
40:DE ÄRG. TACOMA, WASH.., FREDAG DEN 3 JULI, 1931 

' 
SVERIGE HAR 103 MILJ. ViRlDSOMFLYGNING Pli MISSIONSFöRBUNDETS IFRANKRI~ VÄGRAR IN- I 

KR. 1 KUL TURFDNDER NIO DAGAR ! ÅRSMÖTE I GA PA HOOVERS PLAN 
DEN FJÄRDE JULI 

I 
Donationer . till kulturella ända

mål ända ·Sedan 1600-t:alet 
I onsdags fullbordades en jord- j Svenska 1\fissionsförbundet har President Hoovers moratori-

Denna julidag för etthundra
fcmtiofem år sedan stod en gam· 
mal man i "State"-huset, den nu
varande Inclependence Ha.Il i omkretsning på den kortaste tid 1· nyligen hållit. sin 47 :de årskon- tun förslag torde stranda på 

.. PUGE ,0 . r ·å som någon mänsklig va1·else far- ferens i North Park, Ill. Mis- Frankrikes invändningar o.ch 
(For T .s UND POSTEN fr n j cl . o l · . I l 'f I . l · . 0 d D d' 1 · · k 

Philadelphia. Han hade stått I Atlanten till Kopenhamn 
s. A. N., -Stockholm) . ats runt var p anet. 3e( n ten I s10nsför JUndet i Svenge hade till motstan . e 1p omat1s a 11n- där sedan tidigt på morgonen ·1 allt sedan sin ankomst dit varit 

med klockrepet i handen, vän- föremål för ovations.artade hylI
tande på ett tecken från den för- ningsgärder både från folkets 
samlade "andra kontinentala kon- och regeringens sida. De båda 
gressen" i övre våningen att, få aviatörerna, som delgivit pressen 
ringa in frihetens dag och själv- en intressant skildring 0111 sin 
ständighetsförklaringens anta- vågsamma och lyckade färd, ha
gan<le. "They will never <lo it, va varit hedersgäster vid en 
they will never do it,'' sade han mängd publika fester. och i ons
till 'de kringstående - men. de 1 dags voro de av kun.g Christian 
gjorde det i alla fall. Klockan inbjudna till middag i slottet. 
två antogs förklaringen enhälligt Enligt vikinga-sed helsades de 
av delegaterna från de tretton där med skräller från fornnor
kolonierna och samma eftermid- diska lurar, långa, krökta trum
dag fick den gamle klockringa- peter, den högsta ära betygad 
ren utsända sitt budskap. Köpenhamns besökande. Även 

"Vårt land är fattigt, ska.11 så 
bli, för elen som guld beg~r," är 
en sång, som svenskarna inte ha 
någon egentlig anledning att 
sjuga numera. Inte ens de sven-

11tfördes av aviatörerna Harolcl konferensen såsom sin represen- derhandlingarne förra veckan och 
Gatty och Wiley Post i mono- tant sänt redaktör A. Keijer, vil- denna mellan franska regeringen, 
planet "\Vinnie Mae." ken fram bar dess officiella häls- företrädd av premiärminister La

ska vetenskapsmännen, som vis
serligen ofta klaga över att sta
ten visar sig alltför. snål mot 
svensk forskning men som i gen
gäld ha tillgång till efter et1ro
peiska förhållaiiden betydande 
fonder, skapade av svenska och 
i några fall även utländska me-

De startade från Roosevelt ning till systerförbundet i Ame- val, och den amerikanska före
flygfä!tet i New York tisdags ef- rika. trädd av finansminister Andrew 
termi<ldagen den 23 juni och Av finansrapporten framgick Mellon, hava icke lett tlll något 
återkomma dit på kvällen i ons- hl. a., att utgifterna för Kina- avgörande resultat. 
dags den 1 juli, havande tillryg- missionen uppgått til! $56,348, I stället för Howers plan att 
galagt det nära 16,000 mil Hlnga A,laskamissionen $11,212.19, - giva alla nationer ett års anstånd 
avståndet på något mindre än hemmamissionen $33,490.37 och med betalning av krigsskulder 
nio dagar. De hälsades med stor- söndagsskolmissiqnen $6,837.74. och krigsska<leersättning, före
mande jubel av otaliga männi- Pensionsfonden belöper sig till slår Frankrike att Tyskland skall 
skoskaror i New York. $89,751.09. Förbundets Vecko- betala den årliga ersättningen, 

Utgående frå nNewYork styr- blad hade gått med $1,446.80 och omkring $110,000,000 för att. in-
cenater. de flygarne först till N ewfound- Covenant Companion med $2,644. sättas i den Internationella ban-

Det finns i Sverge för när- land, därifrån. över Atlanten norr förlust. Svenska hospitalet ha- ken, därifrån c e n t r a !makterna 
varanäe' 25 av svenskar donerade om Färöarne med Berlin som de inbringat en nettoinkomst av kunde erhålla lån efter behov. 
kulturfonder, vilka förfoga över närmaste målet. Tidigt på ons- $6,250 och ålderdomshemmet en 
ett sammanlagt kapital på 103 dags morgonen nådde planet nettoinkomst av $7,458.60. North 
miljoner kronor. - Av denna England och framkom på efter- Park College har haft $69,877.87 
summa är i runt tal 55 miljoner middagen till Berlin. Nästa dag i inkomster och utgifterna hade 

Den 7 juni ha<leRichard Hen- utnämndes Hoiriis till riddare av 
ry Lee, en delegat från Virginia, Dannebrog orden. 

avsedda att främja naturveten- fortsattes färden till Moskva, belöpt sig till $77,516.87. 
skaplig forskning, inklusiva tek~ därifrån över Ural bergen och För lösen för missionären Os
nisk och medicinsk vetenskap. de Sibiriska ödemarkerna till car Anderson i Kina beviljades 
Tre femtedelar av Nobelfonden Kamchatka, vidare över Behring $2,000, och bland andra gjorda 
äro inräknade i det nämnda be- hav till Alaska samt sedan över anslag märkes $2,700 för Norra 
loppet, medan två femtedelar Canada via Eclmonton och där- Västkustens konferens. Dess
av denna fond går till de hu- ifrån direkt till New York. Fär- utom anslogs en viss summa för 
manistiska vetenskaperna. Bäst den gick i det hela taget lyck- elen missionsverksamhet, som 
tillgodosedd är den medicinska ligt och utan vidare missöde. upptagits i Klamath Fall, Ore. 
vetenskapen, som förfogar över Största svärigheterna möttes å Till missionssekreterare valdes 
fonder på 8 miljoner kr. Den stadiet över Behring hav, cfar pastor Gust E. Johnson i Se
tekniska vetenskapen får nöja de~ rådde tung dimma. och star- attle och till medlemmar av 
sig med hälften_ av det~~ b~lopp. ka s_torrnar. . . j konfere1:_sstyrelsen: pastor D. 

Vidare påyrkar Frankrike att 
Tyskland skulle återbetala lånet 
inom fem år medan Förenta Sta-
terna föreslår dess utsträckning 
till tjugofem år. Huvudsakligen 
på dessa skiljepunkter hänger nu 
frågans avgörande. 

Frankrikes motstånd anses all-

WM. GUESS FRIKÄND 
William Guess, deputy sheriff 

i Ardmore, Oklahoma, som för 
några veckor sedan sköt och dö
dade Emilio Rubio, brorson till 
Mexikos president, och dennes 
kamrat Manuel Gomeå, blev i 
lördags frikänd av en jury. De 
båda ynglingarna voro på hem
vägen från American College 
och hade stannat för att repa
rera sin automobil. Sheriffen 
misstog dem för banditer och, 
troende sitt liv hotat, avsköt de 
dödande skotten. .. Bland humamsterna arn konst- Farden har bekostats av ka-, Brunstrorn, ordf.; pa.stor A. T. 

närerna n~est gynnade, me.d.'fon- pitalisten och oljemagnaten F. Frykman, vice ordf.; pastor F. j fen bliva av allvarligaste art. 
<ler på tilsammans 8 nnlJoner C. Hall från Oklahoma. efter I Pamp, sekreterare; prof. Algoth 

kr. Den litterära verksaml:eten vars dotter \A/innie Mae mono-I Ohlson, vice sekr. I Sällskapsresa till Sverige 

mänt härleda sig från fruktan, 
att Tyskland skulle använda det 
innestående kapitalet för nya 
krigsrustningar. E m e llertid är 
situationen i Tyskland så be
tryckt och stämningen så bitter, 
att det ttnder alla omständigheter 
torde vägra att betala den påhör
dacle ersättningen, och i så fall 
torde den ekonomiska katastro-

inlämnat ett resolutionsförslag 
gående ut på att de förenade ko~ 
lonierna "voro och rättvisligen 
borde vara fria och självständi
ga stater." Den debatt som 
följde blev långvarig och het. 
Så småningom började minori
tetspartiets motstånd ·att försva
gas. Den 11 juni utsågs en kom
mitte bestående av Thomas Jef
ferson, John Adams, Benjamin 
Franklin, Roger Sherman och 
Robert R. Livingstone, för att 
uppställa en formell deklaration~ 
John Adams skulle, på grund av 
att han var äldst, fått sig anför
trott själva uppställandet av för
klaringen, men han bad J efferson 
att göra detta, enär denne var 
från Virginia (vilken koloni först 
förklarat sig oberoende) och 
dessutom var känd för sin bril-

Underrättelsen att gernings
mannen blivit helt frikänd skall 
troligtvis mottagas med blanda~ 

de känslor i Mexico. har, utom Nobelfonden, ihåg- planet uppkallats. På inbjudan från försarnlin
kommits med 1,250,000 kr. och Den föregå ende snabbaste gen i Turlock, Ca!, fattades be
handelsvetenskapen med· 2 mil..: världsomflvo-niiwen utfördes . av slut att nästa årsmöte skall hål--"' "' joner kr. luftskeppet Zeppelin, som . full- Ias där. 

Inte mindre än 90 miljoner kr. bordade resan på 22 dagar. Även 
av dessa fonder förvaltas i det var ett världsrekord, som vi
Stockholm, därnäst kommer Gö- da överträffade våra fäders, för 
teborg med 8,500,000 kr. Några att icke tala om förfäders vilda
av donationerna tillkommo re- ste drömmar. Det är blott 50 
dan på 1600-Jalet, men de flesta eller 60 år sedan den franske ro
och största förskriva sig från ti- man författaren J ules V erne skrev 
den efter det senaste sekelskif- sitt diktverk "Jorden runt på 
tet. En av de äldsta donatio- 80 dagar." Dikten betraktades 
nerna är Helmfeldtska stipendie- som ett blott och bart fantasifos
fonden i Uppsala, som tillkom ter, som aldrig i tiden skulle el-
1683, då friherrinnan M. Helm- ler kunde förverkligas. Men i 
feldt skänkte 17,000 specieriks- nutiden med dess revolutioneran
daler till diverse stipendier och de uppfinningar på teknikens al
understöd. Fonden är . nu uppe la områden blir dikten ofta vida 
i 50,000 kronor. Den andra 1600- överträffad av verkiigheten. 

WASHINGTONS KLIMAT 
PARADISISKT 

Kanske det är något djärvt, 
även överdrivet, att nmnera kal
la någon plats på jorden "para
disisk," ty i Eden var ju allting 
så härligt att man kunde leva 
och icke behövde "äta sitt bröd 
i anletets svett" och kunde nju
ta tillvaron klädd i "fikonalöv" 
hela året runt. Men icke desto 
mindre är staten Washington i 
klimatiskt hänseende s är s ki 1 t 

tals<lonationen har också en dam 
. att tacka för sitt upphov, näm
ligen fru Margartea Dyre, född 
Hvitfeldt. Hon skänkte år 1664 
ett visst belopp till åtskilliga 
vetenskapliga och pedagogiska 
syften och detta sammanslogs 
trettio år senare med en dona
tion som gjorts av Karl XI år 
1694. Fonden kallas följaktligen 
mtmera Kungl. och H vitfeldtska 
Stipendieinrättningen och den 
uppgår för närvarande till ej 

' mindre än 2,700,500 kr. 

Under 1900-talets tre gångna 
decennier ha ·till kulturfonden 
donerats ej mindre än 47,900.000 
kr., vilket om gåvmildheten fort
far i samma ·takt öppnar storar
tade vyer vid seklets totalsum
ma, niir den hopadderas någon 
gång om 70 år. Bland dessa 
47 miljoner märkes den Wallen
bergska stiftelsens 20 miljoner, 
som är århundradets hittils stör
sta donation. 

öDELÄGGANDE VÄRME 
I MELLANSTATERNA 

gynnad av naturen. Under det 
i rägnandet de senaste få veckorna 
varit ihärdigt nästan varje dag 
och termometern dallrat något 
under den reguliära sommar-

I över sju dagar i slutet av punkten, så ha övriga landsdelar 
förra veckan osh början av den- lidit av: försmäktande hetta. 
na hava mellanstaterna och en Från mellanstaterna rapporte
del av de östra hemsökts av en ras hundratals dödsfall i följd av 
nästan oerhörd värmevåg. Ter~ I olidlig värme, på sina platser 
mometern steg på många platser gtföljd av brännande vindar, 
över 100 g-racler märket, ett par som anställt oerhörd skada. Pu
hun<lra personer rapporteras ha- get Sound trakten har aldrig 
va omkommit, och skörden har hemsökts av ytterlig hetta under 
tagit enorm skada. sommaren eller ytterlig köld un-

Dö<lssiffran på grund av hetta I <ler vintern, och vad beträffar 
var störst i Illinois och Iowa ·ödeläggande stormar har något 
samt närliggande stater. I Chi- sådant icke förekommit i man
cago var temperaturen 3 grader naminne. 
över den normala för sommaren; Rägnfallet i Tacoma-näjden in
det var den varmaste period un- nevarande juni har varit nära 4 
der senaste 60 år och antalet om- tum, vilket är betydligt över det 
komna i staden och on1näjden genomsnittliga för årstiden. En 
uppgives till 70 personer. Från del av bärskörden, isynnerhet 
Klippiga bergen till atlantiska körsbär, har lidit något, men i 
kusten registrerade termometern det hela taget har icke större 
i medeltal från 90 till 100 grader, skada eller obehag orsaka1.s. Och 

under de senaste da.garne hava 
vi åter sommarväder med ozon-

Gott föhållande mellan J fyllda, uppfriskande fläktar från 
Ryssland och Tyskland I den stora oceanen, så att befolk

Det goda förhållandet mellan 

Svenska America Linjens mo
torskepp Gripsholm avgick från 
New York i lördags förmiddag. 
Bland andra notabla resande 
märkas J. S. Danielson, välkänd 
violinvirtuos, och hans fru Fan
nie Hurst, den välkända förfat-

• Dooolu c c O>O I Ryssland och Tyskland har yt-

ningen i dessa trakter med skäl 
kan prisa sig lycklig i det "kli-

·~k,.ukuqu. •. l" ,,. "M'-. i~VU'-•C··:tu·' u '•.'-f"l. ·1 terliga. re befästs genon.1 under. -
s -e ·ons11 n i . ex1ca . J y m. . 

· , tecknandet av en överenskom-

-----'-'----- · melse, s.0111 •på obes. tämd t• id fö.r-1 Bl.ir Lab.ra. dor kanadisk besitt-
nyar den tysk-rysl-;a neutralitets- ning? - Det uppgives, att Ca
och vänskapspalden, som utlöp-1 nacla umgås med planen att kö-

Fransk bannlysning av ame
rikanska .filmer upphörde den 
1 juli. te den 28 juni. pa Labrador. 

En sällskapsresa till Sverige 'jarita, skarpa stil. 

MILLION DOLLAR FÖR
SKINGRING 

med det ryktbara motorfartyget Självständighetsförklaringen 
Kungsholm och omfattande en har blivit landets "charter" eller 
turistfärcl genom landet innan fribrev, kan man säga. De av de 
återresan till New York sker med femtiofyra delegaterna under-

Kungsholm, har arrangerats av tecknade karclinalpt~~'.derna i Under den pågående rättegån~ 
Svenska Amerika Linien. förklaringen äro de folJC\nde: att o-en ~not A,<lolph Linden, förre 

Lusfärden, som räcker i :7 alla. människor äro föd<l_a med ~residenten för Puget Sound Sa
<lagar, avgår från New York till lika rättigheter, . att de aro be- vin()"s & Loan Association i Se-
Göteborg elen 1 aug. och åter- rättigade tiH frihet, liv o:h lyc.ka attl~, har han bekänt att han· 
kommer den 27 aug. Under up- _ att styrelsemakter aro till- uttao·it och Iao-t beslag på över' 
pehållet i Sverige f~retager säll- komna, icke för konm:~~rs oc

0

h $LOOo,OOO av :ssociationens fon
skapet, under l~dmng av en prinsars välfärd, utan 1 andarna! der. Han medgav att han redan 
kompetent ciceron, en nio dagars att betrygga folkets lycka, . att 1923 börjat utdraga pänningar 
rundresa genom landets vack- folket har rätt att by:a regering, olagligt, ·och då tog $20,000 i 
raste och mest intressanta trak- ja, till och med avsatt~ denna, spekulationssyfte. Därpå följde 
ter. varunder besök och utflyk- då den hotar dess fnhet, a~t under årens lopp uttagning av 

ter .. göras till ~-öte~org, Tr~Ilhät- Geor~e III :s.,, regerin~ hade. :i.: 
1 

större. dl.er rn.inc. lre su11~11.1or, va-. 
tan, Falun, Rattv1k och Stock- sat sig vara destructive :if hb rierancle från $10,000 till $625,-
holm med omgivningar. . erty" och därför förkastlig· .• at~ I 000. Han placerade pänningar-

För att tillslutningen skall bh~ den engelske kungens tyranm e i olika företag såsom olje..: • . 1. • n 
va så stor som möjligt har hn- kunde bevisas och att ko omerna bolao- racliobolag och den stora 
jen bestämt priset till endast ödmjukt vädjat till . denne 0 _m Camlin hotellbyggnaden. Flerta
$198 för de 27 dagarna ( omkr. rättelse, att alla deras l~~1:er fo.r-1 let spekulationer voro misslyc
$7.33 per dag), omfattande, ut- klingat ohört, att en vaclpn till I kade och Linden anses nu vara 
om oceanresan i tredje klass svärdet vore att föredraga ~ram- total~ pank. Han förklarar att 
fram och tillbaka, resor och ut- för slaveri, och att kolomerna hans avsikt var den bästa och. 
flykter med tåg, båt eller buss .• skulle vara fria och oberoende att han icke ämnade bedraga 
Sio-htseeino· hotell och måltider, stater De män som u. nderteck· 0 o-on "Fiade 

1
·ao- velat o-öra 

c, o' . _ · _ - .. nab . __ c:. b o 
etc. Var och hur kan man till- nade detta dokument. forklarade det," säger han, "skulle jag nu 
bringa en fyra veckors semester sig villiga att för fn~1etens sak vara i besittning av $500,000 el..: 
bättre och billigare? offra "their lives, their fortunes ler mera." 

Om en deltagare i sällskaps- and their sacred honor." 
resan skulle vilja dröja kvar i Självständighetsförklaringen 
Sverige någon tid, kan han åter- var nu antagen men friheten 
vända när som helst inom två var icke vunnen förrän fem år 
år utan extra betalning för senare, då kriget var överståndet 

ocean. resa .. n .. · . . .. . . ·. I i och med Cornwallis' kapitula-
Detta ovanliga tilfalle att 11JU7 tion. 

ta av en härlig ferieresa till M å 11 g a illustra utlänningar 
Sverige med Kungsholm och att deltogo med entusiasm i kriget, 
som turist få skåda många ,av såsom fransmännen Lafayette. 
Sveriges största attrak1.ioner, till och Rochambeau, von Steuben, 
ett pris som ställer sig lägre än den tyske drillmästaren, . polac
några veckor vid en vanlig ame- kerna Pulaski och Kosciuszko. 
rikansk badort, torde locka mån- Tre svenskar gjorde också en 
ga som hittills på grund av kos.t- lysande insats som frivilliga i 
naden ställt sig tvehågsna. Rocham beai.ts kårer - Axel von 

För vidare upplysningar hän- Fersen, Stedingk och Adolf Pe
visas till Svenska Amerika Lini- terson, elen. sistnämnde seclerme~ 
ens annons. ra adlad (Rosensvärd). 

Det bör också påpekas, att 

0 · 0 f"lt · p·enn åtta av de femtiofyra undertecF rohgt pa gruv. a I . , .n; 

J.JJ ..t. y Ul.L.L.LW 

I en sammanstötning mellai1 
polis och· sträjkande gruvarbetare 
i Arnold City, Pa., den 24 juni 
dödades en person och flera så
rades. Den döde var en åskådare. 

rino-en voro av utländsk börd. -b 

För oss svenskar torde svensk
ättlingen John Mortons namn 
vara av särskilt intresse. 

Originaldokumentet . överläm
nades till statscieparteI11entet, då 

Graf Zeppelin startar sin
polfärd i slutet av juli 

Flygskeppet Graf Zeppelin 
skall börja sin nordpolsfärd i 
slutet av juli. - Mötet mellan 
"Graf" och vVilkins undervat
tensbåt har uppgivits, emedan~" 

"N autilus" som bekant genom 
sitt missöde på Atlanten blivit 
försenad. Grafs resa blir en ve
tenskaplig expedition; fotografi
er skola tagas för kartläggning, 
geografiska data samlas o. s. v. 

detta organiserades 1789. - År 
1823 lät John Quincy Adams ta
ga·. en del kopior av dokumentet 
men 1.1nder proceduren blev origi-
.. .,.., 1 + ·11 °t .'!. • + D -
A-..l<...J...l, .. -:t.. .1.ll.U ttcr..h":il'J.l.f; ......... • .1...J:'-' V 





SVERIGE-NYHETER 
VÄRMLAN,DS LÄN 

104 år fyllde den 10 juni 
Värmlands äldsta och landets 
sannolikt näst äldsta invånare. 
änkefru Karolina ·Andersson, 
Stavn3.s. 

* * * 
VÄSTERNORRLANDS LÄN 

Härnösand-Sollefteå järnväg 
till staten. Vid bolagsstämma 
nyligen med Härnösand-Sollef
teå järnvägsbolag beslöt stäm
man uppdraga åt styrelsen att 
ingå till vederbörande statsmyn
digheter med framställning om 
statens övertagande av järnvä
gen i fråga. 

F. landsfiskalen friga~s men 
fick ånyo fängelse. Förre lands
fiskal Thor Carlen, Tåsjö, har 
den 2 juni av Fjällsjö tingslags 
häradsrätt dömts till straffarbete 
i ett år, fyra månader och fem
ton dagar med ett års påföljd för 
tillgrepp och förskingring av yt
terligare skattemedel. Carlen å
dömdes i fjol ett år och fyra må-

SÄLLSKAPSRESA 
TILL SVERIGE 

En 7,000 mils havsresa 
En härlig lusttur genom Sverige 

27 DAGAIR FöR $198 
Alla utgifter inbegripna 

Inga extra kostnader 
Avgång med nya lyxmotorfartyget 

JJ ungsholm0 

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

(eller senare) 
med "KUNGSHO·LM" båda vägarna. 

9 dagar 
dit 

9 dagar 
där 

9 dagar 
hit 

Hällskapsresan, under erfaren led
ning av en framstående svensk, går 
genom Sveriges fagraste bygder, med 
besök i ffiiteborg, Trollhättan, Falun, 
Rättvik, Stockholm, etc., och med ut
flykter till de mest sevärda platserna 
å dessa orter. 

Priset, $198, inbegi:iper oceanresan 
till Sverige och tillbaka i tredje klass, 
resor och. utflykter med tåg, båt el
ler buss, hoten ocll måltider, under 
uppehållet i Sverige. 

Passagerare, som önska stanna 
längre i Sverige, kunna återvända när 
som helst inom två ·år utan tilläggs
betalning för oceanresan. 

Oceanresan, tur och retur, minus 
sällska.psresan genom Sverige, $151. 

Begagna Eder av detta enastående 
tillfälle att .företaga en förtjusande 
semesterresa till gamla landet och en 
rundtur där till lägre pris än en nå
gra veckors sejour å ett amer~kanskt 
sommarhotell skulle kosta. 

Vidare upplysningar fås genom 

Svenska Amerika· Liniens 
närmaste agent eller kontor. 

GÖR SVERIGERESAN I AR 

RIKA 
LINIEN 

DIREKT 

TILL 

PUGET SOUND POSTEN 

[ n~ders straffar bet: sam: avs~t:- Och nu tyckte han att han såg långt härifrån. . • J ~g ~iclc slita I 
111ng, men blev v1llkorl1gt fng1- hennes suckar. ont. En dag ville Jag mte vara 
ven. då tre månader och nio <la- Han betraktade henne for- där längre. Jag var fjorton år, 
gar återstodci av strafftiden. Un- skande. men liten och mager av alla um
der tiden upptäcktes de nya för-I - Mitt kära barn, sade han bäranden. En dag gick jag ifrån 
skingringarna. lågt, du skulle inte sörja så . . . skräddaren och begav mig ut i 

Sinnessjuk anlägger skogseld. - Men snälla morfar, avbröt världen på egen hand. Jag kom 
Skogseld härjade den 31 maj ett Gerda, jag sörjer ju inte! till en stad. Jag hade aldrig va-
tiotal tunnland vacker ungskog - Du är i alla fall ledsen . . • rit i en stad förut och visste in-
i Kvisselbäcks Mon under Böle Gerda vände sig bort ett ögon- genting om hur livet var i en 
hemman, Junsele. Hela byn var blick sådan. Jag hade tänkt att jag 
starkt hotad men räddades tack - Nåja, svarade hon, litet led- skulle söka arbete i staden och 
vare rådigt ingripande. Skogen, sen kanske. Men det går väl jag gick från elen ena till den 
som var försäkrad, tillhörde över ... så småningom . . . andra, men alla skrattade åt mig. 
hemmansägaren J. Högberg, Bö- - Så, så, så, lugnade morfa- Jag talade inte som de, jag kun
le. Elden hade av allt att döma I dern. så ska man ta det. Det de inte uppföra mig som de. 
anlagts av en 20-årig sinnessjuk gi\r över. Alla sorger gå över. Och så blev jag hungrig. 
yngling, som avvikit från sock- Man gråter en stund, så glöm- När jag icke ätit något på två 
nens ålderdomshem och sedan mer man och så är man glad dagar stod jag utanför ett fön-
icke kunnat anträffas. igen. Det är alltid så. Ingen ster innanför vilket man skylta-

* * * sorg varar i evighet. Och hjär- de med mat. Jag stod och såg 
VÄSTMANLANDS LÄN tesorger . . . på läckerheterna därinne med 

Arbogaindustri som utvidgar. Han smålog och nickade upp- brinnande blickar. Vad jag tänk-
A.-B. Svenska knappfabriken i muntrande mot henne. te har jag glömt. Det är så län
Arboga anhåller hos k. m :t om - Hjärtesorg, fortsatte han, ge sedan och man glömmer så 
ett manufakturförlagslån på 20,- gr1r också över. Naturligtvis är lätt. Men jag vet att jag stod 
000 kr. för fabrikationens ut- det allvarligt. Men ingenting är där länge och stirrade in i buti
vidgning. Fabriken är elen enda så allvarligt att man inte kan ken. Till sist smög jag mig in 
fabrik i Skandinavien som till- skratta då och diL Och du är och sträckte tit handen mot de 
verkar sten nötsknappar. Vid så ung . . . Se här - här ska frestande sakerna i fönstret. Just 
normal drift är dess nuvarande du få en liten blomma. Du ser, som jag ämnade gripa något av 
kapacitet omkring 45,000 gross det är en liten röd nejlika. När matvarorna med mina giriga 
för år men efter de nu planerade jag nu sätter elen här i ditt vack- fingrar, hörde jag en röst intill 
utvidgningarna skulle tillverk- ra hår, erinrar jag mig en dag mig: 
ningen kunna ökas till omkring för mitnga, många är sedan, när - Vad gör du? 
8?,000 .. gross med e~t till verk- I jag föste en ~iten röd nej lik~ i 

0 

Jag såg en flicka, ~lon v_ar tolv 
nmgsvarcle av omkrmg 140,000 'en annan kvmnas vackra har. ar, hon stod bredvid nug och 
kr. Sveriges import av stennäts- D[1 var jag också ung. Vill du betraktade mig med förebrående 
knappar uppgår f. n .. till omkring att jag skall berätta? ögon. Jag hade icke hört henne 
500,000 kr. om året. Gerda böjde tacksamt sitt hu- komma. Jag rodnade. 

* * * vud och satte sig på trädgårds- - Vad tänker du göra? frå-
.. REBRO L .. N stolen mitt emot morfadern. gade (]i ekan. Vill du köpa nå-
O A Men först vill jag fråga got? 

Kvinnlig ingeniör. Vid Tek
niska gymnasiet.i Örebro utexa~ 
minerades härom dagen för för-
sta gången en kvinnlig ingeniör. 
Hon heter Karin Nilsson och lär 
vara de första dam, som avlagt 
examen vid något av landets tek
niska gymnasier. Ingeniör Ka
rin har genomgått den kemisk
tekniska linjen och blivit före
mål för mycken hyllning .j hem
staden. 

Anhållen för mordbrand. En 
arbetare Johan Olof Olsson. i 
Mårsäter, Rammars socken, har 
arihållits för mordbrand den 9 
februari i lantbrukaren Karl Jo
han Jonssons gård i Hamrnars 
socken. Eldsvådan utbröt, me
dan ägaren var på tillfälligt be
sök i Motala och en stund, efter 
det även hushållerskan begivit 
sig hemifrån. Olsson har erkänt, 
att han anlagt elden, och att han 
blivit lovad ersättning härför av 
Jonsson, vilket denne dock på 
det bestämdaste förnekar. Lands-
fogden· har nu tagit hand om ut
redningen.· 

* * * 
öSTERGöTLANDS LÄN 

Vattenståndet i Rox:en står nu 
en och en halv meter över det 
normala. Betydande områden 
längs stränderna äro översväm
made och gärdesgårdar och tele
fonstolpar tyckas sticka direkt 
upp ur sjön. I Norsholm ligga 
ej mindre än 5,000 tunnland be

dig, återtog den gamle, vad Har- Jag drog mig mot dörren, för-
alcl har sagt till dig i dag. tvivlad och förskräckt. 

- Hur vet du ... ? - Jag är hungrig, stammade 
- Att du träffat honom? jag. 
-- Ja. I samma ögonblick kom äga-

- Det såg jag på dig, mitt 
barn. Och så är det en annan 
sak; du kommer alltid till gam-
le morfar, när, när ... 

-När? 
- När du år ledsen. 
Hon suckade. 
- Ja .. det är sant, morfar. Jag 

kan inte tala med någon annal.1 
. . . du förstår så väl allting. 
Mamma och pappa, ja, jag .kan 
ju inte säga något åt dem. 

- Nå, vad sade Harald? 
- Detsamma som alltid. O-

möjligt, omöligt ! Det är omöj
ligt för oss att gifta oss så län
ge han inte har .en plats. Säg 
morfar, varför är det så att så 
många människors lycka alltid 
skall vara beroende endast på 
pängar? 

- Det är en mycket invecklad 
fråga att besvara, mitt ban:, och 
jag är inte säker på att jag kan 
förklara saken för dig. Men när 
du vet att man måste ha pängar 
för att sätta bo och pängar för 
att kunna leva, då förstår du ju 
en del. 

- Ja, men varför är det så? 
- Det vet jag inte. Men det 

har nog alltid varit så. 

ren av butiken in. Han var far 
till flickan. 

- Gossen är h u n g r i g, sade 
flickan. 

- Då kan han väl gå hem och 
äta, svarade fadern. 
~Varför går du inte hem och 

äter? frågade flickan mig. 
Jag skakade på huvudet. Jag 

talade om att jag icke hade nå
got hem, att jag icke hade några 
pängar och ingen mat. Flic
kans far körde ut mig mumlan
de: här springer tiggare varje 
dag. Jag har ingenting att ge. 

Jag gick, men jag hade icke 
hunnit långt förrän flickan kom 
efter mig. 

- Är du mycket hungrig? frå
gade hon. Jag tycker så synd 
om dig. Vänta här en stund, ska 
du få se något. 

Jag väntade. E:fter en kvart 
kom hon tillbaka med ett paket. 
Senare talade hon om för mig att 
hon tagit maten i affären, när 
ingen såg henne. Hon hade stu
lit för mig, som hon inte kände, 
som hon inte visste något om. 

GÖTEBORG I tesmark och åkerjord under vat
- Dessa usla pängar ! Jag ha

tar pängarna . . . 

Nä, jag fick samma dag arbe
te i en annan affär. Jag var 
där i två år och jag såg ofta 
den lilla flickan. Jag talade ofta 
med henne. 

PÅ 
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ten, och man färdas med båt 
över invallningarna. Vid L.in
köping äro en mängd fält över-

- Se så, mitt barn, lugna dig. 

STOR BESPARING svämmade, bl. a. försöksfälten 

Låt oss inte tala om den saken 
längre. Snart nog får Harald 
en plats och då är det slut på 
dina sorger. Man måste ha tå
lamod, man måste förstå att be
härska sig. Vänta ska du få hö
ra vad jag har att berätta for 
dig. Kanhända ... nå, vi få se. 
Kommer du ihåg din mormor? 
Du var bara en flicka på fyra 
år när hon dog. Berättelsen 
kommer att handla om din mor-

å Tur- och Returbiljetter i Cabln, vid Tornby Alla betena äro 
Andra, Turist Tredje och Tredje Klass cl · cl d · 
~-------.:...------· 9n er vatten, men en an ra 1n-

l Aug.-15 Okt. I vallningen har hittills hållit. Det 
ser dock nu ut som om vattnet 

Nedsatta BilJ. ettpriser! · s~uue bryta ige1101~ även där, 
t da det oavbrutet stiger. 

Till Sverige <>ch tillbaka till 
Amerika i tredje klass 

KUNG,SHOLM och 
GRIPSHOLM _____ _ 

DROTTNING-
HOLM ___________________ _ 

$151 
$148 

på följande turer från .New York: 
KUNGSHOLM ............. 1 Aug. 
DROTTNINGHOLM ...... 11 Aug. 
GRIPSHOLM ............. 19 Aug. 
KUNGSHOLM ........... 29 Aug. 
DROTTNIN.GHOLM ........ 8 Sept. 
GRIPSHOLM, ............ 16 Sept. 
KUNGSHOLM ........... 26 Sept. 
Återresan från Sverige kan ske när 

som helst inom två år. 
--~~~~-~~~ 

Vanliga. biljettpriser gälla för följan
de tidigare seglingar från New York: 
Drottningholm ............... 16 Juli 
Gripsholm ................... 23 Juli 

För vidare upplysningar, beställ
ningar av hYi:tolats. biträde vit;! !!t· 
färdande av -nödiga papper, etc., hän
vände man 1>ig till närmaste agent 
för linjen eller till 
SWEDISH AMERICAN LINE 
209 White Bldg., 4th & Union, Seattle 
Hedberg Bros., 508% Bo. llth;. John 
Soley, 306 Fidelity · Bldg., F. C. Hew-

aon, 903 Paclflc A venue, Tacoma. 

FEMTON ÅR 
Av ISIDOR IDKS.T'AM mor och ... ja, och om mig, 

Gamle organisten i Svallvik förstås. .. . .. 
k k d 'tt ·t h d .. h Han knappte sma hander och s a a e s1 · v1 a uvu nar an 
0 G d kt k 0 cl han höll dem knäppta hela be-sag er a sa · a ·omma gaen e .. 

upp för gången i den lilla träd- 1 rattelsen. 

gården. På båda sidor om hen- * 
ne nickade blommor, i alla fär- - Det blir en mycket under-
ger, vita, röda, blå, skära och bar berättelse, sade han. En 
de doftade så ljuvligt. Och visst underbar berättelse om en kär
var hon väl en blomma själv, lek, som höll sig stark i femton 
men · . . år under den största oro, de stör.-

Hon var inte glad. J sta försakelser och många mot-
Den gamle hörde icke suckar- I gångar. 

na. men han förs.torl ,c;;:,!l mvrlu·:it I T .. -.:-... u"'l''t~ 1-.")'r"'.l ~t1 .f-:1'+t~O" nA~lr/l 

ha;1 såg så my~k~t: ha~ v-i~~;~- ~i{ I nä~:·~g· ~·äx·;;· :p;~- j~~-~r f~~ti~ 
mycket. Han visste att hon ic- än, men jag var fattigare då. 
ke kunde,. vara glad, han förstod Mina föräldrar, dem har jag al
att hon måste sucka om hon var drig sett. Jag vet inte vilka de 
en människa så som alla andra, voro. Jag var bara en fosterson 
med ett hjärta f~lt av känslor. hos en skräddare i en liten by, 

Under tiden log lyckan mot 
mig. Jag hade börjat spela fiol 
och en gammal man intresserade 
sig för mig. Han gav mig un
dervisning både i fiolspelning , 
och i annat, jag fick böcker att 
läsa och så steg min ärelystnad. 
Jag samlade så mycket pängar 
jag kunde och när jag var nitton 
år for jag till Stockholm för att 
studera vidare. Jag ville bli or~ 
ganist. 

Och nu får jag tala om för 
dig att jag redan då dyrkade den 
lilla flickan som om hon varit ett 
högre väsen. Hon var alltid så 
vänlig mot mig och hon var så 
intresserad av min fiol. Jag 
spelade ofta för henne och hon 
uppmuntrade mig i min föresats 
att sträva uppåt. 

Fyra år efteråt hade jag min 
examen. 

Jag kom tillbaka till den sta
den. Jag for dit mest därför att 
jag längtade efter att få se hen
ne - den lilla flickan, som nu 
växt upp .och blivit stora damen. 
Jag kände· knappast igen henne, 
men hon kände igen mig. Tänk 
dig det! Hon kände igen mig ef
ter fyra låga år! 

(Forts. sid. 8) 

.............................. ~,...~ ............. --
LIEN & SELVIG 

PHAR:MACY 
Skandinaviskt Apotek 

RECEPTEH V AR BPEClALlTJ!l'l 
Agenter fÖl' 

SALUBRIN, HASBELRO.TS Jll!RN· 
VIN och FLUSS PLASTmR 

MAIN 7314 
1026 Tacoma Avenue South 

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

SVENSK FOTOGRAF · ~ 

NEIGHBORHOOD 
FILUNG STATION 

15th & K St. 
Alfred Iversen Main 

Gilmore, A viation and 
Texaco Gasoline 

Fisk and Samson Tire5 

GEO. J. WEILER 
SKRÄDDARE 

l 

(1:.~ 
~~ rnsättning av nytt foder I damers 

kappor och herrars .rockar 

2nd Floor Puget Sound Bank Blg. 
Specialitet: Barnfotografering. 

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

r BÄSTA GLASÖGON "! 

~ 
från .$1.00 till $5.00 

(Varför betala mera?) 
Ni mäste bli nöjd, om icke byta vi i 

om glasögonen kostnadsfritt. 
E. S. GUDMUNDSON ! 727 SC Hol'"' Avo. Taoom" Wn. l 
~~ ..... 

1220 So. K St. Main 5638 

Tacoma Buttermilk Co. 
MJöLK och SMÖR 

Specia.lltet: 
Kärnmjölk - Cottage Cheese 

A .. E. PETER.SON, Prop. 

2140 So. Jefferson 

Sänd 

·~~-~:ii..i~ 

0 sas om 10 gava 

till . släktingar och •• vanner 

i 

emlandet 

p 'et oun os te 
1125 Tacoma Avenue 

Tacoma, W ash. 

VI FÖRSTÅ OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KACtlLEIN BROS. 
Tacomas ledande optiker 

906 Broadway 36 å.r i samma lokaler 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och Insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1125 Tacoma Avenue 
Tacoma, Wash. 

Undertecknad prenumererar härmed pli. Puget Sound • Po

sten för en tid av ett år. 

'D-.a.-··-...,.-... +!--~ ....... --!t&.-.- ~1 1\1\ 
._ 4. ""A_AW..i.AA"°'.1._U '-A'U.&A-.7-Q Y,E).I."" \.WA.JJ "1.L •UU', 

nämlutes. 
erlägges senare. 

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

Adr.- -··········-·-'····-··-··---·-·····--·"·-···-·--····-·······-········ 
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! Tacoma och Washington i 
~ . . . . . . . . ! 
~......-~~~~ 

Notis e r och nyhetsmeddelanden Sätt edra sparp~n_~ar i verksam~~ 
om vad som händer och sker bland med 6 pct. vmst i preferred certif1 
tandsmä_nnen uppskattas av oss och cates" i _Bratrud Mortgage &. Realty'I 
'införas beredvilligt i dessa spal~er. Corporation, 954 Commerce St. 
'På _grund :av_ föreko:mmen anle~:n:ns * * -* 1 
•Önska vi upplysa_ att det naturligt- • . _. I 
vis sker kostnadsfritt och med vårt Fader och son livsfarligt ska- ; 
tack. Skriv särskilt namn . och ad res- diade I kraschen melan en spår- 1 

ser tydligt, ty felaktig uppgift är · . .. 1 

värre än ingen sädan.-Red. vagn och en automobil nara I 

Vasa-logen Nordens sommar
utflykt, ämnad att hållas sönda
·gen den 21 juni, blev på grund 
av den ogynnsamma väderleken 
uppskjuten till söndagen elen 12te 
juli. Platsen blir den förut an
givna, Glenclawn Park vid Five 
Mile Lake. 

* * * 

Parkland i tisdags natt, blevo H, I 
F. Miller, bosatt vid N orth I 
Washington street, och hans 15- 1 

i'trige son Jack livsfarligt skada
de. Båda fördes till hospitalet,, 
där läkarne tro att fadern möjli-1 
gen kan räddas, men sonen av- 1 

led. Anton hade av okänd an
ledning stoppat mitt på spårvä
gen och blev av den ankomman- , 

I 

PUGE'l' SOUND 'POSTEN 5 

GRATIS: 
Arrow Trump $1.95 Ett dricksglas med varje kanna 

-a lustrous summer broadcloth shirt-in white and 
1in blue, tan and silver. 

Trump is guaranteed to fit you or your money back 

ARROW SANFORIZED-SHRUNK 

Only Arrow Shirts Have A'rrow Collars 

Dickson Bros. Company 
1134 Pacific A ve. 

ValhaUas utflykt i söndags till 
Glenclawn Park var, trots det o
stadiga vädret, ganska väl be
sökt. 

de spårvagnen slungad åt sidan' 1•-_,,...,,_....,.._ ............................ _ ..... .....,_ .... _,....,,_....,..,....,..,..,..,...,..-----:----------------r; 

< * * * 
Fjärde juli firandet i Tacoma 

kommer officiellt att fortgå i två 
dagar, nämligen lördag och sön
dag. Lördagen gives rodeo fö
reställningen å Stadium under 
American Legions auspicier, och 
.dagen kommer att avslutas med 
stort iyrverkeri på kvällen. Även 
ko mm er slagskeppet California 
att vara förankrat i hamnen. 
Söndagen kommer flygeskadern 
på ett 50- eller 60-tal aeroplan, 
som nu göra en rundtur över 
Vv ashington och Oregon, att be
·söka Tacoma fältet och giva 
uppvisningar under cftenniclda
:gen. 

* * * 
Mr. Carl Beurstrom, 307 So. 

17th street, avreste förra veckan 
över Great Northern banan till 
New York för att med Cunard 
linjen fortsätta resan till Sve
rige på ett sommar-besök. Vi 
·Önska lycka på resan och väl
kommen åter. Mr. B. köpte sin 
biljett genom F. C. Hewson, 903 
Pacific ave., som även ombestyr
·de allt med pass och dylikt. 

* * * 
M e d. h orgarebrev utfärdades i 

·måndags i elen tederala clomsto" 
len till följande födda i Sverige: 
Erik Gustaf Sjöström, Emil Jo
ban Sdm1dsten, E~1111y Cecilia 
Carlson, Thorsten Holmström 
'-0ch Nils \V, Beckluncl. 

* * * 

samt demolerad. De båda passa- des även högt och mottogs av i Dödsfall. C. F. Carlson, 66 år, 
gerarne i bi.len funnos inklämda publiken med stor tacksamhet. avled i torsdags natt i sitt hem 

hlancl vrakb1~arna. I --To~·sclagen elen 9 i_uli kl. 8 ~id ~0~1th_) street efter en n?c-
* * * e. m. halles en stor kongressde- l,et k01 t :sjukdom. Carlson J...0111 

Direkt v,ägförbindelse mellan! monstration då ett 40-tal office- till Tacoma direkt från Sverige 
Tacoma och Centralia förordas rare fr[m olika platser på väst- för 41 i1r sedan. De senaste 
av Tacomas handelskammare och kusten komma att närvara och tjugo ären ägnade han sig åt må
d~ mellanliggai;cle städerna. Te- 1 delta~·a i ett ~ntressant progr~m j l~reyrket: Förut var _han en !ring 
n1110, Bucoda, \ elm och Raimer. av sang, musik och tal. l\!laJor I tid associerad med firman Sund
Pacific landsvägen, som nu ut- H. Madsen leder biträde! av bit- 1 berg & Nyman i det på sin tid 
gör förbindelseleden, går via 0- de horn- och strängmusiken. För- 1 mycket patroniserade Svea hotell 
lympia. Genom en direkt route summa icke att besöka armen! på hörnet av llte och Commercc 
skulle distansen avkortas med den aftonen, ty ni skall få god : street. Carlson var en sprfiksam 

V ar je Husmoder 
vet, att det är skadligt att 
belasta magen med hårcl
smäl t föda, ~peciellt under 
den varma årstiden. 

Bergmans Enkas Knäcl~e

bröcl r e k o m m eucleras för 
dess lättsmälthet - ett ide-
aliskt sommarbröd. Finnes 
i alla välsorterade affärer. 

A. J. Wolff & Sons, 
N, W. Diatrib. 

Tacoma. Wash. 

Coast Housewreckers 
Dealers in 

Paint, Lumber, Brick, Doors, 
Equipment. 

Windows and Fuel 
Plumhing a!Hl Seeond·Hand 

Main 6035 - 17. & Tacoma Ave. 

13.Yz mil. . b~hållni1~g; a: ckt. Inträdet är I och förekmnm_ande man ~ch ha~ 
-~ * * fntt. HJarthgt vaJkommen ! de en stor vankrets. Han vai 

Mrs. C. A. Miller har inbjudit, * * * I medlem av Vasa orden. Han ef-

Köp et tpaket i dag. ...............--. ......................... ~ 

i BRANDFö.RSÄKRING medlemmarne i kvinnoförenin- Död vid autostyret. Mrs. Bes-
1 
terleves av hustrun Bilda, dot-

gen inom svenska lutherska kyr- sie Haskins, en bland Tacoma I tern Mrs. E. A. Peterson samt 
kan till sitt trevna sommarhem societetens mera välkända da- ! sönerna ,A. vV. C:ulson, 0. E. 
vid Reclondo Beach för en dags mer avled i lördags kväll, då i Carlson och Lester Carlson. Be
förlustelse, fredagen den 10 juli. hon' var på hemvägen från ett I gravningen förrättades i lördags 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 i de bä-sta och pä_u_ tligas-te bolag. 
Ni kan alltid vara viss om acku· 
ratess och redbart bemötande av 
de bolag jag representerar. 

~ FRANK EKBERG 

ler brottningens slut steg F. 
ombord i ett flygplan för att di
rekt fara till Chicago. Mrs. Fri
berg har många bekanta och 
vänner i Tacoma, sedan hon i 
vintras var pil besök härstlides. 

* * * klubbmöte i Burton å Vashon 1 frrin C. 0. Lynns kapell. 
För silverfrågans lösning be- Island. Hon körde sin stora i - Matilda Tylen, 66 år, avled 

slöt Tacoma hanclelskarnmaren auto-sedan, i vilken ett antal av i torsdags. Hon kom till Tacoc 
vid denna veckas möte att upp- hennes väninnor iJkte. Halvvägs ma för 43 år sedan och var bo
mana President Hoover att sam- från Burton till Tacoma färjan 1 satt i familjehemmet vid East 
mankalla en internationell kon- sjönk Mrs. H. plötsligt tillsam- 1 3rd street. Hon efterleves av 
gress snarast görligt. Fri\gan man vch släppte styret. En när- I dottern Hulda, sönerna Harry 
om silvervärdets stabilisering har sittande dam satte på nöclbrom-, och George och tvft systrar i 
visserligen trängts åt sidan av sen och stoppade maskinen. Mrs. Sverige. 

Turkisk fabel 

En vacker kvinna gick på en 
väg då hon upptäckte att en man 
följde efter henne. 

- Varför följer du efter mig? 
frågade då kvinnan mannen. 

- Därför att jag är kär i dig, 
svarade mannen. 

moratorie-förslaget, men 1'.an~e.ls- Haskins hade träffats av slag- i ~ Joseph A. J oh~1son, 7.6 _lir 
kammaren uttalade som sm as1kt anfall och var <löd vid ankom- gam mal, avled i sondags 1 sitt 
att de båda problemen i viss sten till färjan. Hon var 59 år 

1 
hem vid South State street, där 

·mån sammanhöra vad beträffar_/ aammal änka efter förre post-_ han i åtskilliga år bedriv_ it kol-, 1 .. 
11 

_ cl·et vacl·i·ai· :
1
· 11 J·aO' 

. . . . b' ' 1 _ , 1011 ar 1y \. . "' - e c:: , 0 • 

d:n _ ekonomiska situat10nen 1/ I mästaren H. i South Tacoma och 
1 
uch --~edhandel. Han ,efterle~'es hon kommer efter. 

vadden. efterleves av en son och en dot- av sonerna Lee och Carl, dott-

- Då skulle du se min syster, 

* * * ter. __ rarne Mrs. Roy N clson i Se-

.
p a-stor c_ arl A. Högnander från I _ _ "' * _* ' •• attle samt Kate, Emily och An-

Minneapolis, kommer att predika . . ' . . na i Tacoma. 

Mannen vände sig om och såg 
en ful kvinna, varför han blev 
förargad och sade : 

--- Varför ljög du för mig. 
- För att se om du talade 

i lnsurance, Notary Public 
.1 939 Commerce St. 'I"acoma 
~~......-~------~~~ 

GYNNA VARA 
ANNONSÖRER! 

Try the 

Hillcrest Meat Market 
1214 So. K St.-Main3490 

FREE OELIVERY 

Service Always Our Motto 

- . _· l 
20 proc._ents _avslag- _ p-å damers' •. !kappor och klädningar. 

Pantorium Cleaners 

PARKLAND LAUNDR'i · 
Phone Mad. 145-J-1 , _ 

---------------~-~~ 

f Till "SNOWDRIFT" 
i Svenska Missionstahernaklet nu _ En fur~e 1 kvi~n~hattln, ~Irs: I - Mrs. Anna M. Anderson. 
på söndag f. m. kl. 11. Svenska I~:ene Wilson, 3::> ar, ovei.'foll. 1 148 f1r, avled i tisdags i sitt hem 
språket användes. Pastor Hög- sondags. med _en rakkmv sH: J i nordöstra Tacoma, varest hon 

Mrs. Edmund Aronson, 25 N o. nander vistas för närvarande - i grannkvmna, Mrs. ~· Owens 1 varit bosatt i 13 år. Hon var 
E street, har inbjudit Cirkel 11 :r dessa trakter och deltager som ett apartmenthus vid Market medlem i Scandiriavian Frater-
1 av Tabitha föreningen till sitt talare och ledare i North Pacific street_ och ti~lfogade henne s~å- nity och efterleves av sin make 
bem tisdag kväll kl. 8. Missioilary Bible Conference, vil- ra kt~ivhugg -1 11 :~_vudet ?ch bro:- Albert, sonen Gösta, döttrarna 

sanning. Om du varit kär i mig 
hade clu väl inte vänt dig om för 
att se efter den andra kvinna11? 

Gynna våra 

> för all slags skandinavisk mat. 

~ Olaf Schei, Ägare 
! 1918 Westlake Ave. Seattle 

----~~ 

* * "' ken hi'dles i Drape1:'s Salt \Va~er t~t sa. at_t_. 1'. 01~ to_rd~~ till ho;;1~i- Ragnhild, Doris och Alice samt ANNONSÖRER! / "'"'"'""'"--.-""·''""'""''"'""""""'"' ..... ~ 
Park nära Des Momes. Alla 111- t,ilet i kntisl,t tilbtdnd. D_~n 'modern Mrs. Augusta Malm i, -~~---~~ ........... ~ T~E VALHALLA Äkta danskt smör och kärnmjölk 

•Crystal Creamery, Crystal Palace Pub 
li_c Maritet, llth & Market. 

* * * 
t . , . l, I"]· , d to :·1- ras_ ande cla_ mei_1 en _ne_gress, for- S . ; ( Fountam Ice Cream and r,unch. 
1 esset ac e Ja sas essu 111 va . . . .' venge. ~ DAY CITY MARKET Soft Drinks, Beer on Draught, 

, komna att deltaga i nämnda kon- lies i~·ll· stadsfangebet. ?nellen * * * U i C1nnilies. !obacco, Cig~_rs •. e~c. 

Piercc co.~mty kommer i:1~cn i:u- m. och 7 :30 pil kväiien. Tre uppsrntt 1 tylJan och villan. ~ Highest quality of. fresh and t Anderson & Hegglund g 
blik aul:t10n att hållas 1 ar, till- möten på söndagen: kl. 11 f. m., * * -1< > smoked meats at reasonable prices C .,....,.,..,-_..,.".....,._..,,........,.,.........,....,........, ........... ,...,...,....,t 
kännaeer countv skattmästare kl < :::icl1 ;~ ·30 e 111 N . llt . ... ..t k I Ship your Veal and hogs ta us. jf ----~-~ ~ .; .. • v • • • atJone -1ngemors1no e 'Om- ----- · 
James Tallant. 0 Han forklarar, * * * mer att hållas i Tacoma, början- 1144-46 Pacific Av-e. Tacoma CHEVROLET 
'R:t u~der. nu ra<lancle ~epr~s- Guvernör ~ch pastor konflik

0
t. de elen 8 juni och fortgående I ... ---~-~-""""· Köp Eder nya Chevrolet från 

s10nsticl, uikomsterna fran for- En ganska bitter kontrovers pa- f cl D 1 O' te tillhöran Tack Sandell 
.. • • • • _ -

0 
- • •• yra agar. e e,.,a r - .. 

salJJ1111gen .. tioligen. k n a P? as t gar mellan guvernor Hartle? och de American Society of Engin- Donoghue Chevrolet,_ Inc. 
skulle betacka utgifterna for an- Rev. MacCaughey, pastor i Ma- eers från alla delar av landet 9th och So. K Main 3390 

son metoclistkyrkan . härstäcles. hitväntas. Det är första gången ---------...................... --... ... ........,; 
nonsering och andra kostnader. 
Även torde det för countyets del 
vara förclela1<tigast att giya de 

Ekattskyldiga egen domsägarne 
anstånd till nästa år. 

* * * 
Luftpassagerareavgifternn mel

lan olika platser i Washington 
bava nedsatts, så att det numera 
ar nästan lika billigt att flyga 
som att resa på järnväg. Maher 
Air Transport Co. tillkännager 
följande p1:ise1·: Tacoma till Spo
kane $14, retmhiljett $25; Ta
com a till \V enatchee $9, retur 
'$16.50; Tacoma till Seattle $1.25, 
retur $2. 

* •* * 
Dorca·sförening1en inom sven

ska lutherska l:yr1rnn samlas till 
picknick dinner i Pt. Defiance 
park onsdag nästa vecka kl. 6 :30. 
Det blir en s. k. "pot luck din
ner." Deltagare böra medföra 
behövliga verktyg samt en mat
rätt. Kaffe, grädde och socker 
tillhandahålles av komiten. 

* * * 
Torsdag c. m. ki. 2 blir M rs, 

Charles Klang, 9419 .So. A strect, 
värdinna för 111e<1lemmar och 
vänner av kvinnornas missions
förening inom .s:venska lutherska 
'kyrkan. 

Pastorn beskyllde nyligen_guver- det notabla sällskapet hållit års- ............................... ~ 
nören för att under le-g1slatnr- konvc-nt_- i Norcl_v~i:stcrn och det I TACOMA TITLE 00. 
sessione1~. hava _vari_t med ~ ett kan anses som en synnerlig ut- Al~~. L~ciw~~r~ON 
dryckessallskap 1 _ et~ _hotell 1 C?- 'i märkelse för staden. Affärsses- ~ "Abstracts of Title" och "Tltle 
lympia, då en prol11bit1011srazz1a _ sionerna komma att hållas i ~ lnsurance" 

anstä'.ldes'.. ?~~ att hava avlägs- j \iVinthrop hotell, men utflykter i Main 2331 Bankers Tr11st Bldg. ( 

n~t sig clantrn:1 gen_~111 en bak- äro planerade till l\H. Tacoma Söndagen den Ste juni förevi-
1 

FULLKOMLIGHET L.....,............,,.....~ 
dorr. Gu vernore'.: fo~·ldar~r det och andra sevärda Puget Sound sas filmen "Inspiration" på K 
hela vara en lognhistona och platser.. J Street Theater. Kritikerna me
hotar pastorn med rättegång, om na att detta är Gretas bästa film. 

* * * han icke tar tillbaka sina ord. 
Detta vägrar den vördige A1n
dens mannen att göra, och det 
synes antagligt att konflikten 
mellan de båda stridslystna her
rarne slutligen kommer att ut
kämpas inför en eller annan 
domstol. 

En stor lufteskader, elen stör- 1 Även om man anser att Greta 
Garbo icke passar i en sådan 
film, måste man dock erkänna 
att hon sköter sin roll ypper
ligt. Förevisningen börjar kl. 2 
på eftermiddagen · och fortgår 
hela kvällen. 

sta som besökt Tacoma, hitvän
tas nu på söndag. Eskadern ut
göres av ett 60-tal aeroplan av 
olika fabrikat och storlek. Flyg
turneen är anordnad av \Vash
ington National Guard i sam-

* * * band med Mueller I--larkins Air 
Frälsningsarmen, 1114 So. 12th Co.. Startande från Portland i 

street, hade en mycket trevlig lördags förra veckan går flygfär
midsommarfest förliden onsdag. elen upp längs Columbia floden 
Lokalen var vackert smyckad 1,500 milL därunder flera städer i 
med björklöv och i mitten stod \Vashington och Oregon besö
majstiingen klädd i löv och blom- kas. Därefter återvänder eska
mor. Lokalen var till triing;;el dern till Portlancl och kommer 
fylld av midsommarstämda vän- sedan via Chehalis till Tacoma, 
ner och pil plattformen hade Va-

1

1 elit den är .bestämd att anlända 
sa-kören och kårens strängbarid söndag kl. 1 :30 e. m. Efter ett 
tagit plats. Ett storslaget och par timmars uppehåll å Tacoma 

p-a-ss-ancle program_ l_1t·fo-'rde·s· avlaero-fältet _med uppvisning_ - i 
Vasa-kören och strängbandets konstflygning fortsättes färden 
solo- och cluettsånger .uppskatta- till Seattle. 

* * * 
Från en brottningstävling i 

Seaitle i måndags måste derr 

namnkunnige sYenske brottaren 
John Friberg begiva sig huvud
stupa på väg till Chicago. Kort 
före brottningen, som gällde mii
sterskapet, fick F. telegrafiskt 
bud att hans hustru blivit ska~ 

dacl i en auto-olycka och svä
vade i livsfara. För att icke be
svika de 5- till 6,000 åski'tclarne 
fortsatte F. kampen till slutet, 
men han sade att det var den 
värsta han genomgått. Strax ef-

1;, 

'r 

Den nuvarande grad 
av fullkomlighet som 
uppnåtts av vår firma 
genom ständigt vid
tagna fotbättringar är 
resultatet av många 
års erfarenhet och ön
skan att giva en för
sta klass betjäning, -
Denna firma grundla
des år 1905, 

Vi ha bara ett mål: 
det att stå till tjänst 
för alla som påkalla 
vår betjäning med det 
mest m o cl är n a och 
tidsenliga anordningar 
som stå till buds. 

C.O.LYNN .CO. 
MORTUARY _ 

'!l>istinct ive V-funeral Service fil 1 

· 1'/wne:,Mafn 77'+5 
717 TACOMA AVE. 

.. .....__... -
Ed Sproules -Butter Store 

1146 Pacific Avenue 

Smör, Ost och Delika-
tessvaror. 

heYELLOW 
PENCIL 
with the 

DBAND 
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nen och lutade sig med klappan- Där uppe gripas de först av rak och stel som han står stör- stor fattigdom och var mycket 

'] l 
ll 

llndg!:~:ihnlln 1 ( 
GUSTAF ,FRENSSEN 

de hjärta mot väggen. hela stormens raseri. Gertrud tar på huvudet, under det att sjuk! . . . Han kan icke be-
Skulle han tala om gamla ti- lägger båda armarna om en knäna knäckas först mitt i fal- draga mig. Den fuktiga luften 

<ler? Framlägga skulden för smärt björk, som slagit rot där let!. . . i detta fängelse och mörkret och 
henne? Men då, då skulle hon uppe; den smala, arm tjocka Gertrud skriker högt. Men kölden och hemlängtan har för-
stöta honom från sig! stammen vaggar av och en. hcnhes röst liknar ett barns la!- dystrat mitt sinne ... 

Äntligen stamn)ade han: Där kommer åter en stormil! !ande i det vilda tumultet. Ned- Var.e detta nog, jag går ut i 
-Jag kan i dag icke vara öp- Där borta över havet kan man för sluttningen falla, rulla, glida den heliga striden ... i morgon 

(Forts.) Till och, med de döda stå upp pen mot er, Gertrud! Ni måste se den nalkas ... där har den oerhörda, oformliga massor av ... jag smyger mig fram som 
XVI. och mana dig till det rätta! Allt- hysa förtroende till mig. kastat sig över vågorna och för- sten, jord och träd med doft bu!- en tjuv i mörkret . genom 

Det nya året förde med sig en jämt talade du om din far och Då tar hon handen bort frf111 vandlat vattnet till sjudande ler eller med väldigt brak: mas- Hannover till Berlin . . . in 
förändring i väderleken. Omsla- din bror . . . Varför rycker du ögonen och ser på honom. skum, vågornas vita toppar slå sa störtar på massa; ett moln striden. 
get kom mitt i natten. Det kom till på det sättet? - Jag är svag mot er, sade i långa bågar över fördämnin- av damm berövar henne andan; Hans, greve Knee." 
bäftigt och plötsligt. Han hade lagt handen på den hon med ett rörande uttryck. - garna. lösslitna grangrenar flyga med .. Gertrud hade läst till slut. 

På morgonen hade blåsten bli- förskräckte· mannens axel och Jag kan icke visa den stolthet Nere hos Thorbeeken kämpa sina skarpa barr mot hennes hf1r Hon strök med handen över pan-
vit storm. Havet, som till följd skakade honom, hans röst förän- jag borde. Jag vill icke veta, de med stormen. Taket på den och kinder. I samma ögonblick nan; då känner hon något fuk
av den långvariga östanvinden drades, den var nästan gråtande. vad ni döljer för mig; jag litar stora ladugårdslängan, den enda träffas henne vänstra tinning av tigt och varmt rinna nedför tin
hållits tillbaka, slog häftigt mot _Kom, pappa! Berätta allt på er. men jag tänker pf1 er far. byggnad, som enligt gammal sed något skarpt föremål. ningen. Hon ser med ett likgil
fördämningarna. Under häftiga för mig! Låt mig veta allt ... ! - Vi resa vår väg, Gertrud! i landet är täckt med halm, har Därpå är allt förbi. Majestä- tigt, frfivarande utseende på sin 
rägnbyar rasade vinden i storm- Då for den gamle mannen upp, När han icke finnes längre, då stora hål, som stormen slitit. Tio tiskt, med långa, djupa andetag röda hand. 
ilar över marsklandet och stöt- hans ögon stirrade glanslösa och återvända vi. eller tolv människor försöka för- far stormen över det ställe, där - Jag blöder, säger hon till 
te mot den gamla sandkullen och förvirrade på sonen. IIon .lade åter handen över gävcs att genom pålagda bräder ännu för en halv minut sedan de sig själv. 
tornet, tills han tjutande for upp _Berätta? Det? . . Ack, ögonen och andades tungt. hindra stormen att rusa in i väldiga murarna stodo. Nu är Bakom sig hör hon skyndsam-
i de rägndrypande. granarna. du ... du ... narr! - Jag känner mig mycket be- byggnaden; bräclerna flyga ur han b~segracl, den trotsige. sällen, ma steg ... ett rop av förskräc-

Mitt i natten störtade en mas- Då vek sonen tillbaka. klämd, säger hon sakta, - jag deras stelnade händer, slfi emot som i sex hundra i'ir spärrat vä- kelse. Christian knäböjer bred-
sa sand ned i "Vita knäet" utan _Då vill jag försöka ett an- kan icke giva er ett bestämt varandra och falla ned pi'i det gen för vinden på hans väg inåt vid henne; han hinder sin näs-
att någon märkte det. ty på mor- nat sätt . . . Vi skil ias ... Gud svar. nva stallets fönsten'amar av landet. duk om hennes panna och om 
gonen gick ingen d~n bottenlö- hjälpe dig, fader .. '. Därpå utbrister hon i häftiga järn; glas~kärvorna flyga nmt Gertrud har sjunkit på knä vid håret, som styvnat av blod. 
sa väg, som förde förbi dynerna. Där inne i rummet griper snyftningar. omkring. Thorbeeken står svär- björken; duken hon hade på hu- - Kära Gertrud, stöd er pll 
Då den dystra morgonen grydde, Thorbeeken med förstört ansikte - Jag hade tänkt mig allt så jande och rasande mitt på går- vudet har slitits av henne, stor- min arm! 
flöt en bred ström av gyttjigt efter vinglaset. annorlunda! Jag var så lycklig den. man kan icke höra honorn, men piskar hennes genomvåta, lVIen hon skakar på huvudet. 
vatten, uppblandat med snö och _Min stolte pojke! . . . Nu på julaftonen ... jag tänkte icke men man ser hans häftiga rö- upplösta hflr. Hon öppnar för- - Läs, säger hon sakta. Först 
is, pf1 vägen, som förde till sto- I går han från sin far . . åter ut pi'i. någonting ... jag glömde er relser med händer och armar; de skräckt ögonen och gTiper för vägrar han, men då han ser hen-
ra landsvägen; en timme senare i främmande land . . . Jag fär far och de gamla historierna. Nu förskräckta djurens bölande trän- sig med händerna, då lägges hen- nes stela blickar, i vilka förtviv
:Sippracle den sakta fram under aldrig se honom åter . . är det. som om en mörk makt ger genom vindens hrns upp till nes hand prt ett gulnat papper. Ian står att läsa, börjar han att 
<let gamla tornets fot, bortspo- Ned över hans uppsvällda kin- hölle mig tillbaka och sade: Gör dynerna . . . Stormen har kastat det om med allt större förvZming och 
Iande det ena sandkornet efter der rinna tunga tfirar; han ska- det icke! Där nere kämpar en ensarn björkstammen. Prydliga, stela med växande ångest att läsa. 
<let andra, snart gled en hel kar krampaktigt sitt gråa hu- Hon lade b:°1cla händerna på man med stormen; han har sti- bokstäver stirra mot henne . . . - Ett bedrägeri har skett! 
:Ström av våt, tung sand lång~ vud. ryggen och lutade ·sig mot ,-äg- git av hästen och leder elen vid Hon lägger vänstra handen på stammade han slutligen. 
samt ned i "Vita knäet,'' den _Jag vill sannerligen giva gen, som ville hon hålla sig fast, tyglarna. Gertruds blickar följa sin verkande tinning, lutar sig - Och Thorbeekeu vet där-
blev allt bredare och bredare, den .här flickan alla mina pän- och såg upp till honom med Htr- honom med et tvarmt, längtans- mot björken och läser pappe- om - och hans son! .. 
Dch där uppe vid foten av tor- ningar ! . . . Mina k~ira pännin- fyllda ögon. fullt uttryck. Hon smyger sig ret och förstår ett ord här och - Gertrud! · ·. · 
.net crai)aclc en förskräcklio- ÖI)P- gar- Då framstötte han med svf1- tätt intill trädet och Järrg·er sitt där. Det fladdrar s11 vilt för - Säg mig sanningen! 

b b ~ . • • '· b , 

ning, icke synlig för människo- Men så jämrade han sig åter. righet: heta ansikte mot den vita, våta stormen, och det skimrar för - Jag tror, att fadern vet det; 
ögon. Vinden for i vilda stötar _Nej, jag kan icke! Ingen - Nu 111~1ste jag beklaga, att barken. Hon rädes in i själen hennes ögon. h~ns .. uppförande mot er talar 
med vinande ljud mot de gamla, vet, varför jag icke kan, blott jag återvände hem! Christian Möller ropar något "Den 2 mars. '13. darfor. Men Hans.! . · . 
höga murarna. jag ensam .... Det är dyra pän~ Och därpå gi'1r han, skakande till de bfida. Han vill gi'1 ned Jag drager i morgon ut i främ- . - Han har ocksi'1 vetat det · 

Samma morgon stod sonen in- ningar, dyra pänningar ! O, så på huvudet, lik en som förtviv- till ekonomibyggnaderna, men mande land i kamp mot fienden. Jag vet det · .. 
för fadern och fordrade förso- dyra! Ja, om han visste det, så !ar om al It. kommer strax tillbaka. Han för- Det var en stormig herredag, jag Då bryter sig en man häftigt 
ning för gammal skuld; utanför skulle icke han heller säga: ka- * svinner mellan de drypande gra- stod ensam mot dem alla; ty in- genom granarna. Den gamle 
pressade Dora Thorbeeken sitt sta dem pä gatan . . . Jag har Och pii eftermiddagen rasar narna. gen vågade säga ett ord mot elen T.horbeekens sonson står fram-
huvud mot dörren; intet ord av betalt dem dyrt ... det är mina stormen allt vildare och vågor- Då kommer någon springan- man, som har sina bödlar över- for greve Hans' sondotter. 
det som talades där inne fick pänningar ... jag har ryckt dem na gå höga. Havet brusar och de efter honom; Frauke griper allt. Nu hava de förklarat mig Christian viker sammans pap-
undgå henne. ur djävulens egna klor. skummar och fräser under des:- efter hans arm. Duken hon ha- i akt och hava sökt efter mig i peret och går. Bakom honom 

- Herrgårdens affärer äro nu Han såg sig skyggt omkring. gisselslag. Vågorna upptorna sig, de på huvudet har glidit ned i tre veckor. De hava genom:mo- förklinga orden i stormens brus. 
ordnade, sade Hans Thorheeken. - Ja. om det icke hade va- allt högre och högre kasta de nacken, vinden spelar fritt i hå- kat alla de förfollna rummen, Då han ser sig om, håller Hans 
Nu skrida vi ti.1Lde1L.anclra. sa: .. rit .... .c sitt vita skum . . . ret, som slår henne i ansiktet. men i valvet under det gamla Thorbeeken den unga flickan i 
ken ! Under tiden går Hans Thor- Gertrud lutar det blonda hu- hon ser ängslig upp till honom tornet, dit kom mo de icke. Stäl- sina armar. En dräng från går-

- Den är för gammal, säger beeken nedåt landsvägen. Han vudet mot handel} och lyssnar och stiger: let är bra för en flykting; det den i marsklandct håller stilla pi.\ 
jag dig. Varför bringa till liv vill till Trude Knee. Vinden ja- till den ra~ande stormen, som _Jag vet icke. vad som· fat- finnes ett par öppningar i mu- sin häst ett stycke därifrån, en 
döda historier? gar honom framåt mot dynerna, viner kring huset. Då störtar tas Trucle, hon är så tyst och ren, till hälften betäckta av annan häst leder han vid tygeln; 

- Tyst! . . . En orättvisa mot tornet, och hans förvirrade, 'Frauke in i rummet. sorgsen; jag är rädd! ljung, men ingen kan finna dem, med förvåning ser han på grup-
blir aldrig för gammal att gott- upprörda tankar följa med. _ Trucle, Jämna nu dina dystra En häftirr vindstöt. kastad åt emedan de ligga under tornet, pen under björken och rider där-

g_öras ! .. ~·re~e. Hans' so. ndotter I - Tn.1d~ .. Groode. '. .· sä.ger h~n ft'.nd.eringar, och kom .. med, så ~å sidan av to~net, far tj~ttande ge- där sa.~dl~ullen stupar. b~an~. ne~. i~råi_i ~1edåt 1~rn,rsklandet. Men 
f!nnes 1 dm narhet. Du ser, att sakta. _Ar det moJhgt,, att mm vi till dynerna. Dar borta ar nom granarna och driver Frau- En rnanmskofot kan icke latt fa Christian skakar dystert och 
hon är fattig, under det du le- ungdomsdröm på detta sätt skall full översvämning, säger V oss! ke in i de våta grenarna. I rät- fäste där. Men jag kan det, jag sorgsen på huvudet. 
ver i överflöd. gå i uppfyllelse? Christian Möller .följer med ... tan tid sätter hon ])lida händerna är ju också en Knee. Och om Gertrud hämtade sig snart från 

- Har väl jag stulit något? Och han skyndar framåt; hans Och så gå de. De båda flic- för ansiktet; men ändå tränger de skulle finna mig-, så släpper sitt anfall av svaghet. 
Jag var icke ens född; Pappe,- lijärta klappar, när han tänker korna vid Christians arm. Frau- ett klaaoljud över hennes läppar. jag mig i Guds namn nedför - Släpp mig! sade hon ton
ret är borta; jag vet icke så no- på den älskade, som han är på ke lägger sin hand mycket lätt Med 
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ett språng är Christian sandsluttningen; det går nog löst, - synden står emellan oss! 

ga, vad det stod i det; du vet väg till. Och därpå tänker han på hans våta rägnkappa; han vid hennes sida; han löser det bra, då är jag inom kort vid ha- · . Min farfar har talat till mig 
det heller icke. . på den gamle mannen, från vi!- skall icke tro, att hon behöver våta htiret ur grenarna och !äg- vet, där Jörgen Thorbeekens båt . · gå! · . · 

-Jo, jag känner innehållet. ken han lösslitit sig; och en stöd. o-er sin arm om hennes hals. Han ligger. Han förstod icke hennes ord, 
--, Du bar misstagit dig. känsla av ångest kommer hans Christian söker uppfånga ben- ;öker hennes kalla lilla hand och Varför nedskriver jag detta? han trodde, att hon yrade. Han 
- Du!? hjärtas slag att stanna: "Du nes blickar; . han känner sig så finner elen. Så går han med För dig, som en gång kommer ville lägga ~in arm om henne. 
Det ljöd hotande. Den gamle handlar falskt! Vad du ämnar besynnerlig till mods. Det är henne den· smala vägen i1er; hon att Jäsa det! Du skall giva mig · - Nej ! skrek hon och tryckte 

mannen vek tillbaka för sin son; göra, blir inger, försoning. Om första gången hon gfö· vid hans lutar huvudet mot hans. axel. svar plt den frågan - ty du skall sig uppåt björken. - Ingen 
hans röst, som förut var.it så ut- du gör greve Hans' sondotter till arm. Den lösa klädningen smy- Där uppe vid björken har stor- kunna det: Är Jörgen Thorbee- Thorbeeken får vidröra en Knee. 
manande, var nu gråtmild. din maka, är därmed skulden ut- ger sig tätt åt kroppen, och det men nfitt sin höjdpunkt. Det ken, min förvaltare, en ärelös Allt, vad ni ha, är stulet, och 

- Jag vill bjuda henne 50,000 plånacl? Skall elen icke hotande ljusa håret ringlar sig kring den ljuder som gälla skrän, som vil- skurk, eller är han min trogna- du ... du vet det! Jag ser det 
kron?r . . . Jag kan icke! Jag, stå emellan er båda?" trotsiga pannan! da djurs tjut. Frän ruinen kom- ste vän? på dig. Och du sade intet där-
k::rn icke! I Han skakar på huvudet och Frauke stryker hånet ur ansik- mer .Jet som en klagan från on- Hela min egendom har blivit om! 

- Det är g~~clets förba1:nelse ! vet varken ut eller in. tet och ser vänligt upp på ho- cla andar. Det har blivit rnörl~t, konfiskerad, emedan jag stått i - Det var min far! 
- J~g har hangt fast vid gul-: ., * nom; då böjer han sig ned till fastän det är mitt pti. eftermid- förbindelse med preussiska offi- - Och jag var elen beclrag1.1~ ! 

<let fran barndomen! Jag har I Då han därför nu står framför henne, och tack vare stormen dagen. Då och då lossnar ett cerare. Jag såg aktstycket i - Jag ville föra dig till ära. du 
det i arv efter ii:in far. Kan jag 
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. henne, saknar han all s~k. ·erh~t, kunna .de. samt:la n~ed varancl:a·. stycke av muren, det faller ned n~tt, då j~g u_nder en vild snöy. :.a skulle ~li .min ~~1strn. Kärleken 
handla 1:1ot 111111 natur? . . . han stammar och kan icke se _Vill du ga sa med 1111g. vid foten av väggen och rullar vagade mig till Thorbeeken. Dar kom mig att glomma allt. 
Hans, 111111 ende son! henne in i ögonen. Frauke?. ned i djupet. SHi nu fast, gam- har jag stritt en svår kamp, och - Och så kunde du med sken 

- Kalla mig icke så! - Jag Och även över henne smyger Hon ser något tveksam ut. la torn! Om du består provet jag vet icke, om jag segrat. av rätt komma ttt mina pännin-
forclrar, att du meddelar asses- sig en fruktansvärd ångestkänsla - Ett litet stycke, säger hon i dao· sf:1. står du ännu länge! Thorbeeken rådde mig att för- gar .. 
som sakförhållandet; han får och en aning om något för- därpå, och skalken lyser i ben- D;~ är stilla . . . ett ögon- skriva åt honom, min förvaltare, - Gud vet, att därpå har jag 
bestämma, hur. mycket av din skräckligt; hon ser alltjämt fram- nes öP·on. blick. men så ... nu kommer hela min egendom; blott så kun- icke tänkt! Jag älskar dig, Trtt-
förrnögenhet, som måste åter- för sig Doras hatfulla ögon, ser -Ända till altaret, säger han han den vilda stormilen, till vil- de jag rädda den åt mig. Och de Groode .. det vet du! 
lämnas, och hur mycket du får alltjämt bilden av sin farfar, cm högt, då i detsamma en häftig ken' havet först hämtat andan. jag gjorde det, och vi flyttade ....,- Törs man tro en Thorbee
behålla · · · . han som flykting med nedlutat vindstöt far igenom allen. Nu har han nått gården i marsk- daton i handlingen tre år tillba- ken? Nej . . . Aldrig! Två 

Den gamle mannen skrek til1; ·huvud sitter vid bordet och skri- Han. släpper hennes arm och landet ... där ... ser du där! ka, och han lovade mig att tro- hava gjort det: greve Hans och 
det. var s~.m om han känt häftig, ver och den andre står bakom fattar hennes hand, och hand i Hela taket på den stora ladan, get förvalta mitt gods och åter- hans salig moder, och hava bli-
fys1sk smarta. honom och håller krampaktigt i hand sträva. de mot vinden. som hittills hållit sig, lyftes med lämna det till mig, .om jag en vit illa bedragna. 

- Det?! Det kan jag icke! ryggstödet. Vad skrevs pi'1 det- -· Gil vi till torn rummet:- frå- sina läkten och starka ekbjäl- gång fick återvända till mitt fa- ~ Trude, ditt sinne är förvir-
Det är omöjligt! . . . ta papper? gar Gertrud sakta. kar ... det slår över ... och clernesland; om icke, så skulle rat, du är svårt st1rad. Se, hur 

- Ja. cm .. ; .. , j De stoclo ensamma i veranda- Christian ser betänksam ut. störtar brakande ned pä gården han pil min befallning sälja allt- du blöder! 
Sonen tog nngra steg mot dor- 1 rummet mitt emot varandra. och I .f.\r ni rädd att ... ? frå- med en häftighet, som när en sammans .och bringa mig pännin- - Ja, sade hon sakta och lu-

r:n, elen lyssnande s.mög ~ig has-! han talar. Vad säger han ... ? gar Gertrud, och i hennes bleka vredgad man krossar ett glas. garna, där jag bodde i främrnan- tade huvudet mot stammen . ......,... 
t~gt Lort. Hon hörde icke de 1 Jfan säger. att han älskar henne ansikte stå sorg och bekymmer Djuren vråhii förskräckligt. Där de land. Och säg mig nu. dag- Jag är förvirrad; jag vet icke, 
sista orden, som kornmo tonlöst över allt annat, att han redan att läsa. kommer· han . . _ stå nu fast, lönare eller lärde, flicka eller vad man har gjort med mig. Jag 
från hans läppar. som gosse älskat henne ... Han "Om tornet störtar in i clag," torn! Akta nu ditt liv .. Trude gosse, lever ännu någon av släk- var, från det ögonblick jag såg 

- D?1 är allt slut mellan oss!! måste ännu en gång resa frl1n tänker hon, "så är det ett tecken Knee !' ten Thorbeekeri? Bo de i en dig, den lyckligaste kvinna i 
;rvin~a dig kan jag icke .. Du .. är hemmet . . . Han kommer nog till, att jag icke får hava något . Gertrud 1.ryckte sig i ångest- enkel stuga med tillhörande två/ världen. Så ville jag bli älskad! 
JU min. frii· l . . . Jag vd!e for- :011ust ig:eil ... rneu l1ail kan icke an skaffa med den siäkt, som j' full bävan mot björken. som böj- tm:nland jord - eller äro de Jag var på julaftonen s~t ren, s1t 
må dig att betala ditt livs skuld. resa utan henne. om hon vill föl- störtat det." . de. sig :,djupt för stormen, hennes herrar över hela det Kneeska lycl.;:ig som ängarna undei· him-
Då skulle du blivit lycklig. Nu ja med honom ut i främmande Och så gf1 de uppför den gam- ögon ~tirrade vidöppna på tor- marsklandet? Då säger jag er: meska julgranen. Alla ljusen 
kommer den att vila allt .tyngre land. la grangi\ngcn, som genom ung- nct. TI'är ... kommer stöten, Det hava de stulit! lyste så rent och klart. Men 
på din själ ... tills du dukar Ack, han kunde icke tala till skogen för -upp till dynerna. Till splittra1i~le allt, som när glas Nej, han är trogen, icke sant? sä kom det slag i slag över mig, 

u~~er ! .... \ arför rasade du så henn.es . hjärta, skulden .. stod där viinste:·. 01.11 cl. em 1.:öje1~ .sis.' .. t?r- s_lår mod.· glas och båda .krossas! I-I~n tr.yckte så Jast .n11
1

• n .hand. I ~ch n.u ~-1.· . jag, .. trnde Gr.oocle, 
pa Jll:af_t~ncn, .Vad h~de du s~tt. emella,n dem, •det. kan:~e ~:an. :~e:: t3ng-~ s:;g <lanfran bo~·3ar So~n .när en .. stor, stark man I Mm salig mor ha~: gJort honon: I .~llra. st~rsta nod, och . 111ge11 
vad 'V.ar det, som plagade chg ! Hon hade satt handen for ogo- V 1ta knaets branta slutt111ng. plotshgen traffas av slag och så mycket gott, nar han levde I h3alper 1111g, (Forts.) 




