main 3390 

* * * Mrs. B. B. Bartels; Miss Cheuy 

(Wooclen Tabernacle) 

11 te och L St. 

liam Moocly, 65 år gammal och 
vaktmästare i Lakeview skolan, 
blev livsfarligt skadad i onsdags, 
då hans au to blev påkörd av ett 
Northern Pacific tåg å järnvägs
korsningen nära Lakeview. Ett 
par personer, som bevittnade o
lyckan, tro att Moody såg tåget 
komma, men att bromsinrättnin
gen var i olag, så att auton stop
pade mitt på järnvägspåren. 

Död i ålderdomshem. Provi- Blossom, Mrs. Bertil Johnson; 
Rymmer 3000 människor 

Möten varje dag 

sorn N. A. Lunclquist avled den Mrs. Amelia Prunes, Mrs. F. E. 
20 april i svenska ålderdomshem- Gustafson; Mrs. Gaclahout, Mrs. 
1net i Seattle efter långvarig Rueben Hed berg; Mrs. Stirafuss, 
sjuklighet. Han var 71 år gam- Mrs. I-I. A. Peterson; Mrs. Saclie 
n1al. född i Halmstad, kom för Razor, Mrs. G. E. Ofelt; Pru-
ett · 10-tal ?1r sedan till Tacorna nella Prunes, Mrs. Theoclore Ei- Stor orkester och kör. * * * 
Northern Pa~ific hospitalet. Han derson. En vänlig inbjudan rik- 1009 So. K street glädja sig över 

GEO. J. WEILER 
SKRÄDDARE 

insättning av nytt foder i damers 
kappor och herrars rockar 

1220 So. K St. Main 5638 

............... ~~ 
' I VED OCH KOL 

Bästa slag.-Resonabla priser. 

·och fick anställning i apoteket i mer; Stina, Mrs. Andrew An- I Mr. och Mrs. A. Bjerkeseth, 

lrncle 1.nga känd~ s. !äktin~~r men tas -~1.ärmed ti!_l all_~ ii:tresserade Uppbygg. liga möten! tillökn!.r.1g i f~miljeu, en dotter, 
-saknas av en ttllgiven vankrets. att overvara forestallnmgen, som H lb .. d .. 1 d b.. 1 I som fodcles 1 torsdags morse. . .. .. .. .. 1. .· e rag agore se me on. . . - . . 

11
,. 

~egra,Yn~nge'n" sk::.1.'. forr.att.as -~a- efterfo Jcs av .. _se~vei:ng. · l\~.01~. och. ba•:'.' l~d;;;n;:, sig i ''"I; MAIN 93 ~ 
:ota 111:n1uag rran l'orsta 1urne1s1<a i .. " ' .. .. . CHARLES S PRICE E d li t hogonskhg valmaga, och pappan r ~www-~,,.......,...,. 
'kyrkan unde1· c. 0. Lynns led- Olycksodet tyckes forfolia Al- • ' vanbe s struttar omkring nyter och glad, I~~~:;:·============ 

1 I HARfllSON BROS 

ning, klockan 1. . fred Fal ström'.. en fa
0
rmare nära Söndagens möten: kl. Z:30 e. m. och kl. 7 :30 på kvällen men hittills ha cigarrerna låtit I~ GYNNA VARA 

* * * l Morton. Nyligen rakade han . 
0 

• • • ,, vänta på sig. .. 
Äkta .danskt s. mör och kärnmjölk bryta ena benet i måndags förra "Jesus Kristus den samme 1 gar, 1 dag och 1 evighet . 1 ANNONSORER! 

Crystal Creamery, Crystal Palace Pub "k db ' h h . h Mera Tacoma-nytt på sid. 4 & 8 z:::::=:s:::::::::z:::::=~::;::::z~~~~~~ lie Market, llt'h & Market. ve1 an ne rann ans em oc 
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GUSTAF .FRENSSEN 

(Forts.) 
Till höger mot havet höjde sig 

·Över det ljusa boklövet ett gam
malt, grått torn, krönt av en 

:gammal, förrostad vindflöjel. 
-Ruinen? 
Ger':rud såg frågande på sina 

följeslagare, en livlig rodnad ha
·<le stigit upp på hennes kinder. 

- Där bodde greve Hans, sade 
-den gamle. 

Hon såg länge dit bort, för
.sjunken i tankar. · 

- Men i morgon gå vi dit, sa
··de hon. 

Det avtalades . . . De gingo 
tillbaka in i huset. Veran<larum
·met och salen hade vitmålade 
·brädtak, som uppburos av gam
la, väldiga, delvis groft tillhyv
lade bjälkar. Inredningen var 
gamnnlmodig, möblerna i van
vårdadt skick. Det fattades en 
·husmoders vårdande hand och 
kanske ännu något mera, pän
ningar. Det hela gjorde ett in
tryck av fattigdom och otrevnad. 
Fr?m salen förde ett rum, som 
sträckte sig över hela husets 
·bredd, till vardagsrummet, där 
·nerr von Knee läste sin tidning 
-och icke fick störas. Det lilla 

Han hade stannat bredvid Ger
trud i den öppna dörren. 

-Åh, sade Frauke, som gått 
fram till skrivbordet, - se, här 
ligga fotografier! 

Och hon kom med en hel hand 
full och började visa dem. 

En glödande rodnad sköt upp 
i Gertruds ansikte. 

- Frauke, har du då mga 
ögon? Lägg bort dem strax, sa
de hon barskt. 

Då de nu vände sig om för att 
gå vidare, hade Frauke lämnat 
dem; vid ändan av korridoren 
hörde de hennes skygga, hastiga 
steg och ett ljud, som påminte 
om ett barns bittra snyftningar. 

Då Gertrud och Voss trädde 
ut ur huset genom en liteJJ sido
dörr, for en liten enkel pony
vagn, som tydligen hållit fram
för trappan, förbi d~m. En liten 
trind dam, ungefär· på femtiota
let, med ett vänligt, klokt ansik
te, körde med säker hand och 
hälsade i förbifarten. 

- Frun från Munkgården, sa
de Voss. Hon har varit och ta
lat 111.::d herrn om Christian och 
sannolikt genomdrivit, att han 
kommer till oss. Men Hinze 

sällskapet gick· genom salsdörren kommer nog att försöka stämma 
ut i förstugan och därifrån ge- om honom. 
·nom en hel rad av rum, vilkas -Anser ni det nyttigt, om 
·torftiga och mycket ödsliga utse- herr Möller kom hit, och är ni 
ende tydligt nog vittnade om, att övertygad om, att han är allvar
även denna gren av den Kneeska Jig och duktig? 
släkten mistat all sin forna - Det är han. En flink och 
glans. Till sist kom man till två hurtig gosse! 
stora rum. - Franke berömmer honom 

- Åh, Trude, du måste titta föga, sade Gertrud leende. 
'hit in! Men akta dig, att icke Den gamle hostade. 
·dina vackra ögon bländas. .:- Dumheter av Frauke, inge:i1-

Hon öppnade försiktigt den ting annat än inbillning! Vet 
tunga, knarrande dörren. ni; fröken Gertrud, vad min me-

Gertruc! gav till ett utrop av ning är? 
överraskning. Gertrud såg förväntansfullt på 

- Det är ju kolmörkt, sade honom. 
hon och ryggade tillbaka. - Vi måste ställa Christian 

Därpå kände hon för sig med Möllers vackra, bruna huvud 
händerna. bredvid Hinzes förbrända prärie-

- Fårull?! ansikte, så skall ni få uppleva 
På. Voss' gamla ansikte lästes något märkvärdigt. Det är min 

stor förlägenhet. mening! 
- Herrn vill icke sälja ullen, Gertrud gjorde en skämtsam 

emedan elen icke betingar högt bugning för elen gamle. 
pris, sade han betryckt. Thor- - Rätt sett, herr bundsför
beeken har intalat honom det. vant! Vi skola göra vf1rt bästa. 
Det ;ir vacker ull från ungefär De stoclo framför flera stora 
fem hundra f!'lr. Här har den nu lador av ansenlig längd. 
packats ihop år efter år, två rum - Här är Hinze envålclshär-
fulla ända upp till taket. skare, sade den gamle. 

Gertrud stängde dörren utan Det stig ödsligt ut, åkerbruks-
att säga ett ord. redshp, gödsel och högar av 

- Här bor farbror Hinze, sade halm och briicler lågo om var
Frauke, som gätt före. - Vi gå andra. Ladornas väggar hade 
väl in? icke på åratal blivit strukna med 

Och hon stod redan mitt i färg. Murarna voro icke fogade, 
rummet, som om det var något, halmtaken hade stora hål. 
som föll av sig självt. -- De få djur, som ännn fin-

Det var ett lågt, ganska stort nas kvar, sade elen gamle, - äro 
rum, vars grova golv sluttade ute pil. bete. Det iir väl femtio 
mot ytterväggen. Allehanda ut- kor och lika många nngkreatur 
ländska föremål, som tydde på och sextio kalvar. Vi göda icke 
jakt och hästar, lågo på det enkla djuren, därtill är landet icke 
bordet eller hängde på väggarna, fruktbart nog, utan vi blott upp
som voro beklädda med gamla, föda dem. Dessutom hava vi 
av rök svärtade tapeter. En måhända ett tjugotal hästar och 
tung luft, som luktade av to- to.lv föl, som äro i någorlunda 
bak och spirituosa, fyllde det o- gott skick, emedan herrn ännu 
ordentliga rummet. På skriv- visar en smula intresse för dem 
bordet lågo papper, tidningar, och stundom låter föra djuren 
flaskfodral, räkningar om varan- framför ::;itt fönster. På sädes
dra i den största oordning. I fälten ser. det eländigt ut. Nn 

- Där ligger åter Nya testa- skall också den bästa delen av 
mentet uppslaget, sade Frauke i\kern. de femton hektar, som 
och tog fast i elen gamla, utslit- ligga vid den västra byn, arren-
11a boken. - Johannes fjortonde, deras ut åt Thorbeeken; jag vet 
sade hon, i det hon såg i den. icke på hur många år. Dänned 

Ma;·x Voss skakade på huvu- förlora vi elen mest inkomstbrin
<let. 

- Det förstår jag icke, sade 
rrnn. ·- denne man och Nya 
testamentet? Och boken ligger 
ofta diir. 

- Vi kunna icke se in i själen, 
sade Gertrud vekt. 

Franke hade slagit upp första 
sidan_ 

gancle delen av godset och kom
ma hädanefter beständigt att va
ra i pänningförlägenhet. 

- Vad är att göra därvid, 
Vo::;s? frågade Gertrud bekym
rad. 

- Ack, kära fröken! Herrn 
inbillar sig nu en gång för alla, 
att han icke kan tåla friska luf-

-Det 
bfott C. 

s_tår int~t namn i det,! ten; han påstår, att den slår sig 
s., rysl:gt ga1mnalrn0- I på hans sar i huvudet! Och så 

-dig stil! 
- Diir ombesörjes den så kal-

1acle bokföringen, sade den gam
le bittert, i det han pekade på 
skrivbordet. 

denna sömndryck, som Hinze 
varje afton rör ihop av utländ
ska likörer, konjak och dylikt. 
Då sitta de i hela timmar bred
vid varandra. Herrn berättar si-
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na verkliga öden från sextiofyra, 
sextiosex och sjuttio. Då 'hade 
. han nämligen som helt ung man 
gått i preussisk tjänst - och 
Hinze berättar sina uppdiktade 
öden från strider med indianer, 
som han påstår sig hava varit 
med om. - Naturligtvis är allt 
vad ·Jen mannen säger, tänker 
och gör, idel lögn och bedrägeri! 
Det är hans yrke, fröken Ger
trud; han tyckes vara född där
till. Han är icke annat än en 
svindlare. Jag skulle en gång 
ha lust att veta, var han fHt sin 
barontitel ifrån. 

Herr von Knee kastade en för-( ~Varför röker du icke, far- l och deras mod. Eljest blir den 
lägen blick på Hinze. bror Hinze? 

- Gärna, barn, sade han drö- Han hade icke en blick för 
jande, - om det icke blir för Franke von Knee. 
tråkigt för er. .Franke kan nog - Vill du vara så god att hö: 
inte länge uthärda att vara stilla. ra vad jag säger, sade hon, i det 

I dessa ord låg ett vänligt av- hon stötte till honom. 
böjande, men Gertrud lät icke l detsamma häjdacle hon sig 
avvisa sig. och kastade en skygg blick på 

- Äro vi då flickor så dum- Gertrud. Men denna tycktes 

lilla schlesiska skolmästarinnan 
inom kort föraktad av F'rauke 
von Knee ; ty besagcla Gertrud 
von Knce kommer icke länge att 
kunna dö! ja, att hon blott har en 
ylleklädning, en svart klädning 
och två mycket enkla muslins
klädningar. Av kammar har hori 
över huvud taget blott denna en

ma, farbror, att vi icke ens kun- upptagen av sina tankar. da och inte heller mer än denna 
na höra på, när män samtala? - Om fröken Gertrud tillåter enda borste, varmed hon nu orcl-
Ser du - Franke tar sitt arbete att jag tänder en cigarr? nar sitt trollpackehår för natten. 
i handen, jag likaså, och när du - Jag har ingenting att tillåta, - Du, Trude, du ser verkligen 
så ser fram i rummet, så faller sade Gertrud kallt utan att se ut, så att man ka.n bli rädd för 
din blick på våra två täcka ge- upp. dig. 

-Men Voss! 
stalter. Franke såg förvånad från den Franke hade vänt sig mot hen-

Hon skrattade. ene till den andre. Voro dessa ne, även hon nu med upplöst 
- N~ja: ?an är i stånd ti.~l allt. _Och sä tillagar jag med båda artiga mot varandra? hår. ?er:rud skra~tade: 
- V1 vilJU vara goda vanner, egen hand clin aftonclr)·ck J·aa V 1 .. 1 t cl cro .. ? ade - En fm komplnnang. .. . , """ - ac ar c e u "" r. s .. 

kare V oss, sade Gertrud,, 1 det grevinnan von Knee ! von Knee som med en ovan - Vacker ar du! Men du ser 
hon tröstande lade sin hand på· _Ah sade Frauke förvånad k.. 1 ' 1 tr ad satt s"tg alltför vild ut; jag skulle icke 

• < · • ·ans a av 1em evn 
den gamles arm. - det kan du icke. Det förstår till rätta i sitt soffhörn, i det han vilja möta dig på kvällen i al-
~lockan sju sutto _de ~yra fa- sig blott farbror Hinze på. Den- såg bort över sin aftontidning len .... Hårtes.tarna se. ut s?m 

1111liemecllemmarna vid teborclet. na berömda dryck sammansättes t'll T cl · ormar, vilka nngla sig knng 
K I I 0 • 1 ru e. 

1 
O . 

Herr von nee ta ac e pa sitt av minst sju olika sorter. Far- _En söm hade ått u i din pannan och ax arna. ch dma 
vänliga, obeslutsamma sätt med bror Hinze har lärt att tillaga tt · 1 f b g F apkpe ar ögon lysa i mörkret. Sådan må-. na roc <. ar ror. - r u , v 
Gertrud, frågade, om hon tnv- den av en siouxhövding eller av så god ~ch giv mig nystat där ste Trucle Groocle hava sett ut! 
d~~ h~s dem, om hon tyckte om dennes mormor. Icke sant, far- borta, fortfor hon för att unclvi- -;-Tmde Groode? Vem var 
trade-arclen, om hon redan sett bror 1:-Ii.nze? k .d f o det. 

. ~ . .. . - · ·a v1 are ragor. 
sig omknng overallt. Fru S1e- Den lille baronen befann sig i K .. ·1 d 

· · Herr von nees ogon v1 a e 
mens stod iust 1 begrepp att ser- en pinsam förläaenhet Voss o cl bl d fl" k 

r ' "" • pa en unga, 01nstran e 1c -
vera herr von Knee te. 1)ressade läpparna fast tillsam- 1 . d. 

1 
1·· t l 

o .. .. gesta ten 1 en gam a ans o en. 
Fran Gertruds ogon flog en mans i livlig förväntan .. cl 
· .. · , · En kansla av trevna , som han 

blick over till Franke, som satt _Ja sade Hinze äntligen - . o o o. f .· b ··k 
· · · · · ' ' icke pa manga ar er ant, ema ·-

vid sidan av I-Imze och 1vngt ta- av SJ·n delar Det är mera en . . h H · k d 
· · tigade sig onom. an mc ·a e 

lade med honom om Lisa och medicin. herr von Knee kan icke .1 1 
"llcl 0 •• 

1
. 0 

· . ·· · l ' ti lfrec ssta och sag van 1gt pa 
olika hundt aser. Hon boqac e sova för smärtor i huvudet. · · . f 0 o· h l · 

1 ·· ·· l ·it · · t I I · sm hlla dotte1, som dter sa"' e t nu Jeratta sa1·s G ivrig , oc 1 o o •• 
0 

•• • • 

• 0 Gertrud sag lugnt pa elen o- forvanacl ut, och ford1upade sig 
hennes lilla bruna hand lades pa .. 1 .d . 

sa <re mannen. ånyo i sin ti n111g. hans arm. 
- Frauke, var så god! 
Nu måste Frauke ändå se in i 

de fruktade ögonen. Men dessa 
i-igon voro icke, som den lilla yr
hättan fruktade, riktade på hen
ne; de vilade med ett uttryck av 
innerligt medlidande på herrn i 
huset, som böjd och nedtryckt 
satt bredvid henne och gång på 
gång förde sin bleka, magra hand 
med en smärtsam ryckning mot 
bindeln. Gertrud lade sakta sin 
mjuka, kraftiga hand på hans 
arm. 

- Gör det ont käre farbror? 
Invaliden vände långsamt sitt 

huvud med ett uttryck av förvå
ning mot gästen. Men då han 
såg in i de vänliga ögonen, for 
ett skimmer över hans sjukliga 
ansikte, och han lade, som för 
att uttrycka sin tacksamhet för 
det ovanliga deltagandet, sin 
hand p~ hennes och smekte den. 

Frauke stirrade med stora. för
undrade ögon på dem båda. Men 
så gick det plötsligt upp ett ljus 
för henne; hon såg för första 
gången sin far med seende ögon. 

~Er medicin i all ära, herr 
baron, sade hon. - l'vfen om 
denna sömndryck icke är ordi-
nerad av någon läkare, så har 
nog farbror ingenting emot, att 
jag försöker en huskur. På se
minariet kallade man mig elen 
lilla husläkaren, och som ni vet, 
äro nervösa smärtor i huvudet 
förnämligast en fruntimmerssjuk
dom. Om mitt medel efter en 
veckas förlopp icke hjälper, så, 
lägger jag åter min praktik i herr 
doktor Hinzes händer. 

Hop gjorde en stum nigning 
för den lille mannen. 

Invaliden nickade. Hinze bet 

Vid niotiden tillredde Gertrud 
med Voss' tillhjälp en präktig 
sömndryck, som herr von Knee 
långsamt drack ur med den vän
liga försäkran, att elen smakade 
honom förträffligt. Därjämte 
gavs ordinationen att gå till 
sängs klockan halv tio. 

Franke kysste sin far ömt på 
munnen, såg sig skyggt om ef
ter Gertrud och klappade honom 
därefter flera gånger med sin 
mjuka hand på kinden och lade 
sitt huvud mot hans axel. Far
bror Hinze fick en förlägen häls
ning, Voss ett kraftigt handslag. 

Därpå skildes man åt. 
sig i underläppen och log plikt- Då de båda flickorna gingo 
skyldigast. Voss kunde icke un- uppför elen mörka, gammalmocli
dertrycka sin glädje; man såg ga, breda trappan, bröt Franke 
på hans ansikte, hur det arbeta- tystnaden. 
de inom honom, och han s11g på - Vad tycker du om Hinze? 
Gertrud, tills hennes ögon mötte Xr han icke vacker? 
hans; då nickade Jrnn åt henne. - Kära Franke, sade Gertrud 

- Vill du icke tillaga en sö.mn- och lade armen om sin följesla
dryck åt farbror Hinze också, gerskas liv. - Han har en vac-
Trude? ker dräkt! 

Franke tillade så allvarsamt -Åh! 
som möjligt: - Han har vackra kammar och 

borstar! 

- Det kan Marx V oss berätta 
för dig, han kan det, må du tro. 
Det är en vacker historia, blott 
en smula för ... ' Trude Groode 
är din stammoder. 

- Bliv icke poetisk, Frauh ! 
Hör nu på. 

Gertrud lade sig i sängen. 
- Det andra löftet ... 
- Det blir en helt annan sak. 

Jag fruktar, att det som nu 
kommer alls icke är poetiskt, sa
de Franke långdraget. 

- Var lugn! ... Franke Knee 
och Gertrud Knee och Marx 
Voss ... 

- Ett nätt kiöverblad ! sucka
de Frauke och sökte förgäves lö
sa upp en motsträvig knut. 

- ... Sammansvärja sig i all 
hemlighet ... 

-Att förgifta 
-Han är icke 
-Gertrud! 

farbror Hi112e ! 
värd giftet! 

- Varför avbryter du mig? -
Nej, sade Gertrud. 

Hon hade satt sig upp, stödde 
det lilla huvudet i handen och 
såg med glänsande ögon på 
Frauke, som stod vid sin säng. 

- Vet dn vad ändamålet med 
vår sammansvärjning skulle va
ra? Vi skola genomdriva, att din 
far går med oss till ruinen! 

Frauke von Knee släppte av 
förskräckelse knnten, som hon 
bearbetat med sina spetsiga tän
der. 

- Jag skänker dig Lisa! ut-. 
brast hon. - Och Christian Möl-

Tveksamt, med en ryckning 
kring munnen och ett hjälplöst 
uttryck i ansiktet tog hon elen 
~kramlande bi:i.ckan ur fru Sie
mens hand och gick fram till sof
fan. 

-Tre fjärdedelar rom, en 
fjärdedel portvin och sex bitar 
socker i ett ölglas och röra om 
det! 

-Nu vill du åter 
mig. Varför var du 
mot honom? 

sk.olmästra I ler till på köpet, om du gå.r i 
så ovänlig land med det! . 

Hon satte sig på sängkanten 
och stirrade full av beundran på 

Men överviildigacl av sinnesrö
relse kunde hon icke göra den 
enkla tjänsten; Gertrud tog elen 
vacklande brickan ur hennes dar
rande han cl. 

- Vad står på, barn? 
Franke hade sjunkit ned fram

för sin far och gömt sitt tår
dränkta ansikte i hans knä. 
Hans smala hand strök för för
sta gången på många år smekan
de över hennes ljusa lockar. Där
under såg han förlägen på Ger
trud. 

-Vad gf\r åt barnet, Gertrud? 
- Låt henne blott vara, far-

bror, sade hon och såg på honom 
med en stum bön om förståelse. 

Hon si'ig bort till Voss. 
Men då hon såg dennes djupt 

allvarliga och dock glädjestrå
lande ansikte, lade hon hastigt 
handen på munnen, teg stilla 
och förundrade sig grundligt 
över allt det nya, oväntade, som 
hon i dag u pplevcle. 

Under tiden hade Voss stigit 
upp och satte den vanliga port
vinsflaskan fram på bordet. Ba
ronen hällde upp ett glas under 
det dunkla medvetandet, att han 
i afton pä sin höjd vågade dric
ka en halv flaska; men han trö
stade sig med innehållet i sitt 
skrivbord; han skulle nog hålla 
sig skadeslös. Men det övriga? 
Hela hans ställning? 

Med en forskande blick betrak-

- Stig upp, Franke, sade hon tacle han Gertrud; han fick en 
milt. · aning om, att hans behagliga en-

Den lilla steg upp, såg skyggt välde i detta hus kunde taga 
in i Gertruds vänliga, mörka slut. 
ögon, slog armarna om hennes 
hals oc:h kysste henne stormande 
ptt ögon och kinder. 

- Du har sådana förskräckligt 
fula ögon, skolmästare, viskade 
hon sakta. 

- Gå nu bara och sätt dig 
,igen och var 'en förståndig flicka. 

* 
Efter kvällsmaten frågade Ger-

trud, om hon och Franke fingo 
stanna; det var så trevligt här 
nere under skenet fr[m hänglam
pan. 

Voss, som stod vid piphyllan, 
såg ängsligt frågande på herrn 
,och Hinze, under det att hans 
böjda gestalt rätade upp sig. 

Men baron Hinze är ingen 
blödig man. Han har under sitt 
liv ofta räddat sig ur mången 
svår ::situation. Kring hans sma
la läppar leker redan ett trotsigt 
leende, och hans ögon vila med 
välbehag på Gertruds glänsande 
hjiissa, där hon sitter snett emot 
honom, lutad över sitt arbete, i 
en hög, gammaldags länstol. 
Franke, som återvunnit jäm~ik
ten och blivit grundligt trött på 
den ovanliga situationen - vid 
denna tid brukade hon eljest pra
ta med pigorna i köket eller med 
gamle Voss utanför dörren -
försökte börja · ett samtal med 
Hinze. 

Gertrud rodnade. 
- Emedan han stirrade på mig 

så oförskämt. 
- Varför gjorde han månne 

det? Eljest brukar han alltid se 
på mig och tala med mig. Jag 
är stött på honom och· ämnar i 
morgon vara mycket ovänlig 
mot honom. 

De träi;lcle in i sitt gemensam
ma sovrum, ett ganska stort 
rum med ett fönster; till höger 
och vänster stodo vid båda sidor 
en säng och ett toalettbord med 
spegel. Någon kakelugn fanns 
icke. Den ljusa, glada tapeten 
hade nog blivit uppsatt för den 
väntade gästens räkning. De fy
ra stolarna vid sängarna voro 
överdragna med brokigt kattun. 

Gertrud ansåg sig höra begag
na elen lillas förtretade stäm
ning. 

- Franke, sade hon, - eme
dan du i afton så snällt passat 
upp din far och smekt honom p'å; 
kinden, som det höves dig .... 

Franke lade sitt blonda huvud 
på väninnans bröst. 

- Men vänligt, skolmästare, 
sade hon med osäker röst. 

- St1 får du i afton åter lova 
mig nägot. 

- Så nådigt! 
Hon lösgjorde sig från Ger

trnd och vände sig mot sitt toa
lettbord. 

- Frauke von Knee bör hä
danefter icke uppskatta männi
skor efter deras ljusgrå kläder 
och efter deras borstar och kam
mar, utan efter deras ärlighet 

Gertrud. 
- Se icke så förskräckligt en

faldig ut, barn, sade Gertrud 
moderligt. - Men förslaget med 
Lisa är icke så dumt. Om vi 
genomföra, vad jag sagt, så lo
var du mig att icke rida mera. 
Går du in på det? 

- Nåja, då! 
- Men Christian Möller kan 

du behålla för egen räkning. 
- Honom? . . . honom kan 

du få för intet, för en slängkyss, 
Trude. 

- Nå, låt oss se! 

- Men du genomdriver det ic· 
ke, Trude ! Icke det! Aldrig l 
Förr faller mtinen ned i tornet 
och går på ugglejakt där! Pap
pa har icke på sju år varit utom 
dörren .. Farbror Hinze ::;äger, att 
hans onda är obotligt. 

Gertrud ryckte på de vita ax
larna. 

- V ar har Hinze fått sin dok-
torsgrad? 

Frauke arbetar i st11111 förvå
ning med sin knut. Hon har nu 
tagit sin stora pennkniv till hjälp 
men det vill icke lyckas-. Ger
trud har åter lagt sig ned. Med 
händerna under hnvuclet tyckes 
hon drömma med vakna ögon. 
Det är hennes vana. (Forts.) 
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