
•••••••••••••••• •••••••t 
i PUGET SOUND POSTEN + 
t is the oldest Swedish week- + 
~ ly witll continuous publica- t 

west. Covers Southwestern 
Washington entirely and the 
Pacific Northwest generally. 

~ 
.~++++++++++++++++++~~.,...,., 

t Thru our Scandinavian pub· 
+ lkations you may reach a f greater numbeJ' of Scandina· 
+ vians iu the Pacific North-t west than thru any other ad-
+ vertising rnediu!ll. 
! Puget Scund Pul:>'.ishing I tion in the Pacific North- J 

++++++++++++++++++++W Published in the Interest of the Swedish Speaking Population of the Pacific Northwest 
t Company, 1nc. . 

++++lli~++++++++++++++++ 

41:STA ARG. TACOMA, WASH., FREDAG DEN 5 AUGUSTI, 1932 NO. 32 

MAYOR TENNENT ÄR 
GUVERNöRSKANDIDAT 

Melvin G. Tennent 

Det väckte icke ringa uppseen
de i politiska kretsar, då Mayor 
Melvin G. Tennent i onsdags till
kännagav att han kommer att 
uppträda fJOm kandidat för den 
republikanska nominationen till 
guvernör. Han är den tredje re
publikanske kandidaten och har 
till medtävlare guvernör Hartley 
och vice guvernör Gellatly. 

I sitt tillkännagivande kritisera
de Mayor Tennent den innevaran
de statsadministrationen samt för
klarade, att han skall söka ge
nomföra ett konstruktivt program 
för upphjälpande av det nuvaran
de svåra ekonomiska läget i sta
ten. 

DE Ol YMPISKA SPELEN 
I FULL GÅNG 

föRöDANDE ELDSVÅDA SITUATIONEN I TYSK-
1 CHICAGO LAND OFÖRÄNDRAD 

Ett hemskt b:reatursbål och förlust I Efter st01·miga riksdagsval kvar-
på $6,000,000 står Von Papen kabinettet 

680 svin, 218 nötkreatur och En blodig valkampanj i Tysk-
200 får innebrändes levande vid land avslöts i söndags utan avgö
en eldsvåda i Chicago, som i tors- rande seger för något av de 21 
dags ödelade fyra stadskvarter i ledande particn. Detta betyder 
stadens förnämsta faktoridistrikt. att Franz von Papes nya s. k. 
Det var den största åldsvåda, som "neutrala kabinett" kommer att 
hemsökt Chicago under de senaste kvarstå med den bålde krigsvete-

1 30 åren. Elden, som startade ge- ranen general Kurt von Schleichen 

I 
nom självförbränning i en hissap- som mannen bakom tronen med 
parat, rasade. i sex timmar trots diktatorisk makt. 
ytterliga ansträngningar av sta- Va 1 kampanjen kännetecknades 
dens halva brandkår. Skadan an- av stormiga uppträden och blodiga 
slås till över $6,000,000. Stör-1· konflikter på många platser, isyn
sta förlusten anställdes i Omaha nerhet i Preussen, där det upp
Packing Co.s etablissement, en gives att 100 personer eller flera 
bransch av Swift & Co. I Quincy I blivit dödade. Den lille men käcke 
Elevator Co.s magasin blevo en Nazi-ledaren von Hitler, som lovat 
milion bushels vete och majs, vär-1 att behärska Tyskland efter valet, 
derade till $560,000 lågornas rov. blev icke segrande men erövrade 

FlERA RADIOAPPARA
TER ÄN TELEFONER 

Fjolåret gynnsamt för Svel"iges 
telegrafverk. - Radio!icenser
nas antal överträffar telefon-
abonnenternas. 

229 säten av de 589 i den nya 
riksdagen. Detta vill säga att 
Hitlers styrka representerar 37 
procent av hela valmannakåren. 
Han kunde möjligen komma till 
makten genom kombination med 
något annat parti, men detta har 
han bestämt vägrat att göra. 

Av Tysklands cirka 44,000,000 
röstberättigade infunno sig 36,-
946,000 vid valurnorna och avgå-

För PUGET SOUND POSTEN från I VO sina röster. 
S. A. N., Stockholm 

1 
Det nya kabinettets program 

Telegrafverkets verksamhet un-1 avser att söka befria Tyskland 
der 1931 har uppvisat en jämfö- från de restriktioner, som ålagts 
relsevis tillfredsställande utveck- nationen genom Versailles freds
ling, skriver telegrafstyrelsen i traktaten samt att reorganisera 
sin i dagarna utkommande berät- och återuppbygga sitt försvar, så· 
telse för året. Ahonnentökningen vida icke trygghet tillförsäkras 
nådde visserligen icke upp till den genom avväpnande av andra mak
siffra, som kunde noteras för ter. 
1930, då antalet telefonapparater 
ökades med ej mindre än 27,142 
men den för år 1931 inregistrera-

2,000 ' atleter från 39 nationer I de ökningen, som uppgick till 23,-
deltagande 999 apparater, var dock större än 

under något annat år sedan kri-

EN MIDSOMMAR TRIPP 
l'EVERGREEN'STATEN 

Den 10de moderna Olympiaden get. Hela antalet telefonappara
öppnades i lördags i Los Angeles ter uppgick vid årets slut till 
i närvaro av 105,000 entusiastiska 546,453. Mot 118 nyöppnade sta
åskådare, den största folksamling, tioner 1929 svarade år 1930 194 
. som någonsin bevittnat spelens nya stationer och år 1931 ej min

F1·ån öster till väster över böljan
de präder och de mäktiga 

Cascade fjällen 

öppningsceremonier. Öppningstalet dre än 2~4 stationer. Sammanlagt I Reseslöldring för Puget Sound Posten 
hölls av vice president Charles funnos vid slutet av 1931 4,262 av .Ray Sande~·en 
Curtis, som frambar välkomst- central- och växelstationer. 
helsning å president Hoovers väg- Antalet telefonsamtal steg un- Det är en underbar resa, en 
nar till de främmande nationernas der året med 4 procent och upp- härlig väg, mer och mer bedåran
representanter, varpå en tio skotts gick till 823 millioner mot 791 mil- de ju oftare den tlilryggalägges. 
kanonsalut dånade och en kör på lianer året förut. Antalet av- Bevistande Washington State Col-
1,200 röster uppstämde idrotts- giftsfria samtal steg från 746 till lege i Pullman, ett litet samhälle 
hymnen "Of Virile Games." Där- 779 millioner, under det att anta- nära statens östra gränslinje med 
på följde en parad, i vilken de let samtal mot periodavgift visa- ett innevånareantal av 3,000, till-
2 000 utvalda atleterna från 30 na- de en mindre nedgång såsom en ökt med 4,000 studenter under 
tfoner togo del. Det tog paraden följd av en vid årets början vid- skolterminen, har jag genomrest 
en timmas tid att marschera förbi tagen revision av taxeområdesin- staten 14 eller 16 gånger under 
åskådare-läkaren. I delningen och slopandet av de min college tid. 

i förut gällande speciella taxebe- Ehuru man skulle kunna tro att 
De Olympiska spelen startades stämmelserna för vissa glest be- denna resa på något över 400 mil, 

i Grekland år 773 före Kristi fö- folkade delar av landet. Tack va- en stor del av vägsträckan begrän
delse och fortsattes oavbrutet i re den rikligare ledningstillgången sad av ödeland betäckt med Sal
över ett årtusen. Under korstågs- har antalet ilsamtal sjunkit och via buskar, vildkaniner och skal
och medeltiden upphörde de, men uppgick under 1931 icke till mera lerormar, skulle bliva tröttsam 
återupplivades "1~96. Sedan d. es~ I än 1 procent i den inländska och och ointressant, så har jag dock 
hava spelen halhts regelbundet i 1,9 procent i den utländska tra- funnit att denna färd över vid
olika storstäder i Europa och en fiken. str·äckta slätter och skyhöga berg, 
g_ång, å~ 1904, i St. Louis, Am:-1 T e I e g r amtrafiken gick under har ett fängslande behag ungefär 
rika. Vid alla spelen hava amel'l- 1931 tillbaka. Sålunda sjönk den på samma vis som "aptiten växer 
kanska atleter utmärkt sig och inländska telegramtrafiken med medan man äter." 
hemfört ett flertal priser. Många 3,1 procent och den utländska Ofta har det förefallit mig att 
hava även vunnits av svenska at- med 7,3 procent. I den inländska jag var den ende eller en av de 
!eter. trafiken voro ej mindre än 64 pro- få som haft denna uppfattning, 

Som vi förut omtalat är Sve- cent telegram på lyckönsknings- men min fader, gammal tidnings
rige väl representerat i de nu på- blankett. man, insinuerade att en skildring 
gående spelen. För rundradioverksamheten in- om min senaste resa över staten 

I tisdags vann den svenske tung- nebar året ingen avmattning. ök- via Spokane, Yakima och den nya 
viktsbrottaren Johan Richthoff ningen av antalet radiolicenser Nachez Pass landsvägen torde 
mästerskapet i tungviktsbrottning. var tvärtom icke oväsentligt stör- mottagas med nöje här i västra 
I onsdags vann finländaren Matti re än under de föregående åren. Washington. Så det är i denna 
Jarvinen första priset i spjutkast- Hela antalet radiolicenser uppgick tanke jag skall uppliva några 
ning, uppnående 238 fot. vid årets slut till 549,857 och är minnen och försöka delgiva en 

Som väntat var ha amerikaner- sålunda numera något större än liten reseskildring från materiell 
na tillvunnit sig största poäng- 'antalet telefonapparater. såväl som estetisk synpunkt. 
antalet. I de olika fotkapplöpnin- Det ekonomiska resultatet av Pullman, min utgångspunkt, är 
garna har ju den amerikanska de- telegrafverkets rörelse under 1931 sätet för Washington State Col
legationen.,ett rikt material, och var gynnsamt. överskottet, som lege, statens näst största lär
i de flesta tävlingar av detta slag 1930 utgjorde 25,1 milj. kronor el- domsanstalt, och är även ansett 
hemburo de hittills segern. Men ler 7,87 procent på det i medeltal som statens ledande vetecenter. 
bland amerikanerna märkas en disponerade kapitalet, ökades så- Det är ett jämförelsevis rikt litet 
John Anderson (diskus kastning), lunda till 26,2 milj. kr. eller 796 samhälle med fina municipala an
en dam med det skandinaviskt procent på kapitalet. Med anled- läggningar och belåtna borgare. 
klingande namnet Didrikson ( da-1 ning av detta gynnsamma resultat Enligt mitt förmenande är det 
mernas diskuskastning och häck- har telegrafstyrelsen på våren den enda fläcken i Förenta Stater
öpning) med flera. Svenskarnas 1932 kunnat genomföra ytterliga- na, där "old man Depression" ic
chanser i modern penta .. thlon I re taxelättna.· der, bestående .i ned- ke inpräglat och fastnaglat sina 
(femkamp) äro mycket lovande. sättningar av inträdes- och abon- envisa klor. 

I konsttävlingen, som hålles i I nemangsavgifterna för förhyrda Efter avresan från Pullman mot 
samband med Olympiaden har ledningar, varjämte telefonstatio- Spokane, ett avstånd av 90 mil, 
Sverige erövrat första pris i mål- nernas öppet-hållningstider på te- får man så långt blicken når se 
ntng genom David Walins tavla j 1egrafverkets bekostnad blivit ut- guldglänsande fält med böljande, 
"At the Seaside of Arild." ökade. (Forts. sid. 5) 

BONUS-VETERANER-
NA PÅ HEMVÄGEN 

BORAH I FAVöR AV 1

1

eoNE KUNGÖR SIN KAN-
KRIGSSKUlDREVISION DIDATUR 

ömkligt slut på lönlöst äventyr 

För en vecka sedan utdrevos, 
huvudsakligen genom polisens och 
militärens kraftåtgärder, de bo
nussökande krigsveteranerna från 
Washington, D. C., och sökte en 
tillflyktsort i den närbelägna sta
den Johnstown, som är högkvar
ter för stålindustrien i Förenta 

Frankrike skjuter skulden för de
pressionen på de amerikanska 
tullarna. 

Idahorepublikanen, · senator Bo
rah, som är ordförande i senatens 
komite å utrikesaffärer, föreslog 
nyligen i ett föredrag att en in
ternationell konferens omedelbart 
måtte sammankallas för behand-

Staterna. Där blevo de ganska ling av krigsskulderna. 
väl mottagna och erbjödos tempo- Hans förslag går ut på att an
rär lägerplats men beordrades ef- tingen revidera de allierades skul
ter några dagar av myndigheterna der till Förenta staterna eller ock, 
att lämna staden och begiva sig på vissa villkor, helt avskriva de
på hemvägen. samma. Endast genom en sådan 

Det rapporteras att den rika åtgärd kommer depressionen, som 
Bethlehem Steel Corporation lovat nu hemsöker hela världen, att 
betala resekostnaderna, vilka tor- upphävas. 
de uppgå till en betydlig summa, Världskonferensen skule utgöra 
enär det ännu finnes ungefär 7,- en direkt fortsättning på Lausan-
000 trasiga och utblottade vetera- nekonferensen konfererat med a
ner i det tillfälliga lägret. Så I merikanska statsmän, och att en 
detta blir slutet på ett annat av överenskommelse (hemlig) träf
dessa dagars misslyckade "kors- fats dem emellan beträffande 
tåg." I krigsskulderna. Med mindre A

merika medgiver revision eller 
kancellering av krigsskulderna 
upphäves nämligen Lausanneför
draget automatiskt, sades det. En 
dylik h e ml i g överenskommelse 
mellan de allierade och Amerika 

fEM=DAGARS ARBETS
VEGKA PROPONERAD 

Konferens skall sammankallas för I dementeras kraftigt i Washing-
förslagets behandling I ton. Men senator Borahs förslag 

pekar på, att Fören.ta staterna 
President Hoovcr har tillkänna- I icke ställt sig alldeles oförstående 

givit att han ämnar sammankalla 
en konferens av industri- och ar
betareledare för att överlägga om 
införandet av en fem dagars ar
betsvecka. Detta i avsikt att giva 
sysselsättning åt ett stort antal 
nu arbetslösa. 

Denna anordning, som kallas 
"New Hampshire planen," enär 
den redan tillämpats vid flera sto
ra fabriker där i staten, beräknas 
skulle bereda arbetstillfällen åt 
3,000,000 man eller flera över he
la landet. Vid fabrikerna i New 
Hampshire har det visat sig att 10 
procent flera arbetare kunna sys
selsättas genom arbetsveckans av
kortning till fem dagar . 

Commissioner Carl Ostlund, 

vars ursprungliga plan för coun
tyets understödsverksamhet äntli
gen har vunnit gehör och antagits 
som den mest praktiska. 

inför de vilkor, som uppsatts för 
Lausannepaktens giltighet. 

Mr. Borah betecknar Lausanne
pakten som det "viktigaste steget 
sedan kriget för den internationel
la handelns pånyttfödelse." 

Han å sin sida uppställde emel
lertid vissa vilkor för krigsskul
dernas kancellering, bl. a. ned
rustning (i Europa), guldstan
darns återupprättande, silverfrå
gans stabilisering i orienten, samt 
revision av Versaillesfördraget. 

Gentemot sen. Borahs förslag 
intog administrationen fullkomlig 
tystnad. President Hoover läste 
konceptet i sin sommarbostad, 
men avstod från att yttra sig 
därom. Denna tystnad kallades i 
pressen "väl studerad." 

En rätt livlig propaganda för 
krigsskuldernas kancellering har 
nu börjat i pressen. Även denna 
propaganda är väl studerad, ty 
det antages på högre ort, att den 
allmänna opinionen icke är i fa
vör för avskrivning. Så det gäl
ler nu att övertyga folket om 
kancelleringens nödvändighet för 
depressionens upphävande. Hit
tills har Wall Street med händer 
och fötter kämpat mot kancelle
ring. 

Den 24, eller dagen efter publi
seringen av sen. Borahs förslag, 
yttrade förre franske finansmini
stern Pierre Flandin i ett radio
tal i Paris, att villkoret för de-

Homer T. Bone 

I sista minuten innan tidningen 
går till press ingår meddelande om 
att den populäre 'J'acoma advoka
ten Homer T. Bone har tillkänna
givit sitt beslut att söka val till 
förbundssenator på den demokra
tiska vallistan. 

Tillkännagivandet kom knall på 
fall efter rapporten om ett möte 
i Seattle där Mr. Bone talat inför 
en samling på 10,000 personer, vil
ka på det enträgnaste gåvo till
känna sina krav på att han upp
träder som kandidat. 

Hans motståndare bli förutom 
nuvarande senator Wesley Jones, 
som söker återval, demokraterna 
Lloyd Black från Everett och Ste
phen Chadwick från Seattle. 

I sitt tillkännagivande yttrar 
han bl. a.: "Jag har dragit mig 
för att taga steget ut på grund 
av de pänningestarka intressen 
som kämpa å motsatta sidan. Men 
på samma gång har jag funnit 
uppmuntran i det faktum att det 
allmänna folket aldrig sviker sin 
förkämpe när de en ,gång lärt inse 
att hans kamp är deras kamp." 

KRIGSSTÄMNING RADER 
I SYDAMERIKA 

Bolivia och Paraguay i full fart 
med vapenrustning 

Ånyo ha ett par av de hetsiga 
sydamerikanska nationerna råkat 
i en konflikt, som till synes icke 
kan biläggas utan krigsutbrott. I 
själva verket har kriget redan 
startat, i det de båda länderna 
vardera mobiliserat sin vapen
makt. Det är grannrepublikerna 
Bolivia och Paraguay, som stå re
do att draga blankt mot varan
dra. Tvisten gäller besittnings
rätt av Gran Chaco distriktet. Det :KVINNAN I KRJ<::UGERS LIV I pressionens upphävande är, att 

HAR SKRIVIT SINA MINNEN tullmurarna nedrivas. Han bekla- är ett område, som beläget på 
. gade att reparationsfrångan till gränsen mellan de båda länderna 

"Kvinnan i Kreugers liv" fru ,. synes ohjälpligt intrasslats i nu är föga bebyggt, nästan en 
Ingeborg Eberth, har nu skrivit krigsskuldfrågan, så att de icke vildmark, men som säges äga ut
sina minnen från samlevnaden kunna behandlas var för sig. Men. m:1crc1entligt rika mineral- och 
med "världens störste svindlare." som saken nu i alla fall står, blir andra naturliga resurser. 
Enligt uppgift från förlaget lär det nödvändigt för Amerika att 

·· · · k 11 . · . På diplomatisk väg göras kraf-varldspressen ha slagits om pubh- ance era kngsskulderna. Ick<J . .. .. .. 
ceringsrätten. Hur det är med nog därmed, Amerika måste även ~iga fo~~ok att me~la och avvar-
a k k I · l" t .. k · · t ll T 1. t . Ja en vapnad konflikt. Represen-en sa en s o a vi a a vara osagt. san a srna u ar. y en ig nans .. . .. 
S" k ·· . 0 ·i t ( 0 ·a l .. tt f t ) tanter for fem av Amenkas stor-a myc et ar i alla fall sant att as1 { sav1 a mn ra re erera s . " . . . . sta länder bland dem Förenta 
boken mte utkommer pa svenska. ligger skulden till depressionen St h h" ll't k f . 
En svensk förläggare har köpt 1 ytterst på Förenta staterna och W at~~na, av~ ~ 1 

1°
11 e~en~ 1 

manuskriptet med ensamrätt för 1' deras oöverstigliga tullar, som as mgton, d · " 
0

.c 
1 ~'.'1t~at 

Sverige - och låst ned det i sin hämmat den internationella han- 1~11• nothe pme . uppmatm.ngt"l1l oh-
d . t, k · b d l"d h ·· Id 1 D t .. 1.. f" Lt 1via oc araguay at ms a a oc Jupas e s nv or sa a, oc dar en. e" var nam igen or a h'" d . k . kt· •t t 
1.. d t k 0 f" 1. ··t d k . k ,. .. h" 11 d upp ora me sm ngsa ivi e . ar e oc sa a igga. mo a e e onomis a ior a an en, E 1.1 d "t .. d 1 "dt 't 

M .. .. d t · k t"ll f .. 1.d d < n I {nan e a gar mr v1 agi s emoarerna aro, sages e , vis-1 som upp ommo i o J av en N t· F .. b d .1 . . . . . . av a 10nernas or un av vi -
serhgen mycket uppriktiga, men amerikanska tariffen, som Euro- 1 b. d t' .. ' dl 
d h .. t k kt" tt · · t "d d h"' . · i:et a a na 10nerna aro me em-e a narmas ara aren av e pa i sm ur no ga es OJa sma M llt t lt t h 
f .. t 1 f" K D k t 11 D tt t 111 . f" k .. d mar. en a u an resu a ' oc orsvars a or reuger. e s o- u ar. e a u i:ng or vav e, l"gt t d "tt 1 • å 
1 k • · h 0 11 ·· d å h d 1 tbyt . k bl tt 11 i en i senas e un erra e ser pag a oc sa mne a a en mang sm - an e su et ic e o me an· k . ·t . d 11 ... 1. • • • •• 1 ngsrus rungar me a mo] ig 
drag och detalJer som kasta blixt- Europa och Amenka, utan aven k ft · h k d h t 
1. ·· ·K l" h k k 11 d " · k 1.. d 1 ra oc s yn sam e . JUS over reugers IV oc ara - me an e europe1s a an erna. 
tär. Manuskriptet är ett mänsk- Sen. Borahs förslag uppväckte 
ligt dokument som lämnar känne- både beundran och kritik i den 
dom om en man som man visser- europeiska pressen. La Liberte 
ligen kan kalla en sorglig uppen- i Paris betecknar förslaget som 
barelse, men vilkens betydelse för ett nytt hot mot Frankrike. 
efterkrigsårens ekonomiska liv in

Bolivia och Paraguay äro de 
två sydamerikanska länder, som 
ligga inuti landet och sakna till
gång till havet. Bådaderas för
nämsta export utgöres av silver, 
tenn och gummi. Bolivias areal 

ken kan bestrida . . . är 514,150 kvadratmil och dess 
Mer än 500 nya lagar ha stif- i folkmängd 2,889,970; Paraguays 

För bättrad handelsbalans för' tats av senaste kongressen. Vid areal 97,722 kvadratmil och dess 
Sverige visades även för juni må-1 tabuleringn framgår, att 517 pu- folkmängd 640,000. Men Para
nad .. Han~ls~tbyt~t. uppgick till blika la~ar, 281 pri.vata lagar o~h guay gör ~ns~råk på besittning 
omkrmg mtt10 m1hloner kronor 1 84 publika resolut10ner antagits av Chaco d1stnktet, som omfattar 
för såväl import som export. och undertecknats av presidenten. ungefär 100,000 kvadratmil. 
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SVERIGE-NYHETER 
SKARABORGS LÄN 

ker du gifta dig med mig? 
Flickan rodnade och skakade på 

huvudet. 

I 

SEAMON'S FLOWER 
SHOP 

komma och se alla de vackra • Corner 11 th and Commerce Karlsborgs fästning har i da
garna firat sitt 100-årsjubileum. 
Platsen .erhöll nämligen den 23 
juli 1832 sitt namn av Carl XIV 
Johan, som i förbifarten till Nor
ge murade in grundstenen till sto
ra fästningsporten Götiska valvet 

ÄT OCH 
NJUT! 
KöP DET 
BÄSTA:· 

- Jag skulle bra gärna vilja I ~ Rust Building 

blommorna en dag, men då biter: .,__...,,....,~,,..... ........... ,,..,..,.. ...... ._.,,.,_. 

Bergmans Knäckebröd och Carlsons Ansjovis. 

väl gubben Friberg huvudet av 
mig. Och jag tycker det är så 
gränslöst roligt att meta. Om 
jag bara vågade, skulle jag meta 

PRINS WILHELM 

och bytte ut d'3t dittillsvarande Hon har icke i laga ordning er-
Vänäs mot Carlsborg. Fästnings- hållit tillåtelse att driva dylik 
bygget påbörjades redan 1819 och verksamhet. 
hade den store kanalbyggaren ·* * * 

VÄSTMANLANDS LÄN Baltzar von Platen som en av sina 
förnämsta tillskyndare. 'Ulleråkers slott' var i ett grav

röse. Det s. k. Ulleråkers slott i 
Simtuna socken har under ·de se
naste veckorna varit föremål för 
en vetenskaplig undersökning, var
igenom man kunnat fastslå att 
fornlämningen i fråga aldrig varit 
något slott, utan fastmer ett grav
röse, 45 meter långt och 7 meter 
brett. Vidare har man gjort en 

Eldsvåda. Den 9 juli nedbrann 
lägenheten Edhem vid Brodde
torps järnvägsstation, vilken äg
des av fabrikör N. Johansson, 
Borås, och som stått obebodd se
dan ett år tillbaka. Härifrån ka
stade sig elden över till ett när
beläget mejeri, ägt av hr A. Sva
nander, Falköping, vilket också 
nedbrann. Den brunna lägenheten I del fynd av spjutspetsar och dy
var försäkrad för 15,000 kr. och likt, vilka alla torde vara cirka 
mejeriet med inventarier för 10,- I 3,400 år gamla. "Ulleråkers slott" 
000 kronor. betecknas av fackmännen som en 

-x· * * egenartad fornlämning. 
SöDERMANLANDS LÄN En hemsli tilldragelse intrlj,ffade 

DEN VÄRNLÖSA 
Novell av Allan Bruhn 

- Området sträcker sig till 
muren och dungen därborta, hr. 
Friberg. 

sam. Han tog med sig sin spik
låda och en del verktyg och bör
jade sitt arbete. Vid 1-tiden ·åt 
han en hastig lunch och skynda
de sedan tillbaka till eken där 
han arbetade. 

Till hans förvåning satt en ung 
flicka under eken. 

i hans stora damm, men det är skriver i privatbrev till förfat
väl inte värt att försöka - han taren bl. a. följande: 
är ju en gammal tvärvigg, som " • • • ett stort nöje att få 

hatar flickor. ta del av det • • • intressanta 
- Jag ska säga dig, vad jag I . håll t." 

ska göra Jenny. Jag skall smyga mne e 
mig ner till dammen i morgon och. 
ta metspön med mig, så kan vi 
meta. OLLA PODRIDA 

Allan Friberg följde med blicken 
riktningen av agentens tjocka 
pekfinger. 

- God dag, sade hon. I - Ja, men om gubben får se 
--- God dag, svarade Allan vän- oss? 

en häftad bok å 160 sidor och 
innehållande 30 galghumoristi
ska berättelser av En gräsmatta, som behövde 

klippas. sträckte ut sig framför 
dem. Den var bevuxen med fle1·a 
jättestora ekar, och Allan tänkte 
på hur mycket han skulle tycka 
om att bygga bänkar under de 
där ekarna - om han köpte 
villan." 

ligt. Är du en av flickorna från 
- därnerifrån? 

Han pekade mot tegelhuset, 
emedan han inte tyckte om att 
säga "hemmet." 
. - Ja, svarade hon. 

- Låter de sådana små flickor 
få lämna sitt område? 

Flickan skrattade litet. 
Han kunde se en skymt av en - Jag är så stor, så jag får 

röd tegelstensbyggnad mellan trä- gå vart jag vill. 

Jag ska nog ordna det så 
att han är ur vägen. De voro vid 
dammen och metade flera gånger. 
Det tog en månad, innan Allan 
hade sina bänkar färdiga. Han 
tänkte nu bygga ett stort lust-

(Forts. s. 6) 

PALACE MARKET 
1554 Broadway - Vid 17th St. 

Joseph Swanson 

finnes nu tillgänglig genom 

MARTIN CARLSON 
1216 So. K St. 

till ett pris av 

Endast 75 cents. Skriv nu! 

. En häftig eldsvåda utbröt i Flen härom dagen vid egendomen 
på kvällen den 6 juli, varvid en Prässtorp i Säterbo socken, strax 
större magasinsbyggnad, tillhö- söder om Arboga, då 76-årige f. 
rig aktiebolaget Flens kreaturs-1 henm~ansägaren Johan Pettersson 
stallar lades i aska och varvid vär- tog sig av daga genom att stop
den för inemot 100,000 kronor gin-1 pa en dynamitpatron i munnen. 
go till spillo. Hela huvudet bortslets. Handlin-

den i skogsdungen, ~mm låg un- Allan såg på henne. Hon före
gefär 30 metET på andra sidan föll honom som liten .med sitt 
gränsen av området. ljusa, lockiga hår och de blå ögo

Vem bor därborta, hr. nen som tycktes vilja tindra av, 
Damm, frågade Allan. munterhet. Men hon måste i var-

- Var? Jaså, cegelhuset. Jo, je fall höra till de mera försig-
det är ett hem för värnlösa. komna ·i hemmet. Han fortsatte 

Tacomas enda skandinavi
ska kötthandel som äges 
av innehavaren. 

Glöm icli:e att både arrangörer
na av lffogrammen såväl som de 
upptl·ädande artistema sätta värde 

OLE JACOBSON Innehava ( I på ert erkännande. Skriv och låt 
' re I f' . oss a er rnemng om programmen. 

.,, ·X· .,, I gen utfördes i smedjan på gården. 
UPPSALA LÄN Pettersson har varit sjuklig i 

Dammbyggnadema vid Älvkar- många år men icke yttrat någon 
leö kraftverk ha de senaste åren leda vid livet. Han sörjes när
varit underkastade undersöknin- mast av barn och barnbarn. 
gar. Därvid har det visat sig, att I ·x· -::· ·X· 

den metod, som användes, när des- VÄSTERBOTTENS LÄN 
sa dammar byggdes, s. k. torrsax- En ny lwpparmalmsfyndighet 
gjutning, ej håller vad sakkunska- har i dagarna upptäckts uppe i 
pen lovat. På senare tiden ha Skellefteåfältet, närmare bestämt 
provborrningar utförts av Sven- Malåområdet, en fyndighet som 
ska Diamantbergborrningsbolaget visat sig brytvärd och efter allt 
varvid det bl. a. visade sig, att en att döma besitter samma osed
bärpelare i storfallet var mycket I vanliga kvalitet som de tidigare 
dålig. Vederbörande hålla nu som konstaterade kopparmalmerna där 
bäst på med beräkningar om vad uppe, vilka som bekant ägo an-
som skall göras vid saken. märkningsvärt hög guldhalt. 

·X· ·X· * Strömnäs sågverli; stoppade den 
VÄRMLANDS LÄN 16 juli. drift~n på gr~nd av flis-

A "I t f"' 1 · rgsliem 1• anhopnmg vid MensJo massafa-nma an mo · or ossm1 . .. .. . " 
Väse. Kyrkoherde Hagbert Is- brik, dar straJk råd:rd. Sa?'tetn hadr 
b · I 'n'stern fo"r under den senaste ti en ga me erg, som av socia m1 1 - . 
ordnats att verkställa inspektion dubbla s~ift och haft en arbets
av förlossningsliemmen, hemstäl- styrka pa 200 man. 
ler hos medicinalstyrelsen att åt- ·:+ ·* * 
gärder vidtagas för stängning av VÄSTI!;RNORRLANDS LÄN 
ett Betty Petterson, Skogshyddan, Släktföreningen Buss samman-
Väse, tillhörigt förfossningshem. trädde söndagen den 10 juli till 
--------------- j sitt tredje årsmöte i Härnösand. 

GöR SVERIGERESAN MED I På förmiddagen bevistades guds

BILLIGT 

ATT LEVA 

I SVERIGE 

Lägsta biljettpriser på 
många år 

Den NYA Turistklassen 
(f. d. Andra Klass) 

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

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

tjänsten i Hässjö kyrka - Häs
sjö är släktens vagga och på 
kvällen samlades man till släkt
middag på S :t Petrilogen, i vilken 
ett 50-tal medlemmar deltogo. Till 
ordförande i föreningen valdes 
generaldirektör Gunnar Huss, till 
sekreterare dr Harald Russ, 
samtliga i Stockholm. 

+:· * 
öREBRO LÄN 

Di)dsfärd med motol'Cyket För
säkringsinspektor Bror Andersson 
i Degefors råkade den 11 juli då 
han på motorcykel var på väg 
mellan Degefors · och Karlskoga, 
köra omkull på grund av att 
framringen exploderade. Han ka
stades mot en vid vägen stående 
stenstolpe och skadade sig så 
svårt att han på kvällen avled på 
Karlskoga sjukstuga. Han var i 
30-årsåldern och efterlämnar hu
stru och ett barn. 

Allan rynkade pannan. sitt arbete. 
- Värnlösa'? - Arbetar ni för mannen där-
- lviycket trevlig pla~s - och uppe, frågade hon. 

mycket stilla och tysl. Bal'nen - Ja, svarade han. 
få inte lämna området, och ni hör Det är väl gräsligt tråkigt 
dem inle när de leka. De hålla att arbeta för honom, vad? 
på att leka: nu, men ni hör dem Det har jag inte märkt. 
inte, förklarade hr. Damm. - Ja, men jag har hört att 

·- Jag förstår. Nå ja, så län- han är en sorts enstöring, som 
ge jag har dem på avstånd från skriver 'böcker och vill ha tyst 
mig, blir det kanske inte så obe- omkring sig och aldrig ha något 
hagligt - om jag skulle köpa. roligt. Somliga människor tro att 
Jag tycker visst inte illa om bar- det är syndigt att roa sig. Jag 
nen, men har man dem för nära kan hålla vad om att ni blir glad, 
kan det bli - hm - rätt sa när ni har slutat och får komma 
obehagligt ibland. hem igen. Brukar han komma 

Allan Friberg, författare till en hit och befalla er? 
del läroböcker för den högre un- Ibl d V h t di 
d · · b r·t . f"' tt - an . em ar sag g 
~rvisn~ngen, Hes 0 k sig 

1 
.. 0 r b~ att han är en sådan tvärvigg? 

kopa villan. an s rev aro oc- J t ··d . d ·· t d t .. - o, ra gar smas aren sa e 
ker for att han tyckte det var t'II f N , .. f'" t" 

• · • • • 1 i ru oren, som ar ors an-
ro!Igt. En tid hade han sknv1t d . 0 h t H tt 

f " . b "d armna pa emme . an sa a dem för att a sitt leve ro , men 
å d . b" k . b t barnen borde vara tysta och al-

n gra ussm oc er m rag e d . .. . .. f" 
.. d' "k. d .. t ng narma sig gransmuren, or 

honom nu stan igt o a e ran or. d" k 11 1 F 'b k · ~ 
N , i·d l"k . h d a s u e nog 1r. n erg omma 

agra av i na s a tmgar a e I 1 kl . . oc 1 aga. 
mte kunnat taga sma pengar med V f" 1 d 0 tt 1 't d" 'I · -
. . h d . d d. t i - ar or lar u ga · 11 · a . 

sig i graven, oc et ena me e 
1 
H . d · t" • . .1 · . .. " ··-

d · d tt All . t b ar u s orre pnv1 eg1er an na-1 = an ra gJor e a · an m e e- t d d d b ? ~ 
.. · f" t "k go av e - e an ra arnen. """ 

hovde sknva mera or at o a D f" "ld 1.. · · !!§ · · k t . e ora ra osa, menar m : 
sma m oms er. J · .. ··id 1 f" · d . a, Jag ar a re, oc 1 orstan ar- ""' 
~n trädgår~smästa1~~ . byggd: i~nan .. kan lita ~~ . mig. ~ag gick 'jl I 

drivhus och gJorde tradgarden i hit for att moJligen fa se en ~ 
ordning. Fisk släpptes i den sto- skymt av den där hr. Friberg. I 
ra dammen, och Allan gjorde vad Jag kan säga hurdan en männi- ~ 
han hade drömt om i åratal - ska är, så fort jag får se henne. I 
han köpte ett extra fint verk- Jag skulle genast kunna säga att ~ 
tygsskåp, försett med alla möj- ni är väldans trevlig och humo- 1 ~ 
iga snickeriverktyg av bästa slag. ristisk och snäll. Jag skulle bra 

Från staden, som låg omkring mycket hellre vilja gifta mig med 
10 mil därifrån, åkte han ut till en arbetsam snickare som har ett 
villan för att se hur arbetet fort- glatt lynne än med en gammal 
skred. Han iakttog s~rskilt de i stofil till professor som skriver I 
värnlösas hem, och var glad över 1 böcker åt ungdomen att studera .i. ( 
att ej behöva bli störd av bar- - Jaså, du tänker redan på 
nen, emedan hemmet låg så pass att gifta dig och är ända bara 
långt borta. Barnen voro just ute en liten tös i de värnlösas hem. 
på lekplanen, . och han märkte - Naturligtvis! Varför inte? 
med tillfredställelse att de inte Får inte en flicka tänka på att 
voro klädda i något slags uni- gifta sig? 
form, utan sågo ut som barn i - Visst får hon det. 
allmänhet. Han hade alltid tyckt - Jag har hört att den där 
att uniformerna stämplade de hr. Friberg inte är gift, och att 
olyckliga såsom beroende av an- han hatar flickor och är rädd för 
dras barmhärtighet och kommo fullvuxna damer. Är det sant? Tredje Klass 

Kungsholm och Gripsholm 
östg ..... $85 Tur och retur $137 ·X· ~+ "'' dem att till en viss grad förlora - Jag har verkligen aldrig 

Drottningholm 
östg .... $82.50 Tur och retur $134 

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

Drottningholm Cabin Klass 
En väg .... , ................. $120 
'rm· och rot ur .......... $222 min. 
Återresan kan ske när som helst 

inom två år. 

Turlista frlin New York: 
KUNGSHOLM .............. 15 Aug. 
DROTTNINGHOLM ......... 25 Aug. 
GRIPSHOLM ............... 1 Sept. 
KUNGSHOLM .............. 15 Sept. 
DROTTNINGHOLM ........ 22 Sept. 
GRIPSHOLM ................ 4 Okt. 
KUNGSHOLM .............. 13 Okt. 

Följ med en av våra 
SäUslmpsresor till Skandinavien 
Alla utgifter, frän New York till· 
baka till New . York, inbegripna. 
25 dagar $181 - 31 dagar $207 
35 dagar $227 - 42 dagar $275 
45 dagar $292 - 50 dagar $317 

öSTERGöTLANDS LÄN sin individualitet. hört hr. Friberg uttala sina å-
En stöne exekutivauktion ägde Snart hade emellertid Allan sikter i det ämnet. 

den 6 juli rum inför länsstyrelsen glömt både de värnlösa och hem-1 - Det är bäst att ni börjar ar
i Linköping, då egeridomen Smed- met, ty hans fina verktygsskåp 

1 
beta, annars får lrnnske hr. Fri

by med tillhörande utjordar i hade kommit och e11 del virke - ' berg se er och ge er sparken, och 1 

Tingstads och Styrestads socknar· allt väntande på hans yrkesskick- så kommer han att läsa lagen I 
samt den å fastigheten uppförda Iighet. för mig för att jag har hindrat 
villan Yngveborg försåldes. Egen- Hr. og fru Svensson, som hade er. 
domen, som innehåller c :a 150 skött hans hem i väl ett dussin - Det har du rätt i. 
hektar• odlad jord och 125 hektar år, fingo också följa med till den I - Och jag måste för resten 
skogsmark, saruvärderades till nya villan och han väntade sig I skynda mig tillbaka till skolköket. 
157,900 kr. med ett åsatt taxe- nu ett liv av bekvämlighet och · - Jaså, du ska lära dig Jaga 
ringsvärde av 180,600 kronor, trevnad. mat? Jag trodde att flickor nu I 
Egendomen inropades för hrr Axel I två veckor Jäste han korrek- för tiden bara lärde sig att dansa I 
Jacobsons och J. E. Svenssons i tur på sin senaste bok. Så skic- och pudra sina näsor. 
Norrköping räkning till ett pris kade han detta tillbaka till för- Dagen därpå hade Allan bän-
av 122,000 kronor. laget och köpt& sig två överalls ken omkring eken nästan färdig, 

Elektiifieriugsarbetet på linjer- och två jumpers. då hon kom. 
na Katrineholm-Åby och Järn- - Vad i all världen ska det nu - Hallå, hur går det med mat-
Norrköping har nu fortskridit så bli av, frågade fru Svensson sin lagningen, frågade han. 
pass långt att man kan övergå man, när hon såg Allan övervaka - Somliga av barnen är så 

F .. id 1 1 b ....... 
11 

till de avslutande arbetena. Re- inflyttandet av en stor hyvelbänk gräsligt dumma. or v are upp ysn ngar, e .... a - . . .. . 
ningar av hyttplats. biträde vid ut- dan den 9 Juh verkstalldes en pre- i vad som en gång hade varit en -:--- Du ser inte dum ut. 
f~;dande av nödlg'.l pa~per, etc., hän- liminär besiktning. av linjerna. lång vagnbod. - Ah nej, det är jag nog inte, 
~:,_n~f nJ::1nanel~~~ tf;:1 narmaste agent Förste baningeniören kapten A. L. - Han ska slå sig på tummen annars skulle jag väl inte vara 
SWEDISH AMERICAN LINE Pålson förklarar att man har skäl och skära sönder sina fingrar - ja, vara först i klassen. Vad 
!?09 White Bldg., 4th & Union, Seattle antaga, att sträckan Katrineholm med snickeriarbete, svarade Svens- heter ni? 

MARTIN CARLSON -Norrköping skall kunna tagas i son. - Allan. Vad heter du? 

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

VED och KOL, MJÖL, FODER, Hö, KALK 

Gödningsämnen och utsäde 

Värt valspråk: 
"BETTER CLOTHES 

FOR MEN" 

p 

Callson ® Ahnquist 
TACOMAS SVENSKA SKRÄDDARE 

501-2-3 Washington Building 

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 

Sänd 
s 

0 10 sasom gava 
till släktingar och 

i 

.... va,nner 

e landet 

get 0 os te 
Tacoma, V\/ ash. 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och Insänd nedanatiende blankett 

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

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po-

sten för en tid av ett år. 

P . .f °' närslutes. renum.erat1onsavg1 ten, -i:-1.00 · 
1 

•• 
er agges senare. 

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

1216 South K Street · Main _83~0 I drift i siutet på denna månad och J Svensson erbJöd sig att hjäipa I - Jenny Lindgren. Är Aiianj I Adr I 
~:i~~~rfot~~~lft08 ~ld~~· ~~t~'. ~~~ linjen Järna-Norrköping en eller honom, men Allan avböjde det. gift? ess --·---·----------------------------------··---···-·---·----·-·------··--·-

11on, 903 Pacm/ Avenu~. Tacoma.. ett par veckor senare. Detta skulle han göra alldeles en- - Nej, det är jag inte. Tän- ...., _ _, .... ....,.,,. ................. ...,....., .... ,_...,...,....., .... ....,..,.....,...., .... ...., ........................... ....,,.: 





F1·edagen den 5 augusti, 1932 PUGET SOUND POSTEN 5 
~ 

. ~--------------

! T acoma _och Washington 
Planenna för nödhjälpsverksam-1 Vi nalkas nu den nyanlagda vä-

heten i Pierce county tillkännagå-1 gen till Vantage Ferry. Denna p [ U M B I N G 
vos i torsdags av välfärds com- vägsträcka var förr backig, sling- "' d 
missioner V. Eisenbeis, som här- rande och riskabel, men är nu om- an 
efter utfärdas order på olika spe- lagd och löper jämn och rak längs SHEET METAL WORK 
ceributiker för födoämnen till de Columbia floden. 

~~~~------~~ ... 
Sätt edra sparpängar i verksamhe 

med 6 pct. vinst i "preferred certifi 
cates" i Bratrud Mortgage & Realt) 
Corporation, 954 Commerce St. 

* * * 
Dividend-utdelning. Depositörer

na i den stängda Washington Na
tional banken erhålla med början 
i tisdags en utdelning av. 32 pro
cent av sitt insatta kapital, en
ligt tillkännagivande av bankut
redningsmannen W. McLean. Di
videnden utbetalas från fonder in
flutna dels från de ordinära bank
transaktionerna och dels från ett 
lån från Reconstruction Finance 
Corporation. Så snart detta lån 
återbetalts, kan en ny dividend

med vilken hon är god vän sedan 
deras gemensamma Chicago tid. 

* ·;f 

Kongressmanna-nppdraget från 
det nya 6te distriktet, omfattande 
Pierce och södra delen av King 
county, synes vara särdeles at
traktivt. Till dato hava icke min
dre än fem kandidater anmält sig, 
nämligen W esley Lloyd och Geo. 
Fishburne, som söka den demo
kratiska nominationen, samt Eme
ry Asbury, John T. McCutcheon 
och Rcx Roudebush som söka den 
republikanska. Som sökande U. S. 
senator posten från Washington 
förväntas det att en Tacoma re
presentant kommer att träda i 
fältet, nämligen Homer T. Bone . 
Han har icke ännu anmält sin 
kandidatur, men tros komma att 
göra det inom kort. Mr. B. skulle 
otvivelaktigt göra valkampanjen 
het för senator .Jones, som trots 
allt söker återval. 

därtill berättigade behövande. Des- Mellan Ellensburg och Yakima 
sa order kunna erhållas genom an- går färden genom ett distrikt, där 
mälan hos välfärdsdepartementets mejeriindustri och boskapsskötsel 
representanter, som äro tillfinnan- bedrives i stor skala. Arbetare
des i lokaler med följande adres- befolkningen i Yakima syntes 
ser: 52nd och Union avenue, 4105 missnöjd med den nu gällande av
South M streetj 2505 6th avenue, löningen, 11 till 15 cents i tim-
3564 McKinley avenue, och 911 men. Farmarne voro lika myc
Court E. Det förmodas att de fö- ket missnöjda med de priser deras 
doämnen, uppgående till $15,000 produkter inbringa. 
värde, som i måndags inbragtes Med motorn i full gång skynda 
till välfärdedepartementet, skola vi nu genom Nachez Pass och 
bliva tillräckliga för att fylla be- längs utmed Nachez floden. Vi äro 
hoven av de 3,491 familjer, vars snart inne i den federala skogsall
namn äro sammanlänkade med männingen, och den förträffliga 
den arbetslösa borgareligan. cementbelagda landsvägen är fre-

·lf * * stande till att sätta maskinen i 
ännu starkare fart, men man 

Jetland & Pah1gruti, 912 Paci· t,,1· ·as d t t 1 1 d utdelning äga rum. . , ng av e s ors agna an . 
f1c avenue, ha allt vad en man ~kapsscen · t tt kt f t .. .. . ., er1e a sa a ar en 
behover av klader och och ek1pe- fo·· tt · t d d b t 

. -:. * ~~4 

Liberty part\et kommer att hål
la sitt statskonvent här i Tacoma 
i Winthrop hotell den 13 septem
ber. Beslut härom fattades vid 
centralkomitens möte i tisdags. 

. . .. . r a nJu a av e un er ara u · -
rmgsartiklar, basta kvalitet och s'kt na J ·11 · k f'' "k tt . . . . r er . ag v1 ic e orso a a 
rimligaste priser. Kom m och beskr1"va . l .. 1 'd d " .. ,. . .. - mina rans or v1 eras 

navetas med Jetland, han ar en betraktande, men vill blott säga 

.); •* 

gerr:ytlig Nordens son, som gärna att skönheten av de scenerier, som 
sprakar bort en stund med e~ framtrollas av Mount Tacoma, sett 
landsman. -x- _,_ .,. österifrån, är överväldigande. 

.Hota<l lönesänkning inhiberad. -x- >=- * 
Den förra veckan föreslagna ner- För Puyallup utställningen, W es-
skärningen av lönerna till perso- tern Washington Fair, den 19 till 
nalen i polis- och brandkårerna och med den 25 september har 

·kommer icke att äga rum. Icke bestyrelsn anslagit en fond på 

20% rabatt på allt skorepara- . Från be~gsv~~ens högsta punkt 
rationsarbete hos Holmgren, 205 s~artade vi utfo~ den .?ranta n~d
So. 11th St. (Rust Building). forsb~.cken. Uts1kt:m over de dJU· 

pa gronskande dalg-angarne nedan

heller komma några brandstatio- $115,000. Av dnna stora summa 
ner att stängas eller flodsprutan kommer mer än $25,000 att utde
att uppläggas. Vid councilns mö- las i priser till utställare av 
te i onsdags beslöts nämligen att åkerbruksprodukter samt industri
i stället för att ekonomisera på och konstföremål. $20,000 utgör 
detta sätt söka erhålla pängar för anslaget för annonsering och $30,
budgctens balansermg genom för- 000 för "grand Rtand" program
:3äljning av stadsobligationer. För met. Kreatursutställningen för-
11ågra_ vecko:: sedan auktoriserade j väntas .~liva sy~nerligt storartad 
counc1ln utfardandet av $500,000 och sevard, och over ett hundratal 
stadsobligationer. Av dessa sål- rashästar äro redan registrerade, 
des $200,000 till staten Washing- enligt tillkännagivande av utställ
ton. Genom avyttrandet av de ningsorganisationen president V\T. 

EN MIDSOMMARTRIPP 
I EVERGREEN STATEN 

(Forts. fr. sid. 1) 
mognande vete. Det är det mång
beprisade, bördiga Palouse di
striktet. 

Särskilt vid denna tid på året, 
då veteskörden inhöstas, råder det 
verksamhet, liv och rörelse i "the 
Inland Empire," trots det faktum 
att skördearbetame nu få nöja (ivriga $300,000, som ännu äro på A. Linklater. 

hand, anses det att tillräckliga 
medel skola anskaffas för att lå-

+f tf ·» I sig med blott en dollar om dagen, 
Fi-älsningsarmen 1114 So. 12th då de förr i tiden betingade fyra, 

ta polis- och brandkårerna funk- street inbjuder alit folk till väl- fem gånger så mycket. 
tion .. era utan ~id:~·e _!örkrympning. komstfest lördag kväll kl. 8 _ Ett I På färden till Sp?k~?e, "Pride 

.. .. r. gott prorrram av sång, musik och of the Inland Emp1re, passerar 
l%t lån 11å $1,000,000 skall Ta- tal kom~er att o-ivas av kårens man genom de små men blomst

corna .söka . erhålla från .Reco~- sångare och m~"sikanter. Kaffe rande sa111:1ällena Colfax, en ~tad 
strucbon Fmance Corporahon for serveras. Kom och giv de nya of- som en gang kallades den per 
repa1ering och delvis ombyggnad ficerarne ett riktio-t hjärtlio-t Ta- capita" rikaste i .Förenta Staterna 
av Green River vattenledningen. coma-välkommen. "' 

0 
på grund av antalet rika f. d. ve

Counciln har utsett en komite, som Som vi nu ha avslutat vårt tefarmare som slagit sig ner där, 
för ändamålet skall underhandla ledareskap över Frälsningsarmens I samt Thornton, Rosalia och Span
med ~ o r p or~~ionsmyndigheterna. arbe. te i Tacoma önska vi frambä- gle, srr;~ lands~rtsstäder. -~å den
Om _lanet bevilJas, kommer en an- ra ett hjärtligt tack till alla som n.a s~racka mote; man aven en 
s~nhg arbets:;tyrka att syssel- under de förflutna två åren så ll11sto~1s~; mycket mtres~ant p~nl~t. 
sattas. .. . troget och nobelt ha stått oss bi Det ~r Steptoe Butte, :n v~ld1g 

" "' * uti arbetet. Vill även säo-a ett bergs1mlle, som reser sig g1gan
Utflykter. Vasa logen Norden 

avhåller sin picnic och utflykt 
söndagen den 14de dennes till den 
vackra Glentlawn parken vid Five 
Mile Lake. Ice cream kommer att 
serveras fritt till alla barn. Dans 
från kl. 6 :30 till 10 :30 på kväl
len. Medlemmar 0ch vänner upp
manas att deltaga i utflykten. 

-- Scandinavian Pioneers för
eningen håller sin utflykt sönda
gen den 14 augusti i Metropolitan 
park vid sydsidan av American 
Lake. Denna utflykt ar för med
lemmarne och deras vänner. Kaf-
fe, gräC.de, socker och ice cream 
tillhandahållas. Lunch kl. 1, var-

hjärtligt tack till tidninge~s re- tisk över _det ~~givand~ slättlan
daktion som så frikostigt har öpp- det med sma bolJande falt. Step
nat sina spalter för våra notiser t~e _Bu~te betr~ktas ~?m plat~en 
och meddelanden. Detta har va- dar md1anerna 1 nordvastern gJor
rit till stor hjälp för oss att nå de sitt sista kraftig'.'.1- motvärn, 
vårt folk med underrättelser om I och det var scenen for en fruk
möten och fester. Då vi nu resa tansvärd batalj mellan de vita och 
till Portland för att upptaga ar- I de röda männen för dess besitt
betet där skola vi med glädje ihåg- , ning. 
komma vännerna i Tacoma och se ~är_ man n~lkas Spokane'. läm
framåt med förhoppning att snart nar man vetefalten bakom sig och 
få komma tillbaka och hälsa på passerar genom ett landskap be
eder igen. Må Herrens rikaste vuxet med förkrympt ek- och ta~l
välsignelse vila över landsmännen skog. Men snart presenterar ~1g 
i Tacoma. Tillgivnast Spo~ane, en ~-tad med 115,000 m-

Major och fru E. Lindhe. nevanare. Forutom vete utskep

efter program följer med bl. a. -x- -:f +f 

par Spokane stora kvantiteter vir
ke samt mineraler från östra 
Washington och Jdaho. Det är 
centralpunkten för industriell och 
kommersiell a k t i v i t e t i östra 
Washington, en framåtskridande 
metropol. 

tal av pastor T. 0. Svare från Den skandinaviska pingstmis-
Parkland. Sport för alla; sim- sionen, llte och J st. Söndag 
ning för de yngre och hästsko· eftermiddag kl. 3, och 7:45 på 
kastning för dem som så önska. • kvällen hållas avskedsmöten med 

* * * predikan av past. Arvid Ahrnell. 
Auto-döden. J. E. Stratton, 35 · Allmänheten inbjudsredagenikväll 

år, blev i onsdags överkörd av en Envar som önskar höra de gamla 
automobil, förd av 20-årige Wil- frälsningssanningarna är hjärtligt 
liam: Mackie, och så svårt skadad välkommen. 

.;;. +:- ·l+ 

Vi vända nu våra ansikten väs
terut och lämna bakom oss trak
ten, där så gott som alla innebyg-
gare just nu i andlös spänning 
undra om vetet nästa vinter skall att han avled fyra timmar efter

åt. Olyckan inträffade på hörnet 
av 15th street och Yakima ave. 

Carlson Mattre:;;s & Upholster- säljas för 20 cents eller $1.00 per 
ing · Co., 821 Center street, är en bushel. 

för var hänförande. Efter att i 
sakta mak hava rullat nerför 
sluttningen nåddes Enumclaw, 
därefter Sumner, Puyallup, Fife 
och hem till Tacoma. Här torde 
böra anmärkas att Puyallup da
len otvivelaktigt är den mest pro
duktiva fändskapsdelen i staten. 

Med nu rådande politiska in
tresse torde i förbigående böra 
nämnas att östra Washington de
mokraterna äro övertygade om att 
Mayor Martin i Chency skall väl
jas till guvernör, medan vice gu
vernör Gellatly är de därvarande 
republikanernas favorit. 

Sökande genom vaskning, "pan
ning," efter guld är nu ett myc
ket populärt tidsfördriv bland de 
arbetslösa i östra Washington, och 
å olika flodstränder påträffas he
la familjer sysselsatta med denna 
"guldjakt." En av mina fantasti
ska ideer är att Washington bor
de delas i två stater med Cascade 
bergen som skiljelinie, enär det 
råder en så diametral åtskillnad 
mellan de båda distriktens pro
dukter och intressen. 

Passande och träffande kunde 
staten Washington beskrivas som 
"världens underland." Ett gott 
och lämpligt råd till den resande
hungrande och längtande publiken 
är detta: "Se Washington först!" 

Bland passagerame på Svenska 
Amerika Liniens m o t o r s kepp 
Gripsholm som i lördags avgick 
från New York, märktes svenske 
ministern i Washington, D. C., 
Wollmar Boström; Victor M. 
Maurtua, peruviansk minister i 
Ha vana, och dennes fru; greven 
och grevinnan Fredrik Wacht
meister från Stockholm; dr. Otto 
Heller, skriftställare och journa
list från St. Louis; prof. A. L. 
Cross från Michigan universitetet 
med flera. Dr. Maurtua är som 
sitt lands delegat på väg till ett 
stormöte i Oslo, Institute of Inter
national Justice, som hålles där
städes innevarande månad. 

TEATER- YTT 
Mackie försäkrar att han körde av de få fabriker i staden som Farande fram över fina, grus- I Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

varsamt med icke mer än 30 mils trots allt icke lider a,v de då:ig~ '!täckta vägar mot Ellensburg, pas
fart, men att Stratton efter åt- tiderna, utan går stadigt framat I sera vi hastigt genom Willow 
skilligt hesiterande att gå över utvecklingen av verksamheten. Or- Creek, Odessa, Soap Lake och 
gatan plötsligt trädde rakt i vä- saken är nog den att inn~havarne Quincy, vilka alla förefalla som I Now Pla.ying-
gen för auton. äro förstklassiga fackman som små oaser i en stor öken. Me

BLUE MOUSE 

* ·lf :; i sitt arbete använda endast pri- jeridrift och jordbruk i liten skala 
ma material. Det är billigast i utgöra deras livselixir. 
längden och gör det möjligt för Denna vägsträcka betraktas av 
firman att garantera sitt arbete. många resande som ett levande 
Har ni möbler eller madrasser nhell" - så är det även, men 

Zane Grey (himself) 
in 

"South Sea Adventures" 
and 

"The Hound of Baskervilles" 

li',.I 
Sponsor, 

Scandinavian Hour 
K.V.I. 

ALLTID REDO 
att betjäna, sak sam-

ma vilken tid på dyg-

net vår betjäning er
F.· 

fordras. Vi äro Er 

alltid lika nära som 

den närmaste tele-

fonapparat. 
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3906 Nortli 27th St. 
Phone PRoc. 0514 

Res. MAin 0455 
J. Harrison H. Carlbom 

l Plumbing and Heating Service 

G. A. Richardson I 
Complete 

. i607 No. Warner PR. 0548 

CLEARANCE SALE 
of Hardware, Paints, Kitchen 

$ Utensils, -etc. now going on. 

DRUMM 
HARDWARE CO. 
27th & Proctor PRoc. 0575 

QUALITY 
of our finished work defies all 

competition. 

PRoc. 1102 

Jobbing, Supplies, Oontracts 
Always ready to serve 

ew Era 
Cleaners 

FITTS PL UMBING CO. 
PRoc. 1886 PRoc. 4330 

4102 N o. Cheyennc 

·rwo Stores to Serve You. 
3823 North 27th Street 
2703 N01·th 2lst Street 
~~"""' 

RED HOT SPECIALS 
In High Class Food Products. 

~~~~~ ....... 

a 

FRUITS AND VEGETABLES 

CANTAL~UPES, 25c 
large, Yalnma, 3 for .... 

GRAPES, Thompson's 25c 
Seedless, 3 Jbs. .. ......... . 

NEW SWEET SPUDS 25c 
3 pounds .................. .. 

APPL~S, New Gra- 2oc 
venstem, per dozen ...... 

YELLOW CORN, 350 
best, pe1· dozen ........... . 

NEW SPUDS, No. 25c 
1 Yakima, 17 lbs ......... 

CAULI~OWER, } QC 
la1·ge s1ze, each .......... .. 

PEACHES, Alberta, Halc, 
and Tuscan, per doz. 20C 
up from .................... .. 

PEAS, local 'relephone 1 ijC 
3 pounds .................... .. 

REANS, home grown, 15 C 
4 pounds ...................... . 

PEARS, fancy Bart- 2 oc 
lett, per dozen ........... . 

TOMATOES, outdoor . 5 C 
grown, per pound .......... .. 

.å!RICOTS, fo1· can- $1 
mng, 3 boxes for ........ 

ORANGES, good juicy 25c 
per dozen 

{" 
Federal Bake1•y Specials for Friday and Saturday. 

SANDWICH BUNS 9c FRESH APRICOT 
per dozen ........................ PIES, each 

FEDERAL FAMOUS CINNAMON ROLLS, 
per dozen 

17° 
14c 

FREE-Loaf of Bread with every 25c purchase Friday and 
Saturday. 

.MONEY SAVING DAIBY SPECIALS-FRI. AND SAT. 
FREE-1 quart Cream Buttermilk with each Butter sale Fri-

day and Saturday. (Bring quart bottle.) 
SPECIAL-Fresh Standard Eggs, slighily .checked, 3 5 C 
per dozen 18c; 2 dozen for .................................................. . 
BUTTER, Fresh Creamery, · 21 C 
per pound ................................................................................. .. 
DURKEE'S SALAD AID, pints 17c; 29c 
quarts ......................... ·-·-···························-···········-···-·---------··-
COOKJING CREAM, one half pint 1 QC 
for ........................................................................................... . 

. 

~ . 
TAKASHIMA MARKET 
26101;;2 NORTH PROCTOR PHONE PRoc. 1136 

lder t. kt ro. 
Phone: PRoc. 0287 26th & Ald6T Street 

FRIDAY, SATURDAY AND MONDAY SPECIALS 

CHAS·E & SANBORN'S DATED 65 
COFFEE, pe1r pound 33c; 2 pounds for. . . . C 
FLE1scnMAN's YEAsT, 1 Oc 
3 cakes for ........................... · .. 

Ny nödhjälpsbevillning på $20,-
000 utanordnades av county com
missioners i måndags. Detta 
bringar totalsumman av under
stödsbidrag till nödställda i Pierce 
county sedan årets början upp till 
$175,000. 

som. tarv~. reparation, då är den~a dock fängslande. Dess vilda växt- 1 _
258 

ANY DAY ANY TIME-
fabrik ratta platsen och nu ar och djurliv består huvudsakligen . 5c 
lämpligaste tiden att hävända er av loftsgräs, "bunch grass," salvia BREAST SPRING 5c :m:~U~NG or AMMONJIA } 

* "'· ·» till dem. "f buskar, vildkaniner och coyoter. LAMB:Lri~~SP;~1:1rna· l JC ;~~SH.-CREÄi~tERY ___ 220 
På en lw1·t visit tillbragte 1'.'.lrs. -:• ·ll- ·lf .. • • ödslig och tyst som näjden är un- ~ • ~~i, per pound ........ BUTTER, poun<l ......... . 

Andrew Sande~~Te:_i . från Chicago För fotograf~_er, .. så val ens~1lda / der dagen upp!.ivas den _nattetid av ) E D I S Q N LEGS SPRING 18C BAJirnR'S OOCONUT 2 5 C 
ett par dagar i borJan av veckan som grupper~ hanvand Eder _till F. coyoternas skallande tJut. ! LAME, per pound ........ 1 !b. bulk ...................... .. 
11os sina svärföräldrar, Mr. och J. Lee Stud10, 312 Washmgton MAZDA LAMPS FRESH GROUND ?50 LETTUCE, extra large 3c 

.M:rs. T. Sandegren. Hon hade va- Bldg. Förstklassigt arbete till BJORKMAN & SON l From 10 to 300 Watt in stock. BEEF, 2 pounds ............ '""' heads 
rit sin fader följaktig till Shrine lägsta priser. -(Adv.) I C f 6-$l 

08 
STEER BEEF POT 14 C RAbDIShHES, 

. arton o . ROAST per pound 7 une es 10° 
5c 

konv~~tet i _San Francisco ~~h tog ~~ ............... ~· 1016 So. I{ St. B'way 2114 (Up to 60 Watt) ADAMS BEST BAÖÖN- 210 STRING BEANS, fresh 
hemvagen via Tacoma. I sondags i VASA HQTEL ; Hava alltid på lager ett l by the piece, pound........ from farm, lb ................ . 
hölls .. en ~aniiljebjudning till hen- ~ ~ rikt urval av inhemska och I~ L. R. ZACK ELECTRIC M.UT SYRDP, Pmifa:rr 45c I TOMATOES, c;.o:t'U1 i 51 
nP.s ::i.r!'l. 

1 
Mr_ och Mrs. Albert I i TACO MAS SKANDINAVISKE I l importerade delikatessvaror I' j STORE · ~ 11 or Buckeye .................... fancy, 2 pounds ........... . 

Wekel~s he~ vid Steilaeo.om 0L~_ke. HOTEL Agenter för l 3815 North 26th Street C See P. s. Q. Adv. in Friday Papers. 
Hon g]orde aven en trevlig pahals- 1330!/2 Paciflc Ave. Kuriko och Ole Oid , l Phone PR. 0709' ~ 
ning hos Miss Agnes Swenson, ' ~-~ l_.....,....,.,,."".....,,...,.."""'""'""""'" ........... .....,...._ lamlil\\llllllllllllllllilllllll!lllilllllllillilllllilllllllillillllllllilllllilllllilllillllllllilllllilllllilllllllillll'lllllll!lllillllllllillllilllllilllllillillllllllilllllllllllllii 





nästan hai1s ansikte. 
Och det !nåste andra händer gö~ 

ra, än de, som här ute knöto sig 
i smä.lta? 

Då viftade Diana ·glatt. bredvid 
henne, ryckte sig lö::i från hennes 
darrande fmgrar. och rusade. mot 
dörren. . . Förskräckt ville hon fly, 
men krafterna sveko henne, golvet 
tyckt~s · svikta under hennes föt
ter, li~solll . i fjärran hörde hon, 
att dörren hastigt rycktes upp, se
dan förlorade hon medvetandet. 

gå ni modigt upp till er Frans rev hon ett pappersblad i tusen 
och - bitar, därefter gick hon fram till 

-Jag till honom? sade hon fönstret ocJ:t öppnade handen, och 
skarpt. Jag? det virvlade i luften som snöflin-

Nyckelknippan föll klingande gor. Och då ·hon vände sig om., 
till golvet,• och med darrande hand såg. hon in· i hans allvarliga ögon. 
ryckte hon ··till sig kläderna från ·. . Vad var det ? frågade han 
stolen samt tog portmonnän, vari och drog henne intill sig. 
papperet, det förskräckliga pappe- Då slog hon armarna om hans 
ret, låg. En stund höll hon. d~t i hals och gömde sig gråtande vid 
handen, sedan. räckte hon det un- hans bröst. Och där stodo de i 
<ler tystnad till den gamla damen. det Bppna fönstret, kringstrålade 

Jag vill icke, att niskaH tro av solen. Kvittrande flögo sva~ 

mig vara· så barnsligt trotsig, sa- lorna förbi dem över trädens top
de hon. par ut i vida rymden. "Välkom

Tant Rosa satte sina glasögon men hem! Välkommen hem!" sa
dan man kunna göra för en män- till rätta och läste. Hennes drag de deras kvitter. 
niska! - Tant .Rosa grälade på blevo plötsligt. stela av förskräc- Och nere i huset var det livligt. 
honom och sade, då han kominer kelse, :rµ.en nu log hon. Förlägen En liten, mörklockig flicka duka
blek och med anletsdragen för- såg hon in i Gertruds ansikte. de kaffebordet i trädgårdsrum-
vridna av smärta, att han kunde - Redda, - sa~e h.on därefter, I met. 

0 

• 

ha. omkommit. Men då sade .han - du kan vara nntt vittne på, att I -'Två koppar, tva .tallrikar och 
båra, att något så onyttigt som jag alltid varit ordentlig! i mitten en bukett rosor - det 
hans liv icke vorei värt ett .. ruttet - Ja, tant, det skulle till och är sista gången, sade hon, - se
lingon ! Och just då krafsade Dia- med din värsta ovän nödgas med- dan får hon sköta det själv. 
na på salsdörren, och han störta- giva. Därefter stod hon en stund och 
de . upp, så att jag trodde, att -:- Förra julen hände det mig, funderade, . med det lilla rosiga 
åskan ånyo slagit ner, och sprang att jag förlade ett brev. Det var fingret mot nästippen. 
efter honom, men då hade han er från Wolff till Linden. I fyra da- - Jag tror, att han icke ens 
redan i den friska armen och sa- gar sökte jag därefter .som efter vet, hur. gott han har det, som 
de, att han visste det, han visste, en. knappnål. ·Vänta, det var den får en så foglig och medgörlig 
att ni skulle komma. · tjugoandre december ---.- borta var hustru, viskade' hon. - Atminsto-

Ger~rud reste sig och gick fram emellertid brevet. Den tjugosjette ne kan jag då aldrig inbilla mig, 
till dörren.. Men då kom ännu ett december lyfter jag tillfälligtvis på ntt han friat till mig för pängar
hinderi vägen. Det var tant Ifo- min fönsterkudde, och då ligger nas skull. 
sa, som kom ut ur 'sin sängkam- det där. Ah, så glad jag blev! Plötsligt skrattade hon glatt. 
mare i den mest underliga natt- Jag stannade uppe länge den kväl- . - Det kommer just att bli en 
drähc med en jättestor, vit natt- len '-- Linden var på bjudning hos vacker utstyrsel, då tant Rosa 
mössa. Hon nickade åt Gertrud Baumhagens - och då han slut- skall ställa om den! 
och . lade sin lilla, vissna· hand· på !igen kom hem,. gav .jag hon.·om• I Och. h.on slog upp dörren till 
hennes axel. brevet, och han stoppade det utan trädgården och sprang ut. 

- Gud ger alltid hårda hjärtan att se därpå i fickan och sade: Världen var så skön, solen så 
en fingervisning, sade den gamla "Tant Rosa, ni skall .vara den för- varm, och Hedda höll så mycket 
damen. -- Ja, i nödens stund får sta, som får veta det. Jag har av den lille häradsdomaren. Hon 
hjärtat vingar, så att det kan höja förlovat mig." Och i sin glädje var förlovad, hemligt förlovad, ty 
sig över allt smått och jordiskt. tog han mig i famnen, som vore den godhjärtade fästmannen ville 
Det var också i elfte timmen, mitt jag bara aderton år. Ser ni, det, icke visa vännen sin lycka, då 
kära barn, ty i går eftermiddag, -'-- hon pekade på papperet, - är denne var så olycklig. Därför 
sedan en viss herre varit här och ena bladet av brevet, lilla frun, hade de båda i all hemlighet lo
talat med honom, bad jag till Gud, det är ju samma datum! vat varann tro och kyssts - efter 
att Han måtte giva den arme man- Gertrud hade sprungit fram till smultronbålen. Tant Rosa störde 
nen kraft att bära slaget. - Det henne. dem icke, hon sov i sitt soffhörn, 
såg icke ut som om han ·skulle - Är det sant? sade hon med och Frans Gud allena vet, var 
kunna. överleva de,t. darrande läppar. i han vankade omkring. 

Redda Ström gick nu ·tyst sin Den g:;i,mla damen nickade. . I Men nu - hon såg. på sina små 
väg, . och den gamla damen ställde - Rena sanningen, bedyrade 1 händer. Ja, de hade bläckfläckar. 
sig framför den vackra unga hon. - Kalla hit Dora. Hon Hon hade ju genast skrivit till ho
kvinnan. Båda tego. Morgonrod- hjälpte mig att söka efter brevet nom: "Stor eldsvåda, stor ångest, 
naden glödde allt starkare, och i och fick en stor bula i huvudet, stor försoning!" 
detsamma spelade de första solc då hon skulle flytta skåpet. Plötsligt stod en liten, korpu
strålarna på Gertruds. bruna hår. Men Gertrud reste sig upp, stod lent herre framför henne i ljus-

Och nu slog hon händerna för en stund tyst med böjt huvud, un- grå sommaröverrock och vit halm-
ansiktet. der det rodnad och blekhet väx- hatt. 

-Vår lycka är död ---.- jag kan lade på hennes ansikte, därefter 1 
- Tra la la! Spring icke så 

aldrig .mera bliva något för ho- gick hon till dörren, och i nästa omkring, stumpan lilla! 
nom ! stammade hon. ögonblick var hon försvunnen. Ah, vad han var outhärdlig, den 

- Säg hellre: jag vill icke mera Ljudlöst gick hon uppför trap- 1 gode farbror Henrik! 
bliva något för honom. pan. De gamla fogningarna tyck- -Trevliga nyheter! Jag kom-

.-- Och om jag än ville! utro- tes förstå de små fötter, som så mer med nattsnälltåget från Ham
pade hon. __, Det s:kulle vara ett försiktigt trampade på dem, och burg och har knappast hunnit ur 
förskräckligt liv! knarrade ej som eljest. järnvägsvagnen, förrän man ro-

-- Den som icke vill något gär- Det var alldeles tyst i .hela hu- par: "Herr Baumhagen, ni vet 
.na och glatt, bör hellre låta bli, set, i korridoren rådde ännu blott kanske redan, att det varit stor 
och den som icke känner behov halvdager, och de gamla porträt- eldsvåda på Niendorf?" Uttröt
av att bedja, bör icke knäppa ihop ten på väggen blickade sömniga tad som jag var, måste jag genast 
händerna. ner på det unga människobarnet. sätta mig i en vagn och åka hit. 

Och . tant Rosa. vände sig. mot Den stora väggklockan sade sitt Man, kan ju. icke gärna !ligga sig 
fönstret, satte sig i sin . länstol betänksamma tick-tack. Det ljöd att sova på en sådan underrättel
och tog en . andaktsbok. Hon så underligt i Gertruds öron, där se. För Guds skull, säg mig, hur 
överlämnade. Gertrud .åt sig själv hon tvekande stod framför den här står till! Ni ser ju ut so~ 
och läste halvhogt ett kapitel. bruna dörren och höll i mässings- om det vore julafton! 

Orden träffade den unga kvin- låset. - Hela skörden har brunnit 
nan· underbart. Tick-tack! Tiden går! Man får upp, berättade Hedda i en ton, 

"Om jag• talade med människo- icke dröja en minut, då man vill som om hon. sagt: "Vi ha vunnit 
och . änglatungor och icke hade uträtta. något gott. Varje minut stora vinsten på lotteriet." 
kärleken .:-;" ljöd det i rummet är dyrbar raskt, raskt! :- Den stackars karlen har o-

"Kärleken är tålig och mild. Sakta öppnade hon dörren och tur, mumlade farbror Henrik. -
Hon fördrager allt, tror allt, hop- smög sig in. Hon hade dragit Ha ni sänt något bud, - han 
pas allt, tål allt." klädningen'tätt ihop omkring sig, !ville icke säga ut namnet, - till 

Hyste hon då .icke kärlek, sann så att icke släpet skulle frasa. Ur - till Skogsro? Eller ha ni ånyo 
kärlek? Ack, tro -'-- kärlek - det bleka ansiktet blickade två sparat detta glada budskap åt 
hurudan skall man väl bli, då :Illan stora ögon ängsligt sökande om- 'mig? 
blir så grymt bedragen! Och hon kring i rummet, som var förgyllt :-Nej, vi ha icke sänt något 
såg för sig huset, det ensamma, av morgonsolen. Ibland var det bud, svarade den lilla skälmen. 
dystra huset vid utkanten av sko- som om hjärtat skulle upphöra att Farbror Henrik såg henne plöts-
gen, och de sista veckornas liv, slå, för att i nästa minut klappa ligt skarpt in ·i ögonen. 
så öde och tomt! alldeles förskräckligt - där borta -'-Nå, vad har då hänt, häxa? 

"Och kärleken fördrager allt i den stora .stolen - han hade ej Någonting måste ha hänt! 
och hoppas allt'' - heter det. . . . gått och lagt sig, men sömn.en ha- - Jag har förlovat mig, utbrast 
~Amen!. sade tant Rosahögt. de överrumplat honom. Där satt plötsligt den överlyckliga lilla 
Och Redda kom in, och den han. Den sjuka armen låg på fästmön. 

u;nga frun kände plötsligt sina stolens armstöd, emot den andra Det var då för väl, att hon fick 
händer bortdragna, .och genom tå- lutade han huvudet. Han hade säga ut det! 
rarna såg hqn den unga flickan fortfarande på sig den smutsiga, - Olycksfågel ! gratulerade far-
skrattande .. lösa nyckelknippan svedda rocken från gårdagen. 0, bror Henrik. 
från skärpet och räcka henne den. vad han ~åg blek och förändrad Men hon sprang skrattande in i 

-Jag har .försökt så. gott jag ut! · huset. 
kunnat att hålla ordning, sade ·· Hunden, som låg vid hans föt- -,--- Frukosten är färdig! ropade 
hon. --'- Ni får icke vara ond på ter, lyfte litet på huvudet och vif- hon ner från terrassen. - Kaf
mig, om icke allt lyckats så' bra! tade med svansen. Nu gick hon fe, te, skinka och ägg! 

Hon kände nycklarna i sin ända fram. Den. gamle herrn, som var på 
kraftlösa hand. Hade hon icke - Gå undan litet, viskade hon, väg till ekonomibyggnaderna för 
böjt .sig• ända· ner 1 stoftet? - här. är .nu •min plats. att se brandstället, svängde helt 

"Kärleken är tålig och mild," Och . hon knäböjde framför sin cm och följde efter henne. 
sade e;n röst i • hennes hjärta. . . . man, tog d~n sårade handen och --'-Det är verkligen sant, sade 

- Jag vill förlåta honom, sade förde den till sina läppar. han, - det skall nog göra mig 
den unga frun högt. _..Gertrud, vad är. det du gör? gott att äta litet. Jag mår icke 

Men hennes ansikte var blekt - Förlåt mig, Frans, förlåt riktigt bra efter denna brådska. 
mig! viskade hon gråtande och Och farbror Henrik gick stö-

:- Förlåta, med de ögonen?. frå- avvärjde hans försök att lyfta.upp nande uppför trappan och tog tag 
e:ade tant Rosa. -..,.-- Och för vad? henne. - Nej, Frans, nej, låt mig i dörren. 
Därför att ni trodde mindre . på vara. Det skall vara så - Herre Gud, såg han väl rätt? 
hono1u än på - nå ja, han är död - Förlåta? Jag har intet att Dar satt ju Linden med armen i 
nu, må Gud förlåta honom - en förlåta. Gud vare lov, att du kom baµd, och bredvi.d honom - den 
människa, som var alldeles främ- tillbaka! bruna, tj'ocka hårknuten måste 
mande för er? Nej, min lilla fru, Men innan hon reste sig upp, han ju känna och den fina gestal-
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ten, som just böjer sig ner och 
skära för skinka åt honom. Nu 
lyfter hon upp huvudet och kys
ser honom på pannan, och nu sät
ter hon. sig åter tyst på sin plats. 

- Tusan också ! Bara man. 
reser bort, så ~ 

Farbror Henrik känner sig s.å 
underlig till mods. Han· tycker 
varken om att bli upprörd . eller 
att störa, och helst skulle han 
önska, att han kunde försvinna 
- kanhända kan han· det ännu. 

Men nej. Då rycker Gertrud 
upp dörren. 

- Farbror Henrik! ropar hon 
bedjande. 

Och han vänder om och låtsar 
som om allt går sin. gilla gång. 
Det är pur egoism. Sinnesrörel~ 

ser bekomma honom aldrig väl. 
- Jag ville blott höra efter, hur 

det står till hos er. Här har .·ju 
varit en nätt eldsvåda. 

- Gud ske lov - ingen män
niska blev skadad, svarar Linden, 
- intet av kreaturen innebränt. 
Skörden gick visserligen till spil
lo, me11 ur .askan har något annat 
uppstått! 

Och han räckte Gertrud sin fri
ska hand. 

- Tra la .la! mumlade farbror 
Henrik och tog sig hastigt skinka 
och ägg, - jag skall säga er, 
barn, resor äro egentligen bra be
svärliga, och om man icke kunde 
få hummer på Helgoland och ål
soppa i Hamburg, .så - ---.- ..::.__ 
men Gertrud, du ler ju under tå
rar! Nå ja, jag är glad över att 
ånyo vara hemma. Borta är bra, 
men hemma bäst! Och om ni ej 
ha något emot det, så tömma vi 
ett glas gott portvin för er lycka 
och välgång! 

SLUT. -
~~~~ 

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

CRYSTAL CREAMERY 
(Crystal Palace Market) 

GLADYS ROSE SALON 
2706 No. 21st St. PRoc. 0412 

Special This Month: 
Our regular $5.00 Ringlett&'-'-
complete for ...................... $2.50 
Shampoo, Fingerwave, 

Haircut ............................ $1.00 
Facial ....................................... 50c 
Shampoo, Shadow Wave, 

Haircut ............ c ........... c ..... $1.00 
Bring this adv. for Specials. 

' f 

HOT HOUSE 
TOMATOES 

By the pound or box. Grown 
in Beecher's Greenhouse. 

Summer flowers ar'e in their 
glory and prices permit you to 
brighten up the home. 

TACOMA FLORAL CO. 
Store 2609 N. Proc. PRoc. 0581 
Greenhouse N. 46th & Vassault 

PRoc. 0497 

SAMPLE LUNCH 
Swiss Steak; New Potatoes; 

Wild · Blackberry Pie, home
made; Bread; Butter; Coffee--
and we serve just as good every 
day-and only 25c. 
Sliced Bread, 2 loaves .......... 15c 

JACK'S PLACE 
3312 N orth Proctor • 

Ray Houghton 
Independent Grocery 

2704 No. Proctor PRoc. 9627 

CITRUS, ]arge new 
package for .......... .. 17c 
COFFEE, Fairmount 29C 
for quality 1 lb ...... : ....... . 
3 pounds ................................ 85c 

WOOD'S ROQUET, a .190 
good Coffee, lb ................ . 
CAKE FLOUR, Gold Medal or 
Swansdown, per 2JC 
package ........ .. 
SHORTENING, pure 
By Snowdrift. 
2 pounds 
NEW POTATOES, 
15 pounds for 

vegetable. 

25c 
24° 

VA KIM 4 ~4.1\T'l'A_ n. ... 

1
-.LöuP":Es~ 1~;g-e·~i;e 6 for ~O I 
~!~;,u~~h 1~~~~'.-.. ~~~.~~-., ... 2c. 




