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Ill. serliga glömt knyta ihop), hans -·-.-. - .. --- I --- I Den internationella ekonomiska 
Det vore oriktigt att tro, att framgångsrika krigföring i Pom- Aldrig någonsin förut under en For första gången i Förenta J Den av Nationernas Förbund konferens som skall hållas ·
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L _ 
Gustaf Adolfs inflytande' på 30- mern ha gjort, at Johan Baner valkampanj har. vä_l det amerikan- St~ternas historia ~un~ti.onerar en· tillsatta komiten, som fått i upp-1 don före' årets slnt, komm~r ~~t 
åriga krigets gång skulle ha av- ans~s var~ .. "den största av våra s~a folket erbJudit~ sådana till- kvmna. som de~s. tillf~lhge_ repre-1 d_rag 8:~t undersöka ~ur ~andsju- bliva en verklig världskonferens, 
slutats vid och genom hans död okronta hJaltar." f~llen so~ nu att h~ra de respek- sentant o_ch. mmister i -~m av u!- i riets losryckande fran . Kma och I till vilken Ryssland och alla andra 
vid Lutzen. Tvärtom - hans in- ,· Efter hans ?öd under sl8:get vid tiva president ~andidaternas rös: ~-ande_ts viktiga hu~udstader .. ~e~ i q:ur :staten ~~nchuku~s ~pprättan- ' nationer inbjudas av organisa
flytande sträckte sig över hela Wolfenbuttel i Braunschweig 1641 ter och_ l~ssna bl! deras argument ar Miss Frances.Elfaabeth Wilhs i i de till!-5ått, förklarar i sm rapport I tions-komiten. 
den krigsperioden - ja, storhets- övertogs överbefälet över de sven- och stn~iga memngsut~yten. De-. Stoc_khol~, ?;eng~> .'. . : . att . "Japanska armens angrepp r De amerikanska medlemmarne i 
tiden ut i Sve~ige och i andra ska härarna av Lennart Torstens- :a~. anforanden hav~ ahörts och Miss Wilhs utnai:il)I~f till .. he- ~et __ .J:viukden förlidet år var obe- komiten, Norman Davis och Fred
länder ändå Iä.ngre. - Man kan S<?n, som efter, att ha blivit till- ahoras fortfarande i alla de tu- dersposten· skedde for nagot over rattIJ5at. och att . den nya staten eric Sackett, Amerikas ambassa
utan spår av tvivel fast::;lå, att fångatagen vid Nurnl:Jerg 1632, ~ent~ls hem, där radio apparater e~ vecka s:d~n, då ordinarie ame- i_cke u.nderstödjes av det Mandsju- dör till Tyskland, röstade båda 
om icke Gustaf Adolfs ingripande fick utstå en nio månaders fången. aro mstallera?e· rmanske. ~stern Jo~n Moreh~.ad riska folket, varför den japanska I för att hålla konferensen i Lon
i 30-åriga kriget hade ägt rum skap i ett kallt ·och f\1ktigt fän- Val~an:pa~Je~ har nu tydligen b~gav sig pa res~ ~or . att. gora,. ~9ckuperingen är et.t övergrepp .och don på dato som framdeles skall 
och katolska kyrkans och den gelse i Ingolstadt, vilket helt och komnut m i bitterhetens skede. nag~.a vecko~s besok i Am;rika ... ' dess trupper borde tillbakadra- bestämmas. De britiska medlem
romerska kejsarens makt blivit hållet bröt hans hälsa och gjorde Ingen som Iy.ssnade till president For en ~vinna blott 3.3,!_!.r gl!<m,~ gas." . marne lovade att hestrida alla ex
stäckade, hade folkens frihets- honom tidtals till fullständig Hoovers ta~ i Des Moines, Iowa, mal _har Miss .Yl'· -~av~ en •Iysa~?e Detta. ä[ huvudinnehållet av rap- penser för kommissariatets för
trängtan icke frambragt den fran- krympling. Han lyckades få ord- och sen~re i c~_eveland, Ohio, kun- karner. Hon ~r fo~~ i Metro~_i;ihs, I port~n, -~om ytterligare förklarar flyttning från Geneva till Lon
ska revolutionen, ej heller den ning och disciplin till stånd inom d: undga att. lagga märke till den Ill;, graduent 1 politls~ ve~e11ska~ I a,tt anfallet m<?t Mandsjuriet samt don. 

'k k S" k"lt bl d tt den efter Baners död förvildade .bittra tonen i detsamma gent emot fran Stanford och universitetet i tillsättandet av en regering mot S . t1· d 1 t t' N . amen ans a. ars i ev e a . • .. 
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d . . B 1 . . . · .. . · am iga e ega er ill ahoner-
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.. d 1 h.. . A "k d" och utsvultna ha"' ren och slog vi"d sava emokratiska partiet som rysse ' Belgien, och har innehaft I folkets onskan ingalunda kunde F" b d tt k . . an e sen ar i meri a, ar re- F . . · . · . · . . · . .. nas or un u · ryc te sitt gillan-
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Breitenfeld . pa' Gustaf Adolfs mot ranklm Roosevelt ISynner- professuren i historia vid Vassar I forsvaras. d b 1 t t tt .. . . 

kyrka och stat skildes åt. Statens gamla segerplats de kejserliga hä- ~e~ Aven fle~a av medlemmarne Col!~ged Hon vann 1927 __ .mtrade I Japanernas påstående att allt Soviet regeringen förklarand; att 
enda inflytande på kyrkan in- rarna sönder och samman. Just I . ?overs ~abmett ~åsom finan::;- ~tn es epartementets tJa~st oc~ detta skett i självförsvar över- /bristen på samve;kan m Il F .. -
skränkte sig till fordran att de som Torstensson var färdig att numste~ Mi~_Is och Jordbruk~mini- mnehad~ kons~ls b~fattmngen ,i! e~sstämde. icke med verkliga för- enta Staterna. och en ~e~:n~;a 
allmänna, moraliska begreppens rycka in i de kejserliga arvländer- ster H_yde aro ~te och radwgra- Valpara~~o, Chil:, . till 1931• ~a hallandet. . länder, isynnerhet Ryssland la t 
betydelse skulle bevaras inom al- na efter segern fick han. befall- ~er! a. ds1tna tal fran skilda platser hl. on t~tnami:dSets tillll slekreterare vid Kommissionen föreslår en .. ny hinder i .vä~en för lösand'et agv 

. , . 1 an e. .e0 a 10nen i ocuo m. ""l t" d' · f"" · , ~ · 
la kyrkosamfund i de nygrundade mng fran Stockholm att rycka m R lt d'" 0 

• SJa vs an ig regim or provmsen manga viktiga internationella pro-
förenade staterna och av reo·e- i Danmark, där den nu gamle. 

1 
t ©os~v~ b~rtem~t har ådaga- med Kina som legitim suverän och blem. 

. . t' k 11 .. "' men fortfarande ra"nksmi'd<>11a'e. ag mm re i ter et och i all- ROOSEVELT lEDA~noE· I anser, att en konferens bör sam-rmgsorgamsa 10nen s u e over- ... .. . ·· · · " ' · " · · .. 
sias och kontrolleras kungen Christian IV hade försökt I manh;t .;~J~ Sigl"med a~t pa ett i . . . . ·~ . . mankallas i och for permanent 

M f"lth . ·1i t G t f A- begangna sig av Sveriges svåra s~nsa sa ram agga a ministra- fOlKOMR"'STNING överenskommelse. 
d lf en ~ e~res~i · e k u: a h läge och börjat trakassera sven- t~onens rekord och redogöra för . 0 Japan å sin sid~ tyckes helt och ? oms apa e ngs ons en oc .. . · . . sitt eget program. · · ·· hållet ignorera både. rapporten och 

Svensk från 1Tacoma bliI· Jesuit
präst. . George S. Endal, förut bo
satt i Tacoma, blev härom dagen 
prästvigd i Lyon, Frankrike, som 
Jes1dtpräst. Endal, som är född 
i 'l'acoma av svenska föräldrar, 
utexaminerades från St. Leos 
högskola. Han genomgick det je
suitiska seminariet i Lyon 1929-
1931, och sommaren 1931 studera
de han i Tjeckoslovakien. Han ha
de, innan han reste till Europa, 
studerat vid katolska skolor i 

bildade skola. Ur denna skola ut- skarna. Folkstamnmgen i. Sverige Emellertid a"ro de poli"ti'sl·a f ··' I --- d" · · d f"' I D t ·1 t"ll. l ··ir · ·· k t f ~ ra- . · an gJor a,. ors ag. e iar i -
~ingo framst,ående krigare, vilkas var en 1a i~ i ons an att s raf .. a gorna för dagen så utförlfgt be- Literary Digest rapporterar från bakadragit sin delegat från Natio-
mflytande pa framtidens krig- Danmark_ for ~en s~ymf och sma- lysta både från republikansk och trettio-åtta stater nernas Förbund och fortfar att ef-
föring var så vi~~fa~ande, att v.i lek Sverige fatt lida alltsedan demokratisk synpunkt, att det --- ter behag styra och ställa i det 
endast kunna Jamfora den med fredsslutet. - I d~~ember .. 1643 borde vara lättare än någonsin för Som bekant startade tidskriften nyupprättade lydriket. m 

det inflytande de napoleonska r:yckte To_rstensson over, gransen väljarskarorna att bestämma sig Literary Digest för kort tid sedan · 
krigarsnillena hade på sin sam- vid Holstem o~h på en manad ~-ar för den ena eller andra partian~ försöksomröstning "straw polling" I o • • 

tid, och kanske i någon mån på hela Jylland mtaget. Kraftmat- slutnin,,.en. . rörande presidentvalet och utsän- Farmartag till Washmgton 
Carl XII :s skola. ningen till sjöss mellan kung "' / de 20 millioner röstsedlar att ifyl-

Den tukt och disciplin, som Gu
staf Adolf lyckades vidmakthålla 
inom sina härar nästan hela den 
tid han själv ledde och övervakade 
sina krigare av svensk och finsk 
börd - legoknektarna av tysk och 
annan utländsk stam och deras 
plundringsåtrå äro härifrån un
dantagna - den slappnade under 
hans efterträdare alltmera och gav 
krigarföringen en alltmera grym 
och avskyvärd karaktär. 

Vi ha bland Gustaf Adolfs nä-

Christians och den svenska flottan las. Till dato hava ungefär 2 mil-

b:ev avgj.ord vid_ Fem.~rn året där- HOME LOAN BANKERNA lioner av dessa vederbörligt märk-
pa, och freden vid Bromsebro 1645 H. ta blivit returnerade. 
blev avgörande för Sveriges över- f •vER. · · · Med rätta tillmätes denna röst-
maktsställning i Norden. Efter · KSAMHET ning liksom föregående av samma 
detta fälttågs slut lyckades Tor- slag stor betydelse. Av de åter-
stensson ytterligare vinna segrar- Med tt b ~1 k . givna siffrorna från 38 stater äro . . .. e . egynne se ap1tal på 135 
na vid Juterbock i sodra Braun- .

11
. ' 31 för Roosevelt och 7 för Hoo-

s 11 . ·g 1 J k . B"l nn 10ner dollars R It t f" , c we1 oc 1 an au i o 1men, ver. ooseve s s ora orsprang 
där det överlägsna svenska artil- D f d 

1 
-H-- L b framgår av att de 31 stater, i vil-

l · t d k k .. f 11 e e era a ome oan anker- k h , . . .. ene vann en ans e aro u aste b"" . d . 1 .. d f k . a an fatt maJontet, stalla upp 
•. • . lliJ, orJa e 1 or ags un t10nera , 

seger over de keJserhga under hela h d'" d . ' 356 elektorer, medan de aterstå-
t tt . , . k , 0 h d .. 'f , oc arme var regermgens nya- d . f" H h re _ ·10anga nget. c an ran t k" . f"' 1 d t k en e SJU or oover a endast 57 , s e mas men or an e s e ono-
kunde Torstensson taga ned mot . k , t t .. 11 1 tt . k elektorer. Detta oaktat varnar mis a a ers a e se sa i ver sam- . . .. , . .. 

h t M d 1 t d tt b k t 
tidskriften for att raka i alltför Wien. 

Men under detta tåg blev han 
så illa· däran, att han måste över
lämna armen till Carl Gustaf 
Wrangel, segraren vid Femern, 
som intog Prag och där vann ett 
ofantligt byte. Därmed slutade 
kriget och Axel Oxenstierne fick 
till stånd den för de svenska vap-
nen så ärofulla Westfaliska fre
den 1648, genom vilken bl. a. 
trosfrihet för Tysklands, protes
tanter för alla tider befästades, 

e . e e s e a an sys em 
söker man underlätta tvångstryc
ket på hemägare genom att till 
skilda låne-institutioners disposi
tion ställa medel, med stöd av 
vilka dessa institutioner kunna 
lämna intecliningsfordringar oin
lösta utan fara att bankruttera. 

Vid de tolv Home Loan banker
nas öppnande avgav bestyrelsen 
tillkännagivandet att "tvångsinlö~ 

sen av förfallna inteckningar skall 
upphöra, då bankerna avse att li

vilket ju varit huvudorsaken till kvidera millioner dollars frusna in
att Gustaf Adolf börjat kriget. teckningar till den betryckte hem

Bland stormän, mest på fredens ägarens underlättnad." 

stor säkerhet rörande utgången, 
ty den anmärker riktigt nog att 
ännu "kunna många politiska vin
dar blåsa före valdagen." 

Av de avgivna rösterna tillfalla 
1,062,087 Roosevelt, 781,431 Hoo
ver .och 106,352 den socialistiske 
kandidaten Norman Thomas. 

Tidskriften innehåller en sär
skild artikel om Thomas' kandida
tur och omtalar att av det antal 
röster, som nu avgivits· för honom, 
48,945 kommo från före detta re
republikaner och 24,354 från de
mokrater. För fyra år .sedan er
höll Tho111as 267,420 röster, men fält-, får ej förgätas Per Brahe, Med ett begynnelse kapital på .. .. 0 

religion. Men ingen statsman kan som av kungen själv hade sänts $134,000,00 hava bankerna över h~ns anhangai;e forutspa att han 
bemästra en mentalt rubbad, hys- till Finland som generalguvernör $1,500,000,000 i reserv till kredit vid det, stundande november __ valet 
terisk kvinna - därtill fordras en över denna i uselt skick befint- för hem-finansiering. Detta skall sk~ll fa ~,oo.?.,OO'.~ eller darom
annan slags tvångströja och be- liga del av riket. Där och senare underlätta det tryckta iäget, i vil- k~:mg. For ·'.amfor:lses skull kall I 
handling, icke känd eller brukad i Visingsborg glömmes aldrig hans ket building and loan associatio- namnas a_tt vid president~~let 1928 
på den tiden. milda regeringstid som Svea rikes I ner, sparbanker, assuransbolag Hoover. fick 21,392,190 roster och 

Bland G~staf Adolfs generaler I drots. Ej häller få sådana ~än och andra . lån~~n~titutioner befin- Al Smith 
15

•
616

•
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· 

rastående personligheter redan 
nämnt hans personliga vän Axel 
Oxenstierna, med säkerhet den 
mest lysande statsman, som Sve
rige frambragt. Hans samtid såg 
upp till honom och hade den 
största respekt och beundran för 
honom. På hans skuldror vilade 
det tunga värvet att få finanser
na att gå ihop både före, under 
och efter Gustaf Adolfs krigsre
gering. Om Oxenstierna ej fun
nits, hade säkerligen allt grusats 
i spillror efter Gustaf Adolfs död. 
Bland hans största livssorger in
registreras sorgen över Gustaf A
dolfs död och senare drottning 
Kristinas avfall från välde och 

FURSTEBRöllOP 

Ledarna för farmsträjkrörelsen 
Iära planera ett "bondetåg" till 
Washington i början av december, 
för att begära hjälp åt jordbruket. 

Spokane, San Francisco och Los 
Angeles. 

EN MISSLYCKAD POLITISK MANÖVER 
Tacoma News-Tribune, den lokala ultra-konservativa aftontidnin

gen, framkom i onsdags med följande redaktionsartikel: 
WHAT BONE STANDS FOR 

ln bis speecl1 l\fonday n!ght in Spolrnne, Homer T. Bane certainJy 
went 1niles beyond any plank in the Den10e:ratic platforn1, on which he 
profess to stand. - Speaking- in that city the candidate for senator 
is quotGd by the Associated Press as havins. inade this declara'tion: 11The 
governn1ent should a.s.s11n1e control of nrivate industry ta make possible 
for all the necessities and comforts of life wlt11 a fe.w l10urs of worl< 
Uaily. If necessary, n1ake every business in An1erica a public utility 
under govern111ent control. That's better than starving, isn't it?" 

.A.t last the fight is out in the open. llfr. Bone is again advocating 
the very things that he urged in the years before he donned the cloalc 
of political n1oderation and raised a congressional ca1npaign fund a1nong 
RepulJlican business 1nen. This slale1nent proves lhat lie is still lhinking 
8.long· the same lines as of olcl. Tacon1ans who have held the belief that 
he has adopted mor~ conservative political ways are due- for an awakening. 

Are the people of the State of Vlashington in a frame of mind where 
they clesire to have the g·overn1nent take ever all privrtie industry as he 
sugg-ests? llave the city con11nis::ioners an<l the "county con11nissioners 
rn-ade such a success of g-overnn1ental activities here tbat the people of 
Taconu1 would care to havc the1n operate all the g-rocer-:r stDres, meat 
n1arkets, lun1ber n1ills arid other private h!dustries? Do we want to 
Snvietize n.11 privn.te ente1·11ri~es nnd get the sa1ne •sort of waste and 
extravagance in business that are visilJle right llere in r.racoma and 
Pierce county in political at'fairs? 

\Vill the people of 'facon1a and the State of VYashington, who desire 
to see the city and state grow and prosper, send a man back to Wash
ington, J). C., to represent the con1n1unity who will 211ake speeches like 
this 011 tlie floor of the Senate? l>o they want Ta.coma. and the State 
of VVashingtun l1e1cl up lJefore the r·ountry as a place whose citizens 
believe this sort of doctrine? 'l~hat's the real issue involved in the. contest 
over the United States scnatorship. 

Med anledning av denna uppseendeväckande artikel avsändes ome-
"Hon. Homer T. Bone, 
Democratic Candiclate for U. S. Senator, 
Prosser, Washington. 
News Tribune editoiially denounces you touight quoting 
Associated Press dispatch that you had advocated Federal 
confiscation of private industries.· Write or wire comment
ing theron." 

och eftertradare som krigets leda- som Gustaf Horn, Adler · Salvrns 
re ha vi att framför de andra eller den förut nämnde Johannes 
minnas Johan Baner, Lennart Rudbeckius förglömmas. - Horn 
Torstensson och Carl Gustaf försökte hindra slaget vid Nord
Wrangel. Många andra kunna !ingen 1634, men lät till slut över
nämnas: Gustaf Horn, Klas Flem- tala sig. av • hertig Bernhard av 
ing, Carl Gustaf _ senare Kri- Weimar; vilket kostade Horn en 
stinas efterträdare på Sveriges åttaårig fångenskap i Tyskland i 
tron - men de tre förut nämnda ett svårt fängelse. Vid Nördlin
voro de fältherrar, som ledde de gen förlorades slaget, det enda 
svenska härarna i ordningsfölJd slag som svenskarna förlorade un
efter Yarandra ända till krigets der hela kriget, men där stridde 
slut. inga svenska regementen, utan en-

na sig, ocn sa1eaes sätta dem i 
stånd att utsträcka tiden för lå
nets indragning; tills normala för
hållanden inträffa. Det betyder 
också att det skall bliva möjligt 
för män med ordinära resurser att 
låna pängar för nya hembygg
nads- eller andra konstruktionsfö
retag. 

. . G t f Ad lf. · .. 'Id t I M. r. Bones svar anlände inom några timmar, och innehöll en ab-Prms us a o , a s e so- . . 
nen till Svergies kronprins, och solut dementi av News-Tnbunes meddelande: 
tyska prinsessan· SfbyUa firade ,~j . "Neither this statement nor anytbing like it ever made. 

Baner, vars far blev halshug- dast värvade. 
gen av Carl IX, vars svärfar Om man betänker att Sverige 
(Svante Sture) blev mördad av under hela denna tid hemsökts av 
Erik XIV, vars mor jämte sina tio missväxt och hungersnöd, och att 
barn blev dömd att gå ifrån allt farsoter härjade både hemma och 
de ägde och senare levde endast i hären (pysten.1635, tyfus, frossa 
av släktens nåd - Baner blev och fältsjµk9r .. .av olika slag), så 
trots allt detta ·en av kungens bä- är det hiipnadsväckande att tret
sta personliga vänner. Hans snab- tioåriga kriget kunde föras till 
ba härförflyttningar, så fienden. et~ lyckli~t . slut. Såsom s~nliga 
aldrig visste var de hade honom n11}1nen fran denna storhetstid ha 
hans stora seger över en mång~ vi i Sverige rätt att beundra de 
dubbelt starkare fiende vid Witt-1 slott, som av stormännen bygg
stock 1636, hans snillrika åter
tåg från Sachsen och Bayern 
("Baner i säcken,'' som de kej-

des för de ri,kedomar de samlade 
sig under kri.gen, och de samli!l-

(Forts. s. 3) 

Upprättandet av systemet torde 
bliva en av de mest gagneliga anc 
stalter, som på senare tiden vid
tagits, i det darigenom ·icke blott 
många hem skola räddas åt deras 
ägare utan även konstruktion av 
nya. hem påbörjas och giva ar
betstillfällen. 

Svensk gymnastik hedras 
Vid det stora amerikanska sjuk

husets i Paris styrelsesammanträ
de nyligen uppdrogs åt gymna
stikdirektör F. Molander att fö-

onsdags sitt bröEop med stor. ståt'j Surprised T1ibune uses such story without verification. Only 
i Sachsiska huvudstaden CobUrg i reference to industry is my 1·epeated declaration that to 
närvaro av representanter och dig- absorh great. army of idle it may require constitutional 
nitärer från flertalet av· de euro- amendment empowering Congress to 1·egulate hours of Iahor 
peiska kungahusen. Bruden är in all industries as it now regulates rates in utility industries. 
vida berömd för sitt demokratiska • HOMER T. BONE." 

sätt att vara menDtiltlika d::ott- I sitt torsdagsnummer, på första sidan, återtog News-Tribune be-
ninglika V'ärdighet. e var ragn- . . . 

0 

• 

. d . d. skyllmngen, beklagade sitt misstag, men lade skulden pa Associated väder un er ceremomen, men a · .. . . 
de nyförmälda utträdde ur temp- Press, som utsant det falska och oriktiga meddelandet. 
let där den förrättats, blev det Innan tidningen , hunnit dementera uppgiften var det stort jubel 
klart solsken, vilket betraktades i den visserligen lilla men envisa gruppen reaktionära republikaner 
av åskådarne som ett lyckligt jär- som med iver motarbetar Mr. Bones kandidatur. Men glädjen blev 
tecken för Sveriges eventuella ej långvarig, och bakslaget blev så mycket mera förlamande. 
framtida kungapar. Mr. Bones kandidatur omfattas med allmän välvilja och intresse 

restå avdelningen för sve~sk I Vem får Nobel priset i år? 
gymnastik. Molander, sedan Ian- ---
ge sekreterare i Svenska gymna- Stockholmtidningen tror att å-

bland Tacomas röstägande oavsett partilinjerna, ja, icke blott här 
i hans hemstad, utan överallt. i progressiva republikanska kretsar. 

Så t. ex. har hans kandidatur endosserats av centralkomiten för 
statens progressiva republikaner. Och i sitt tal inför Scandinavian 
Mutual Society i måndags kväll förklarade sig John T. McCutcheon 
oförbehållsamt i favör av Mr. Bo11es principer. 

stiksällskapet Ling, är chef för i' rets nobelpris i litteratur kommer 
ett välkänt gymnastikinstitut i att delas mellan fransmannen Paul 
Paris. Valery och tysken Stefan George. delbart följande telegram: 



omkommit i 

* * * 
Oegentlighet~r vid Vaxholms 

fästning 
Vaxholm, B:okt. - Vid utred

ningen. angående. oegentligh~terna 
vid Yaxhohns fästning .har hit
tills framkonunit att kustårtilleri
.officerare under fjolåret haft lån 
ur •...•. r~gementskassan på bortåt 
200,000 kron9r. . Regeringen ·•har 

för fullständig utredning. 

* * * 

* * * 
Utvandringen 

Stockholm, 9 .oktober. - Sju 
män och. tretton kvinnor utvandra
de under september månad till ut
omeuropeiska länder mot 57 under 
september· i ·fjol. 

* * * 
Socialvetenskapliga institutet 

invigt 
Stockho~m, 9 okt. - Nya ~ocial

veten~kapliga. institut •. på Odens
gatan i .. Stockholm . invigdes .. på 
lördagen i närvaro. av.,.kronprinses
san och :t"epresentanter från olika 
myndigheterna. Det meddelades 
att dir . .Axel Hirsch donerat 10,-
000 kronor till en stipendiefond 
för reducering av studiekostnader
na för institutets elever. 

V AR RÄDD OM. öGONEN! 

.Anlita vår sakkunskap. 
Om Ni är oviss om be
hovet av· glasögon, kunna 
vi giva tillförlitligt råd 
härom. Undersökningen 
är kostnadsfri. 

VI TALA· SVENSKA 

920 Broadway. Tel. Bwy 1421 

gått till socialdemokraterna och 
högern. Högern disponerar nu · i 
första kammaren 50 platser, bon
deförbundet och de frisinnade 
vardera 18, liberalerna 5, social
demokraterna 58 och kommunis
terna 1. 

Statens stenindustrikomite hade 
nyligen sammanträde i Göteborg 
under. ordförandeskap av lands
hövding von Sydow. Sammanträ
det gällde igångsättande av arbe
ten med statsbeställningarna. De 
skola upptagas i oktober och fort
gå hela villtern. Samma· arbets
styrl\'.a som föregående år kommer 
att sys§elsättas. Det betyder att 
3,000 stenhuggare få arbete, var
av 2,000 i Bohuslän och de övriga 
i Blekinge·· och .östra Småland. 

Stora bedrägerier vid förtullnin~ 
gar. En omkring. 30-årig köpman 
Ernst Samuel Bergling är av kd
minalpolisen i Stockholm efterlyst 
i in- och utlandet för jättebedrä-

·x· ·r. ·» I gerier . vid förtullningar av varor 
na~e~~ Antalet upplagda svenska I . Anmälan om oegentligheter · J i Stockholms frihamn. . Det har 

<fartyg- under •·· .september i;i-iånad I Stockholm, 9 okt. ~ Kommunal- i sålunda utrönts att Bergling, som 

·.".·.·· ... ··.a ..•. r ...... i.1····.4 •. 0 .....•. U.· m:le: okt.ober. har an;.·.1 n.·ä·m· ndso···r·d·fo.''randen. Gu~ta.f .Hen-.· I u. rspr. ungligen. v .. ~r .. ·.~ha. uf~ö.r m. en 
)talet gatt ned till 126. ·· r. i.k .• s· .. s .. o .. n• .. ·· i. ö·.xn.ev• a.· ll·.a···.··.V. å .. ·s •. t·e.·r· g. öt.lan.· d,. Is.ed. e. rm. era .. s· log .s1. g·· .. pa. affa. rer, .·~.n.-har anmälts hos polisen för oe- der de senaste. aren verkstallt 

gentligheter L bokföringen och. förtunningar av från. utlandet in
medelsförvaltningen: Till följd av kommande varor och därvid ge
bristen harkommunalskatten un• nom bedrägliga åtgärder lyckats 
der .. de senaste fyra åren måst undanhålla staten tullavgifter på 
ökas fyra .kronor. flera .hundra tusen kronor. En-

* . * * bart under innevarande år uppgå 
Många ouppklarade eldsvådor 
Stockholm, 7 okt. - Svenska 

Brandskyddsföreningen anbefaller 
att polismyndigheterna öka upp
märksamheten beträffande eldsvå-
dor, särskilt i nuvarande . depres
sionstider. Antalet ouppklarade 
eldsvådor ha hastigt stigit och på 
sina håll råda veritabla. eldsvåde
epidemier. Endast ett fåtal an-
hållanden ha gjorts i samband 

STOCKHOLM 
Partiställningen i fö1•sta kam" 

rna1·en har vid de i år förrättade 
valen (i Östergötland och Jlimt• 
land-..Västernorrland) ånyo . för
skjutits till mellanpartiernas nack
del. De frisinnade ha förlorat 

. sammanlagt tre och bondeförbun~ 
.~.....,....,., .......................... ~.....,.,..,..,,..,,..."""'.,.• det ett mandat. Vinsterna ha 

K.V.I.) 

bedrägerierna till omkring 60,-
000 kronor. I början av augusti 
i. år tog han ut pass till utlandet 
och är sedan dess försvunnen. 

En .102-årig•väljare. Bland an
raärkningsvärda episoder från va
let f'.Stockholm inrapporteras från 
Adolf Fredriks 1 :a distrikt att 
där rostat. en valman, som var· ic
ke mindre ·än 102 ·år gammaL Det 
var. byggmästare Linne, som. t~pts 
att han passerat de 100 fullgjor
de sin medborgerliga plikt. Han 
åtföljdes till vallokalen av sin 79-
åriga dotter. 

-;;. -:+ 

GöTEBORG 
Pensionatfru 'häktad för mord

brand. En 44-årig frånskild fru 
Ida Denner, född i Ärtemark i 
Älvsborgs län mm:t kyrkoskriven i 
Göteborg, .häktades härom dagen 
för mgrdbrand. Hon hade anlagt 
eld i sitt pensionat i huset Drott
ninggafan 29 i tanke att utfå för
säkringen 20,000 kr: Elden upp
täcktes emellertid i god tid och 
släcktes innan den hunnit anstäl
la större skador. 

* * <!(· 

BLEIUNGE :LÄN 
Vådadödsskott på Sturlcö. En 

17-årig yngling, son till en sten
huggare J. Hansson på Sturkö, rå
kade den 21 sept. då han .under 
jakt skulle hoppa över ett dike, 
bli vådaskjuten av ett skott från 
sitt eget .gevär. Döden var så 
gott som ögonblicklig. 

.;:-- +!:· * 
BOHUSLÄN. 

Islandsfiskame återkomma. Till 
Lysekil ha i dagarna inkommit de 

I
. fyr·a. Ed. sh·u.lts• h.·· allskut.tra. rna Fer .. n, 
.Anna, Rudolf och Virgo, vilka va-
rit uppe på. Island och. för Hall
grerii'l konservfabriks räkning fis-
kat och kryddat sill. Härmed äro 
samtliga islandsexpeditioner från 
Sverige återkomna, och den sam
manlagda fångsten uppgår till 
över 20,000 tunno:t". 

Minnesvård över prosten Eng
ström i Skee~ Minnet av den för 
ett år sedan avlidne kontrakts-
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och konsul U. Steinholtz, Väster
vik. Egendomen är fastighets
faxerad till 225,000 kr, . De nya 
ägarna ämna utnyttja egendomens 
vackra läge vid havet till villa-

* * * tomter. 
ELVSBORGS LÄN Vid Elds cellulosafabrik några 

"Boråsutställningen 1933" blir Il1il ·norr om Västervik inträffade 
det offici~lla namnet på en utställ- den 22 september en explosion 1 
ning, med vhke:ii }3orås hantverks- en smältugni sodahuset, varvid en 

fö.r·.···.e·ru····.n·g··· ···.:.·t. å·.··n. ·k .. e·.·r. fi.ra· .. s .. it•t··. ·.2·· .. 5···.·års-.1.·.arbe.t~r.e. er·h·ö.H b. rännsk.·ador, vilka jubileum nästa år. Tidep. har dock icke inge farhågor för livet. 
fastslagits till den 15 juli'-'-15 au- Fabriksbyggnaden blev avsevärt 
gusti. Som. lämpligt utställnings~ ramponerad, Orsaken till explo
område har föreslagits Gamla la- sionen antages .. vara att en form 
sarettet, Caroli" och Gustaf .Adolf- i ugnen sprungit läck, varvid vatt
skolorna samt mellanliggande .del net trängt in i sodasmältan. 
av Stora Brogatan.· * .* * 

Montör dödad av den elektriska 
strömmen. Under reparationsar
bete vid Norra Björke å kraftled
ningen Trollhättan-Skara råka
de den 26 sept. montören Verner 
Norin komma i beröring med en 

'spänningsförande ledning och ·. å
drog sig. svåra. brännskador. Han 
fördes dmedelbart till sjukhuset i 
Trollhättan,. men vid framkomsten 
dit hade livet redan flytt. Den 
förolyckade, som var hemmahö~ 
rande i Trollhättan, var en man 

35-årsåldern och gift. 

.,. * * 
GÄVLEBORGS LÄN 

Gästriklands bröllopsgåva till 
prins. Gustaf .Adolf och prinsessan 
Sibylle blir en matta, en s. k. 
Hedesundarya av samma .slag som 
överlämnades till landshövding 
Lybeck på hans 50-årsdag. Den 
är byggd på gammalt Gästrike
mönster - originalet är en stor 
rya från Hedesunda, utförd 1733 
- och på detta sätt kommer land
skapets färger att föras . fratn till 
de nyförmälda. 

·» * * 
HALLANDS LÄN 

Baptisternas minneskapell fär
digbyggt. Nyligen överlämnades 
till Svenska. baptistförbundet det 
av baptistföreningarna i Göteborg 
byggda minneskapellet i Vallers
vik nära Frillesås till minne av 
det första. baptistdopet i Sverige, 
vilket skedde år 1848 på ungefär 
den plats,· där kapellet nu står. 
En minnessten erinrar om händel
i:en. Byggnaden ·är hållen i en 
stil, som påminner om de gamla 
hallandsgårdarna. I .ena flygeln 
inr:ymmes själVEJ. . ,minneskapellet 
och i den andra ett pensionat. 
M:ellanbyg'gnaderi innehåller hall, 
matsal· och bostad åt förestånda-
ren. 

Efterspel till dödsolyckan . vid 
Harplinge. .Annandag jul år 1929 
blev slaktare 0. Larsson i Man
narp vid Harplinge station på
körd av tåget, rlå han med bil 
körde ut på banan, sedan bom~ 
marna har vid rättegång ej kun
nat utredas. Stockholms rådhus
rätt har i nu meddelat utslag 
ålagt Statens Järnvägar att till 
Larsson utgiva 4,320 kronor i 
skadestånd. 

KOPPARBERGS LÄN 
Vänstertrafiken vållar en svensk 

amerikans död. Natten till den 18 
september blev på landsvägen i 
närheten av Nyhammar en 54-
årig svensk-amerikan Gustaf Bac• 
ke, bördig från Sveg, så svårt 
skadad vid en motorcykelolycka, 
att han sedan avled på Ludvika 
lasarett. Orsaken till olyckan tor
de ha varit, att Backe, som. är 
van vid högertrafik, begav sig ut 
åt höger i körbanan för att låta 
den mötande motorcykeln köra 
förbi. 

·X- * '1t· 

KRISTIANSTADS LÄN 
Skadad till döds av lastbil. En 

78-årig lantbrukare N. Persson, 
Ullarp, Sätaröd, blev den 16 sep
tember via en vägport i närheten 
av Sätaröds järnvägsstation om
kullkastad av en lastbil, varvid 
han erhöll så svåra skador att han 
senare· på kvällen avled på Kri
stianstads lasarett. Bilföraren var 
utan skuld till det skedda. Pers
son var änkling och efterlämnar 
två vuxna barn. 

Stångad till döds av en tjur. En 
dödsolycka inträffade den 16 sep
tember i Nöbbelöv, Vä socken, då 
41-årige drängen N. · .A. Nilsson 
blev så illlj. stångad av en tjur, 
att han efter en stund avled. Nils~ 
son efterlämnar hustru och fem 
minderåriga barn. 

·X~ ~x-

MALMÖHUS LÄN 
Sövde och Bläntorp låna till sitt 

p1·ästgårdsbygge. Stämma med 
Sövde och Bläntorp har hållits. 
Stämman beslöt enhälligt att söka 
tillstånd att upptaga ett tjugo
femårigt amorteringslån å 53,000 
kr. för gäldande av kostnaderna 
för uppförande av . prästgård i 
Sövde, vilken prästgård · nu blir 
färdig under den närmaste tiden. 
Stämman uppdrog åt kyrkorådet 
att ordna med nödiga reparatio
ner av kvarstående prästgårds
byggnaderna i Sövde. 

* * * 
NORRBOTTENS LÄN 

Norsk elektrisk baft på Ofoten
banan. Det var den 28 sept. en 
märkesdag för nord-norsk kraft
byggnadsverksamhet och järn
vägsdrift, i det tågen på Ofoten-

·:• ·X· ·lf banan förSÖkSViS komma att kÖ• 
JÄMTLANDS LÄN ras med norsk kraft från den 

En guldfyndighet har. i sommar nybyggda N y g ii rdsanläggningen 
upptäckts i Börön, Lockne. Vid och icke med svensk kraft, som 
undersökningar av bergsingeniör fallet varit sedan 1923. Kraft
E .. .A. Åkerman, Ängelholm, ha tre verket är baserat på samkörning 
från varandra skilda malmindika- med Sverige i fall av otur vid de 
tioner erhållits, av vilka den stör- nordsvenska kraftverken, och he
sta har en längd av. omkring. 350 la malmbanan från Narvik till Lu
meter. Det har visat sig att mal- leå, cirka 500 km., .kommer att 
men redan i ytan är guldhaltig, köras med norsk kraft. Nygårds
och prov från ett djup av. endast anläggningen är nu praktsikt ta
två meter visa att guldhalten är get färdig. Den har varit under 
betydligt högre än vad. medelhal- byggnad gott och väl ett år. 
ten är vid Boliden. Förutom guld Den vilsegångne dog av svält. 
inne}låller Brörönmalmen även en En yngling T. Fors från Turtola, 
del koppar och bly. övertorneå, begav sig nyligen ut 

* ~- * på jakt och har sedan dess varit 
JöNKöPINGS LÄN försvunnen. Vid skallgång har 

Earnförlamninge1i.. Den 15 sep- man nu hittat honom död i sko
tember avled på S. Unnaryds gen ungefär en mil från hemmet. 
sjukstuga en 9-årig lantbrukare- Han synes ha gått vilse och om
son . från . Tovehult i Landeryd i j 1rommit av svält. 
barnförlamning .. · Sedan ha tre ·:1 * * 
nya fall inträffat i Landeryds-1 SKARABORGS LÄN 
trakten.· Alla nöjestillställningar Stångad till döds av tjur. Sjut-
ha inhiberats, och skolorna äro tiotreårige förre hemmansägaren 
sedan ett par veckor tillbaka .August Svensson, Tomten, Läng
stängda, då man befarar en. lokal jum, blev härom dagen stångad 
epidemi. av en tjur, som slitit sig lös. 

Försålda gå1·dm~. Vid exekutiv Händelsen observerades icke ge
auKfion i Vetlanda har till ohauf- nast, utan den skadade fick lig
för • Bror Carlsson, Mariannelund, ga kvar· på marken omkring tio 
försålts gården Karlstorps Backe· minuters tid. Han ådrog sig där
gå.rd i Karlstorps socken för 26,- vid även lunginflammation och av-
900 kr. Vid samma tillfälle för- led efter ett par dagar. 
såldes ävenledes exekutivt till 
lantbrukaren J. Lindqvist i Åsa, 
Krå.kshult, gården Lilla Kråkshult 
för en summa av 23,000 kr. 

·X- ·:+ ->:· 

!{ALMAR LÄN 
Horns egendom i Västrums soc

ken, en mil från Västervik har av 
ägaren . Hugo Drangel på. Väs by 
sålts til ett konsortium, bestående 
av direktör C. H. Bernow, Linkö" 
ping, direktör Th, Engell, Eksjö, 

·X· -}} * 
SöDERMANLANDS LÄN 

En odödsoly<;ka inträffade den 
24 september på linjen Flen-Ske· 
bokvarn. En 19-årig lantarbetare 
Sven Turing, Slättfa11, Mellösa, 
var på väg till sitt hem i Ske· 
bokvarn. Vid tågombyte i Flen 
gick hanemellertid .på fel tåg och 
följde med uppgå.ende snälltåget 
i stäBet för efterföljande person
tåget. Han ficl{ order av konduk-

tören att medfölja till Södertälje 
för. att sedan åka tillbaka med 
nästa tåg, men då snälltåget i full 
fart närmade sig Skebokvarn hop
pade Turing av. Man fann honom 
först .efter tre timmar. Han för
des i ambulans, till .Flens lasarett, 
där han senare avled efter de svå
ra skador ·han erhållit. 

·N ·X· ·X-

UPPSALA LÄN 
Slmtskärs · sågvel'k åter i gång. 

Vid Bergslagets· sågverk i Skut
skär återupptages driften i dagar
na, dock endast med 3 ramar och 
i 3 skiftlag. Sågverket har stått 
i cirka. 7 månader huvudsakligast 
till följd av massakonflikten, men 
även av andra orsaker. I och med 
dess. igångsättande lindras den 
svåra "arbetslösheten .något på 
platsen. 

-!{· * 
VÄSTMANLANDS .LÄN 

Stor fastighetsaffär i Arboga. 
Fastighetsaktiebolaget Aros, Sven
ska handelsbankens dotterbolag, 
har sålt den s. k. Silverhjelmska 
gården vid Stora torget i Arboga 
till . handlanden H. Levenius. Kö
pesumman uppgår till 125,000 kr. 

Gynna våra 
ANN~NSöRER ! 

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

. ., :=~?~f~~~:~~-l 
rering. Full. tillfredsställelse g· I!:::. j 

~ 
ranteras och vi stä · gerna vänner 
och gynnare till tjänst vid behov 
av nägot i skodonsväg. " 

...,...,,,_ _ _..........~-~ 
PRINS WILHELM 

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

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

OLLA PODRIDA 
en häftad bok å 160 sidor och 
innehållande 30 galghumoristi
ska berättelser av 

Joseph Swanson 

finnes nu tillgänglig genom 

MARTIN CARLSON 
1216 So. K St. 

till ett pris av 

Endast 75 cents. Skriv nu! 

-

~~ 

SVENSKA ·1 
VICEKONSULATET 

ISEATTLE 
209 White Building 

omfattande staterna. Washington 
och Idaho hällas öppet alla helg
fria dagar. Arvsutredningar ut
föras, fullmakter och andra av
handlingar utfärdas och legali 
sel'as. Personer, som önska er
hålla vass, böra inlämna ansö- ~ 
kan därom minst 10 dagar före 
avresan. Tel. Main 5640. 

~ -
ff<'A~ 
· Sheet Metal WorIDI 

MUELLER FURNACES 

De bästa i marknaden. 

613 St. Helens Ave. Main 6205 
~~ 

................ ~ 
~ TACOM .. A TITLE 00. ! 
~ 

ALl\O:N L. SWANSON 
Pres. och Mgr. 

"Abstracts of Title" och "Tltle ~ 

l I n1?1-1 ran~e" ! 
Main 2331 , Bankers Trt1st~ Blclg. i 

--~ 

VED OCH KOL ( 
Bästa slag.-Resonabla priser. 

HARRISON BROS 
~ MAIN 93 ( - -~ 

! , "~~~~D!~~~!~!!~t l 
) Ni kan alltid vara viss om acku· 
) ratess och redbart bemötande av ! 
~de b;l;~;~ep~ei;tiG ~ 
2 lnsur. ance., Notar. y Public ~ 
t 939 Commerce St. Tacoma c 
.. ---------... ~ 
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SVERIGE-NYHETER 
VÄRMLANDS LÄN 

Nytt tingshus. Tingshusbygg
nadsskyldige i Nordmarks härad 
höllo nyligen sammanträde i Är
jäng under häradshövding G. 
Lundströms ordförandeskap. Om
buden frångingo därvid sitt tidi
gare beslut att tingshuset skall 
uppföras å det s. k. prästgårds
området i södra delen av Årjäng 
och valde i stället Kvarnåsen i 
norra delen av samhället, dock 
under förutsättning att Silbodals 
kommun erbjuder fri tomt och 
väg samt vatten- och avloppsled
ningar. Tingshuset skall inrymma 
även bostad åt domhavanden och 
beräknas kosta 200,000 kr. 

· Anuelunds snickel'ifabrik, belä
gen strax utanför Säffle köping, 
nedbrann den 21 september till 
grunden jämte inneliggande lager, 
maskiner m. m. Elden tros ha or
sakats genom gnistor från en ugn. 

SuJfitfab1iken i Skoghall har 
åter satt i gång i ful utsträck
ning. Driften har legat nere se
dan slutet av augusti. 

* '* * 
VÄSTERBOTTENS LÄN 

Bjul'l1olms k~-rka har natten till 
den 23 september. ödelagts genom 
en förhärjande brand. Ingenting 
av inventarierna ... och kyrksilvret 
kunde räddas. Kyrkan var upp
förd av trä år 1875 och rymde 
omkring 400 personer. 

·x· -~ +:· 

VÄSTERNORRJ ... ANDS LÄN 
En dödsoly<lkå, inträffade den 

24 sept. vid en obevakad järn
vägsövergång i . Gångviken, Skön. 
En bil, lastad pted strömming och 
förd av handlanden K. J. Thoren 
från Tunabäl.'.)i, . skulle passera 
järnvägsövergången, då i samma 
ögonblick morgontåget från Här
nösand kom. Då ett buskage 
skymmer banan vid övergången, 
iakttog T. ej täget, som rammade 
lastbilen och släpade denna med 
100 meter. Thorert :massakreta
des ohyggligt och döden torde ha 
varit så gott som ögonblicklig. 
Den omkomne var i 52-årsåldern 
och gift. 

-x- ·X· -;;-

Dödande vådaskott. En döds
olycka inträffade den· 26 septem
ber i Sundsvall. Enligt uppgift 
hade en sjuttonårig yngling, Ar
ne Amell, son till chefsinspektör 
Alfred Amell, lekt med en revol
ver, varvid ett skott brunnit av 
och träffat familjens hembiträde, 
en flicka i tjugoårsåldern, Ingrid 
Mellgren, i huvudet. Skottet 
trängde in genom ena sidan av 
huvudet och ut genom den andra. 
Hon fördes till lasarettet i Sunds
vall, där hon efter någon timme 
avled. Amell har omhändertagits 
av polisen. Det har utrönts att 
revolvern stulits på en av tullver
kets båtar i hamnen. Amell hade 
efter det skottet avlossats begivit 
sig till Selångersån, där han 

GöR SVERIGERESAN MED 

NU billigt 

att leva 
i Sverige 

LÄGSTA BILJETT PRISER 
PÅ MÅNGA ÅR 

Tudista från New York: 
KUNGSHOLM .............. 13 Okt. 
GRIPSHOLM ................ 3 Nov. 
*DROTTNINGHOLM ......... 2 Dec. 
*GRIPSHOLM ............... 8 Dec. 

*Julexkursion till Sverige, 
r--

JULEN·NALKAS! 
Släkt och vänner. vänta Eder hem 
till Julen. Res NU medan biljett
priserna äro så YTTERST LÅGA 
och levnadsomkostnaderna i Sve
rige MYCKET LÄGRE ÄN HÄR. 
Följ med en av våra storslagna 

JULEXRURSIONER TILL 
SVERIGE 

med avgång från New York av 

"Drottningholm" 2 Dec. 
'' Gripsholm'' ..... 8 Dec. 

BESTÄLL HYTTPLATS NU! 

För vidare upplysningar, beställnin· 
gar av hyttplatser, biträde vid utfär
dande av nödiga papper etc., hänvän
de man sig till närmaste agent för 
linjen elle•r till 

SWEDISH AMERICAN LINE 
209 White Bldg., 4th & Union, Seattle 

iJ\fARTIN CARL80N 
1216 South K Street, Tel.: Main 8320 
John ·Hedberg, 508% So. llth; JOhn 
Soley, 306 Fidelity Bldg., F. C. Hew· 
son, 903 Pacific avenue, Tacoma. 
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_ Bergmans Knäckebröd och Carlsons Ansjovis · . 
,...,.,,.~~~~.....-~ ..... 
kastat vapnet i vattnet. Polisen r~----------------------------------------------------------------------1 

är nu .. sysselsatt med unders.öknin- i GU.STAF Il ADOLF j 
gar rorande Åmells uppgift om I : 
vådaskott. i HANS MINNE F'öRPLIKTAR i 

* ·:+ * : ! 
öSTERGöTLANDS LÄN I ! Av DR. JOHANNES HOVING ! 

Norrköping växer. Norrköpings 
stadsfullmäktige . ha beslutit att 
med staden införliva Borgs soc
ken. Stegringen i stadens årliga 
förvaltningskostnader genom in
korporeringen-beräknas till i runt 
tal 170,000 kr. och skattehöjnin
gen till 16 kronor för skattekrona. 

Amerikaarv till Motalabo. Ut
rikesdepartementet har till läns
styrelsen i Linköping överlämnat 
ett belopp av 11,854 kr., arvsme
del efter Fisher Eaton i New 
York för att tillställas änkefru 
Kristina Lindgren i Hyddmarken, 
Motala. 

SJU UNGKARLAR OCH EN 
GIFT MAN 

: l1 
L -------------------- ... -------------------------------------------------------~ . 

(Forts. fr. sid. 1) I där blåsts .. under dessa 300 år, 
gar av konst och andra värdesa- förut varje lördag, numera första 
ker, som där fortfarande förva- söndagen i varje månad och dess
!'as. Krigsbytc hade man rätt utom varje annadag jul, påsk och 
på den tiden att samla sig på pingst kl. 11 f. m. Historien om 
sätt, som i dag skulle stämplas dessa signalers bevarande är gan
som stöld och icke godtagas av ska märklig och bör därför med. 
krigförande och neutrala makter. några ord omtalas. I 

Blomman av den nordiska rasen Någon av de ·första dagarna i 
gick genom detta krig till spillo i november 1632, då Gustaf Adolf 
fyskland, till detta lands oväder- i ilmarscher tågade söderifrån mot 
liga skada. Men överallt får man Lutz0n, ankom en patrull på 4 
bevittna, att det protestanliska man jämte en officer med de
Tyskland, till detta lands eväder- pescher av vikt från Sverige till 
na i övrigt rysliga tidsperiod kungen. Just som de rastade i 
med tacksamhet för den frihet, Delitzsch, blev staden omringad 
som genom Gustaf Adolfs ingri- av en kejserlig här, som uppford
pande räddades åt den och den rade staden att giva sig. Den 
övriga världen. överallt hållas de svenske officeren sände sin trum
platser i hälgd, där Gustaf Adolf petare upp i stadstornet med be-

llllllililllllllllilllilllillli!lllllllllllllllillllllllll!llllllilllllllllllllllllllllllllll'!llllllllllilllillHlllilllllllllllllllillllllllllllllllll!::111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Dr. Magnus Hirschfeld, the world-known authority on Sexo
logy and Director of the Institute for Sexual Science of Berlin, 
Germany, created 

TITUS -PEARLS 
to help the millions of men and women who have lost or are 
Losing their vital physical power. In his 35 years of practice 
and research, however, he realized that the weakening of man's 
glands was also responsible for other troubles: High blood pi·es
sure, hardening of the arteries, phy.,ical exhaustion after work 
or exercise, dizziness, depression, neurasteniali etc. 

All these troubles can be removed with Titus-Pearls. Numer
ous cases were treated by Dr. Hirschfeld in his Berlin Institute. 

L. S. (State Official; 60 years old, married) complained of 
physical exhaustion, dizziness and tremors. Was easily tired. 
Mental powers dull and slow moving. Physical powers had been 
incomplete for previous 5 years. Blood pressure too high. Given 
2 Titus-Pearls 3 times a day. 2 weeks later the medical report 
on this man was :-General health better, more vigor; dizziness 
much less and returning of p9wer. Treatment continued and 2 
weeks later L. S. reported again, this time to say that all 
weariness and exhaustion had gone; he felt fresh and buoyant. 
His blood pressure had fallen, and at 60 years of age he had 
regained the physical power and virility that he had known in 
the prime of his life. 

Start regaining your youthfulness now ! To-day ! In 2 weeks 
time you will be aware of the new, virile force within you. Send 
$5.00 ( cash registered or money-order) for 2 weeks treatment. 

To avaid mistakes please fill out the following coupon: 
TEUTONIA IMPORT & EXPORT SERVICE CO., DPT. 
211 Fourth Avenue, New York City, N. Y. 4247 

Gentlemen: Please forward to the folloV1ring address ..... , .. Boxes 
Titus-Pearls. for which I encose $ ............... . 
My na:::ne is............................................ City ......................................... . 

My. address is .................. ~ ...• :................. State .......................... ---··········· 
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Originalskildring ur verkligheten 
vistats under sitt segertåg genom fällning att blåsa de <:venska ryt-1· ------------------------------
Tyskland. Det största minnes- taresignalerna från Brittenfeld så 

För Puget Sound Posten 
Av AUGUSTA HAGERMAN 

Den som en gång sett den bac
ken som av Kalle Larson krist
nats till Bredablick, kan aldrig 
glömma den underbara idyll där 
ännu kvarlever. Larson hade sut
tit uppe i Alaska i sjutton långa 
år. 'I de mest avlägsna trakter 
hade han vistats,· hört på vilddju
rens tjut vintertid, men om som-· 
maren hade han sökt guld. Kal
le var Kalmarit, och lät. aldrig nå
gon veta, huruvida han lyckats i 
sitt långa sölfande efter den ädla 
metallen. Men de grannar som 
noga märkte hans göranden och 
låtanden, gissade på måfå, att han 
satt inne med en försvarlig sum-
ma. 

märket står, som naturligt är, vid starkt han kunde och orkade, och 
Lutzen, där årligen stora och hög- de kejserliga som kände igen sig
tidliga minnesfester firas den 6 nalerna, trodde att staden ionm sig 
november. Men även vid Breiten- hyste en större svensk styrka och 
feld och Mainz finnas vackra flydde hals över huvud i riktning 
minnesvårdar resta, som av folket mot Lutzen. Detta hände en lör
hållas i vördnad. Man räknar nu- dag morgon och till tack härför 
mera i Tyskland 400 minnestavloi' ha dessa signaler därefter från 
med text, som förtydligar deras samma torn blåsts ut över nejden, 
betydelse för en tacksam efter- och släktled efter slektled ha lyss
värld. nat till desamma. De ha sålunda 

Från en liten stad i Sachscn, bevarats ända till våra dagar och 
Delitzsch, nära Leipzig, har man torde vara de enda, som finnas i 
kvar sv'enska ryttarsignaler, vilka behåll från trettioåriga krigets tid. 

retad på honom för just ingenting. 
Kanske det var därför att Blom
gren satt sitt slott högst uppe på 
klinten på åsen; eller var det kan
ske för att där fans en naturlig 
källa som där vällade fram. 

De ha upptecknats och komma att 
höras å Gustaf Adolfsfesterna 
den 6 november - också i New 
York och kanske anonrstädes i 
Amerika. 

Kalles anspråkslösa fordringar Nilsson följde Larsons exempel 

Till Gustaf . Adolfs sarkofag i 
Riddarholmskyrkan i Stockholm 
gå miljoners tankar i dessa dagar 
och böja där i tankarna knä in-

VI FöRSTA OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KACHLEIN BROS_ 
Tacomas ledande optiker 

906 Broadway 36 år i samma lokaler 

r 
1 

"BETTER CLOTHES ~ FOR MEN" 

Callson '& Ahnquist 
TACOMAS SVENSKA SKRÄDDARE 

501-2-3 Washing.ton Building 

på ett "hem" stod där nu, inne- vad arkitekturen beträffade; en 
slutet i en dunge av cedrar, gra- liten stuga med ett rum och en 
nar och lönnträd. Om ej ursko- liten urhålkning på baksidan stor 
gen varit så ogenomtränglig, kun- nog för en "brits," elle,r säng
de han sett vida omkring, sett plats. Larson var ej alls hjälp
till och med Seattles ljuskronor sam, ehuru han hade "sitt" fär
om aftonen, och alla de bärgsked- digt. Han kunde gott hava hjälpt 
jor som kransa <lenna näjd och Andy, som blev Nilssons namn, 
vilka framstå som ett ljusblått 'Y!ed att timra upp resningen. I 
skimmer vid synranden. Han stället gick han hem och drog på 
svängde sin skarpa yxa och sköv- ett gammalt dr!lgspel, en klenod 
lade och brände, men endast tills som varit hans enda sällskap i 
han fick sig en liten stig fram till många år. Nilsson svettades och 
hemmet. Enformigt nog, men det pustade och tycke för sig själv, 
överträffade dock Alaska. "sådana grannar en har, och här 

för minnet av den man, som var 
V asaättens främste både på det 
fredliga organisationsarbetets fält, 
som på det krigiska. Genom hans 
snillrika arbete på fredens fält 
"skapades medlen till vårt folks 
ärofulla uppträdande utåt, på sam
ma gång som det svenska samhäl
let fick en fast inre organisation, 
ett verk för sekler." ( Grimberg.) 

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

Kort tid efteråt kom fastighets- 'ir jag nu fast för resten av mitt 
mäklaren dit med en ny kund, en liv." 
herr Blomgren, en f. d. järnvå.gs- Andy, med sitt tunga bröst slet 
arbetare, med kärlek för naturen hund upp och ned för sin backe. 
i trakten. Denne Blomgren var Han behövde ju brunn, och detta 
av annat stoff, liten och spenstig, var ansträngande arbete. Men 
äldre än Larson. Men hur han han gitte inte be Larson om hjälp. 
högg i med arbetet! De båda män- Det ligger icke i svenskens smak 
nen och grannarna tyckte ej alls -själv är god dräng. Nilsson, 
om varandra, fastän de ännu ej den girigbuken hittade alltid på 
växlat ett ord. Den nye åbon något nytt på sin egen plats. Nu 
byggde också. Men vilken smak! kantänka låg han på knogar och 
Allt framtrollades som ett fäslott. knä och stensatte en vattenkonst 
Huset fick vinklar, ja till och med och skapade ett litet porlande 
ett litet torn i mitten. Rum, hur vattenfall, under det den halvsju
många? Larson vålade sig ej frå- ke Andy knogade och bar ämbar 
ga, men Blomgren hamrade sent efter ämbar med grus, lera och 
och tidigt, och det kom lass efter smergel från en djup torrgrop. 
lass med material. Det mesta av Larson satt och drog på pigloc
det slag som Larson utdömde och ken och spelade fram värmlands
kallade onödigt och stålligt, för J polskor och oxdansen med flera 
en gammal rallare, som han kal- av den gamla sorten. Andy den 
lat grannen. På mindre än sex dumhornen hade tio acres av den
månader stod där ett mönster i na obrutna mark. Där låg vind
byggnadsstil. Blomgren höll på fall över vindfall och ruttnade. 
med mera hus, allt i prydliga kon- Man såg lager efter de uråldriga 
turer, till och med utskurna moderträden, hundratals fot långa, 
prydnader, som anpassades har- nu övertäckta med bråte och ran

En resa till Europa vid 82 års 
ålder 

Fru Elisabeth Massopust i Flor
a! Park, N. Y., skriver: "Att jag 
nu är 82 år gammal och vid bä
sta hälsa beror till stor del på 
Dr. Peters Kuriko, som jag har 
brukat i 36 år, och den har aldrig 
förfelat att hjälpa mig. Förlidet 
år gjorde jag en resa till Europa 
och hade ofantligt trevligt." Ge
nom att ägna litet uppmärksam
het åt magens funktioner, mat
smältningen och avföringen, med 
att allt ibland bruka denna till-
förlitliga örtmedicin, skall hälsan 
mycket förbättras. För upplys
ningar tillskriv Dr. Peter Fahrney 
& Sons Co., 2501 Washington 
Blvd., Chicago, Ill. 

STATEMENT 
of the uwnership, 1nanage1nent, etc., re
quired by Act of Congress of Augusl 
24, l!J12 of Puget Sound Posten, published 
weekly at Taco111a, Wash., for October 
1. 1932: 

Publisher and owner-Puget Sound 
Publishing Company, Inc., 121G S. K St., 
Tacoma, vVash. 

M::1naging Editor-E. M. Nyn1an. 
Stockholders owning 1 per cent, or n1ore 

of total stock: E. M. Nyman and An
drew B.ierlrnseth. 1216 S. K Street, Ta
co1na, ~rash., 'l,, Sandegren, Tacon1a, 
Wasl1ington. 

Known bondholders, rnortgagees or 
othor RGCUrity holders: S\vedisll Order 
of Valhalla. 

moniskt. Han brände skräp och kor ända till vår välkända Lin-
1 

sworn to 

buskar; ett vårdslöst fråssande nea. Och Andy river sig i hu- this lst clay 

med elden, som lyste dag och natt vudet och tycker som så, att det 

E. M. NYMAN, 
Manager. 

and subscribed before n1e 
of October, l!l:32. 

!VI. Holmes, Notary. 

vida omkring i näjden från denna är väl ej lönt att bråka mycket 
allra högsta höjd av detta Arne- med det där; vilken dag som J f VISELL CO 
rikas första Bredablick. hälst kan jag falla. Men ändå ~ 6 . I 

På hösten samma år som Blom- höll han i yxskaftet, röjde och Books & Stationery 
gren slagit sig ned kom åter en anlade stigar och satte ut frukt- Off" S li 

E "kt'gt t h ... d 1ce upp es. 
ny granne. n n 1 s or . oc tra · Tickets to any parti of the 
g~ovhuggen värmlänning, Andreas Alla dessa nya ... grannar obser-1 world over the best lines. 
Nilsson, f. d. skogsarbetare, som verades av en boJd och surbent I 909V: Pa ·T Ave '.r coma 
fått hjärtfel och ej längre triv- skåning, som suttit herre på tjugo 2 Cl IC • a 
des med eller tålte det krävande acres i denna backsluttning nu i 
arbetet. Han berättade detta för nära aderton år. Hans egendom ~~· 
Larson då de stegade uppför den var väglös och brunnlös. Husen BASTA GLASOGON 
branta skogklädda backen på vil- voro fallfärdiga och riktiga, ruckel. ,J~~ö:1b~~ai~ 1 !!~°a°?) 
ken han,hade köpebrev i sin kor- Här stod en gammal trasig vagn Ni mäste 'bli nöjd, om icke byta vi 
derojbyxfick,a. Talet kom på gran- och där en tandlös rostig harv. om glasögonen kostnadsfri.tt. 
nen. Herrn kallade Larson denne, En plog låg där upp- och nedvänd 
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Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po-
sten för en tid av ett år. 

P . "f a. 00 närslutes. 
renu~ratlonsavgi ten, -rl. 
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Adress .................................................................................. _______ _.._ ................ ...:.. .... _____ ............ .. 



De tre .skandina
viska nationerna ha över 70 procent av sina här 
i· landet bosatta personer naturaliserade. Främst 
kommer Danmark med 74.9 procent, sedan Sve
rige med 72.6 procent och därefter Norge· med 
70.9 procent. Tyskland gick i teten med 72.8 
procent för tio år'sedan, men kommer nu på fjär
de plats med 70.5 procent. 

I katolska tidningar . skildras Sverige som .. ett 
"kulturellt efterblivande ,land, ofördragsamt mot 
annorlunda "tär:kande och med en befolkning, som 
i jämförelse :ined de katolska ländernas är groft 
okunnigt." Det är därför påven och hans an
hang gärna sända "missionärer" till det landet 
för ~tt om> möjligt omvända själar till den ka
tolska tron. Någon större framgång har påve
dyrkan ännu. ej haft, men man ·kan likväl i när
varande stund .räkna med att det .finnes. 4,000 
trogna katoliker i. Sverige, • varav flertalet är av 
svensk nationalitet. Det är av intresse att veta 
att katolikerna i Sverige för närvarande ha 10 
fasta stat!oner för själavård, 8 kyrkor, 17 kapell, 
4 skolor, 1 sjukhus, 1 vilohem, 2 ålderdomshem 
4 barn- och skolhem, 19 präster och 94 systrar. 
Dessutom ·finnas i Sverige flera organisationer, 
vilka ha till uppgift att sprida katolsk propaganda 
och• därjämte publiceras. i landet. tvänne katolska 
tidningar. I trots av att. katolocismen har kun~. 
nat förteckna. framgångar i vårt gamla hemland, 
torde dock ingen större fara för någon vidare 
spridning föreligga. Sverige är ett upplysningens 
land, oclf man har svårt att tänka sig att en me
ra omfattande tillbakagång skulle kunna äga rum. 

En man i Chicago begick nyligen självmord på 
grund av• de höga skatterna; Ingenting är vissare 
än döden - och skatten. 

ska ättlingars gärningar på ame~ - Ja, fortsatte han, fyrväpp· 
rikansk jord giva· ett nytt bevis lingen får lni.g antingen att före· 
på det svenska folkets historia taga saker och ting eller låta bli. 
- dess fallenhet för stordåd; de l.\lär jag var nyutnämnd ingenjör, 
tälja . jämväl om mail.domskraft fick jag anbud att · bli chef för 

tillölming i passagerare an- och mod hos svenska män.--,--'. kanc en brobyggnad. Det såg. ut att 
talet är •märkbar. ske mera synbara i handling, då vara ett svårt arbete, , och jag 

-·-· ·-· - faran ll;allar till verkliga bedrifter. visste ej om jag skulle våga åtaga 
September månad satte rekar- Så hår den svenske ättlingen på mig det eller ej. Jag låg flera 

det för de .komme::ciella . luftlin- Amerikas jord visat sig vara, och timmar och sökte. efter en fyr
jernas verksamlieL Trettioen bo- i gärning och 'karaktär varit av väppling. Jag hittade en till sist, 
lag. inrapporterade tih den aero- välsignelserik betydelse vid ska- och då åtog jag mig sysslan. Ar
nautiska bran.schen av handelsc pandet av den amerikan~ka folk- betet gick lyckligt och det blev 
departementet, att de. u11der sep- karaktären. Genom sina ättlingar början till min framgång. En an
tember transporterat 4,536 flera har moder Svea för all framtid nan gång däremot hade jag an
passagerare än falletvarunder fö-. 3)\.änkt ät Amerika den stolta bud. på ett i mitt tycke bättre fö- . 
reg, . augusti månad, och 23,688 1 svenska nationalkaraktären - det retag. · Det var mycket lovande, j 
pounds 111era fraktgods. Dessutom svenska . namnet lever och skall men jag fann ingen fyrväppling. · 
h.ade a.e11 siimmanlagda f~ygnings- genom kommando tider med. tack- Följaktligen avsade jag mig det. 
sträckan ökats .. med över 20,000 'samhet minnas och erkännas av Och det var tur. för mig. Det var 
mil. Amerikas folk. en dammbygnad, och den rasade, 

Detta är icke allt.. I trygghet · Att förlora sin svenskhet är när den var halvfärdig. En av 
och säkerhet har flygkonsten ·hål'.' , för • · en svensk att andligen om-1 mina kamrater hade åtagit sig 
lit jämna··. s~eg med den meka~i- komma; det är ett kulturhistorisk~ I bygget, och han följde med i ra
s~~ utvecklmgen. Året ~929 i~- självmord _ ett brott .mot för 

1 

::et. Sådant har hänt mig flera 
tr~f~~de .. ;e·t.t .olycksf. all. pa varJ; fädernas tro och. strävan.'.' . · gånger,. och··· därför tror jag på 
m1lhon. mil. Under de senaste tva Allsvensk Samling. fyrväpplingar. 

BEVISTA 

candinavian 
utual Societys 

flilllf I .mo en. 
SOM HÅLLAS 

VARJE MÅNDAG KVÄLL.UNDER 
OKTOBER MÅNAD 

NÄSTA MÅNDAG KVÄLL 
DEN 24 OKTOBER 

emotses rapport fråri komiteen som fått 
i uppdrag att utarbeta och inkomma med 
förslag om tillfälligt 

"MEDIUM OF EXCHANGE" 
för att råda bot på bristen av gångbart 
mynt, som under depressionstiden gjort 
sig gällande till stor del på grund av den 
massa sedelmynt som undangömts i sä
kerhetsfack eller - på kistbottnen. 

. BIG BEN OCH BABY BEN 
Repareras för 75c 

Andra klockor och ur repareras 
även till rimligt pris 

Allt arbete garanteras för ett år 

K. Andersen 
1216 South K Street 

Friska, lyckliga barn 
och vuxna äro tillfinnandes i de hem, där 

DR. PETERS 

I 
är husm--dicinen. Den är moderns första tillflykt, när någon av hennes 
kära blir illamående, Den är alltid säker och tillförlitlig; Man finner 
den i medicinskåpen i miljontals hem både här och i främmande länder. 

år.en hava . lufttransportlinierna · 
blott havt ett olycksfall på varje 
3,600,00 mil, .. Den ,ökade. trygg• 
heten har vunnits genom noggran
na . inspeKtioner . av. . aeroplanen, 
bättre tränade förare och bruk av 

Den är beredd av rena, hälsogivande rötter och örter, innehåller 
·· ·· d" · kl"c,. a _ ~· inga skadliga droger och ka_n trygg~ gi".as åt småbarnen, såväl som åt 

.,..-- , Det ar a~ a ve.~ . i,,en e"'en I unga och gamla mc;cI ömtålig konstitution. 
h t att m en lard och ku:ri~ . . .. .. .. .. . . . 

d. om .. g .. '... . .·.· . '. . . .•. ·. . . . . . . I Apotekare kunna CJ forse er darm .. c· d. Fur n.arm. arc upplysmngar tillsknv 
nig man, sk~ll tr~ .. på s~dant. . • DR. PETER F AHRNEY & SONS CO. 

Den unge mgenJoren sag hastigt I 2'"01 W h' t Bl d CHICAGO ILL. 
" . "k d H · d I ., aa mg on v • , upp fran sitt SO an e. an ro . iLcvercras tullfritt i Kanadal 

lanen I . . --- .. .. · 1 nade över hela sitt ·brunbrända iiia• . . _ . . . . . . •tii 

FYRVÄPPLINGEN 
Av Nial Nialson 

p ....,-- ~en :':~d i all ._varlden gor m. ansikte, ty han .. hörde en spefull ~ _ 
h,r, · mgenJor Alstrom? I ton i .. hennes rost. 

ONALKARAl\.TÄR' Ella Vide stod ute ifjällpensio- -· Ja, jag tror bestämt på 
SVEN~~ ;N",\~I · ·ik. • . f. · 1.1 · ·1 na,t0ts park och såg på den unge dem, sade han. Och just nu har 
__. en gava till Amer as o • . · . • f t · , f .. 

. . · · · ·. · . ·· mannen, som lag rams upa pa jag beslutat att lata en yrvapp-
·. .-. -- 'k' f . marken· og trevade med händerna ling avgöra en sak, som är syn-"När den stolta v1 mga anan i . · .. . . · . . . 

• , l graset. . nerhgen viktig. Det betyder hela 
m_;d d_~t g~llene k':te: . P; .. ~z~r-1 .c-Jag söker efter en. fyrväpp- mitt framtida liv, min lycka. Och 
blatt falt hissats ne ran as mn- ling, som skall bringa mig lycka, jag riskerar ej att våga försöket 

svarade· han allvarligt. utan att jag finner en fyrväpp-
-' Och ni tror verkligen på så- ling. Jag är blyg, och det behövs 

dant skroc~? .fråga~e hon åter. mod oc~ tillta~~en~et till. d~.t. ~en j 
- Ja, gor mte m .det'?. finner Jag en vapplmg, da tors Jag . 
. ~ Nej, jag vet just inte. Jag Han säg på henne med eri lång I 

har inte tänkt på att .de . kunna blick, . som kom henne att rodna. 
bringa. lycka. .. ·. . . Hon hade åter blivit allvarlig och 

Den unge mannen· fortsatte att frågade sakta: 
söka i gräset, under det han sva- - Är det något nytt . . . och 
rade. svårt som ni tänker på och inte 

- Men för mig är en fyrväpp- våga~ annars? 
ling ett tydligt tecken. Jag har - Ja, det är ett nytt företag, 
alltid trott på . dem. Innan jag något som jag aldrig försökt mig 
börjar något viktigt arbete eller på, svarade. han. och började åter 
företager mig något annat viktigt, att söka. 
söker jag alltid efter en fyrväpp- - Och så känner 11i er inte 
ling. Den ger Inig ett tecken, riktigt säker på er sak, och det 
men finnar jag ingen, är det ett är därför ni söker ett uppmunt
varsel. I förra fallet är. jag inte rande teckeri? fortsatte hon. 
rädd åi:t åtaga mig det allra svå- Just det, svarade han. Jag 
raste, men i senare fallet låter är inte riktigt säker, att jag är, 
jag bli. Men ni tycker naturligt- rätte mannen. Och därför kom- 1 

vis, att jag är vidskeplig och dum. , mer jag· ej att anmäla mig som 
-~ Nej, inte om fyrväpplingarna sökande till befattningen, förrän 

• . . få. er att företaga viktiga saker. jag funnit mitt lyckotecken. Då 
ättlingär. ininnas och bevaras med Den 'unga flickan var nu lika vet jag åtminstone, "att jag har 
a~tning c:>ch med vördnad beund" allavrlig som mannen framför utsikter att lyckas, och det skall 
ras av hela amerikanska nationen henne. Hon stod .och rotade med ge mig mod, och hjälpa mig att 
från genepatio:n till . generation. j solparsollen i gräset, och det syn- övervinna min blyghet. 

Dessa. minfl;eSrnärken och svenc tes, att hon funderade på något. (Forts. sid. 8) 

PRI TI 

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

ing_;,Books, N ewspapers, Period
icals,, Pamphlets, Circulars, and 
Stationety. 

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

"Effrciency spehs EC'~nomy" 

G 

Puget Sound Puhlishing Compa:11y 

1216 South K Street Phone Main R320 

Fredagen den 2l:e oktober, 1932 

Anthony M. Arntson 
Attorney·At·Law 

911 Fidellty Bldg. 

Telephone Broadway 1418 

~~ 

J. M. ARNTSON 
Skandinavisk advokat 

Praktiserar inför alla rätter 
MAIN 5402 

PUGET SOUND BANK BLDG. 

Henry Arnold Peterson ! 
Svensk Advokat 

1016-15 Wash. Bldg. Maln 718 
Residenstelefon Proctor 2861-R ~ 

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

f ........ EMIL STENBERG l 
~ Svensk Advokat 
t Notary Public ~ 
! 602-603 P. S. Bank Bldg. ! 
......................... ,,.,.,....,.. .... ~ 

.------------------· 
DR. S. P. JOHNSON 

Tandläkare 

206-7-8 Pioneer Bldg. 
First Ave. & James St., Seattle 

----~ 

Ed Sproule's Butter Store 
Smör, Ägg och Delikatessvaror. 

Publix Market 
Första dörren från 11th St. 

·Try the 

Hillcrest Meat Market 
1214 So. K St.-'-Maln3490 

FREE DELIVERY 

Service Always Our Motto 

~~~ 

- Smör är billigare - kvaliteten 
bättre. Vårt smör kärnas av 
bästa kvalitet grädde. 

Cl{YSTAL CREAMERY 
(Crystal Palace Market) 

PALACE MARKET 
1554 Broadway - Vid 17th St. 

Tacomas enda skandinavi
ska kötthandel som äges 
av innehavaren. 

OLE JACOBSON, Innehavare 

GEO. J. WEILER 
SKRÄDDARE 

}nsättning av nytt foder I damers 
kappor och herrars rockar 

1220 So. K St. Main 5638 
Hemstitching 

-

'"" ..... 

B. PAULSON 
Juvelerare 

1 :a klass urreparaticiner 

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

l SEAMON'S FLOWER 
SHOP 

~ Rust Building 
~ Corner 11 th and Commerce 
• • 
r- ... 
I 

SVENSK MASSAGE OCH SJUK
GYMNASTl K 

STURE STRö,MBERG 
Utexaminerad från Göteborgs. Gym' 

nastiska 'Institut 
N. P. Hospital Main .0187 

-~~ 

Vi äro beredda att giva betjäning 
såväl dag som natt. 

TUEll FUNERAL HOME 
2215 Sixth Ave. Main §80 

~~~ 

~ PHIL OSTLUND 
~SUPER SHOE SERVICE 
~ 1012 So. llth St. Main 2480 
~ Vi avhämta och leverera 
' . . 
~~ 

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

YELLOWCABS 
Alao 

AMBULANCE, INVALID COACH. 
Baggage Checked from Ifome 

to Destination. 

SPECIAL PARTle;:S ANYWHERE 

For Your Convenlence 
Phone 

MAIN1122 



Fredagen den 2l:e oktober, 1932 PUGET SOUND POSTEN 

~ .... ~-~-........ -Al':la __ ._ ____ _ 

T acoma och Washington 
..,...,~_._,.__,..,_..~....,, ....... ...,.....,..~ ............ ~~~~~~~..,,.~ 

Femtio-års jubileet i svenska lu
therska kyrkan startade i går 
torsdags kvällen med bankett i ·l:· ·Y· ·l:· 

tempel parlorn. Den stora salen -~· ;;. «· Brobyggnad borts1lolad. En 20 
var fullsatt med bortemot ett 500- Frälsningsarmiii', 1114 So. 12th fot hög vattenmassa kom i lör-
tal fästdeltagare, och utmärkta street. Nu på lördag kväll kl. 8 dags nedstörtandc; utför Nisqually 
anordningar hade gjorts av komi-1 hålles hallelujamöte. Nästa sön- glaciär bäckenet och bo:ffspolade 
terade, herrar C. J. Ahnquist, dag söndagsskola kl. 10 f. m., fri- $25,000 betongbron 5 mil ovanom 
John Hedberg, C. J. Lindquist och 1 luftsmöte kl. 7:30 och frälsnings- Longmire. översvämmningen som 
pastor Svenson. Platser som he- möle kl. 8 e. m. Nästa onsdag, tog rubb och stubb med sig, kvar
dersgäster hade R.nvisats åt de den 26te dennes, få vi igen besök lämnande endast brons landfästen, 
två närvarande stiftelsemedlem- av major H. Madsen. Möte hålles J tros hava förorsakats av ett sky
marna, Mrs. Bengt Johnson och då i vår lilla lokal på kvällen kl. fall på bergets högre upp beläg
Mrs. J. T. Olson samt åt de med- 8. Vi inbjuda alla skandinaver na isfält. Vägen till Paradis da
lemmar, som anslöto sig till för- till detta möte. Kom i tid för att len blev avskuren, men en tem
samlingen under det första de- få sittplats. Syföreningen möter porär träbro håller på att konstru-
cenniet 1882-1892. Ett anslå- onsdagen den 2 november kl. 1 eras av parkbetjäningen. 
ende musikprogram presterades, e. m. Arbetet med att reparera 
och minnestal höllos av Dr. C. R. vår lokal är nu i full gång och 
Swanson från Seattle och den vi hoppas att snart kunna till
norska lutherska församlingens kännagiva när den kan på nytt 
pastor 0. J. Edwards. - Fästlig- invigas. Under tiden hållas våra 
heten fortgår, såsom förut till- möten i den lilla salen och alla 
kännagivet, med ungdomsguds- landsmän äro välkomna att höra 
tjänst i dag fredag, "Bohusmässa" evangelium på vårt modersmål! 
lördag kvällen samt nattvards- * ·* * 
gång, jubileumspredikan och sång- Om speciellt autolicens-nummer 

·K· .~ ·X· 

ELEC'.I.' 

CARL OSTLUND 
COUNTY COMMISSIONER 

lst District 

5 

iIARl\IONY LODGE, SCANDINA VIAN JFRATERNITY 

NORMANNA HALL 
Saturday Oct. 22, 8.30 p. m. 
Geo. Petterson' s Orchestra 

ADMISSION 25c LADIES 15c 

(Sponsor, Scandinavian Hour, Ii-V-1) 

Quality Upholstery and Shade Co. 
CUSTOM MADE FURNITURE 

Edwin Johnson Gus Geiger 
Visit our store before you buy upholstered furniture, it is aU 

made in our own factory by us personally, and we sell direct 
to the customer eliminating the middlemen. W e guarantee what 
we make and know that we can satisfy you both as to work
manship, materials and prices. 

We also repair all kinds of furniture. - We make window 
shades to order. Give us a ring and we will be glad to call, 
:md you make your selections from our many samples. 

gudstjänst på söndagen. för nästa år beredas tillfälle till 

* * 7.· 
den 1 november för bilägare att 
anhålla i county auditorns kon-

En farväl-häls~!ng till. T~:oma I tor mot en extra avgift av 25 
och mångtalet harvarande vanner cents. I fjol utgåvos över 1,200 
frambäres härmed enligt ut~a~ad, speciella auto tillstånds nummer, 
önskan från vår aktade, 83-ar~ge I och det väntas att antalet skall 

Park-förbättringar till ett värde 
av $8,000 hava utförts under au
gusti och september månader ge
nom att sysselsätta arbetslösa en
ligt överenskommelse mellan väl
färdsdepartementet och parksty
relsen. Planen är att giva syss
lolösa män, som erhålla county 
understöd ett par dagars arbete i 
månaden. En arbetsstyrka på 35 
till 40 man har stadigt syssel
sats, och det är meningen att 
fortsätta härmed. Bland andra 
arbeten som sålunda planlagts är 
anläggandet av ett nytt vattensy
stem i Wright park 

i~ (Paid =~~:==-~jl I 
tSpn=nc, Scand. Hnll', K.V.l.) 11 (Paid Adverlillement) 

• -···· ... . I 

3727 South G Sti·eet Phone Garland 2412 

landsman Mr. Andrew Bloomqmst. bli ännu större i år. 
Han anträdde i tisdags färden till 
Rockford, Ill., för att där förena 
sicr med och bosätta sig hos sin 

b • 

son pastor Ernest C. Bloomqmst 
och dennes familj. Han ditkom
mer just i tid för 50-års jubileet 
i den engelsk lutherska Emanuel 
församlingen, som utgör sonens 
nuvarande herdekall. Mr. Bloom
quist Sr. kom till Tacoma 1920 och 
medför härifrån minnen av livets 
växlingar, både ljusa och sorgliga. 
Bland de senare var det smärt-

* * * 
Dödsfall. William Ranson, 60 

år, anställd i Dempsey Lumber 
Co :s sågverk, träffades under sitt 
arbete i måndags ti.v hjärtslag. 
Han var sysselsatt med timmer
lastning och stod på en brygga, 
från vilken han föll ned i vattnet. 
Då han upphämtades, var han 
död. Ranson med familj var bo
satt nära sågverket. Han var 
svåger till polischefen M. D. Guy 
och efterleves av systern Mrs. 

sammaste, då han 1925 ~örlora~e I Guy, hustrun, en son och en dot
sin älskade maka, som vigdes till ter 
griftens vila å Tacoma gravgår-1 ~ Mrs. Karin Blom i Arletta 
den. Sade Mr. B. vid avskedet avled i tisdags i sitt hem därstä
med tårad blick: "Kommer jag ic-1 des. Hon var änka och hade upp
ke förr åter till Tacoma, så blir nätt 85 års åldern. Hon efterle
det dock efter slutad levnadsdag 
för att hamna vid den älskade 
bortgångnas sida." Mr. B. bad 
om särskilt framförande av tack
samhet för kärleksfullt och gott 
bemötande till familjerna Bern
hard Anderson, i vilken han varit 

ves av sönerna Lars och Andrew 
samt fyra döttrar. Begravningen 
förrättades i torsdags från c: 0. 
Lynns kapell. 

-}:- -:+ ->:-

Skylcliga till överfall med död
lig utgång bekände sig Albert Ek
ström och Fred Bremen,\ välkän
da farmare i Lewls coun(y i tis
dags inför Chebalis domstolen. 
Under ett supgille hos sin granne 
Wm. Meyers sistlidne augusti ha
de de. båda i fyllan och villan 
överfallit M. och tillfogat honom 
ett skottsår, varav han avled nå
gra dagar efteråt. Efter bekän
nelsen förklarade domstolen att 
de båda komma att dömas för 
dråp i stället för mord, för vilket 
de voro · anklagade. 

-:+ +:- +:-

Fl'isl<.iuts åt en bandit tvingades 
Frank Walberg, bitr.de i en gaso
linstation vid North 24th street, 
att bestå i onsdags natt. Bandi
ten hade inträtt i stationen för att 
röva den, men då W. förklarade 
att han icke kunde öppna kassa
skåpet, blev han befalld att före
taga en autotripp ner i staden. 
Komna till Market street tvinga
des W. att följa handiten in i en 
butik, som rövade;; på $36, varef
ter färden fortsattes till Tacoma 
avenue bron, där banditen hoppa
de av och försvann. 

.it * ·X· 

Mrs. Amanda Nelson, 55 år, av
led i fredags i sitt hem vid South 
L street. Hon kom till Tacoma 

så gott s~m medlem i tre å~, sai:it I för 34 år sedan och var medlem i 
Gustaf Lmdberg och Mart~~ ~il-I Scandinavian Fraternity. Hon ef-
1~~· D;-ssutom .. ba~ ha~. hJarthgt terleves av sin make John S. Nel
halsa till alla ovnga vanner och son sonen Clarence döttrarna 
be~anta. Vi ti:lö

0

nska Mr. Bl.oom- Mr~. Myrtle Olson, M~s. Elisabeth 
q~ist .. trevnad pa alderns dag i d~n Mighell och Mrs. l\farjorie Nelson 
fndsalla . sons- och pastorsfamil- samt en broder i Bremerton och 
jens sköte i Rockford. en i Sverige. 51,650 röstägande voro inskriv-

* * * na på vallängderna då registre-

oml ··· u d I äkta ståndets -led inträdde ringskontoret stängdes i tisdags 
wmna Jagare. n er en k .. 11 D tt t 1 ··tt tt 

· ktt · l t kt .. s härom dagen en bland våra mera va · e a an a sa er ny re-Ja . ur i s rngs ra en nara no- . · I f'" d h ·· k · d 
l · · t d f.. k popula" ra och va" lkända ungkarlar kord or sta en oc overs n er qua mie i ors ags orra vec an ' . . .. 

f .. 19 , . R b t Ch . t• na"mlicren doktor Sture Ström- med 5,655 registrermgen for pre-orsvann -ange o er ris i- " . .. 0 d 
f 0 B d H · · .. 11 berg som da' knöt hymens band sidentvalet for fyra ar se an. anson ran en . an var i sa - , 

* ·l> ·* 

JOHN T. McCUTCHEON 
FOR CONGRI<;SS 

Represent:itive for all the 
people 

(Paid Advertisement) 
(Sponsor, Scand. Hour, K.V.I.) 

WAR ON SPECIAL PRIVILEGE AND MACIDNE POLITICS 

C. E. Tromblev ,,, 
Candidate for 

COUNTY COMMISSIONER - THIRD DISTRICT 

LIBERTY PARTY 

Oue serves ones self best by promoting the common good 

lr~ Sponsor, Scandinavian Hour, KV.I. l 
1210 So. ~!EK;~~~~~ ·_G!:.~S:tRYMain 3&54 

Varför betala extra för bleckkannorna? Försök vårt prima 

kaffe i lösvikt till, per po1md .... ·-·--·--·-·····--·······19c, 25c och 29c 
Under den gråkalla och rägniga väderleken smakar ärtsop-

pa ypperligt. Svenska gula ärtor till 3 pound för .... ·-·-····--25c 

Svenska bruna bönor, per pound ········-····-·······-·--··-·········-··········15c 
lt-,iskbollar, per burk ---·········-·········-············--·.-'-------··-···-·······-········15c 
Kumminost, utmärkt kvalitet, per pound ... ·-·--·-··--·····-···········-~·'·35c 
Bestäl1ningar expedieras även per post. - County ordei-s. 

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

...................... ..,.,..,.,..., .............................. .....,....,~ ..... ~~ ...... ~~ ...... -~ 
Sponsor, Scaudinavian Hoar, K.V.I. 

mll!l':l!limE,r.i111m10-rni~11Mmmnnmm11mruit:llm:rer:im11ru;a:;;ar,uim.r.m1im~~'lffil~ 

I-IANS FEDERATED 
STORES J 0 HN s 0 N 'S -;;JOumrof!mleooukJtfS/Qre.il/Jiiledinfiu11Iiil!andilr/J'triisiJt1 

1114-16 So. K Street 

L~~:;tl~ot~:di!!eet:: ~~~~ ... ~~~~~-.:~.~~~:~.~~-----~~:~ ........... 2 9 C 

Women's New Fall Felt Hats .. ·-·-······················-············· .. ·····'9 8C 
skap med tre andra ungdomar med Miss Mary Kyser. Bröllopet ·X- * ·* 
men blev nå ett eller annat sätt firades i kretsen av .. brudens släk- Svårt skadad blev Mrs. Minnie 
skild från .dem. Kamraterna sök- tingar och brudgummens intimare Mork, bosatt vid East F street, i 
te förgäves efter honom, och föl- vänner, vars varma gratulationer måndags i en auto-olycka · på 
jande dag begåvo sig 25 man ut till tomteboylcka mottogos med Woodland-Summit landsvägen. Bi
på efterspaningar. Oaktat allt glädjestrålande blickar av det ny- len, i vilken hon åkte, slirade å 

__ . lllfnn'n .,11 "'OOl hnh .. Y .. ,.,:~•"· TT-;.,_ C' .. '4. ~~. q~ _ 
~I~ ..1..1'..1..\..,J. ~ a...LJ.. o· .1 c;a.v vv1.:,::.L5.ut.. u111u1\ J.J~L----------------------·"'-f/ "Ll'W.,., .........,. c 
~~~..,..,..,....,, 

sökande i de omgivande, nästan gifta paret. den slippriga asfaltbeläggningen 
oti11gängliga skogstrakterna har +:· «· ·x· och föll i diket samt demolerades. 
man ännu icke lyckats finna spår Anslutning till Bone. Vid ett Mrs. M: Fick ena arme.n bruten, 
efter den försvunne. Det förmo- möte i tisdags i Seattle av den skulderbladet bräckt samt led in-
das iitt han omkommit. exekutiva komiten av den progres- värtes skador. 

--- Fred Andre, 27 -årig son till I siva republikanska statsorganisa- * * * 
Ben Andre i Fife, försvann i fre- tionen beslöts enhälligt att under- Ett lialvt. dussin inb1·ott föröv~- Homer Jones 

Ass't. State Treasurer 

PETERSON BROS. GRAIN & FUEL CO. 
1002 South !i Street 

SPECIALPRIS PA IiOL: 
Depression Lump, per ton .... $7.50; 2 ton för ··-···-·-···········$14.00 

Också N. P. Lump och Utah Lump kol. 
Vi ha fullt lager av Hö och Foder." , 

UPPLAG: So. 30th & Wilkeson. Tel. GArland 0095 . 

MAin 0331 

dags efter det han gått på jakt i stödja Romer T. Bones kandida- des i lördacrs i olika Tacoma hem. 
skogen nära Port Angeles. Fa- tur för U. S. 'senator från Wash- Tjuvarne b~sökte hemmen i ägar
dern jämte ett 20 ?tal vänner ef- ington. Redan förut hade orga- nes frånvaro och lade beslag på 
tersökte honom· i flera dagar tills nisationen beslutat att understöd- klädespersedlar, juveler och kon
i måndags, då den unge mannens ja Roosevelt för president. Ord- tanter, där sådana voro till fin
lik anträffades på en ödslig plats. föranden John Ballaine förklara- nandes. Det> största bytet erhölls 
Han hade tydligtvis snubblat, och de att "dessa två äro de enda de- i county assessor Norton hem vid 

for kvmna som hushallerska hos en Box 436,. Route 2, Puyallup. (3) 
Republican Candidate ! ) ~nslias-En sve;isk eller norsk änkeman. Adressera: Ole Grov:~. 

STATE TREASURER I 
i fallet hade skottet från hös- mokratiska kandidater, som offici- North 36th street. Tjuvarne hade I ~ 
san, som han bar i handen, brun- elt endosseras av den progressiva berett sig inträde genom ett säng- · SKANDINAVISK RESTAURANT 

~!d:~ 0::r t:~ff~:v.~~~~r:~~la~=~: I r:~~:;· f~~~~ ~~~ sitå. ~v;: :::!; t~~":",';~~:~7e, ·:~h b:~'!~'v~;;;:~ 1 l . ~;7.':o~:;sol:~.~ ~~:. !! I 
graduent från statsuniversitetet, gottfi.~nande rosta pa republ:~a- saker. ; Special Merchants Lunch 25c I 
och biträde i faderns handelsbu- ner for stats- och county am- * .x, * ~ 1103 Tacoma Ave., Tacoma, Wash. / 

tik i Fife. beten." JFö:r mord på jaktkamrat har - ........................................................ - ..... --.--. 
'" ':· .,, Theodor Weed, Seattle affärsman , I 

. * ~ * .. . Ett nytt nödhjälpsanslag på blivit anklagad. Tillika med en 1· ~ 
. Evange.~1ska moten. Med borJan $20,000 utanordnades .av county vän och granne, Frank Simpson, New 

tisdagskvallen den 25te oktober, commissioners i måndags. Detta h te på J·akt i Kittitas . .. .. " var an u ~'.".l' kva;_1 fomto~ mand_:'g n<h bdngruc totalaumman "' välfänia- oounty, · damlld" s. atfätada utfö I Cars 

Used 
Cars 

lo~:dag k~allarne, hallas vackelse~ bevillningar sedan årets början en bergsklint och i fallet bröt 
~?ten till den 6te. november, . i upp till $236,350. ryggraden samt avled ett par da- / 
Forsla Svenska Baptistkyrkan, vid Pa" do"dsba"'dden för- ~ Arth E 1 d M .. . er . gar senare. :. ur spe an otors 
hkornet ~v 12le ~atan o~h ~: Sven- BJORKMAN & SON 1 klarade han, att Weed blivit upp- I 6th Ave & State Main 6114 
s a spraket anvandes vid sondags- . . · b t för det s. skJ"utit bom på 
f .. "dd 1 t d k "l j rag ............... www .............................. ormi agarnes oc 1 ors ags va - 1016 S bJ·örn och knuffat honom ut-
1 .. All 1 .. · · o. I{ St. B'way 2114 I en ·21 arnes maten. a andsman in- . f" d n branta hällen W på- ~.......,..__~ 
b · d Hava alltid på lager ett or e · · ~ 

JU as och uppmanas att under- .k. . t' r att uppgiften är ogrundad ~ li'OR YOUR SCHOOJ~ SHOES 
stödja dessa möten med sin när- n t urval av mhemska och s a _ . . 

· t d d l"k t och att han icke ens bevittnade 
varo. Låt vårt kära svenska I impor era e e i a essvaror . . . 

0 
k b .

11
. .bl d Agenter för Simpsons fall, men Kmg county 

spra o n r igen i an oss. .. l t 0 t 1 t Kuriko och Ole Oid prosecutorn har vac r a a mo 
A. B. Nelson, pastor. . 'honom för mord. 

Complete Equipped Shop at 
your service 

FERA'S SHOE REPAIR 
1013 So. llth St. 
~-..... 

' \ ww<·W"··u~:::zcz V 1811111U~fil:::;_:::;:,;;;;;;:_:lli~~:.;8:;;,:~ ! 

Edward G. Robinson and Zita Johann as they apear in Warner Bros.' 
new dramatic sensation, "Tiger Shark." It is at the Broadway Theater 
with Rrichard Arlen also in a prominent role. 



CARL GORD, Expert Radio Repairing, Proctor 0171. 

CARL OSTLUND, County ~ Commissioner. lst District, Candidate for 
re-election. 

BLUE MOUSE THEATER, 1133 Broadway, Tacoma, Wash. 

Fredagen den 21 :e oktobe~. HJ3Z 

17141. 
GENUINE MINERAL WELL'S CRYS'l'ALS, 205 South llth St., 

Tacoma. - 520 Pike Street, Seattle. 

G, ANDERSEN . FUEL & TRANSFER CO., Fuel Dealers, 1549 Dock 
Street. Telephone. Main 0873. 

HANS JOHNSON'S FEDERATED STORE, Ladies' & Men's Furnish-
C. C. MELLINGER CO., Funeral Directors, 510 Tacoma Ave.! Tacoma ings, 1114-16 So. K St., Tacoma, Wash. 
NICKELSEN'S GROCERY & SCAND. DELICATESS. - 1210 So. K BUCKLEY-KING COMPANY, Funeral Directors, Tacoma Ave. and 

Street, Tacoma, Wash. So. lst St., Tacoma, Wash. 
BINYON ÖPTICAL COMPANY. 920 Broadway, Tacoma, Wash. STOCKHOLM SHOE SHOP, L. Broms, Proprietor, 1311 Commerce St. 
CARLSON MATTRESS & UPHOLS'rERY CO., 821 Center Street, 'J.'acoma, Washington. 

Vi minnas huru Beershebas fall hu,ru lång är .en. ''sjufalt'' tid? Om 
åstadkom stor uppmärksamhet vi vända ps~ .tUl Uppb. 11:2 finna 
över hela världen, särskilt bland vi· att det dlir ;är fråga om den 
juqarne, men .huru mycket större yttre gården till templet, den 
entu~iasn1 ådagalades ej, pch det skulle ej mätas, "ty han är given 
av :qela världe11, då Jerusalem åt hedningarne, och de skola för~. 
iI1tc&"s. . D1;m heliga. staden hade , trampa den heliga staden i fyrtio~ 
då·· varit under hedningars- välde två månader." 
precis 2520 år, Jesus sade att Je- Slå vi nu upp Dan. 7 :25, läsa 
rusalem skulle varda nedtrampat vi " . . . och de skolagivas i 
av h.edningarne till dess hednin" hans hand under en tid och tider 
garnes tider varda fullbordade och en halv tid." · Ordet "tider" 
(Luk. 21:24). säges vara dualiskt, alltså, "en 

Om vi n11 vända oss till 3dje tid, .två tider och en halv tid," el
Mosebok 26:18, 21 och 24 .se vi ler tre och en halv tid. Om nu 
en beskrivning på längden av .för- Dan. 7 :25 och Uppb. 11 :2 refe~ 
skingringen. nämligen "sjufalt." . rera till samma stund låter jag lä
Detta ord förekomm.er tre gånger saren bedöma, men för räknin
i rad och tar.de därför hava en gens skuU s]rola vi påstå det. Allt
särskild betydelse. Frågan är nu, så är "tre och en halv tid" lika 

lång som 42 månader. I den he
liga. kalendern räknas en månad 
för trettio dagar, således är 42 
månader 1,260 dagar. Om man 
nu .dividerar .denna summa med 
tre och en halv får man 360. da" 

FOR EXPERT RADIO REPAIBING· AT REASONABLE RATES 

CALL 

CARL GORD 
PROCTOR 0171 

Ut Me Call and Test Y our Tubes Free of Charge 

OPDAL POUL TRY FARM AND HATCHERY 
Waterman, Wash. 

,'(, 

GUSTAF U ADOLF 
CamiUa Stigner 

Igenom mi.nnets novemberdimma 
Gå rytterfär i långa led, 
Och främst i teten, där svärden 

glimma; 
Står hjältekungen - på Lutzens 

hed. 

"Framåt I; gossar, för tankefrihet 
På liv och död vid trumpetens rop, 
Ned med barbarer och hyckleriet, 
- Förfäras icke du lilla hop! 

Fram I, gossar med mod i barmen, 
Ett folk begråter sin levnadsdag, 
Vi slåss för bröder - hav kraft i 

armen, 
Hugg in i leden med jätteslag!" 

- Och svärden klinga, och nor!lan 
sjunger, 

Och kulor vina med hotfull röst, 
Till dimman gråter pa mänsko

klungor, 
I raseri mot varandras bröst. 

Och nu går striden för kärleks-
läran , 

I takt med kulor och krut och nöd. 
Jl/Ied mänskosinnen i vild förfäran· 
Ibland kanoner och blod och död. 

Tills larmet tystnar för bly i 
pannan 

Och kluvna kinder och hjärteblod 
Mot marken dignar en· efter annen 
Så tyst och ödmjukt i purpurns 

flod. 

Och än i teten, mer blek om kin
den, 

Där vilar kungen bland gossar blå, 

ROMER JONES, Republican Candidate for State Treasurer. 

- .... ,.,, s .. ndinavfan H•"'· K. V.L I 
BUCKLEY -KING COMPANY 

FUNERAL DIRECTORS 

102 So. Tacoma Ave. Broadway 2166 

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

Sponsor "Scandinavian Hour" KVI 

PRIMA KVALITET VED OCH KOL 

"Veneer Blocks," "Log Ends," Bark, "Mill Wood," "Forest Wood" 
"Slabs," Sågspån och "Hogged Fuel" 

SPECIALITET: GROVA "PLANER ENDS" 

G, ANDERSEN FUEL & TRANSFER CO. 
Phone Main 0873 1549 Dock Streei; 

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

-

JOHNOPDAL 
Innehavare. 

I gar. Således är "en tid" 3(?0 da
l gar eller ett heligt år. Om man 
nu. antager den iden att en dag 
i typen motsvarar ett år i antity
pen så utgöres "en tid" av 360 
år.. Om .man nu går tillbaka till 
3dje Mosebok efter ordet "sju~ 

falt," eller "seven times" som det 
heter j engelf!kan, så multipliserar 
!Ilan .360 med sju för att få tids
längden för Israels förtrampande, 
eller förskingring, eller 2520 år, 
precis så lång tid som judarne vo
ro förtrampade. I en föregående 
artikel sade vi att Nebukadnezar 
förde juda i fångenskap år 604 f. 
K. Ifrån det året till 1917 e. K. 
är ~..,.;....... Tager nian så bort ett 
år som kommer in mellan räkniri
garne f. K. och e. K. får man pre
cis 2520 år. Allenby intog Jeru
salem den 9de december 1917. Så- Och - .trumman klagar i afton-1 Vår firma är den enda i staden som har egen modern kardningsma-

vinden, · skin och som bedriver minuthandel inom facket. 
Men segerfanan bärs högt ändå. 

Spe.cialise~ar i vvhi.te Leghorn kycklingar av L. C .. Beall ras med 
rekord på tupp:sidan av från 290 till 314 ägg om året. 

Priskurant på begäran. 

AGENT FöR U. S •. TffiES 

De förbättrade U. S. Tires äro mera. 
slitba.ra och billigare än någonsin 
förr. De tillverkas av bästa slags 
gummi och äro TAX-FRIA så länge 
nuvarande lager .räcker. Priser så 
låga som $3.26 fpr siz.e 4.40-21. 

CHAS. F. ERICKSON & SON 
Tacoma, 'wash. 

gullkors glimmar i solskens
glansen 

Nya madrasser till en gross pris. Madrasser omgjorda för $2.50 
Allt arbete garanteras. 

CARLSON MATTRESS & UPHOL8'TERING 00. 
Och lyser varmt över domnad 1 821 Center Street 

strid, 
Telefon Main 5523 

Liksom till ro - efter krigar-

Som and1·a "höra" oss I dansen 
.Ur en korresponden~ citera vi På bleka anlet' .i stelnad frid. 

följande yttrande om Puget Sound 
_ Postens radioprogram: I ".Just nu sitter jag och lyssnar 

1 
till det skandinaviska radiopro-

Då gråter Sverige vid ·kunga båren 
Likt purpurdroppar från Lutzens 

jord,· 
Men segerbragden förvandlar tåren 
Till röda rosor i snövit Nord. 

grammet. Undrar .hur många det 
år som lyssnar in; ·(De äro legio. 
Red. anm.) De uppträdande skö
ta sig mycket bra. Hedt;r åt alla - Hell, Gustaf Adolf, som gick 
som medverka. Just nu ·. fingo vi döden 
lyssna till deklamation av Elmer För tankens frihet ur nöd och sorg 
Wilson: "Sverige, mitt Sverige" Tack, hjältekonung i livets öden 
och "Dalsland." Det var en ut- "Vår .Gud, Han är oss en väldig 
märkt vackert klingande svenska! borg!" 
Den bästa jag hörtpå länge. In-

"'""""" ..................................................................................................................................... ..., .... '"'"..., ... 
Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

PHARMACY 8KANDINA VISKT APOTEK 

LIEN & SEL VIG 
Recepter är vår specialitet 

IMPORTÖRER AV NORSK LEVERTRAN 

Agenter för 
Salubrin, HasseJrots Jernvin och Flussplåster. 

1026 Tacoma Ave. So. Te!efon Main 7314 

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

Sponsor, Scandinavian. llour, K.V.I. 

gen brytning eller tillgjordhet. I ' . . 1 Klart och ·rent kom vårt härliga - Mm man och Jag ha gemen- ':"' ....... 6'A ................. ...,, ........... .....,.-.................... ,. .................................................................... ,,.. 

språk över eterns vågor. Jag un- samt bankkonto. Sponso1., Scandinavian Hour, K.V.I. 

MINNS DETTA: 
drar varför ej flera av oss härute 
tala värt språk rent. Ett härliga
re arv kan ingen få, än det att 
tala vårt modersmål rent."-E. G. 

Glöm. icke att både arrangörer
na av programmen såväl som de 
uppträdande artisterna sätta värde 
pa ert erkännande. Skriv och ·låt 
oss få er mening om programmen. 

Amatörsångare ·och musikanter 
,som ·.öiiska,.Jm11na beredas tillfälle 
att deltaga i vår radio timma. 

- Blandar ni inte ihop edra af
färer då? 

Nej, vi ha ordnat· det så att 
min ·man sätter in oeh jag tar ut. 

Automobilförsäljaren: - Dess
utam, hos oss kan ni erhålla en 
vagn på ovanHgt goda avbetal
ningsvillkor ! 

Kunden: - Nå, hur så? 
Försäljareu: - "Jo,. vi ha infört 

avbetalningssystem även på avbe
tal~ingarne . 

................. ~ ..... ,...., .......... _.. ............................... u.a,...,....,, ................................................. ...., ..... ..... 
(Sponsor, Scandinavian Hour, KVI) ~ 

Get rid of the following ailments, in nature's own way ~ 
Acid Stomach, Constipation, Rheumatism, Ntmritis, Bladder. 

and Kidney trouble - by d.rinking regularly 

"GENUINE MINERAL WELLS CRYSTALSu 
~ 

Ask for. it at your. drug store and be sure you get the genuine 
,.iJJ. the ''Black and Silver Box" or from. our own store 

205 South llth St. (Rust Bldg.) Tacoma - Tel. Main 8526 
or in Seattle 

STOCKHOLM SHOE SHOP 
1311 Commerce Street 

J_,, BROMS, innehavare 

Är nu i full gång och utför allt ·slags skoreparationsarbete. 

Bästa material och förstklassigt arbete. 

Lägsta pl'iser. Allt arbete garanteras. 

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

SIGRID RIISE 
316 So, K Street Telephone Main 5542 

PIANOUNDERVISNING 

PIANIST, SCANDL'l\lAVIAN HOUR, K-V-I 

~ ~ 
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. .,,.,,,.,,,,,,...,, .. , ........ ,.,.,,,, .. ,,,,,,. ""'"'""'"''d~.,,. j och annan gång kunde slita på en skåning. Andy hade lidit största ännu var kapten på en skuta. nen på Larsons stuga ... Solen gick 
~.J!l:~.tli:ll!:~~!(~~--...-,.,.-...-....-...-... .... -...-""" ..... ~,,..~l!---...-.... ff'!i'•'"'•I fl"' kb't ·11 h f" 1 t h h d l "1 t d"d t u .. b I k h d h . . ·---------------------------~.:::/;~ seg as I , v1 'en gav onom .· or us en, oc a e 1a s o a pp over ac cen om ustrun ne oc ghttret mo.t glasrutorna I stora svårigheter, då ju gubben kreaturen och saltat ned skroven hack i häl följd av de tre her- tynade av, så att det ej kostade 7Ctt ,...r"'"ft 11 hade endast några gaddar i över- ·~ men, alla samman voro lagen rarne som varit i kyrkan. Hustrun på ögonen. Men då gick sällska-

ir;;., 1!.J.Jl .r käken och inga i den nedre. Men unde:dån.iga.. Det . bestämdes att svetta~es och grät._ Karlarna hade pet. in i Larsons stuga, ~ch de 
det goda flottet var bra att doppa uppratthalla hemfnden genom ett vattenambar med SJg, men det var nyfikna gubbarne kunde eJ mera 

~ potatis i. Kaptens tjugo obruka- taggi,Gt staket. Under många för- för sent, ty den röde hanen hade se vad som . försiggick .mellan de 
~ de acres gränsade. till ett sto~ ::imädliga ord som .slungades ut ~agit ut sin rätt, och snart fans besö.kande och Larso~. ·Ja, nu var 

~l.ll.I . . . t:\llii2 stycke av . Breda bh ek, en fyrt10 under fredsslutet, gmgo de alla mtet kvar utom skelettet av en det mtet. annat att gora ·än att slå 
~~·~"-'~~1«~~11<(1....~~~~!€:~~.ic.i::~<ll~~.v;::~~~~~~~ acre farm ägd av en annan herre hem till sitt. Men fy hur det an- järnsäng och en spis samt något in på eldsvådan, staketet eller 

I t .111 .. d f.. 11 av småländsk stam, en änkeman fäktade individen. Att vara tvin- I mera obrännbart skrot. Kar!ströms kyrkobesök tillsam-

Av ERNST WICHERT 

ffOpp I 10ra varan ra or a - .. , . 1 • • • 

H I 
; tid! Av två, som älska varandra, mh edd na;nnet K~~lstromK. 1De~.ne ,,d,,.atdt att

1 
tabbesked ocDh tpock.as dtill .D

1
de SJ~. sago Dpa varandra med mans med k'aptenskap. Men till 

an tycktes b ott langsamt sk 11 bl' tt L" 1 a e tva vuxna soner. ar strom c a iag ygge. e saga es m1 are ogon. essa gamla, tro- all lycka för deEisa pratsjuka och 

(Forts.) 

k f d 1 .. d. d . a iva e . aren av oss, 1ur d t f lk It .. d 0 d t.: d t tt d f t .. l' .. h . . unna atta et g a Jan e mne- 1 . t f lid .. k . f" var av en sor ens o som va gar esgar ss ·orar, e sve a es as a ar 1ga ogon ade nu fatt ett nyf1Ima gubbar kom då äntligen 
l ·Il · h d M h myc rn oupp Y a ons mngar or- · db k t · · t'llfl kt · .. l t"ll d" lå l.. 0 t d' d" b ° K 1 m et I ennes or . en ans d t, r t 1 v· 1. . ·k" JUr ru e so.m en 1 y I no- oc 1 svors, i s ar go 1og pa oana · JUP a de eskadade den ale Larson upp, blek som ett lik 

·1 1 f" kl d lit h ys 1 a ive · isser igen · anner d ' · k" I k. t'll k t H 1 .. "11 kt d d t" t 1 l" f f" d d ' ·. ans1' e or ara es a mer, :ins k" 1 k . t t '·f·· t,, en, eJ av ar e I yr e . an 10g av va u an e ce ers orar. av a som nu ag ram or em: me nagot fuktigt i ögonvrårna. 
.. .. d . 1 . ' ar e en in e or sen ' men d t f • L d b ·1· t . M . k . t k d h"tt l d . D • . ogon lamna e icke 1ennes ansikte, d t 1 kl' , t .. tt t'd' t f" var stu en· ran un , n Jan l en mgen ns en un e 1 a en gamma o ughg kapten, som et kostade pa honom att leda in 
f .. .. 1 d k t'll 1 t å t e yc igas e ar a 1 ig or- t l .. d tt · · h · ·· l d ·· l. · t d t 0 1· t I .. I h · 1 d • orran mn oc I s u m s e h 1.. 1 G" a , na e go mmne, oc var na- mar rena varme grans mJerna en s ran a pa 1ve s s rar oc 1 ans 1 ta enna gang, ty han såg på .. .. . . .. enas oc ange eva samman. 1- . .. .. .. . 
overlamna sig at somnen, men h' 1 d tt t k got religiöst anlagd. Han valde gang utstakats. Det behovdes en gamla kara, nu hemlosa och med de fyra fragetecknen att de tänk-. ve 1m en er e a - varen ac - . .. . . i .. • • • • 

hans anletsdrag voro nu rmlda och samma! b1ldhtrggareyrket nar han eJ fick lantmatare. Det protesterades I ett stort lån pa sm egendom, al- te konstiga tankar. Nisse med 
en lätt rodnad syntes på de in- H 1 d d h" d . · fullborda sina studier till präst, högljudda ordalag. Skåningen Nils laredan förfallet. Nu voro. vän- I sin spjuveraktighet bröt tystna-

! k. d an a e eras an er I var- h .. k t D t k f"l' d . . H 1· • d l d' d 'k falna m erna. and 1 ... k d'" , t tt d som an ons a . et a yr e o J- var ock s1tuat10nen vuxen. an iga ra oc 1 a av v1 t. den. 
Några dagar förgingo mellan 

hopp och fruktan. Läkarne av
löste varandra; allt vad göras 
kunde gjorde de. Det dvallika 
tillståndet gav vika, men nu in
fann sig ofta ängslan och feber
aktig oro. Medvetandet tilltog, 
snarare än avtog. Han var för 
det mesta vid full sans och tyck
tes nu frukta döden, som ju be
tydde skilsmässa från den äl
skade. 

Justitierådet hade genast skri
vit till Hildegard, och Robert ha
de lagt ett litet brev inuti. Sva
ret kom med omgående: "Må Gud 
återskänka honom livet och för
ena de älskande! Jag har ingen 
högre önskan." 

Den gamle herrn måste le, så 
ledsen ha.n än var. "Ingen hö
gre önskan! Naturligtvis, när 
den uppfylles, så faller det andra 
av sig själv." 

Om Werners liv kunde räddas, 
det stod visserligen i Guds hand, 
men "att förena de älskande," 
därtill behövdes blott ett raskt 
beslut, och det var kanske bra, 
om det fattades. Efter mogen 
överläggning tog justitierådet Eli
ses arm och förde henne ut i det 
fria med den förklaringen, att 
han hade något viktigt att säga 
henne. 

- Vi veta icke, sade han, - om 
vi ha lång tid igen; så gärna vi 
än vilja hålla fast hoppet så 
måste vi dock vara beredda på 
det värsta. Var det icke er av
sikt, bästa kusin, att räcka Wer
ner er hand? Varför vill ni ic
ke göra, vad som endast skulle 
bereda allmän tillfredsställelse? -
Werner skall känna sig stå vid 
målet för sina önskningar, ni 
skall som hans hustru intaga en 
helt annan ställning här, och Hil
degard skall se det närmaste hin
dret för sin förening med Robert 
undanröjt. Tiden och hennes dju
pa böjelse skall göra det övriga. 
Glöm icke era modersplikter! 

Elise måste giva honom rätt, 
och hon gjorde det utan förbe
håll. 

Då beslutet stod fast, skred 
man hastigt till verket. 

- Jag har icke vågat bedja där
om, sade Werner, då han blev till
frågad, - men att det sker utan 
min bön, gör mig oändligt lyck
lig. 

· Justitierådet ombesörjde allt, 
~o:rr.L behövde:; hos n1yndightterna: 
en präst förklarade sig beredd att 
fullborda den kyrkliga vigseln, om 
än icke alla formaliteter kunde 
iakttagas. 
nalkades. 

Den bestämda timmen 

Den medförde en oväntad bröl
lopsgäst. Hildegard hade icke 
1rnnnat betvinga sin oro längre. 
Utan att underrätta om sin an
Iwmst hade hon i sällskap med en 
:äldre släkting, som läkaren skic
kat till Genevesjön, anträtt sin re
sa för att bistå sin moder vid den 
sjukes vård. Det var en oväntad 
glädje at.t komma så i rättan tid 
och få övervara den högtidliga 
akten. 

Hon sjönk ned vid sjukbädden 
,och kysste målarcms hand. 

.:.- I{an ni förlåta mig? frågade 
non mycket upprörd. 

Han smel1:te 11ennes silkeslena 
hår och sade blott gång på gång: 

Mitt kära, kära barn - ! 
Då vigseln var över, vände Eli

se sig till Hildegardi sedan hon 
länge hållit sin man omfamnad, 
,och vislrnde till henne: 

Nu är jag bunden, och du är 
fri. 

Hon ville svara, men Werner, 
som förstått de :;;akta uttalade or
den, lyfte handen och vinkade ät 
henne och Robert att komma när-
mare. 

l?ri, sade han, -- för att kun
na binda dig för hela livet. Gi
ven mig i denna högtidliga stund 
ett heligt löfte att med själ och 

ra oc 1 SJOn arpa u ma a . . • • . . 
tillbak~ m t k dd D b'" 'd de han tills en sag amputerade svor pa att han skulle stiga ut lm- Larson, som tyckte om att leda _Jaså, Kalle, du har skaffat 

0 u arna. e OJ e t å f" h t 0 h · l'k ··k 0 l t l t t ··k " ·· d sig ned för att kyssa honom på j ~. mgrar oc ummen pa ans Je~na 1 a sa ert som nagon ant- ~ : , s ro s!g over en av .. sol- dig an~at ~n guld i Alaska. 
mun och pamia 0 h d'" .d b .. _ 1 hogra har,id. Jordbruket var hos matare. gasset, eldsvadan och anstrang- -Tig, dm gamle stolle, svara-

' c arvi eror 1 k D t bl D 1 f .. L f" ·· d · d d h .. de dera k" d d H 1onom mera en nye . e ev - u. raste arson orsma - mngen rypan e pannan oc van- de Larson. Detta är annat än du 
s m er varan ra. an b h . . d · 'l å 

lade sin arm kring hennes liv I mera lom~or oc artistiskt sam- ligt. . . . e stg ti 1 den gr t~nde kvinn~n. inbillar dig. Kvinnan är änka 'ef-
o. ch drog henne intill sig, hon lät j dn;-.ansalltta ~?.nl.sterblord ochkhyl'.?r, - JMa,dJust hJag, bsvaradhe Nllks. . -fåF. rutnt fb~'rt ta m~tt kkyffe, _tills l ter en min kamrat från Alaska 
det ske utan motstånd. Så stodo ar a a moJ iga s a~s ran .. a vax- . - . e .. ett alt en oc ett ro- ~1 r e a tre. Jag an hgga tiden. Vi bodde i samma kyffe 
de en stund bredvid den sjuke, ter fredade. D.~t var illa stallt med k1gt, 1~foll L~rso~. . .. i v~dboden. däruppe i tre år. '.Men han blev 
som vänligt såg på dem. Därpå. ladugården, hastar _och kor .. ~~n - Vi kan JU ga steg i s.~eg, fo- .. ~a steg ~lomgren fram och er- kvar däruppe. Jag begravde ho
föll Hildegard sin mor, som kom- han tog upp studiet o~ biskot- reslog Andy, och se hur ratt han bJod de~ ~1tt liem... . .. nom på kristligt sätt och satte ett 
mit fram till dem om halsen 0 h se!, och hade flera dussm kupor. har. . -NeJ, mte behover m gå over kors på hans grav. Och hör ni 
utbrast: ' c Sönerna voro av annan kaliber. De - Du, sa Nils, med dina hej- ån ~fter vatten, sa gamle Nisse. det, gubbar, jag lovade honom att 

_Mamma _ han vill, att vi sleto och styrde. sed~.n ~e vuxit dundrande långa skankor!. . . Kom ~.em med mig; det blir alltid se till hans familj. Men när jag 
skola vara lyckliga. upp. En obehaglig sta::imng råd- Kapten had~ långa f1ske'._mor rum fo: er. kom ner till staterna kunde jag 

Nästa natt var W rne y 1 t de mellan fadern och sonerna, an- och andra greJor, som han spande De narmaste dagarne efter elds- ej finna dem. Nu har hon O'enom 
e r m cm 'åd " b "' 

dålig; den sjukes tillstånd ingav tagligend nies1~kdär~vh~t1t dde vux1h·t bu~ mebl~~n stockd~r och gropar efter v
1 

an
1 

stagts 0yggnadsvi~k11e av aldla Klaus, vår nye granne, spårat upp 
de största farhågor. Läkaren, som upp u~ er o i _a for ål an en oc args avern, Jupa som avgrun- s ag as a pa. vagnar v1 rn st~r e mig. Och här står hon nu, värn
kommit på aftonen och icke rest med ?hka synv1dd. 1'.ad~.:n en ro- den. kosan. n~r till kaptens. Hogst lös och ensam med sina två små 
igen, dolde icke för dem, att det man.tik~r, en gosse ~. SJalen ~om Dag efter aag gick detta arga ovanpa timret tronade ~lomg:en barn. Och Kalle hade en ton i 
kanske icke var långt kvar. De ~1dr1g .. aldrades. ~on.~r~a ater sällskap och försökte sig på lant- ?.ch Kalle Larson. De bada Nils- rösten som rörde hjärtesträngar
gjorde sig beredda på det värsta. JOrdtralar, gubbar I fort1d. mäterikonstens knep. Hur de onerna lunkade .efter med en last ne på gubbarne, så att de blevo 

Men en av dessa underbara Alla dessa män, sju ungkarlar gingo och mätte så kom gräns- av verktyg på sma bastanta skul- betydligt mildare till sinnes än de 
vändnino-ar som '-'tundom vid svå- och en familj, voro avskilda från linjerna att flyttas betydligt - drar. Det blev ett brak med varit sedan eldsvådan. 
ra sjukdom~r för;åna till och med byn, som de kunde se på mils- dag för dag. En dag hade Larson s~ocka~. och bräder, ~ch sju duk- - Herre Gud, sade Värmlands 
de skickligaste läkare, inträdde långt avstånd. Och nu skulle de fått hela Blomgrens vattenkonst,,.tiga man hade på t~.a dagar rest Andy, ingen kvinna med två barn 
nästa dag. Det var som om den börja att leva sig ihop och bilda och ett hörn av den prydliga po- upp ett nytt hem for de lo'.amla, skall gå ohulpen 11ärifrån, om hon 
lättnad själen erfarit kuvat alla ett samhälle, som de måste ha ett tatiskällarn, som var byggd av och det .utan att ei:s taga tid att lär av ärbar sorl. Hör ni gub
kroppsliga lidanden. Febern hade namn åt allra först. Larson var ohyvlade cederstockar, liknande J lyssna ~1 11 deras taref~lla tack. bar, låt oss fatta ett beslut, att 
'nu uppnått höjdpunkten och av- rosenrasande på Blomgren, ty mera en fin alphydda än en käl-1 I~.arl.strom n:ed sm .. fina konst- behålla änkan. 
tog hastigt. Efter några dagar hans slott låg i vägen ocl1 stå- lare. färdighet s~ickr.~de mobler. Blom- Och det blev åter öppet ting 
kunde läkaren giva den lugnande tade så att när någon kom på be- Då gick "kungen" efter en gren satt~. m f~~ste.r och prydde i frågan. Andy skulle gärna av
försäkran att snart tillfrisknan- sök frågades det alltid, vem som lantmätare i sta'h. Detta var upp på basta satt mom och ut- i stå en del av sina fem för många 
de vore att hoppas. bodde där i det stiliga huset? stridshandsken. Något måste väl om hus. Då 

0 
andra d~.gei:s kväll I acres av fruktbar jord. Gamle 

Två veckor senare kunde flytt- Ack, så elegant den karlen har nu ta fäng efter all den ihål- kom och de fatt allt fardi~t, .sat- Nisse hade så mycket som behöv
ningen till Interlaken försiggå. det. Undra ej på att det blev !ande sommartorkan. te de gari:la ~mgkarlarna. si~ igen de lappas och rustas. Larson be-
Där gjorde den sjukes bättring horn i sidorna. Och hur de höllo Fru kaptenskan, en liten enfal- som ~rem1t~r var. oc~1 en I sm stu- slöt att flytta in i vedboden med 

•• 
0 d V'lk ga hkt smgeln 1 sitt skal .. 1 ··t ·h · .. raska framsteg. Hösten och vin- ogonen pa varan ra. 1 ens dig dam, som blott såg och avgu- • · sang oc 1 sa e, oc gav vannens 

tern t.lllbragte de nygifta i Ita- lampa lyste senast nattetid, och dade sin herre och man, fast hon l" Men så en vacker dag blev det änka sin lilla våning av ett rum, 
lien. Hi.ldegard åtf?Ijde .. dem d~t, ur v~lkens skorsten röken först ä~en ~id :o;idan dära·v·· dyrk~de ~~d något nytt, som tog bort. ensam- tips vidare. Bl?m.gr .. eh ~Y~~. te som 
under det Robert atervande till bolmade om morgonen, samt vad vid SJdan av den varldsllga kar- hctskänslan. Det hade kommit en sa, att detta eJ var av n~den, ty 
hembygden för att där grundläg- den eller den tog. si~ före varje leken. I denna sin underordnade ny åbo som sett Breda blicks för- I han hade fem rum. och. en tor~
ga ett hem. dag. Och naturligtvis vad den tro blev hon styrkt genom täta tjusande läge. Det var en gam~ kammare som kunde passa for 

Byggandet av ett sjukhus blev eller .den bord.~ g~ort i stället för besök nere hos Karlström. Kap- mal norsk f. d. krögare, som satt småflickorna. . :v·:;. 

uppgivet, men Elise testamente- v:"'d han tog for sig. Larson med tenen brummade och dundrade, upp sina bopålar där. Med detta Maken, Oskar Ström, som dog 
rade med sin dotters glada med- sttt g~ml~ dragspel retade ~en men frun hade ju ärenden dit ner folks omutliga tro på sig själva 1 i Larsons koja i Alaska hade bå
~~va1~?e en a~1se1:~ig .. del a;. sin le,de. pa sig. Blo~gren med sma med ~tt .. hjäl?a .:m med göroi::iål började han vid sjuttiofem års ål- de som frisk och i döds~ran talat 
formoo-enhet till valgorande anda- palutt med planermgar av terras- som eJ folio SJg !att med karlahan- der att rödJ'a ny o-rund och bereda · 11··· t 1·1 •t h 

, • "'. ... 0 • 1.. 11 bl . .. t .. .. . . c- • om sin us rus a a men er, oc 
mal i sm fadernestad. Lat oss se1, c ar a a ommm vax e. Ar der. Ty herr Karlstrom predikade plats för Jordgubbar och potatis. d tb d. L likt 
hoppas, att många år gå, innan 
det skall öppnas; de fattiga ön
ska henne ett långt liv. 

det för en karl att gå så där och 'bl d . b 1·1·1 k k l d" D 0 • essa u asuna e nu arson, 
" .. . . i an l yns i a yr a, oc 1 a enne man var en annan gata i en seO'erhjälte, över de andras 
abaka Sig?! sades det. 0 d t•• kb .. t k d r· s f'' d tt k .. h • • • 

0 
maste et vara s ar ros , ragar enna nn JO. om ore e .a ro- mottagbga smne. Bredabhck be-

På våren firade det unga pa
ret sitt bröllop. De vackraste 
sommarmånaderna tillbragte de i 
det stilla Rauschen, där deras 
lycka grundlagts. Men Max W er
ner och Elise bodde i den ensliga 
villan vid Thunersjön, som efter 
Roberts anvisningar hade gjorts 
hemtrevlig. De kände det icke 
ensligt där. 

En dag .blev det aska och dun- och manschetter. Fru kaptenskan, gare var det nog mycket i hans hövde denna tillökning i folkstam
der i luften. En rad av nötkrea- den enda kvinnan på milsvidd, var förflutna, och gubbarna tydde sig men för att jämna ut knagglig
tur kom marscherande fram på ju då bra att ha. Här var den gärna till hans stuga för att pra-1 heterna. Nu ·blev fru Ström A 
den backiga stigen. De dansade enda punkt i vilken hon trotsade ta bort en stund och söka utfor
fram över Nils' ägor, men det sin man. Hon lovade att infinna ska nykomlingens levnadssaga. 
betydde ju mindre. Men så kom- sig i kyrkan, vilket löfte hon höll. Men det blev lönlöst. 

SLUT. 

mo de usla trollen upp till Andys Då detta skedde stodo fyra ung- Sedan branden och bygget för
och började bearbeta hans unga karlar och en gift man och spa- fOll samhörighetskänslan hos des
körsbärs- och äppleträd. Det såg nade i solskenet för att se hur sa udda män. Dock höllo de fort
ut som hin onde farit i djuren. nära tillsammans Kar!ström och farande ögonen på varandra, de
Han med sitt '(;ljuka hjärta hojta- kaptenskan gingo utefter kyrk- ras ut- och ingång, och var den 
de och svor värmländska eder. vägen. Ty kvinnan är ju ej att ene eller den andre satte sina po

och 0 för gubbarna gemensamt. 
Djurvärlden tillöktes och välmå
gan lyste ur feta gubbansikten. 
Till och med Blomgren ökte på 
hullet. Småflickorna kallade alla 
gubbarna för farbror. De dansa
de på rosor och behövde endast 
viska ett ord om vad de ville ha, 
och alla deras önskningar blevo 

SJU UNGKARLAR OCH EN 
GIFT MAN 

Men det förstodo naturligtvis icke lita på även om de~ är på kyrko
de amerikansk!:'. rasdjm·en. Och vage11. Men denna häriiga som
den usle Larson satt där och marsöndag hade de ej tid med 
drömde och drog fram "När kväl- detta vanliga söndagsnöje, ty de 
len kommer och bjuder vila, och höllo på med sina staket, fast det 
sköna Anna till lunden ilar" o. s. var söndag. Men kaptenen höll 
v. Blomgren stod där med sin dock helgd. Det vill säga, han 

(Forts. fr. sid. 3) spade i högsta hugg, som en gam- sysslade blott med att bada en 
med bilen sönderslagen. Vid vad mal viking och värjde sitt. Men skorvig hundbraclrn som han höll 
som en gång varit en ladugård hos, "kungen" på högsta höjden i kärast näst efter sin mage. Hu-, 
satt en vild katt, som sedan smet Bredablick fora odjuren fram och strun var ju förstås endast pass
in ge11om ett hål i väggen, antag- dansade kadrill bland hans lust- upp för sin herre och man. Ovan 
Jigen gnagat någon gång av en gårds rariteter. som han var att göra något -
råttfar. Men nu hade inte ens Efter detta upplopp av röda och försynen hade ju givit honom en 
råttorna något att gnaga för, ty' brokiga fiender måste alla dessa hjälp - gick icke ens detta värv 
farmen var numera endast så till sju aviga män sända varandra en som det borde, och så var han 
namnet. Gubben, Nils hette han, budkavle att samlas till tings för dessutom litet smått förargad där
hade slutat med allt arbete - att värna om sitt nya Bredablick. för att hustrun trampade kyrko
stundtals. Han var ju utsliten Kaptenen var passiv i frågan, och stigen tillsammans med den där 
och hade dåliga ben. Men han var <;lärför blev det hans uppgift att läsareprästen; det ansåg han icke 
en ivrig läsare och tidningar lågo medla. Han kom, mycket viktig passande för en gift kvinna. 
där i hans kyffe, en två-rums stu- med sin fru. Stämman skulle hål- De fyra ungkarlana kommo ej 
ga, i långa banor-på golvet, på las under· bar himmel. Ingen vå- långt i sina funderingar i dag, ty 
bordet och i sängen. Gamla, ur- lade sig att gå in till Blomgrehs. plötsligt varsnades en rökspira 
blekta tidningar och häften. På Han kunde få ha sin borg för sig från kaptenens hustak. Den blev 
gubbens "nattduksbord" stod en själv, rried all ståten omkring. tjockare och mörkare. Här är eld 
lampa, vars glas och skärm voro I Nils skånings gårdsplan blev mö- lös, skreks det ur fyra strupar 
så ymnigt dekorerade med flug- tesplatsen. Man rådsfog utan ce- på en gång, där de gingo och syn
smuts, att ljuset knappast kunde remoni och beslöt att det skulle dade med sina staket i högmäs
tränga igenom. Gubben Nils äg- byggas stängsel, bastanta gärdes- sot.iden. De voro ej alldeles för
de all världens visdom, i alla fall gårdar. Detta gick ju lätt att härdade; det fans en liten aning 
efter de andra tres måttstock. bestämma för dem som hade nå- av samvete kvar hos dessa bus
Men han var vresig och svår att got på kistbotten. Ty nog .. fans sar ur hopen. De visste skillnad 
ha något otalt med. Detta hade det virke att komma med, men på rätt och orätt. Den halte 
en avdankad dansk sjökapten fått I detta var ej 'passande att· hålla Nisse visste en genväg, som han 
lära på den tid de varit grannar. nötkreatur ute.; det måste vara valde, så att han kom fortare till 
Och fiendskapen hade sitt ur- taggtrådsstängsel. Men detta var brandstället än de andra tre. Då 
sprung i avundsjuka, därför att lyx, enligt den beläste skåningens de anlände till kaptenens hem 
kaptens hustru kokade hönssoppa mening. Prata inte .smörja, sade fanns det ej någon räddning; in
och bakade pastej, medan gubben Blomgren från Wasa; stålstaket I genting kunde räddas. Han. for 
Nils fick nöja sig med havre- skall det bli; Larson med sin j fram och tillbaka, röt och hojtade 
grynsgröt sent och tidigt, och en småländska snålhet höll med Nils som om han inbillade sig att han 

tatis, h.~r han gödsl:iile .. eller pi\.' U.IJpfyllda av viiiiga farbröder. Det 
annat satt styrde och stallde. byggdes mera rum där sattes upp 

En. dag'. då höstsolen • låg som stättor över staket vid de stigar 
~~ gt'.ldklunp och. ~:stralade de som tösungarna spårade åt sig i 

ymp1.ska b_:r~en i va~ter .och ta- ! den vackra skogen. Grannarna 
Jade sitt maktiga sprak till gub- glömde totalt att vakta på var
b~~ne där uppe på de~ vackra I andra. De hade. numera ingen tid 
hoJden, kom en ung kvmna med .. . • 
t 

.. fl' k d . for dylikt. l'-.apten och hans gamla 
v~nne ic or vandrande en hlla snurpna gumma hade nu fått 

shgen upp mot den nye åbons bättre sällskap än hundrackan. 
~illa hydda. Det var något, som Flickorna uppmuntrade envar och 
mgen kunna~ ana .--:- en ~ng fast alla blevo som bar,n på nytt. Kal
mycket tarvhgt kladd kvmna och le Larson måste Ji:'öpa sig ett nytt 
två små flickor komma till Breda- klaver ty det gamla var utslitet. 
blick! De sågo trötta och dam- ' 
miga ut efter en lång fotvandring. Då någon av ungherrarna på 
Kvinnan stannade vid det lilla nya sextio--,.-sjuttio vårar kom på tu 
hemmet där norsken höll på att man hand med änkan och rätte
steka sitt fläsk till aftonmåltid. snöret i det lilla samhället, friade 
På de andra angränsande backar- de och bjödo henne hjärta, hand 
ne stodo fyra frågetecken, skyg- och hem. Men hon endast pa
gande sig bakom någon påle eller rerade, bad om tid, skyllde på bar
trädstam. De sågo ju att nor- nen och sin plfät. Alla ville be
sken ej bjöd henne stiga in, fast- trygga henne och dem med att 
än dörren stod vid öppen. Vem testamentera dem alla sina jordi
månne det vara. Och de sågcf ska ägodelar. Men hon förblev o
tydligt hur norsken pekade med berörd av alla de romantiska fri
sin gaffel upp mot Kalle Larsons arne. 
hydda. De tre satte åter sina ben Visserligen hotade den fula de
i rörelse och fortsatte vägen upp·- manen svartsjuka med att lägga 
för till Larsons. Nu hlev det me- beslag på sinnena, men alla gå 
ra att fundera över. Larson tog iinnu i dag i smyg och utvänta 
av sig mössan och hälsade, ska- varandra i kärlekens ärliga namn. 
kade hand med kvinnan, böjde sig Bredablik är ett litet paradis i 
ner över barnen och klappade dem trots av att dess befolkning är 
på deras ljusa huvuden. som drivved på sjövåg - rullad 

Gamle Nisse blev alldeles utom av ödet hit ·upp, sökande den vila, 
sig, och smyger upp till Andy - som flackande själar gärna söka. 
bakvägen. Blomgren har också en Och gamle Larson filosoferar 
smygväg, bakom Larsons. Och nu och då om hur välsignat gott 
där blir nu en rådplägning och ett dä' ä' ·att dä' finns kvinnfolk i 
undrande. De måste hålla ögo- världen. 



I anledning av att det behagat 
härskaren. över liv och död att hä
dankaHa fru Amanda Nilsson, .hu
stru till vår. hogt värdei:ade or
densbroder. Johri Nilsson, varder 
det 

BESLUTAT, att föreningen Val
halla . till denne vår br.oder samt 
familj uttrycker vår· sympati i den 
stora sorg som drabbat dem genom 

Carlson, 1902 So. M.; finanssekrete- 1förlusten av en huld maka och mo-
rare, Carl Anderson, 2?30 so. L St.; d •. · d ·d . 'd 
i;;jukk:omite: C. W. Johnson, John Nel· er; samt, var e . et v1 are. 
s.·o···n ... •.John. · An.derso?1, Lo.uis P. erson, .· BESLUTA .. T., att förening. e. n. • av 1· 

A;nna Anderson, H1lma Pierson, ·· Ma- aktning för den avlidnas minne 
rie Gustavson.; draperar sin stiftelseurkund för en 
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Just Like Your Cfar-
N ew Models each season 
New. Improvements 
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Performance Guaranteed 
Performance Guarantted 

The New I 

JUL-EXKURSION 
till 

SVERIGE 
med · Cunard. Linjens. största 

expressångare 

BERENCARIA 
.. 

Fredagen den 2l:e oktober, 1932 

KANDIDATERNA VID NOVEMBER-VALET 
~· '.,. . ' ' ft 

,Respektive kandidaters parti angives genom bokstäverna (R) 
iJ:'epublikansk; (L) Liberty partiet; (D) demokratiska partiet 

Governor 
Gellatly (R) ........................ L. C. Hicks (L) .......................... Martin (D) 

United Sfates Senator 
Jones (R) ...................... Frederick R. Burch (L) ....................... Bone (D) 

Representatives in Congress 
. First District 

Miller 'R) .......................................... vs ................................... Zioncheck (D) 
Second District 

Hadley (R) ......................................... vs .. , ................................. Wallgren (D) 
Third District 

Johnson (R) ............. , ................ ; ....... vs ... _. ............... _______________________ Smith (D) 
Fourth District 

Summera (R) .... , .. __ , __________________________ vs .............................................. Hill (D) 

• Fifth Distric.t 
Unopposed .......... : ..... : ......................... vs .. , ........... , ............... Sam B. Hill (D) 

Sixth District 
McCutcheon (R) ................. Tom Martin (L) ..................... ; ...... Lloyd (D) 

tid av 30 dagar, och att tillsända 
den efterlevande maken en kopia '· 
av denna resolution samt att infö
ra den i föreningens protokoll och 
i Puget Sound Posten. 

Fru Nilsson vari född i Götte
ryds församling, Kronobol'gs län 
år 1877 och· avled i Tacoma efter 
en kort tids sjukdom den 14 okto
ber, 1932, djupt sörjd och saknad 
av make och barn samt en stor 

FALL SUITS Il Priced as . low as 

26 NOVEMBER 
och 

14 DECEMBER 

Lieutenant-Governor · 
Falknor (R) ....... :::., ...... J. Loyal Adkinson (L) .................... ,Myers (D) 

Secretary of State 

vänkrets. I 
Taconi!l den, 20 oktober, 1932. 
A Valhalla Ordens vä~ar,. I 

Ivar Pearson, 
Gust Larson, 
Robert Wassen. 
Resolutionskomite. 

$20:00 
and up to $40.00 

See These New Creations 

before you Buy ! 

DICKSON BROS. CO. 
1134 Pacific Ave. 

. Ella Vide· ryckte hastigt till, 
och en blodvåg sköt upp i hennes 
ansikte. Men hon 3 drog till sig sin 1~·-· ........ ""."'.-~-................ .,._...,..,.!• 
hand och vred sig undan honom; h~n. . Anade ni, att jag ämnade 

:- Jag . . . jag kan inte, stam- fria till er ? 
made hon. 

, - Kan ni inte . . .. ? Menar ni 
111.-11111111111111111•alllll1111111•m ! att ni inte bryr er om mig alls? 

- · A, ni får inte fråga mig mer, 
då gör ni mig ännu mer skam
sen, ropade hon och ville skynda I 
därifrån. Jag hade trott tvärtom . . . och 

när jag fann fyrväpplingen så? . Men den unge ingenjören tog 
-. -.. - . . 

1

. Hans.rö1:3t hade hastigt förlorat genast fast henne . och tryckte 
(]forts. fr. sid .. 4) . . . .. sin glada och tillitsfulla klang. henne tätt intill sig. 

Passagerare resa via Lon
don utan extra avgift. Där 
göres ombyte till Nordsjö 
ångare, och ankomsten till 
hemlandet inträffar i god tid. 

Om så önskas kan man 
resa via 

PARIS och BERLIN 

Dessa populära Cunard Jul 
Exkursioner till de skandina
viska länderna tillförsäkra 
passagerarne en behaglig re
sa i sällskap med sina "egna 
landsmän. Den namnkunni
ga Cunard betjäningen och 
mathållningen. 

Hänvänd eder omedelbart 
till eder lokalagent ·eller till 

CUNARD llNE 
211 Board of Trade Bldg. 
• PORTLAND, ORE. 

208 White Building, 
SEAT'.rl,E, WASH. 

Hinkle (R) .............. , ........ Dr. C. B. Smith (L) ____ ......... Hutchinson (D) 
State Auditor 

Clausen (R) ... , ................. Harold. E. Jones (L) ......................... Yelle (D) 

I State Treasurer · ·. 
Jones (R) ........... L ......... D. Rowland Finch (L) ........................ Case (D) 

Attorney General 
Dunbar (R) ......................... R. W. Watts (L) ..................... Hamilton (D) · 

Land Commissioner 
Savidge (R) ..................... Ervin H. Palmer (L) ______________________ Martin (D) 

Insurance Commissioner 
Fishback (R) .................. F. B. Hemenway (L) .................... Sullivan (D) 

Superintendent of Public Instruction 
Showalter (R) ............ Mrs. Alfa S. Ventzke (L) ............ Buchanan (D) 

State Senator, 25th Distiict 
Staatz (R) ......................... R. W. Bigelow (L) ...................... Garrett (D) 

State Senato1·, 27th District 
Davis (R) ........................... Mark Bartlett (L) ................... Malstrom (D) 

State Senator, 28th District 
Jacobus (R) .................. Fred C. Lockwood (L) ...................... Ryan (D) 

State Representative, 25th District 
McQuesten (R) .. ______________ Ted Schroeder (L) ....................... Herren (D) 
McKinney · (R) ............ ________ J, W. Cook (L) ........................... Roesli (D) 

State Representative, 26th District 
Barlow (R) .................... Alfred F. Meissner (L) ............. Richmond (D) 
Rich (R) .............................. M. C. Huges (L) ........................... Smith (D) 

State Representative, 27th District 
Davis (R) ..... ___________ , ___________ c. Edwards (L) ............................. Lanz (D) 
Galbraith (R) ............. __________ E. Lavik (L) ............................ Brown (D) 

State Representative, 28th District 
Johnson (R) ........................ Val R. Leek (L) ........................... Malim (D) 
Raymond (R) .................... Harry C. Keller (L) ..................... Johnson (D) 

State Representative, 29th District 
Hutchinson (R)";,,., ........ R. V. Elmendorf (L) ........................ Vane (D) 

p~t '.hl~y ~Y.Sl nå~ra niinut~r: --- Han. stod .handfallen och såg ned ~ Du . lilla äskling ! viskade 
J!en ung~ Ii:ia:m1e såg inte upp från på henne. När hon inte gav något I h~n. Jag hade .förut upptäckt j 
sitt sökande, och.· Ella Vide stod s:var, tog han· ett steg tillbaka. och ~itt spratt. När jag fann väpp- . 
odi stirrade upp mot det blånan- tillade dystert: hngen, såg jag, att en tuva var 
de fjället. $:olen höll just på att . - Då. ber jag om ursäkt, att ditsatt. . Jag anade att det var 
gå ned. därb.ortom . den. högsta J~g ~es:värade er. Ni har. varit du, som satt dit· den, och jag 
toppen, Däruppe hade ~~ '\'~it sa vanlig emot mig urider dessa blev glad. Annars kan det nog 
på förniiddagen, hon och •d€;t).~~e da~ar -~äruppe. Jag . borde ha hända~ att. jag trots fyrväpplin
ingenji)ren.. De ha~e gjort ~li så• vant .. ~OJd med .. det. . ~ag förstår ~en ;J vågat fria till dig. Jag är i 
dan vandring tiUsamma1.1s nästan att m, mte kan alska mig. . · JU sa blyg, som du vet. Men nu ---------'-------

yarj.e dag under de två sista vec- Då såg hon ' plötsligt \lPP . på Ella, nu vet jag, vad jag vill~ 
korna,•··· men. nu skulle deras sa.m- honom.· Hennes ögon hade ett bed- veta, och nu har jag allt som 

Tankspritt 
På en järnvägsknutens perrong 

gick en gång den gamle tank
spridde professor B. till synes of

Downing {R) ... :1;L ........... M. L. Walker (L) .................. Easterday (D) 

Connty Commissioner, lst District 
Ostlund (R) ........ ~ .............. S. E. Chaudoin (L) ...................... Murphy (D) 

var~ sni;.rt vara ·slut. .. · .. . . . .. jande Och olyckligt uttryck. . jag önskade få! ' 
- $:kall ni verltligen rel:lä T •·. - Nej, det är inte det! utropa-

m.orgon? frågade hon till sist. d~ hon: . Ni vet inte, vad det är, 0 

- Ja, jag måste, svarade . han. m v~t mte, att jag narrat er • . . Tva kompanichefer, greve A., 

Verksamt medel 

Jag reser med för.c>ta tåget kloc- att Jag Jekt med er. omtyckt av sitt manskap, och von 
. kan ni.o. .. . < . . ... :-. Har ni det? frågade han B., ~tterst illa omtyckt på grund 

Han reste sig upp ocn borstade f~r".anad. Nej, det ,tror jag inte. av sm stränghet i tjänsten, sitta 
av sina kläder, under det han Ni Ilar varit yänlig, och jag har. och prata om allt möjligt. Slut-
skrattade Jitet bittert. · haft det mycket trevligt tillsam- Jigen frågar von B.: 

Jag hittar ingen väppling i- mans med. er. . . . " - .. Meri säg mig, hur bär du dig 
dag, förklarade han. Det är tyd- . - Jo, JO! utropade hon åter. a; 1?r att vid alla inspektioner 
ligen inte meningen, att det .skall Jag har narrat er! Jag har spelat f~ .. ditt. kompani att klara sig så 
lyckas för mig, att den lyQka, jag er .ett spratt! Och nu. skäms jag. förstklassigt? 
drömt om, skall ·· beskäras mig. Han .~to? ty.st och betraktade A. svarar tvekande: 
Och jag hade dock hoppats . . . h~n?e forvanad. . Hon hade också . - Ja - det kan jag nog inte 
Nåja, jag skall göra. ännu ett för- stigit UPP från bordet och gav tala om för dig, gamie vän. 
sök i · morgon . före frukosten . in- honom nu ett tecken att följa med, - Men varför det då? Det är 
rum jag reser. Finner jag eri då, Han f~ljde också efter henne, när väl inge~ hemlighet? 
skall jag göra ett försök. Men nu hon gick ·ut ur matsalen, nedför - NeJ, visst inte, men - det 
inåste jag gå upp På. mitt rum trap'f!an . och ut i parken. Där är ~.å .att säga något personligt. 
och packa, God natt, . fröken Vi- s~:innade hon vid den gräsmatta, · - Genera dig inte för mig. Du 
de. Vi ses i morgon vid frukosten. dar ~~n föregående. afton leg::i,t kangott anförtro det åt en gam~ 

Nästa.; imorg().11 yid den tidiga .och sol~t fyr.väpplingar. . ··. mal vän. 
frukosten satt Ella Vide ,ens~m r - ~isa mig var ni faun väpp- - Ja, eftersom <ln iintligen vill 

.Yid .ett b()i'cl } Jjällpensionatets mgen. ?ad hon. . .veta det, så • . ,· Före varje upp
:nlåi\saL .· Några åv gäster'na hade Han gick några steg in på gräs~ visning säger jag så här till mitt 
redan ätit och begivlt · sig på matta~ ?ch visade henne platsen. folk: Nu gossar, om ni inte göra 
vandring uppåt fjället, och de öv- Ifon folJd'.': efter, och när han pe- ert allra bästa, så blamera ni mig. 
riga Iågo ännu:l sina sängar. Hon kat ut st~llet, t~~ hon med lian- o~h då blir jag förflyttad och u{ 
hade tagit plats vid ett litet bord, den. om nagra_ grasstrån och lyfte" far kapten von B. till kompani
~är ho.n oc~ ing;enjö,ren brukade upp. ~n hel Jord torva följde ined. chef. D.u kan inte ana, gamle 
sitta, se9.a11 pe hlivit bekanta. Ho11 holl upp den framför honom. vän, vad pojkarne då anstränga 
Men ännu'vaJ:t'platsen mitt emot .. - V~d · · ·.vad betyder det sig till \].et yttersta för att göra 
henne ved bordet tom; ;i.,.,,? f,.,,,O',,,:i,, 1'nn · sitt bästa. 

han miss-

- Ja, jag gjord:e det. Ni. må-

TACO.MAS SKANDINAVISKE 
HOTEL 

1330V2 Pacific Ave. 

TEATER-NYTT 
Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

ste förlåta· mig mitt spratt, men BLUE· MO. USE. 
jag ville så gärna, att ni skulle få . · · · 
en fyrväppling och få det ni .ön- Now. Playing-
skade. Men nu skärris jag över Wm. Powell .. & Kay Francis 
nlitt tilltag. Jag inser, att det ·. in 
var orätt; "ONE WAY PASSAGE" 

Han kom alldeles intill henne :.......25c ANY D.AY ANY TIME
Iienne; under det hon talade. · ' --..,--'---..,--------,-_,...;__ __ 

- Har ni någon aning om, vad FOX RIALTO 
Now playing: _ 

.Richard Di~. in 
"HELL'S HIGllWAY" 

BROADWAY 

County Commissioner, 3rd District · 
Copeland (R) ________ . _____ : ..... C. E. Trombley (L) ...................... Guthrie (D) 

fer för den· största förtvivlan. En 1-------------------------
gammal bekant fick syn på honom 
och frågade deltagande hur det 
var fatt . 

- Jo, jag har förlorat min bil• 
jett ! blev svaret. 

- Nå, den saken kan väl ord
nas. Får jag stå till tjänst med 
att köpa en ny, frågade vännen. 

- Ja, utbrast professorn för
tvivlad, men jag kan inte 
mig vart jag skulle resa. 

G~melost, getost och andra 
importerade skandina

viska varor. 
Bay City Market, 1144 Pac. ave. 

THE V ALHALLA 
Fountain Ice Cream and Lunch, 

- Min farbror ä så tankspridd, I Soft Drinks, Beer on Draught, 
.. · . , Candies, 'I'obacco, Clgars, etc. sade Ernst, ·att nar han en ga~g Gladt bemötande och vänlig in-

skulle stiga upp på sin cykel, foll bj1idan till vära .landsmän. 
han omkull för cykeln fanns in- Anderson & Hegglund 
te där. 1306 COMMERCE ST. 

- Det var väl ingenting, sade '.fäcoma Wash. Gynna våra 
Olle, min farbror .il.r så tankspridtj. ) ' ANNONSÖRER! 
att han drar eld på en tändsticka ... 
för att se efter'. om han släckt I\~ • 

ljuset. 1 ~ ® 1 n t 11 u 11 

i 
/: 

,y, 

·,z 

{''"' 

Sponsor, 
Scandinavian Hour 

K.V.l. 

VÅR 
BETJÄNING 

kostar ej mera än be
hovet .påkallat:: F~mil
jen bestämmer själv 
enligt egen önskan. Ni 
erhålla fördelen av. vår 
mångåriga · e r f arenhet 
samt finaste. utstyrsel k' 
till lägsta pris. 

C.O.L'YNN CO. 

314 Bernice Bldg. Tacoma, Washington 

UNDERVISNING PA VIOLIN 
Elever mottagas, såväl nybörjare som mem försigkomna. 

The 

Sunset 
1Home 

1J Located in the center of the 
beautiful city of Eugene, Oregon, . 
with good water and climate. 

1J Christian Borne for elderly peo
ple of all nationalities by month, 
year or for life. · 

1J First. class accommodations • • • 
steam heat, electric lights, hot and 
cold running water, board, room, 
laundry .and nursing for one dol
lar a day and up. 

1J Pl'ivate rooms for single per
sons, apal'tments with p r i v a t e 
baths for families. 

Eugene, Oregon. 

For information address 
R. BOGST AD, Sup't 

Edw. G. Robinson and .Zita Johann' ' 
MORTUARY 

'!Distinctive gun.eral Servit:e 
-Phqnc'tf.faili 774'5 · · 

·172 12th Ave. W,, 
Eugene, Oregon. 

in 1 ~~~~~~~~~~~~~ "TIGER SHARK" !.i -' ~ 

7!7 'TACOMA AVE. 


