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41:STA ARG. 

Gott Nytt Ar! 
Denna helsning, som enligt garnmal god sed ut

bytes i dessa dagar, torde vid detta årsskifte uttalas 
med mer ä;n vanlig känsla och uppriktighet. Det 
stora f1ertalet av oss har under den snart svunna 
tidsperioden fått mer eller mindre vidkännas den 
värlclsfamnande krisen med dess följder och elände, 
och det i människo bröst städse spirande hoppet om 
ljus efter mörker, dag efter natt ger sig gärna ut
tryck i Yälgånsönslrningar, att ett nytt tidsskede må 
bringa oss nya och bättre- förhållanden. 

Betydelsefulla händelser, partipolitiska omstört
ningar och kraftiga sociala rörelser hava karakteri
serat detta år och fö~·ebådar möjligen en förändring 
till lättnad i folkens och de enskildas betryck. Det 
är att hoppas att sf't sker, äyen om elen allra nyaste 
samhällslärans ordning icke med det snaraste kan 
införas. Vi åsyfta den av Amerikas främsta veten
skapsmän nyligcm promulgen1cle ''teknokratiska'' 
tidsåldern, under vilken en var ay oss rnecl fyra tim
mars dagsarbete skall njuta alla livets behag i sam
ma mått som nu erfordi·::ir en ursinkomst på $10,000. 

Uppfyllelsen av detta hä1~rarnle prospekt torde 
som sagt vida Öyerskrida våra förY~intningar i en 
snar framtid, men på det allra uppriktigaste nttala 
vi dock hoppet on1 ljusare dagar och bättre tider, 
tillönskande yåra läsare oeh gynnare 

ETT GOTT NYTT ÅR! 

VÄRLDENS PENNING
STOGK OTlllRiCKUG 

Silvermyntning genom in
ternationell överenskom- · 

melse förordas 

En av de beaktansvärda punk
terna i president Hoovers spe
ciella budskap till kongressen ha
de följande lydelse: "Jag är fullt 
väl underkunnig om att många av 
de nutida ekonomiska problemen 
äro inhemska i de flesta land, 
men den tiden har kommit då na
tionerna i samråd måste möta de 
påträngande spörsmålen." 

Därpå utpekade presidenten det 
otillräckliga mynt-cirkulations me
diet ::iåsom en av de förnämsta 
orsakerna till affärsdepressionen. 
I detta sammanhang säger han: 

"Under det guldstandard har 
fungerat dåligt allt sedan kriget 
på 1grund av rubbningarne i af
färsvärlden, så är det dock ännu 
den enda praktiska basis som in
ternationellt bytesmedel och mynt
stabilitet, vad beträffar de indu
striellt mera framskridna natio· 

FILIPPINERNA LOVAS 
FULLT OBEROENDE 

Men de uppställda villkoren 
väcka opposition 

Senaten antog förra veckan ett 
förslag att giva Filippinerna själv
ständighet 1944, det är efter 12 
år. Billen stadgar att öbornas 
'!nhlr:::rnde av en konstitution skall 
utgöra enda villkoret för deras 
självständighet. Men samtidigt 
stadgas att arkipelagens export 
'.'Y socker och kokosnötolja till 
Förenta Staterna reduceras under 
tolvårsperioden, ävensom att där
efter tullfri import upphäves och 
filippinsk immigration till Fören
ta Staternas begränsas i likhet 
med vad fallet är från andra na
tioner. 

Det rapporteras att dessa vill
kor alldeles icke falla den filip
pinska legislaturen på läppen, och 
att ett parti håller på att bildas 
som sätter sig emot självständig
hetsförklaringen. 

STOR OLYCKSDöDS
SKöRD I JULHELGEN 

Mer än 350 människoliv 
spillda 

TACOMA, WASH., FREDAG DEN 30 DECEMBER, 1932 

Bernhard Eriksson 
Den nyutnämnde hövdingen för 

Kopparbergs län 
Av Redaktör Harry Ifofare 

En kväll i höstas mötte jag Frl-1 Fridolin och Grängesberg! Säl-
dolin . . Ian sågen I sådana kontraster. 

En kväll vid Siljan. Sällan sågen I Eriksson i Gräng-

Vid Arss.kiftet 
·Nu är det kommet! Det går som ett sus 
aY helig andakt igenom vart hjärta! 
Det kommer som andra med glädje och. 

smärta, 
det nya, än skönt med sitt bländande 

ljus! 

NO. 53 

Han kom gående lugn och sävlig esberg "dansa efter skördeanden, I' 
på spången med ett leende under full av det söta vin,'' sällan hör- i 
mustaschen och tummarna i vä- den I honom tala med lärda män, 

Trött att i månader sträva och strida 
vill nu det svunna året väl vila, stens ärmhålor, en herrekarl, en på latin. / 

·• löskekarl. :!\fon i alla fall . . . i 
Det var augustikvällens Dalar- i''!Ied bönder kan han tala på I 

ne, där böndernas sätt, och hans sjung-. 
- - - vita dimmor vältra sig ande dalamål är en sång, som hörs I 

bland hässjorna på äng både i riksdag och rikssal. Och 1 

oeh åkerskären skorrar på sin e- i öga ta vrå glil;1tar det till ibland, j 
viga refräng. - - - e!1 fridolinsk ?,limt. 

Ur skogen stiger månen, röd och Herremannen Fridolin kom upp 
väldig som en sol. s.ig på gamla dar, "vart riksdags-

! 
I fjän-a,n brummar' forsen som en m:oi.n och kom i utskott." . 

trumpen basfiol. Al'betarpojken från Gränges-1 ! När han kom närmare, såg jag, berg blev riksdagsman redan i· 
att jag tagit miste. Fridolin va:· unga dar, kom i utskott, ble-v 
inte Fridolin utan Bernhard Edk-:.. stats~åd och talmar, och har i 
son i Grängesberg, och 
var ingen spång, utan 
perrongen i Leksand. 

spånge!l dagarna börjat styra och ställ:i 
järnväg,;- :oom hövding över hela Dalom. 

Han var ute och vedtalade. 
Där blev du bl'äckt, Fridolin ! 

(Forts. s. 8) 

ut det med bristande öga vill ila 
i evigheten - i världsryrnden vida! 

- --- -·- - Mäktige Gud! 
Åter ett åT nu sig fogar till tiden, 
bringar det jordlivet strid eller friden
allting blott sker på ditt allvisa bud! 

V~irldarnas förste! 
Se hur vi våndas, minste som störste! 
Led y;ha fjät oeh oss ödrnj11ka gör! 
Styrk oss i kärlek, till friden oss för! 

HARALD S-. 

VärmlänninfJarna b · INSUll PA FRI FOT I 
GREKLAND 

NOBEL -PRISTAGARE 
HEDRAD 

I brist på .. utlämningsfördrag 
mellan Förenta Staterna och 
Grekland, dit den förrymde Chi
cago börsmagnaten Samuel Insull 
tagit sin tillflykt, har denne lyc
kats åter komma på fri fot. En 
grekisk domstol vägrade nämligen 
sanktionera hans utlämnande till 
Förenta Staterna för att stå till . . 
svars för anklagelsen för svindle
rierna i Chicago. Insull var o
nekligen en av Amerikas förnäm
ste börsmagnater, om icke dess 

Amerikanske vetenskapsmannen 
Dr. Irving Langhuff, som vann 
årets Nobel-pris i kemi, blev för
ra veckan under besök i Stock
holm hedrad med en officiell ce
remoni, vid vilken priset överläm
nades till honom av kung Gustaf 
i närvaro av kronprinsen och an
.dra medlemmar av den kungliga 
familjen. Dr. Langhuff är den 
13de amerikanen, som tilldelats 
det eftersträvade Nobel priset. 

störste, och hans fallisement, ge- Cirka 1,000 utlänningar, sjuk
nom vilket hundratals millioner sköterskor och andra, vilka varit 
dollars gingo förlorade, berörde anställda vid sjukhus i New York, 
tusentals' spekulanter och insätta- hava avskedats denna månad. 
re i de många företag över vilka Amerikanska medborgare ha in-
Insull presiderade. tagit de avskedades platser. 

I 

1UTSTÄLLNINGEN i CHICAGO 1933 
Strax öster om Chicagos be- gör sin debut på amerikansk 

römda "Loop" växer det i dessa mark. Om natten upplysas dessa 
dagar utmed Michigansjöns strand rätlinjiga byggnadskolosser av 
upp ert ny stad, "a city within a neongfödrör, som bestråla dessa 
city," med väldiga byggnader, ytor med olika färger, allt med 

I torn, laguner, breda chausseer. enastående effekt. 
Det är Chicagos World's Fair, "A Praktiskt taget hefa utställ
Century of Progress," som kom- ningen är sammanmonterad av 

... , . .. .. . ... . mer att öppna sina portar den fabriksgjorda delar, som tagas 
Prenuar pa talfilmen Varmlan- filmstJarna, spelade Annas roll i första juni 1933. isär och användas på nytt, när 

nerna. Det mera allmänna bru
ket av silver som supplerande 
pänningstocken skulle stabilisera 
finanserna i många delar av värl
den. I varje fall är det säkert 
att handel och priser måste för
bliva i förvirrat läge tills någon 
metod för myntstabilisering bli
vit iuppnådd." 

Därpå ger presidenten uttryck 
åt en åsikt som delas av flerta-

ningarna var . det i tisdags 1:å i stunuymen. , Anna Lisa Ericson, Chicago utställningens ändamål utställningen är över. Många 
Roxy teater i Ballard, som vid som mgen sadan ryktbarhet vun- är att i enkel, dramatisk form byggnadsmaterial ha använts, 
båda föreställningarna var full- nit, överträffar i flera avseenden I framlägga vetenskapens landvin- som tidigare varit okända. 
satt av en tydligen intresserad Anna Q. I allmänhet utföra de ninoar, uppfinnares och upptäc- Många av de största byggnader
och road publik, vilken hälsade uppträdande i talfilmen sina ro!- kai~s bragder och det allmänna na äro redan färdiga. Adminis

O l Y c k s h ä ndelser krävde ett filmen . med. liv,liga ap1~,låder. ~ör l.e:· på . ett gl~n~ande sätt. l!'l.~i:e I fram~tskridandets, resultat u_n~er tratio~ Building ger själva ansla
fruktansvärt antal dödsoffer å den, som manga ganger sett t:, per, icke mm"t Stor-Svens, ai o de srsta hundra aren. Samtidigt get for de andra med dess mo-

kild 1 t . 1 d t d · 1 "Värmlänningarna" på talscenen tagna på kornet. Maskeringe.n är blir det ett slags J'ubileum för dernistiska utförande. Huvudin-

let, vilka närmare studerat mynt
spörsmålet, då han säger: 

"Det synes omöjligt att uppnå 
ett sådant resultat genom indivi
duell aktion av enskilda länder." 

s a p a ser i an e un er JU - . . . . . . , . .. . 
veckan, och det rapporteras att blev denna Sven.sk Frlrmndustns t1dstro~e1: och drap!I_g .. Lagg:r Chicago, ty stadens historia går gången hyser mimatyrmodeller av 
355 människoliv gingo förlorade. produkt en verklig upplevelse. - man dartil den ram, I vilken fil- tillbaka till 1833, då samhället de andra byggnaderna förutom en 
Mest upprörande var en gruv- Filmen i;~r reklarr;erats :om bo- n:.~n gives, c~en und:rb~rt sköna utgjordes av några torftiga tim- mod~ll .. av. hela. utställningsområ
olycka i Morocaqua, IJI., där 54 lagets framsta. V1 veta icke om \ armlandsnacuren, sa racka knap- merkojor omkring ett litet fort. det i fardigt skick. 
arbetare omkommo i lördags och så är, men säkert är emellertid, I past superlativerna till. Många Nu är Chicago en jättestad på 3.5 Trave! and Transport Building 
blevo levande begravna. att den står på ett ovanligt högt 1 scener inpränta sig i ens minne; miljoner människor. är kanske den mest omdebattera-

England tvingades att övergiva De flesta olyckorna, bortemot plan. Detta gäller icke blott detta gäller icke minst öppnings- En bättre plats för en världs- de byggnaden av ett kupolliknan-
guldmyntfoten, icke emedan dess 180 förorsakades emellertid av au- själva den "te~_niska fra~~tällnin- scenen med julo~.ton i .. den ~amla j utställning torde väl knappast de tak, .som hänger i' yttre kab
regering och finansierer ansågo totrafiken. I detta fall voro mel-1 gen, som star over all kritik,. utan lands.·kyrkan, dar forsamlmgen kunna uppletas. Utställningsom- lar. För den skull finnas. icke 
det tryggt att avvika därifrån, lanstaterna mest lidande med en även de spelandes tolkning av sjunger "Var hälsad sköna mor-1 rådet ligger stråx intill det väl- några inre, bärande kolonner, som 
utan på grund av brist på t~llräck: dödslista av 51 samt Nordvästern I respektive roller och icke minst g?n.stund.'.'. ::al~ilmen '.'ärmlän- diga Soldiers' Field Stadium, en sk. ulle skyn1ma utsikten och in~ 
ligt guldförråd. Andra nationer l med 13. De övriga olyckorna skri- pjäsens arrangering för talfilm. nm~·ama ar forvrnso en film'. s~~1 I idealisk mötesplats för stora folk- verka på akustiken. I denna 
Europa befinna sig faktiskt i sam- vas på kontot av skjutningsaf- Man har tydligen ansträngt sig varJe svensk borde se. De I pJa- skaror, för idrott och karnevals- byggnad kommer transportlivets 
ma läge. Denna brist på cirkula- färer, eldsvådor, drunkningar och att så mycket sol'.1 möjligt följa sen inlagda vackra sångerna ut- I upptåg. Så har man i omedelbar historia att uprullas, från de 
tionsmedium ådagalägger tydligt- andra fataliteter. d t dahl renska folkskådespelet, föras även väl av de uppträdan- närhet Fields naturhistoriska mu- gnisslande, primitiva "präriesko-
vis att pänningstocken måste ut- ; d gtta ursprungligen skrevs de, av vilka en del besitta icke seum, konst- och industrimuseet,' narna" till de snabbvingade f!yg-

·1 t . , sasom e . i k' . d k d ö~as ~e°:om s1 vermy~ nmg s~som Sp1·åkfö1·~istring. Av de 3:.42~ för talscenen, men man har även föraktliga röster. Förutom Värm- konstmuseet, _Sheed-akvanet, A.d- mas :nerna 1 ag. som orsa .en 
f?reslas i de~ s .. k. Pittman b1llen, k~nda språk, so~ talas ~ar i icke varit rädd at 'göra stryknin- Iänningarna får man se en hel le:s astronomisk~. museum, och ameri~anska kontmenten på tio-
vllken nu forehgger kongressen. varlden, kommer over en fJarde- l" <Y till och ändra. Men del bilder från Sverige, bl. a. en manga andra sevarda platser. tolv timmar. 
Detta är icke liktydigt med ut- del på Asien. gar, f~01J!5ea troget den röda och hel serie med överdådigt tagna Den som kommer till Chicagos Hall of Science, ett magnifikt · d b .. d .. · mano r 
givan et av o egransa pan~ng- _ bärande tråden i den ursprung- bilder från Skåne, som särskilt utställningsområde dessa dagar exempel på den moderna arkitek-
stock, emedan de sålunda utgivna t dl t .. 1. . t 1. pJ'äsen. den va. ekra berättel- borde glädja varje skånings hjär-, k. ommer säkert att överraskas av turen, har ett klockspelstorn re-

dl k Il Vara baserade på eme e nam igen en m erna- iga ' . . . d . 180 f t . h" 'd I 
se arne s u e . 1 :. k 1 t En'k ocl1 Annas kärlek ta. Det var som sagt fulla hus i de imponeranda byggmngarna i san e Sig ·o i OJ en. h · l" b d t · ·1 E tionel overens omme se om u - sen om 
oc m os ara en as 

1 
si ver. - t .. kt b k .1 .. _ .. t' oro"rd om ock. i mångt och tisdags och det blir nog lapp på modernitisk stil. De äro rent ut denna byggnad komma allehanda 11 rt'd d • t .. d b s rac ru av s1 ver S=Om pan- s ar , I · · · · 

me e 
1 

vore enna a gar e- . D t k 11 b . d Il k t l'ksom fo"rklarad _ Gör li1ckan de återstående dagarna. revolutionerande bade vad ark1- vetenskapliga saker att fqrevisas .. ·· d d t A 'k · k t·n- mngar. e s u e rmga o arn myc c l · I -, .. .. å , d 
roran e en as men a IC e I . • .. .. • f'' 1 d sttimfil- * ·* .,, tektur och byggnadssatt betraf- Man kommer att fr nga · e gam-! ·· d Uti" d k h d l i harmom med vardet av gangse man en Jam ore se me . . . . __ . _ 
~:'.!es.:~~~~~.:~ -.<>.n+~n ~---- a~-~ hande!svaror och troligen ::r.era. men, finner ;;;an genast, att tal-: Filmen förevisas i Tacoma ny- fa1. Raka linj~r, yt~r, geom~· !~, K_on~enuoneua metoderna Vld 
~v•• •u~v•~'"" "'"""'"' '"'5"'"' "'"'u .. • t t h"'I f"' . ·n f'l .. 'd o"verla"gse11 denna la'1•safton l{l 4·30 Ramt nyårsdagen triska figurer, farger aro kombi- forev1snmgen - ett upradande av · "k · h 'd t b d an nago anna av Ja pa orvirn - i men ar vi a · 1 • • • ~ •• • • 

i ra mngen, oc pres1 en ens u - . d f' . Il .. Id 't A Q N'I so då räkna- I kl 1 3 5 7 och 9 e m i Lin- n. erade i sällsam grad. Det ar apparater, mstrument, samlingar, ska innehåller uppslaget till vad gen 1 en mansie a var ss1 ua- nna . 1 sson, m I . , , , . . . . . 
4

) 
p . · · t' d - og som en amerikansk coln teater vid 16de och K. den nya arkitekturen, the Inter- (Forts. s. som otv1velakt1gt kunde bhva bo- 1onen. es nara n I 



* * * 
Dödsfall 

den 30 december, 1932 

ning visade det sig att en fluga,
1
v. a.·1v .. e .. r. f. n ... s.tora. pla·n.·e·r····· ... R.a···.n Ban.ck ·.&· Co .. i Hälsingb.org har 

och släckt evighetslå-. ämnar av Åre göra , något, som ingått underrättelse att andre ma~ 
överglänspr. df:! flesta liknande fö- skinisten på. ångaren "Capella" 

i Karlsl{rona mdieras retag utomlands. Han har sålun- Viggo Hansson från Limhamn 
Besättningen på . Fyl- da bl. a. planer för att förse Åre omkommit i Amsterdams hamn. 

gia kommer i år att få vara, med med varma·· friluftsbad genom att Man har funnit den omkomnes lik, 
om julbönen i . Amiralitetskyrkan leda . fjällvattnet in i elektriskt men några närmare underrättel-

1

. i Ka .. rls.kr.ria .. Kr• yssaren .ligge·r·· på uppvärmda bassänger. Även i an- ser om hur olyckan tillgått före
julafton i Suda Bay vid Kreta, dra hänseenden ämnar han göra ligga ännu icke. 

Stockholm, 17 dec. - Chefen 
för väg- och vattenbyggnadssty- I 
relsen, öve.rste Nils Ekvall, avled 
på fredagskvällen å Sassnitzfär
jan. / Han var 59 år gammal och 
har varit sjuklig . en längre tid. VAR RÄDD OM ÖGONEN! 

1 

och ·julbönen• i Karlskrona kom- allt för att utveckla Åre till en 
0 

• • •• 

mer att utsändas dels . genom. internationellt konkurrenskraftig ~magnsmar~~naden 1 Horby d~n 
Karlskrona relästation, dels ge- fjällkurort. l necer:ib~.r företedd~ e~ ve:klig 
nom pansarskeppet Gustaf V:s -x· .,,. -r.- rekor~tillforsel av smagnsar, .. 1 det 
k~rtvågssändare. Gen o 1.11 sist- HALLANDS LÄN . omtkrm~ '"'5,000 stycke~! sa~ufor~es. 
namnda arrangemang blir det Laholmshantverkare äteruppli- ~~ .erfr~,,an var eme ... ertid '.': da 
möjligt att följa julbönen om- va, skråtidens litual. Laholms s~mre an under de narmast iore

jbord på kryssaren nere i Medel- hantverks- och ind1istriförening gaende torgdagarna, och de f esta 
havet. har haft sammanträde och åter- av uppköparna från mellersta Linköping, 20 dec. .,-- Konstnä

t·en Johan Krouthen avled på 
måndagen i Linköping i en ålder 
av 74 år. 

* * * 
Torsten Ureuger ·dömd 

Stockholm, 17 dec. - Torsten 
Kreuger dömdes på lördagen för 
konkursbedrägeri till 3% års 
straffarbete. Kreuger var vid do~ 
mens avkunnande blek och myc
ket nervös, men behärskade sig 
och bugade ·sig artigt för doma-. 
ren. Straffet innefattar även tre
årig påföljd. Han ålades dess-. 
utom att ersätta ett antal måls- . 

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

VI TALA SVENSKA 

920 Broadway. Tel. Bwy 1421 

* ,x. * valt handelträdgårdsmästare Karl S~~rige hade1 uteb:ivit. Priserna 
" - ~ .. ' Andersson till ordförande. Före SJonko 1-2 Kr~no1 pr styck,. och 

Ffä·eningslms i Ljungskile. En 
byggnadsförening med syfte att 
så snart som möjligt uppföra ett 
föreningshus för arbetar- och 
ny k t erhetssammanslutningar m. 

BOdlU§ LAN sammanträdet skedde högtidlig en. hel ~el grisar ?levo . osalda. 
gesällutnämning enligt den gamla Gnsar pa 15-18 kilos vikt ko
skråtidens ritual varvid fär"'mä- stade i allmänhet mellan 14-17 
staren A~el Bro~s fungerade "'som kron~r, under de~. stö~e g:isar lå-

* * 
har bildats i Ljungskile. 

a0lder n T"ll "'es··11er utnämn- go nagon krona over 1 pns. Fler-. ma . 1 ., a t 1 d k"" . .. 
des handskmakarelärlingarna Ta- a et av e upp opta gnsarna ~an-
ge Jönsson och Erik Nilsson. des till södra och syd~stra Skane, 

· EI;VSBORGS JLAN Förslaget om lmmnutvidgning, men en del gingo till Halland, 
Småland och Västergötland. 

71- +:- ·:·:· 

KRISTIANSTADS LÄN 

ägare sammanlagt en million kro-
nor jämte ränta. I varande direktören i Salaortens 

*· * * l:;i,ntmannaförening W a 11 enburg 
har ådömts straff arbete i ett å; 

Vigsel på esperanto. Den 4 fly~plats ocb.. Getteröv~g för en 
december firades bröllop i Åmål beiaknad k~.st:iad a_v 1,o00,000 kr. 
mellan stationskarlen Oskar Hen- antogs enhalhgt vid extra sam
ry Ragnvald Eriksson i Mellerud manträde med ~~a~sfullmä~tige .. i 
och maskinskriverskan Piroska Varbe1·g. Fullmaktige besloto for 
Rubay från Budapest. Det lustiga ändamålet ställa till förfogande 
i saken är att ingen av kontra-. ett belopp av 615,00 kr. samt att 
henterna förstår den andres tun- hos a r b e t slöshetskommissionen 
gomål. De hljl blivit bekanta med a~söka .om .. att, flyg~latsen .. och 
varandra på en esperantokongress vagen till. on matte bliva utforda 
i Budapest, samt gjorde sina kär- som statliga reservarbeten. 

Föi· förfalskning av en post
sparba:nksbok har polisen i Sjöbo 
anhållit muraren Edvin Helmer 
Nilsson i St. Olof, vilken erkänt, 
att han vid tre olika tillfällen lyc· 
kats utfå isammanlagt 900 kr. 
Härom dagen gjordes ett fjärde 
försök i Sjöbo, men det misslyc
kades. 

Dödsolyclrnr 
Stockholm, 13 dec. - På en sjö 

i Lam:iryr i Uddevallatrakten ha 
26-årige Fritz Blomquist, 16~ 

årige Axel J ohanson och 22-årige 
George .Joohanson drunknat under 
skridskotur i söndags. 

Sala, 13 dec. - Under skrid
skoåkning i Fläckebo i Salatrak
ten omkomma på söndagen 25-
årige Gustaf Hedblom och 23-
årige Mauritz Jakobson. 

Stockholm, 13 dec. - På sjön 
Aspen i Stockholmstrakten om
kommo på måndagen under skrid-

och två månader för förskingring, 
förfalskning och bedrägeri. 

* * * leksförklaringar på esperanto. Pa-
lnbrottsstöld i Göteborg stor Lindberg i Mo förrättade 

·X· ·i:· -:.;-

JöNIWPINGS LÄN 
Göteborg, 15 dec. - En 30- vigseln på esperanto. Värnamo marknad. På mark-

årig sjöman Eisenbrandt har an- Nydqvist & Holm uedläggei· nadsaftonen den 2 dec. då de fle
hål!its för inbrottsstöld · i änkefru stålgjuteri.et. 150 man komma sta köpen avslutades och priser
Broströms villa i Lorensbergs- att förlora sina inkomster genom na å boskap sattes, ägde en liv
kvarteret i Göteborg. Det stul- nedläggande av Nydqvist & Holms lig handel rum. Tillförseln av 
nas värde uppgår till 12,000 kr. stålgjuteri i Trollhättan. Sedan kreatur var god, men priserna 
Eisenbrandt återkom i oktober den under arbete varande beställ- höllo sig i underkant. För goda 
från Amerika och har begått en ningen av turkiska lokomotiv slut- kalvkor betalades 150-225 kr., 
rad stölder i västra Sverige. förts, kommer gjuteriet på vårsi-. slaktdjur gällde 70-100 kr., tju

* * * 

~-~ ·X· 

VÄRMLANDS LÄN 

skoåkning två bröder, 13-årige Vacker julgåva 
dan successivt att nedläggas. De rar 60-200 och stora dragoxar 
arbetare, som äro anställda där, betalades med 500 a 600 kr. pr 
ha varit i Nydqvist & Holms par. 

Ali;a.rtavla och k01·fönster till 
By liyrka. I samband med By 
kyrkas restaurering hat disponent 
Chr. Storjohann lovat skänka 5,-
000 kr. till en altartavla i kyrkan 
och en person, som önskar vara 
okänd, har givit löfte om att do
nera ett korfönster. Den arbets
förening, som under ett år arbetat 
för restaureringen, har vidare 
hopbragt omkring 1,700 kr. och . 12-årige Ragnar och Erland Stockh6lm, 16 dec. - Svensk 

Granath. Den .äldre sökte rädda' Filmindustris aktion· för hjälp av 
den yngre brodern, men båda vo- nödställda Norrlandsbarn har in
ro försvunna då folk kom till bragt 20,000 kronor som utdelas 

tjänst cirka 20 år. -x- -)) "' Häktad för moi·dbraml. 67" 
Vacker gåva till Solhem~ Det KAUtlAR LÄN 

platsen. till julen. 
nya gravkapellet vid Solhems östra Små!arids skogsägare bil
barnsjukhus i Borås invigdes hög- da försäljningsförening. Vid av 
tidligen den 3 dec. Kapellet är skogsägare från Kalmar län tal
en gåva av de arbetare och en- rikt besökt sammanträde i Flise
treprenörer, vilka byggt det för ryd den 3 dec. fattades ett enhäl
ett år sedan invigda sjukhuset. ligt beslut att bilda en skogs
Entreprenörerna ha lämnat mate- ägarnas egna organisation, östra 
rial gratis och arbetarna ha på le- Smålands skogsägares försälj
diga stunder och utan ett öres ningsförening. Föreningen skall 
ersättning byggt upp det lilla ka- ha till ändamål att tillvarataga 
pellet vilket representerar ett medlemmarnas intressen vid för
värde av 8- a 9,000 kr. Även säljning av skogsprodukter, såga
byggmästare och arkitekt .ha gra- de och bilade trävaror, massaved, 
tis ställt sina tjänster till förfo- brännved m. m. genom att sam-

årige hemmansägaren N. Larsson 
i Lövåsen, 1Sunne, häktades här
om dagen för mordbrand. Han 
hade antänt sin stuga i Bäcka
lund, men elden upptäcktes innan 
den fått större omfattning. 

* * * 
Skatteflykten från Stockholm 
StockhoJm., 13 dec. - Skatte

flykten från Stockholm i dagarna 
har ökats. genom ytterligare tre 
kvinnliga kapitalister som utflyt
tat. På några dagar har Stock
holm förlorat skatteintäkter på 
300,000 kronor genom utflyttnin
gar. Enligt tidningsuppgift upp
går •dessa till några hundra per 
dag. 

i(· ~.;. * 
Röda Iforset hjälper nöd

ställda 
, Stockholm, 13 dec. - Med an

ledning av den väntade svåra nöd
vintern har svenska• Röda Korset 
beslutat anordna barnhjälpsbe
spisning och klädinsamling till 
norrländska län, i Göteborg. och 
Bohus län samt i Blekinge. 

* * * 
Fartygsbeställning vid. Göta

verken 
Stockholm, 14 dec. - Svenska 

Amerika Mexico-linjen har hos 
Götaverken beställt ett nytt mo
torfartyg om 5,300 ton och 13 
knops fart. Fartyget skall ersät
ta den förlista "Odensholm." 

* * * 

STOCI\:HOLM 
Statsbanomas elektrlfiering, 

Järnvägsstyrelsen har till regerin
gen överlämnat plan till elekfrifi
ering av statsbanelinjerna Stock
holm-Krylbo-Ånge och Örebro 
-Krylbo för en sammanlagd 
bruttokostnad av 49,500,000 kr. 
Styrelsen hemställer om proposi
tion till riksdagen med begäran 
om ett anslag på 19 millioner kr. 
för budgetåret 1933-,-34. 

Tunneln genom Katarinabergen 
nu klar. Strax efter kl. 10 den 
1 december avlossades de sista 82 
sprängskptten på tillsammans 127 
dynamit i den .nya tunneln under 
Katarinabergen i Stockholm från 
Slussen till Björns trädgård och 
de båda. från var sitt håll spräng
da tunneldelarna blevo därigenom 
förenade. 

* * * 
GÖTEBORG 

gande. manföra enskilda skogsägares vir-
* * * kesposter till större enheter vid 

GEVLEBORGS LÄN utbud till försäljning för att 
Gevle lånar till reservarbeten. därigenom kunna uppnå bättre 

Regeringen har bifallit Gefle stads pris. 
framställning att framdeles ge- Eldsvåda. Natten till den 2 de
nom amorteringslån få bestrida cember upptäcktes att eld utbru
eu utgift på 113,500 kr. för te- tit i godtemplarlokalen i Smedby, 
rasseriugs- ,och vägarbeten, vilka några kilometer utanför Kalmar. 
skola utföras som statskommuna- Byggnaden inrymde dels en stör
la och kommunala reservarbeten. re lokal, i vilken biografföreställ-

* * * ning pågått på kvällen, samt dess-
GOTLANDS LÄN utom vaktmästarebostad. Vakt-

Det första nattkafäet. Chauf- Räfst .med skatteuppbördsmän mästarfamiljen, man, hustru och 
förernm:; gamla önskemål att . få på Gotland. F. d. polismannen i två små barn, vaknade vid att det 
ett kafö, som är öpppet dygnet Slite pä Gotland, Helge Stigert, brann runt omkring i rummet och 
runt, håller på att förverkligas. blev nyligen häktad inför sittande man måste skyndsamt rädda sig. 
Den 5 dec. öppnades med en liten rätt. Han befanns vid i juli må- Byggnaden, som brann ned till 
högtidlighet kaföet Auto vid nad av revisorn kapten T. Ber- grunden, var försäkrad. 

THE V ALHALLA 
Fountain Ice Crea.m and Lunch, 
Soft Drinks, Beer on Draught, 
Candies, Tobacco, Cigars, etc. 
Gladt bemötande oc:ll vänlig in
bjudan till våra landsmän. 
Anderson & Hegglund 

~iRGSji 
Sko makare verkstad 

i 508!f:! So. 11th St. 
~ har prima utrustning för skorepa-
). rering. Full tillfredsställelse ga· 1 
} ranteras och vi stä gerna vänner 
f och gynnare till tjänst vid behov 
? av nägot i skodonsväg. ~ 
J 
·~~ ................................... 
-~ , 

SVENSKA 
VICEKONSULATET 

ISEATTLE 
209 White Building 

östra Hamngatan 8. Det äges av genström i riksräkenskapsverket Bil för 1 kr. Vid exekutiv 
Förskingring i Sala I en . andelsförening, där chauffö- företagen revision brista i redo- auktion på mellersta Öland ut-

Stockholm, 14 dec. - Förut- rernas fackförening är ensam visning för omkring 1,300 kr., och bjöds härom dagen en i gott stånd 
-"-~----"~-------------~--------'-'------ intressent. Tills vidare är det blev då skild från sin tjänst. och fullt körbart skick varande 

omfattande staterna Washington 
och Idaho hålles öppet alla helg
fria dagar. Arvsutredningar ut
föras, fullmakter och andra av
handlingar utfärdas och legall 
seraa. Personer, som önska er
hälla pass, böra inlämna ansö
kan därom minst 10 dagar före 
avresan. Tel. Main 5640. öppet från kl. 5 på morgonen till -Kapten Bergenströms revisionsar- automobil. Köplusten var emel-

12 på natten, men man tror sig bete på Gotland ledde även till lertid minimal, och bilen inropa
snart ·få tillstånd att ha öppet he- att en annan polisman befanns des för 1 kr., vilket väl i sitt 
la dygnet, vilket bör gå så myc- brista i redovisning och ställts slag får anses vara ett rekord. 
ket lättare, som man inte ens satt inför rätta. En tredje skatteupp- * '* * 
i fråga pilsnerrättigheter. bördsman berövade sig livet, då iiOPP ARBERGS LÄN 

En rilitig g u I d grävare från han förstod, att hans underslev DI"iften vid Stjärnsunds bruk 
J Klondyke har kommit till Göte- upptäckts vid revisionen. nedlägges helt. Från nyåret kom-
borg den 4 dec. Han är en 60 * * * mer driften vid Stjärnsunds bruk 
års man och har i 30 år grävt JÄMTLANDS LÄN att helt nedläggas. Vid bruket 
guld i Alaska. "Jag kom till Betydande skogsdrift kommer i har skett utvalsning av järntråd, 

!fKill~ MUELLER FURNACES 

~ De bästa i marknaden. 

l 613 St. Helens Ave. Main 6205 
Klondyke mitt under den värsta vinter att igångsättas i Myssjö. plåt och band. Plåtverket nedla~ 
guldfebern," säger Mr. Anton Jo- Stämplingar, som i flera år väntat de driften redan för ett par år se- 1~~~ 
hansson. Med sin plånbok, som på yxan, skola avverkas, därav dan. Driften kommer nu att över- ~ f 
nog inte är tom, och sina guld- en på omkring -75,000 träd. Nå- föras till Långshyttan, där ett I BRANDfo""RSA""KRING . 
klimpar, som äro ganska respek- gra kronostämplingar komma att sh>rt modärnt valsverk uppförts. · · · 
tabl.a, reser Mr. Johansson direkt avverkas och litet kolning är i Arbetslösheten inom Husby soc- i de bästa och pälitligaete br.tlag, ·~· 

d t ·11 K ·· d d"" h · å D 1 d h · k k dl"" · Ni kan alltid vara viss om acku· ~ ne 1 rrare , .. ar an har sm g 
0 

ng m. m. e p anera e oc 1 en .. ommer geno~ ne aggmngen i ratess och redbart bemötande av · 
?em. tr,.~kt. Nu tanker han stanna gang v~rande arbetena tor~~ ge att okll, med ~mkrmg 100 man. ! de bola·g· jag representerar. 
i Sverige. arb:te at flert~let arbetsbehovan- "" .. ·r. * i FRANK EKBERG . 

Anbtlet arbetslösa i Göteborg, de mom MyssJÖ. Priserna torde MALMoHUS LÄN i lnsurance, Notary Public S 
som registrerats hos arbetslös· komma att gå under föregående Tobaksskörden i länet· är i det I 939 Commerce St. Tacoma I 
hetskommissionen, har under no- yinters. närmaste slutleverad och uppgår '·----------............... 
vember månad ökats med mer än Vargar ha åter gjort påhäls- i år till icke mindre än 58,000 kg. 
10 procent och uppgick vid måna- ning i västra Jämtland. En ren- Årets skörd är ovanli,gt stor och 
dens i;.lut till 7,083. hjord på 500 djur tvingades att överstiger förra årets skörd med 

* * * söka skydd i byarna kring Björk- cirka 15,00 kg. Även kvaliteten 
BLEKINGE LÄN vattnet i Kall. Snöbristen omöj- är i år utomordentligt god. Ge-

·1· .•. E •. ·. n.· .. f .. lu. ga släckte. evig·h·e·1·,·2 .•. 7å'Jtn• Iig. gör dock ett off.ektivt .förföl- nom.· snittsvärde.t av skörden är 1 .. 
Lotsförmannen i Karlshamn rap- jande. krona sju öre per kg. mot 95 <>te .. 
nn>-i-<>>-<>>'· i-m 1,..f-oa+.~~10~~ ~'-'- _i~,. alro11 J,ll '1vh-o -r.ni- n;_ i fioL I~ bocker. Flera saker passande . Il Ti~riB-fyr -~~r ·;1ä;.kt;;~t~n ;ill I rektB~ A;~ar-·M;~;ii~g:···-Ros;~-1- -O~ommen sjöman. Till anhö-1~ 90911 p f;~ j'1gåvor 

1 .. den 29 november. Vid undersök- bad- och Årekoncernernas chef, riga i Malmö ävensom till rederiet i 72· aci ic ve. 



Fredagen den 30 december, 1932 PUGET SOUND POSTEN :s 

SVERIGE-NYHETER öREBRO LÄN I det var endast med möda hon I - Ja, sade . Lilly - rösten 11 VI FÖR TA 
Göthmda ålderdomshem, som. k .. unde tyda dess innehåll. . I skälvde en smula. Jag hittade S OCH TALA SVENSKA 

består av en huvudbyggnad och, "Käraste Emmy," stod det. det på nyårsafton på 0-gatan. 
två flygelbyggnader, har just i/ "Det är svårt att välja presenter Och som det inte hade någon 
dagarna blivit färdigt att i sin, till damer. Tag inneliggande peng utanskrift, måste jag bryta det. 

NORRBOTTENS LÄN 
N orrskensflammans utgivare å

dömd 5 månaders fängelse. Råd
husrätten i Luleå har avkunnat 
utslag i tryckfrihetsmålet mot 
Norrskensflammans ansvarige ut
givare, arbetaren Edvin Grön
berg i Båtskärsliäs. Grönberg 
dömdes för smädligt skrivsätt mot 
förra regeringen till fem måna
ders fängelse. Den åtalade arti
keln hade till rubrik "Bort med 

helhet tagas i anspråk för sitt och köp dig någon sak, som du -- Naturligtvis! Nu först tyck-
ändamål. bäst önskar. Jag skall r·esa till tes han känna igen hennes röst. 

Driften vid Bofors bruk har un- Dalarne över helgen och står just - Hör jag fel eller är det icke 
der de senaste dagarna utökats. på språ,nget till stationen och fröken Aberg jag talar men? 
Sålunda sattes smedjan i gång skriver detta. Jag har instruerat -- Jo, sade .Lilly. Det är egen
den 5 dec. efter att ha gått på in- ett bud att i morgon, nyårsafton, domligt altihop det här. Vart 
skrän}l:t tid iö ver ett år. överbringa detta till dig samt en skall jag sända brevet? 

·X· ·)~ +:· 
blomma jag köpt. Gott nytt år! -A Lilly, vilken underbar ö-

öSTERGöTLANDS LÄN 
l hast, din Osse." dets skickelse. Icke hade jag en 

mutkolvens medbrottslingar." 
Superiet i Tornedalen, särs~dlt 

ungdomssuperiet, har tilltagit i 
oroväckande grad efter förbudets 
upphävande i Finland, och den in
smugglade finska spriten är en 
hotande fara för den svenska 
gränsbygden. Tullförvaltare H. A. 
Strömberg i Haparanda uttalar 

Borghamns stenbrott. Förhand
lingar ha sedan en tid förts mel
lan stenarbetarna i Borghamn och 
fabrikör K. G. W elanders kon
kursbo angående övertagande och 
fortsättande av driften vid sten
brottet. Dessa förhandlingar ha 
nu givit till resultat, att arbetar
na - ett 20-tal - av konkurs
boet inköpt maskiner för en sum

att det numera supes, smugglas ma av 5,000 kronor. överlåtelse 
och langas fruktansvärt i orten, av arrendet, i vilket även ingår 
och vid tullverket står man snart brytningsrätten,, på arbetarekon
maktlös. Gränsbevakningen är o- sortiet tillstyrkes av såväl jägmä
tillräcklig, då tullmännen ha 40 staren i Ombergs revir som över-

Lilly ryckte till. Underskriften 
väckte på ett egendomligt sätt 
reminiscenser från ett par lyck
liga år hon genomlevat. Skulle 
det vara möjligt? "Osse" det var 
ju smeknamnet på Ossian, hennes 
älskade, vars kärlek för ett år 
sedan tagit en så snöplig ända
lykt. Hon försökte identifiera 
handstilen, det var nästan omöj
ligt. Men ju mer hon betraktade 
den, ju mer övertygad blev hon, 
att det var Ossian och ingen an
nan, som skrivit de nästan oläs
liga raderna. 

aning om att det var dig jag 
ringde. - Säg! - hans röst lät 
bedjande. .Kan jag inte få kom
ma upp och hämta det själv? 

Lilly suckade. 
- Skall det vara nödvändigt, 

sade hon. Jag hade ju kunnat 
skicka upp det utan vidare, men 
jag var icke riktigt säker på, att 
det var du. Och som jag icke 
ville ha guldpenningeri, sbm var 
avsedd för en annan, satte jag in 
annonsen. Hennes röst var bit
ter. 

- Lilly, jag tar en bil och kom-
mer genast, får jag det? 

mils gräns att bevaka ?.ch jägmästaren under förutsättning Det var då för underligt med 
smugglarna merendels ha allman- j att sedvanlig borgen för arrende- män. De voro sig lika i alla vä- -- -- -
betens sympatier. , villkorens fullgörande kan anskaf- der resonerade Lilly. Av under- Skymningen hade tätnat, men 

- Ja, kom då, sade hon strävt. 

·:+ .;.;. •)'.· 

SiiARABORGS LÄN 
Sparkad till döds av en häst. 

En 19-årig yngling Bror Eklund, 
Rärret, Ek, blev nyligen under 
arbete i ett stall så illa sparkad 
av en bäst, att han måste införas 
till Mariestads lasarett. Spar
karna hade träffat honom i ena 

fas. Arrendesumman uppgår till skrfften att döma tycktes Ossian Ossian satt allijämt kvar i stolen 
1,500 kronor om året. Avsikten lla bytt kärlek nu igen. Den i Lillys vardagsrum. Han talade 
ä!· att bilda ett bolag, i vilket förra hette visst Ellida eller vad oavbrutet. På ottomanen ett 
varje delägare skall gå in med var det. Hon erimade sig leende stycke ifrån satt Lilly. Hon in
en summa av 500 kr. Preliminärt den gamla satsen, att kärleken är sköt ett ord då och då. Han 
beräknar man sålunda att kunna beständig och att blott föremålen kund·3 i skyrµningen icke urskil
disponera omkring 10,000 kr. dels växla. Det v2 • .r inte mera än ett ja hennes drag och försökte av 
för ovannämnda maskinköp och år sedan ett nytt aådant trängt i·östen gissa sig till hennes sin-
dcls för driftskostnaderna vid slg mellan Lilly och honom. nesstämning. . 

sidan av njurtrakten, och skador·
na voro så allvarliga, att företa
gen operation ej kunde rädda 
hans liv. 

starten. Arbetet torde komma I Lilly utstötte ofrivilligt en suck Lily går bort och vrider på 
att upptagas den 1 januari. 

vid minnet. Det var nära att hon det elektriska ljuset. Så drar hon 

-:-:· ·:·:- ·:f 

SöDERMANLANDS LÄN 
Ifa.ffepängar. Stockholms stad 

har fått en donation på H,600 
kronor, som skall användas till 
"servering av kaffe åt gubbarna 
och gummorna på Stockholms 
stads arbetsinrättning (Grubbens) 
den 24 januari varje år." Dona
torerna äro numera avlidne snic
kerifabrikör Karl Edvadr Karls
son från Västra Vingåker och 
hans maka, som skänkt så gott 
som hela sin kvarlåtenskap till 
detta ändamål. 

Det vilseko1nna 
brevet 

Nyårsberältelse av Anna Ede 

Det var full snöstorm. Snön 
lade sig tung och våt över män
niskorna, som i hejdlös brådska, 
likt myror i en stack, jagade hit 
och dit. 

På en spårvägsrefug i träng
seln hade Lilly Åberg stått se
dan en god stund och förgäves 
sökt komma med en spårvagn. 

I 
gått under på kuppen. Ett halvt 
år hade hon sörjt så som !llan 
blott ~~örjer, ch''.t n1an mist sitt kå ... 
raste på jorden -- varförutan li-
vet tycks ha intet värde. Men 
hur det var, hade hon repat sig. 
Hon betraktade det förflutna som 
något så 1overkligt, som om det 
rört någon annan och icke henne. 
Hon kunde emellertid aldrig lära 
sig fatta, hur en man som nu Os
sian tvärt som att klippa av en 
tråd kunde byta kärlek precis som 
man byter strumpor. Och en kär
lek som, vilket han försäkrat hen
ne så många gånger, endast lmn
de uisloclma i döden. 

Men det var lättare sagt ~n gjort. I alla fall hade han gjort det, 
·)f ·X· Vagn efter vagn rullade forbi full- och Lilly ville icke i kväll riva 

VÄSTERBOTTENS LÄN packad. Och var det någon g~ng upp det icke så alldeles läkta så-
.. Väg~r för 1 !~ron~ mete

0
rn, E1; en pla:s ledig, uppstod fo::m;1ga ret. Hon började i stället funde

vag, cirka 4 nnl lang, haller pa slagsmal om den bland de vanLan- ra över, hur hon okulle bära si()' 
att byggas i närheten av Stor- de. åt för att återställa brevet so1~ 
vindeln. Ursprungligen hade av- Lilly skulle bort i familj och på "'ett så egendomligt sätt 'i dag 
setts att bygga en cykelväg, men fira nyårsafton. Hon hade långt fallit henne i händerna. Till "Em
på landshövding Ro~ns .. initiativ , att gå och armarna hade hon my," som det nu var ställt till, 
bygges nu en s. k. karrvag, 3 me- · fuilhängda med paket; sent var fanns nu icke alls någon möjlig
ter bred, vid kurvorna 4 meter, hon ute och till varje pris måste het. Och Ossians adress kände 
för en kostnad av omkring 1 hon komma med ett fordon. Hon hon numera icke. Hon visste vis
krona längdmetern. Arbetsin- försökte hejda en bil, men med serligen, i vilket verk han tjänst
komsten växlar mellan 2 a 3. kr. samma resultat. Alla voro upp- gjorde, men hon ville icke sätta 
per dag, men trots denna rmga tagna och chaufförerna tittad2 sig i förbindelse men honom där. 
förtjänst äro arbetarna belåtna inte ens åt sidan. Och om det så icke skulle vara 
därmed, enär de själva ha stor Här var tydligen ingen annan Ossian . . . så skulle han kanske 
~ytta av ".~gen. Ej mi~.dre än 15 råd än att lita sig till apostla- tro, att hon hittat på denna ko
hknande vagbyggen av enkronas- hästarne. Hon började trava fram- medi för att åter komma i för-
typ" äro nu i gång i länet. åt i snömodden. Snögloppet blå- bindelse med honom. Nej, hellre 

"'° ,,, " ste henne rakt i ansiktet. Hon skulle hon då behålla guldpen-
VASTERNORRLANDS LÄN skulle icke sett handen framför ningen, det var då visst och sä-
Två personer häktade för dö- sig, om hon haft någon ledig ~tt kert. Hon beslöt att sova på sa

dande misshandel. Landsfiskalen sträcka ut. Hc;m stretade framat, ken. Under morgondagen hade 
i Alnö har häktat två personer K. böjd mot stormen och höll .muf- hon god tid att tänka efter, hur 
0. Persson från Säönsberg och H. fen skyddande upp mot ansiktet. hon borde göra. 
Wennberg från Nacka, Alnö, som En springpojke på cy~el, ö~er- Dagen därpå hade hon fattat 
på midsommaraftonen i år över- lastad med paket och greJor, rmg- sitt b~slut. Hon skrev en annons, 
föllo och svårt misshandlade 50- lade förbi henne. Under ena ar- som hon skulle låta införa i den 
årige A. V. Jönsson från Sör- men höll han en blomsterkruka, tidning hon visste han brukade 
åker med påföljd, att han i okto- under det han styrde med de~ an- läsa. Den lydde sålunda: 
ber avled. dra. Det var nära att de tornat "Ett brev, saknande utanskrift 

GÖR SVERIGERESAN MED 

s 
RIKA 
LINDEN 

NU billigt 

att leva 
i Sverige 

samman, men i sista ögonblicket och undertecknat "Osse" samt in
hade han lyckets vrida styrstång- nehållande pengar, är upphittat 
en åt sidan. Did den häftiga gir- och kan mot beskrivning. och an
ningen föll något ur den med nonskostnad återfås efter påring
silkespapper omlindade blomster- ning per telefon 4411 efter kl. 
gruppen. Lilly böjde sig ner och 3 e. m." 
tog upp det. Det var ett brev. Det var ej utan att Lilly hade 
Hon försökte springa fatt pojken, en smula rampfeber den dag an
men han hade vikit om ett gat- nonsen stod införd. Men på sam
hörn och försvunnit i snöyran. ma gång var hon nyfiken, ty hur 

Lilly betraktade brevet ett ö- det var, roade henne äventyret. 
gonblick. Det saknade utanskrift Lilly. hade hyrt såväl bostad som 
och hon stoppade det utan vidare telefonnummer, sedan det blev 
i muffen. I samma ögonblick fick slut dem emellan, och han kunde 
hon syn på en ledig bil och i inte veta att det var till henne. 
nästa minut hade hon placerat sig ' Redan samma dags eftermid-

0 själv och sina paket i densamma. dag, !då Lilly återkommit från 
LÅGA BILJETTPRISER Först sent på kvällen, då Lilly sin plats, kom det påringning. 

Turlista från New York: kommit till ro hemma hos sig, Hon fick en smula svindel, ty 
DROTTNINGHOLM •...... · · .18 Jan. kom hon att erinra sig sitt fynd knappt hade hon lagt mikrofonen 
OR,OTTNINGHOLM ......... 18 Feb. 0 f" 'dd H t. f am t'll .. t f" .. d t bl h 
DROTTNINGHOLM ......•. 18 Mars fran orm1 agen. on og r l ora , orran e ev enne 
KUNGSHOLM ............... 1 April det och synade det noga. Det var klart att det var Ossian som ta-

För vidare upplysni.ng.~r, be.ställn!.n· ett tjockt, elegant kuvert, men lade. 
gar av hyttplatser, b1trade vid utfar- .. kr'ft .. · 
dande av nödiga papper etc., hänvän- saknade som namnt utans l , - Det ar med anledmng av an-
de man sig till närmaste agent för och det var nog ingen annan råd nonsen, började han. Är det da-
llnjen elle'r till än att bryta detsamma. ·men som har annonserat? 

SWEDISH AMERICAN LINE Det föll något blankt ned på - Ja, svarade Lilly lågt. Det 
209 White Bldg., 4th &. Union, Seattle mattan. Lilly böjde sig efter det är jag. 

':M'.ARTIN CARLSON och det befanns vara en tjugo- - Brevet det är fråga om in-

ut en skrivbordslåda och tar fram 
det omtalade brevet och lägger 
framför 1honom. 

-- Du tycks alltjämt dragas 
med någon defekt i huvudet, sä
ger hon. Har du glömt vad du 
skdfit i detta? Och varför har 
du hållit ditt långa tal? Du har 
ju icke någon svårighet att skaf
fa tröst. 

Han skrattar till. 
-Är det Emmy, du menar! 

Det är icke någon tröst av det 
slag du tror. Det är min moster 
- min mors unga halvsyster. Jag 
har på sista tiden haft som ett 
h0m hos henne och ville glädja 
henne med en nyårsgåva, tack 
vare vilken jag kom i kontakt 
med dig. 

Lilly betraktar honom och nu 
i ljuset slår det henne hur av
tärd och förändrad han blivit. 
Han ljuger icke att han lidit och 
hon känner något varmt börja 
arbeta sig upp genom bröstet. Det 
gör henne nästan yr. Men i nä
sta minut har hon hårdnat igen. 
Hon tar brevet för att förvissa 
sig om, att guldpenningen finnes 
där fortfarande, så ger hon ho
nom det på nytt. 

- Annonsen kostar tre kronor, 
säger hon. 

- Lilly! Han kastar sig på 
knä framför henne och lutar hu
vudet mot hennes händer. Hon 
stryker honom över håret. 

- Lugna dig, Ossian, och ge 
mig litet tid att sansa mig, sä
ger hon. Och kom igen sedan! 
Mot min vilja har jag aldrig helt 
kunnat döda min kärlek till dig. 
Du må veta det nu. 

Lilly känner ett par tårar mot 
sina händer. Så reser han sig 
i sin fulla längd. 

- Jag kan icke tacka dig nu, 
Lilly. Men jag skall använda hela 
mitt återstående liv till att göra 
det. 

Han kysser hennes händer gång 
på gång. Så stoppar han på sig 
det vilsekomna brevet. 

- Den här guldpenningen, sä
ger han, skall springpojken, den 
må God välsigna, få för sitt slarv. 

Hud utslag 
"Min son led av utslag i an

siktet," skriver fru W. Boehme i 
Schenectady, N. Y. "Doktorn sa-1 
de att detta berodde på dålig I 
matsmältning, men den medicin 
han gav gjorde ingen nytta. Se
dan vi använt Dr. Peters Kuriko, 
började utslaget försvinna. Det 
är nu två år sedan och intet spår 
av åkomman har visat sig." Det
ta oöverträffade , örtmedel har en , 
synnerligen välgörande inverkan I 
på avföringsorganen, enär det 
hjälper dem att avlägsna orenhe
ter ur kroppen. För närmare upp
lysningar tillskriv Dr. Peter Fahr
ney & Sons Co., 2501 Washing
ton Blvd., Chicago, Ill. 

Noggrann ögonundersökning 

KACHLEIN BROS_ 
Tacomas ledande optiker 

906 Broadway 36 år i samma lokaler 

BIG BEN OCH BABY BEN 
Repareras för 75c 

Andra klockor och ur repareras 
även till rimligt pris 

Allt arbete garanteras för ett år 

Andersen 
1216 South IK Street 

1;11!1t1rn1mm1w111111111111111111111111m1111111111111111111111m1:1111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111:::1w11ur1m!!l1111!!!111:m1m1111111111111m11111111111111111111m111:1111111111111111111111m1111111tt 
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I Vårt valspråk: ] 
"Bl!!TTER CLOTHES J 

FOR MEN" 

. ~!~eA~~V~SK~~K~!!~l!! l 
~ 501-2-3 Was~ington Building ~ 
~ .......... ~ 

''Den är annorlunda'' 
är vad folk säger om 

DR. PETERS 

I 
Den är ett örtbotemedel med erkända företräden. Den har varit i 

ständigt bruk i mer än hundra år och har bringat hälsans solsken in i 
tusentals hem. 

FÖRSÖK DEN BLOTT EN GÅNG-när er matsmältningärdålig,
när er avföring är oregelbunden,-när er sömn är orolig,-när 
plågor ansätta er kropp, - när ni känner er trött och utsläpad. 

Den kan ej erhållas på apoteken. Den tillhandahålles av speciella agenter 
eller direkt från laboratoriet av 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. 
2501 Washington Blvd. CHICAGO, ILL. 

p 

(Leverera& tullfritt i Kanada) 

Sänd 
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0 10 .sasom gava 

till släktingar och •• vann er 
i 

Hemlandet 

Pu2et Sound osten 
Tacoma, VVash. 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och Insänd nedansU1ende blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1216 South I\: Street, 
Taconia, Wash. 

Undertecknad prenumererar härmed pä Puget Sound Po

sten för en tid av ett år. 
närslutes. 

Prenu~rationsavgiften, $1.00 erlägges senare. 

Natnn ········-·······-·-······---···-········-····-·-···-·--·--·····-·-····-

1216 Snnth K St!'-?et, T-?l.:. Mdrr S320 

1 

krona i guld. Ifon fön;ökt.:: lä;:;a I nehöii en tjugo krona i guld och 
John Hedber.g, ~08% So. llth; John brevet, men som det varit vått, hade till överskrift "Käraste Em
Soley, 306 F1delity Bldg., F. C. Hew- l . dd t h ,, St" 'd t? 
son, 903 Pacific avenue, T'acoma. 

1 
hade s rr1ften sammansu a s, oc my. ammer e . 

Gynna våra 
ANNONSöRER! ll Adress --·······--.-·······----------··----·---·--·--··-·--·-··---

' 



för 

mans lärt något ge11om de bittra erfarenheter 
som gjorts under ·året. Livet är en skola, he
ter det, och år 1932 har varit en svår klass att 
genomgå för de flesta av oss. Men om vi nu 
vid årsskiftet ej ha det så bra ställt som kan
ske förr, borde vi likväl ha blivit bättre männi
skor, mer ömmande för .nästans nöd än fallet 
brukat vara. Mycket har under de senaste må
naderna ·gjorts för de ·arbetslösa, men ofantligt 
mycket mer behöver göras. 

Puget Sound Posten har alltid . varit en arbe
tarnes tidning, och såsom sådan har den också 
berörts av de· dåliga tider som rått under det 
gångna året. Glädjande nog lmr dock lojaU
teten mot tidningen varit så stor att vi ej be
höft konstatera några förluster beträffande 
prenumerantantalet. Vårt folk har troget under
stött tidningen, och för. detta uttala vi härmed 
ett varmt tack, samtidigt som vi avge löftet att 
under det nya året .fortsätta på den inslagna 
vägen. Detta innebär att läsekretsen kommer att 
bjudas det allra bästa såväl beträffande nyheter 
:;iom förströelseläsning. Och vad speciellt nyhets
avdelningarne angår, så komma vi som hittills 
att bjuda . fäsarne på färska meddelanden från 
våtl adoptivland och från fosterlandet Sverige, 
liksom även från andra delar. av världen. Vi räk
na ·på detta område en stor, ständig växande 
grupp av. frivilliga medarbetare, och till dem 
alla uttalas vid årsskiftä ett vördsamt tack. 

Vad det nya året kommer att bära. i sitt sköte 
är ju för oss alla förborgat. De närmaste lig
gande månaderna torde för många bli ganska 
bekymmersfulla, men för Amerikas vidkom
mande synes det, som öm krisperioden i alla fall 
skulle närma sig sitt slut. Bättre tider borde 
därför vara att vänta, och må hoppet därom gt 
oss ny kraft och nytt mod nu, när ett nytt år 
gör sitt inträde. 1932 är ett fullskrivet blad i 
tideboken. De ·skiftande erfarenheterna under 
detta år äro ett minne blott. Ett nytt år, ett 
nytt blad i tideboken, ligger framför oss. Låt 
oss blicka emot detsamma med mod och tillför
sikt. Och till denna uppmaning foga vi ännu ett 
tack till våra läsare för det understöd de läm
nat oss· under det . gångna året och tillönska alla 
och envar ett gott nytt år 1933! 

En lugnande kontrast· till dessa sina årskonvent vid utställningen 
utställningshaUar, där industriens i Chicago. Bland dessa .märka vi i 
hektiska utveckling kommer att till ~xempe.l American Union of 

. . · • . . Swed1sh Smgers, Daughters of 
skildras, bh de manga h1stonska Norway, Polish Falcon, etc. Mån-
sevärdheterna. Man finner till ga folkskådespel och ka~nevaler 
exempel en •trogen kopia av Fort komma att arrangeras av utlands

Detta är i korth13t ·själva ·ramen 
till utställningen, pär under fem 
månader mijoner människor kom· 
ma att sa1nlas. Det internation
ella .inslaget ·kommer att göra sig 

födda grupper, som var och en 
få sina res,erverade dagar vid ut
ställningen. 

Sambandet mellan vår tids tek-

- Om du tror att jag har lu
rat dig kan ju köpet gå tillbaka. 
Jag vill inte att du ska göra en 
dum affär. 

- Nä du, du. lurar mig inte en 
gång till. 

-- Ja, adjö då, kära pappa. 
Skriv till mig d~ och då, även om 
det inte skulle · bli mer än en 
check. 

Frun: --'- Hur kommer det sig 
att jag hittar halvrökte cigaretter 

om 

Läraren: - Du erkänner alltså, 
at det är du som har skrivit på 
tavlan att jag är en idiot? 

Eleven: - Ja. 

Anthony 1\i .. Arntson 
Attorney-At•Law 

911 Fidellty Bldg. 

Telephone Broadway 1418 

~ J. M. ARN'I'SON ~i 
; Skandinavisk advokat ( · 

.~ Praktiserar inför alla rätter ( I 
) M'AIN 5402 ( 
~ 606 Washington Bldg. ~, 
.......-....,,....,..,~~~--~---#-~I 
~""~-~---...-""'-•'"<!;~~ i Henry Arnoid Peterson J i 

! 
Svensk Advokat C 

I 
1016-1S Wash. Bldg. Maln 718 i 

L .. ~~~~,~::~~I 
. ll 
~ EMIL STENBERG cl 
~ Svensk Advokat ~ j1 

~ Notary Public C 

~ 602-603 P. S Bank Bldg. :I . ' 
...... ----------~---

I DR. S. P. JOHNSON 
Tandläli:are 

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

~u~n~;;~i 
ALM1N L. SWANSON ~ 

Pres. och Mgr. t 
"Abstracts of Title" och "Tltle C 

lnsurance" ~I 

Main 2331 Bankers Tr111st Bldg. (I 
~~· 

~----~' 

EN NY BOK 
just publiserad i Sverige, inne
hållande sex spännande allvars
noveller: 

"MED GUDS HJÄLP" 
verklighetsskildringar 
från Svensk-Amerika 

av 
JOSEPH SWANSON, 

finnes nu tillgänglig i alla väl
försedda skandinaviska boklå
dor eller från författarent di
rekt, 255 53rd St., Brooklyn, 

Drastic Reductions 
TO SELL EVERY WINTER GARMENT NOW REMAINING 

IN STOCK, WE BA VE MARKED THEM AT PRICES BELOW 

EVEN THE COST OF THE MATERIALS IN THE GARMENTS 

DRESSES 
$1.69 $2.95 $4.95 $7.90 

FUR TRIMMED COATS 

G. 

$7.90 $13.95 

B. Economy Shop 
1151 Broadway 

Gott ytt År 
,tillönskas alla landsmän och vänner 

Bertil E. Johnson 
Prosecuting Attorney 

. ~ 

) (Sponsor, Scandinavian Hour, K-V-I) ( 

INVENTERINGSFöRSÄlJNING 
föregår nu. 

Nedsatta priser på 

SKOR, TOFFLOR OCH STRUMPOR. 

N. Y. Pris: häftad, 60c; in- , 

bunden, Boc. ~'.1 Samuelson Shoe Compan. y 
/ 1110 So. K Street Broadway 4625 

Ed Sproule 's Butter $tore I~-.......................... ........,..._....,,....._. ................. """"'""""'""'"" .................... """'"......,,..,., ................ 
Smör, Ägg och Delikatessvaror. 

Publix Market 
Första dörren från 11th St. 

.
S. mör är billigare - kvaliteten ~ 
bättre. Vårt smör kärnas av ( 
bästa kvalitet grädde. · 

CRYSTAL CRE&MERY 

BÄSTA GLASÖGON l 
från $1.00 till $5.00 C 

(Varför betala mera?) t 
Ni mäste bli nöjd, om Icke byta vi ( 

om glasögonen kostnadsfritt. ( 

,,--
1314 Pacific Avenue. THE ALASKA Tel. Main 3044 

Platsen där alla fiskare och skogsarbetare mötas. Enda skandi
naviska biljard- och kortsalong i Tacoma. - Spelar ni icke kort 
eller biljard, så var välkommen till vårt bekväma läsrum ! 

PETERSON BROS. GRAIN & FUEL CO. 
1002 South K Street MAin 0831 

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

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

E. S. GUDMUNDSON ; 
) 728 St. Helens Ave., Taeoma 1. • • 

~~-............. -......... .,..,.,,,..,,.....1:...----------------------------UPPLAG: So. 30th & Wilkeson. Tel. GArland 0095 

GEO. J. WEILER 
SKRÄDDARE 

lnsättning av nytt focler i damers 
kappor och herrars rockar 

1220 So. K St. Main 5638 
Hemstitching 

~ iU6 W• 

~-~., 

SEAMON'S FLOWER ~ 
SHOP 1 

Rust Building ' 
Corner l lth and Commerce t 

f 

-~;~:;:·~i 
såväl dag som natt. C 

TUEll FUNERAl HOME : 
2215 Slxth Ave. Maln 580 I 

~~·" 

-
PHIL OSTLUND 

SUPER SHOE SERVICE 
1012 So. llth St. Main 2480 

Vi avhämta och leverera 

-. ... -

YELLOWCABS 
Also 

AMBULANCEl, INVALID COAOH. 
Baggage · Checked from Home 

to Destination. 

SPECIAL PARTIES ANYWHERE 

" 

PRlNTl 

WE ARE fully equipped to 
do every kind of print

ing-Books, Newspapers, Period
icals,, Pamphlets, Circulars, and 
Stationery. 

All work done as you want it, 
' when you want it, and at lowest 
possible cost . . . 011r overhead 
is lower, and we split the differ
ence with the customer. 

"Efficiency spells &t>nomy" 

G 

Puget Souncl Publishing Company 
- Nå, det gläder mig 

för en gångs skuii hä.Eer 
sanningen. 

att 
~I~ o· 
~~-.u 

Gynna våra annonsörer! 

dull For Your Convenlence ••• I 
till!' MAI;;"i122' I :lll16 South K Street Phooe llfam ••20 • 

~·==== 



märktes även Great Northern pre- I~ . . . . ..: 
sidenten Gilman, som höll ett·) Sponsor, Scandmav1an Hour, K.V.I. 

sakrikt ariförande. Han omnämn- I 
skyldigt I de till en början, att järnvägarne I 

utgöra förnämsta stödet för rege-1 
ringens aktiviteter såsom varan
de landets och statens största 

?remi1;'.m för $?,OO kontant och skatte~ärare. "Minskningen av J 

icke for reparation. deras mkomster genom depressio- , 
+f ·x· ·X· nen kan övervinnas, .sade han, "i I 

Fl'iilsning-sanncn, 1114 So. 12th. och med affärslivets .äteruppvak-1 
Nyårsafton hålles årets sista nande, men det är andra restrik-1 

föras varefter kaffe serveras. andra orättvist gynnade sam-

NICKELSENS GROCERY 
1210 So. K St. - Free Delivery - Parcel Post - Main 3854 

ETT GOTT NYTT AR 
tillönskas 

ALLA VÅJlA LANDSMÄN, KUNDER 
OCH VÄNMER! 

H e d e r sctitnlattU'en. "Tacoma's 
I..eading Citizen," vilken årligen 
föräras av vederbörande hande1s
kammare~ komite~ blev enligt · till
kännagivande vid årsmötet. i tors
dags .denna gång tillerkänd .. Taco
ma borgerskapet kollektivt och ic
ke någon individuellt. Komiten 
,grundade sitt· utslag·· på det fak
tum, att förhållandeu 1932 varit 
sådana att d,~ icke• givit· tillfälle 

J.1J···a .. ·1p····tr.upps.fest kl. 8 e. m. Et. t t~~.1.1:r so•m v.e.rka till järnvägarnes 1 1· 

trevligt program kommer att ut- forfang .genom konkurrensen med 

taga. i. ett. gästabud hos 'nå.gra. Därefter hålles nyårsvaka med färdsmedel." Bland dessa utpe-~~~www~ 
vänner i ett .apartment nära 15de b_örjan kl. 10 :30. Välkommen ~~t I kades .. ~sy~nerhet motor-trafike~, ~-~,....., ........ ....,,,,,.,~..,.........,~ ...... ~ ........................................ . 
oc·h·. Fa. w .. ce.tt ... av ... enue. Det enda.. til.lsamman med oss under bon 1 som ar sa gott som skattefri. 1 Spon~< S d' . 1nr • Yr V 1· 

l 
• · ·i t 

1 1 
• Fö J... · ·· b tå d . ., "'>r, can 1nav1an Jl1.ou1, .n. • • 

spår man funnit efter henne, se- oc 1 sang avs u a uet gam a aret r .arn:.agarnes es n och ut- I . --·''"'"~"''~""''"'""""'"'"""'"1,,,, __ 

dalt hon Jämnat hemmet, är ut- och v~lko1:11?.a det n~a. . Ett gott vec~l~ng a~ det nöd~~n~gt att de I-I A .NS F JE D E fRA T E D 
sagon av. en spårvagnskonduktör nytt ar bllonskas tidnmgens re- beviljas samma formaner och . . . § TO 
att han sett henne stiga av nå- daktion och hela läsekrets.-H. P. privilegier som andra trafikmedel. JOI-INSON'S . . ~ E;'.S .. · för normal aktivitet, . vilke11 kunde 

å\rägabringa n.ägon framskjuten 
ställning · va<l beträffar samhällets 
utveckling. Det ,har varit. ett· år 
då alfa och en var måst sträva 
till. det yttersta för eget . och det 
allmännas väl, och på denna grund 
tillkommer hederstiteln stadens 
'borgare i gemen. 

.. • • . . . . . . . . . M'"t t ' r·t d -i-lkmtofli11hmultnfStcmsl/niktimfiul{liiqOndit!lt.rfisi11$ 
gonstades a Pac1fic avenue. ,Mrs. .,,. +, ·» 0 . e ,avs 0 s me antagande av 1114-16 So. n: Street 

~x- 7".· ;.;. 

En sista påminnelse om förenin
gen Valhallas. nyårsvaka, . som ·lo
var bliva en angenäm tillställning 
med gott program, ·välsmakande 
förfriskningar, gemytligt sam
kväm och dans. Samlingen sker 
klockan 8 precis, .. och såväl med
lemmar som landsmän för övrigt 
uppmanas att.infin11a sig i tid för 
att ej gå miste om något av det 
gedigna programet. 

-;.;- ,,,7 +.:· 

S., 37 år gammal och anställd '.ll'm Tacoma fiska1:es förmån av- stiftelseurlmd för associationen 
som uppa,sserska i en restaurant, · -·~·-~~·· --·-··- --~~ .. · · . och utseemlP :iv ;<mhPismih1 

har någon tid levt .frånskild från 
sin man och med sina två 10- och 
14~åriga döttrar varit bosatt hos 
sin svärfar Victor Stonequist. 
Vänner till den försvunna hållå 
för troligt att hon blivit bortförd 
mot sin vilja och hålles undan
gömd. 

... * * 
Fyra dödsbringande auto-olye

kor inträffade i och nära Tacoma 
julafton. Ralph .Bennett, 50 år, 
välkänd affärsman i South Taco
ma., dödades på vägen nära 
Easton, där han blev påkörd av 
en bakifrån ankommande auto, då 
ha,n stigit u.r sin egen för att tän~ 
da. lyktljuseu. ~ Karl . Finell, en 

5ju.LUt:µ ;u1J.a. vc1.,..kan en r:ättegåug 
i San Francisco, i det de fritogos 
från den hittills pålagda .licens- SOR«JERESOL U'rIOl"iER 
avgiften av $250 för bedrivande Förliden onsdag erh01lo vi det 
av laxfiske i Alaska vattnen .. sorgliga budskap'et att vår högt 
Rättegången var inledd av V::il-1 vätdercde och allmänt " 
frid Freman i Fircrest såsom re- broder Gustaf Salander samlat:: 
presentant för Washington fiska- till sina fäder, och fastän icke 
re associationen. Skatten har hit- alldeles oväntad, så var under
tills utkräfts av alla icke-Alaska- rättelsen om vår vänsälle broders 
bor, men· Freman påyrkade fri frånfälle på höjden av sin krafts 
fiskerätt för alla U. S. medbor- dagar en smärtsam överraskning 
gare, varhelst de äro ·bosatta. Det 
framgick att laxfisket inbringar 
från $500 till $3,000 per man om 
året. Det nu erhållna utslaget 
är till förmån för åtskililga hun
dra fiskare i Tacoma och över tu
sentalet i staten Washington. 

+:· -:·:- -::· 

för oss alla. 
Broder Salander som avled den 

20 dennes, var född i Östersund 
den 19 Mars 1877, kom till Ta
coma 1898, anslöt sig till vår för
ening den 18 mars 1903, och har 
alltsedan dess tagit en verksam 
de.I i föreningens angelägenheter 
och affärer. 

Bland andra förtroende-poster 
som han beklätt inom föreningen 
så var han sekreterare för "Board 
of Trustees" och ombudsman för 
byggnaden från den 1 juli 1fl15, 
inntill han för omkring ett år se
dan på grund av hälsoskäl nöd
gades avsäga sig detta ansvars

UNDERWEAR SPECIALS 

Men's Part Wool Union Suits, Broken sizes, value to $1.95 .... 98c 
To clear out before inventory 

Men's Heavy Arctic 50% Wool Union Suit, Reg. $3.75 $2.98 

Men's Heavy Arctic All Wool Union Siut, Reg. $4.98 ............ $3.98 

Visit Our Bargain Balcony - Sa.le Prices all the time 
~~.....----............... -............-_.~ 

..... ~--------~~----~...-----.-.-'~ 
TEATER- YT'f 

Sponsor, Scandinavian Hour, K. V.I. 

BLUE MOUSE 
N ow Pfa.ying-

Fabulous Epic of our own west ! 
Edw. G. Robinson 

"SILVER DOLLAR" 

Starts Jam1a1·y lst: 
"TROUBLE IN PARADISE" 

--25c ANY DAY ANY TIME-

FOX RlAiLTO 

Johnson's 
K St. Meat Market 

Home Made 
Lamb Roll ........................ 40c lb. 

(Rulle Polse1") 
"Sylta" ..... , .......................... 40c Jb. 
Potato Sausage ................ 15e lb. 

1212 So. n: St. - Main 9879 

Björkman & Son 
Grocers 

L016 So. n: St. Br. 2114 

Nyligen inkommet: 

Den skandinavislm fotbollklub• 1 fiskare bosatt vid vattenfronten, 
ben "Viking'~ .·spelade . annandag bley överkörd .och kastad från. sin 
jul en match emot det kraftigalvel~ciped av en autoist, som for 
"Slavic-American'' .. laget. Matchen bort utan att stanna. - Likale~ 
blev ej så god . som väntat var des . av en . l.cke stannande autoist 
på grund ·av den leriga och våta blev Mrs. Mary Leo, 60 år, över
planen. Viking förfelade att an- körd och dödad å Park avenue. -
vän!}a sig av sitt vallliga ochef- John Ness, 68 är, blev då han 
fektiva samspel och flera tillfällen, skulle korsa South Junett street, 
att göra mi'.ilgingo tillspillo. Slut- J?åkörd av en l;l.Uto förd av brand
resultatet blev också ,4-0 i "Slavic- soldaten John Ord, som genast 
.American" • fägets fördel. ·''Viking" rapporterade ·olyckshändelsen till 
spelar icke nästa söndag, men polisstationen. 

En ridskola· kommer att bliva 
en av de nya attraktionerna i 
Point Defiance park nästa år. 
Parkstyrelsen har nämligen bevil
jat Albert Schram, ägare till en 
uppsättning fina hästar, konces
sion på användande av det gamla 
nu övergivna buffalostallet jämte 
omgivande beteshage för ändamå
let. Även gavs tillåtelse att an
lägga ridstigar genom den obana
de skogstrakten inom parkområ
det. För dessa privilegier skall 
koncessionären ersätta parksty
relsen med 10 procent av brutto-

fulla uppdrag som han under alla I N ow playing: 
dessa år skött till allas belåten-

LUNDINS ENBÄRSSYRUP 
LINGON 

BENFRI ANSJOVIS 
SVENSKA GAFFELBITAR 

SVENSKA.BRUNA BöNOR 
LUTFISK - FLATBRÖD 

RöDA SAGOGRYN 

möjligen om två· ve.ekor. 
;~· -:.:· 

·Y.- ·Y.· ·\.(-

Uvi:äildl1ing ·genom. kaHb!W . ut-
Ett . statsbidrag på 25 · cents· pr :f6rdes · i . lördags av•· kapten Wil-

inkomsterna. 
·X· +:· 

:dag pr skolbarn för.eslogs .av sta~ lielm Thompson å Olson bolagets 

tens uppfostring~nämnd vid g~ss bogserbåt Paddy. En man a~ be- Äpple-e;s:porten från ~enat~.hee 
möte i Tacoma. forra .Yec~an. For- sättningen råkade genom bat:ns distriktet har i år v~nt . storre 
:slaget kommer att forelagga.~ le~ krängning i det upprörda vag- än någonsin fö.rut. I lördags rap
.gislaturen vid dess sammantrade .l svallet fälla över bord och icke porterades att 10,000 vagnslaster 
januari. Om det antages'. komm~r varande simkunnig höll på att blivit utskeppade till de mellersta 
det att öka . state;:is ,,bidrag tiU sjunka,. Kapten T. avslet sin. rock och östra staterna. Export~n fort
skolväsendets uppratthallande frå och dök utan tvekan ner i det går fortfarande med · Cirka 80 
skolväsendets underhåll från 23 iskalla va~tnet och lyckades hålla vagnslaster dagligen. 

-::-

till 50 pro.cent. den> drunknande . uppe, tills styr-
ma.nnen utkastade en räddningsli
na med. vilken båda halades ·lyck-

' ligt upp på båten. 
-X- ?:'· l(· 

Lutheran Welfare .Societys 3dje 
årsmöte kommer att hållas andra 
tisdagen I januari månad, den .10. 
Val av tjänstemän för nästa fi
skaltermin kommer då att företa
gas. Mötet hålles i lokalen 1309 
Commerce street. 

* ·X· 

Nyårsvaka kommer att hållas i 
Första Luth. kyrkan, . med början 
kl. 9:30. :En allmän samling av 
medlemmar . i församlingens kon
firmationsklasser under de flydda 
åren kommer. att: µtgöra ett in
tressant moment, för aftonen. Ett 

~{· -:+ ·}i-

Narrows broprojel•tet föreligger 
denna vecka till behandling inför 
ingeniörsnämden i Förenta Sta, 
temas krigsdepartement. Så till 
vida har gensaga mot propositio
nen. anförts endast av hamnkapte
nen i ;Qlympia, som befarar att 
skeppsfarten genom Sundet· möj-

1 
ligen skulle äventyras genom bro
byggnåden. ·, ;Men detta vederläg
ges av bro-ingeniören Chandler, 
som påpekar att med centralspan
net 1,200 fot· långt·· och 196 fot 
över vattennivån även de största 
mcderna fartyg kunde hava obe
hindrad passage. Ett gillande ut~ 
slag från departementet väntas 
cm ett par veckor. 

.;.:. ·:.t· ·it· 

i1et, alltid gladlynt och tillmöte-1 Cons_tance Bennett in "Rockabye" 
gående. and Buck Jones in "tbe Simdown 

Minnet av den pligttrogne och Rider." 
omtyckte brodern skall sent, om 
någonsin, glömmas inom vår för
ening, och vilja vi härmed till 
hans sörjande maka och dotter, 
och övriga anförvanter utt_rycka 
vår djupa sympati och innerliga 
cleltagande i den stora sorg som 
de genom hans allt förtidiga 
bortgång lidit. 

Och vare det beslutat, att vi 
till ära för hans minne och i er
känsla för hans värdefulla arbete 
inom vår. förening, drapera vår 
stiftelse-urkund för en tid av 60 
dagar, att en kopia av denna reso
lution tillställes den sörjande fa
miljen samt publiceras i Puget 
Sound Posten. 

Å föreningen Valhallas vägnar 
Komiterade. 

En länk uti vår syskonkedja 
har brustit genom att döden bort
kallat vår ordensbroder Gustaf 
Salander, som avled efter en läng
re tids sjukdom den 20 december, 
19;!2, efterlämnande säsom nil.r
mast sörjande hustrun Signe Sa
lander samt dottern Julia. 

BROADWAY 
"THE HALF~NAIIBD TRUTH" 
with Lupe Velez and Lee Tracy 

" 

,, 

'I BE~~MAN'S KN:CKE···~RöD 
The Red & Whlte Stores 

· Om en yttedigare lönereduktion 
av·, 12 procent för. stadsanställda 
fattade counciln beslut vid tisdags 
mötet. Genom denna lönesäll.k
n.ing beräknas det, att $50,000 
lmnJJ.a. inbesparas , i. utilitets . de
partementets utgifter och · $90,000 
i··.· den generalla lönefonden. E
mellertid ' ,råder s,tark . Qpposition 
mot vidare lönesänkning bland ar
betarne i ·stadens·· tjänst, i syl'J.ner
het bland dem som hava. anställ
ninl5" •under civil serVice regfo .. 

En äventyl'slysten ung Tacoma 
dam, 1'7-il.riga Lynette Polfard, 
nyligen • arresterad härstädes men 
förrymd från kvinnohäktet, blev 
i tisdags åter infångad av poli
sen i Long • Beach, Cal. Hon ar
resterades . först för ett par vec
kor. sedan befunnen skyldig till 
att hava stulit klädespersedlar 
till flera hundra dollars värde i 
'racoma och Seattle butiker. Miss 
Pollard hade. ingått avtal med den 
ryktbare globomfararen Wander
weU, som .nyligen blev skjuten i 
.San Francisco, · om att . . betala 
$250 · för deltagande i hans bera
made ·expedition och lusttur jor

Logen Norden känner djupt för
lusten av denne aktade och verk
samme ordensbroder samt beslu
tar att, till den avlidnes närmai:;te 
anförvanter uttala vårt· sympati
ska deltagande uti den sorg och 
saknad som drabbat dem genom 
förlusten av en huld och om- 1 "Silvel' Dollar" with Ed. G. Robinson and Bebe Daniels at Blue Mouse 
tänksam make och fader. 

mentet. 
·i:· den· runt. 

Broder Salander, född den 19 
mars 1877 i Östersund, Sverige, 
ingick såsom medlem av Vasa 
Orden vid logen Nordens stiftan
de den 26 ·juli 1912 och var dess 
rorste' ordförande i vilken egen
skap han nedlade ett energiskt 
arbete vid logens organisation 
samt logens och ordens övriga 
verksamhet de närmast följande 
åren. 

Det varder vidare beslutat, att 
denna resolution införes i logens 
protokoll samt publiceras i Pu
get Sound Posten; att logens fri
brev draperas för en tid av 30 

·» * ·» dagar, samt att en kopia av denna 
I järnvägRl'lles intresse hölls resolution. tillställes den avlidnes 

nyligen i Scottish Rite .katedral anhöriga~ 
ett massmöf~, bevistat av över Nu tystne de klagande ljuden, 
tusen person.er, i avsikt att bilda Och stille sig tårarnes flöden! 

en stat .. s.or.g .. aru.·sat.ion m .. ed•. tit·e .. ln.l'Till livo.ch. o.dödl.i.ghe.t.bjud.en 
"Washington Ship-by-Rail Asso- Är mänskan av Gud genom döden. 
ciation," vilken har till syftemål A logen Nordens vägnar 

Ivar A. Pearson. 
r(1...,.;:J T,.'t.,._,... ..... _ 
.t. VU tJVJ.,U,J.QV,ll. 

Mrs. A .. Lundgren. 
Komiterade. 

Lupe Velez and Lee Tmcy in "The Half-Naked Truth" at Bro!tdway 
.Theater, Sunday and Monday 



Distributor U. S. 

~ . 1 BLUE MOUSE THEATER, 1133. Broadway, Tacom.a, Wash. 
Agency, 1216 So. K 

C. C. MELLINGER CO., l!'uneral Directors, 510 Tacoma Ave .. Tacoma 

Wash. 

BINYON OPTICAL COMPANY. 920 Broadway, Tacoma. Wasn. 

cent högre än under året 1914. j Exporten av de förnämsta jord
Och vad inteckningsbördan be- bruksprodukterna från Förenta 
träffar har denna tack vare fal- I Staterna sjönk under fiskalåret 
lande priser på jordbruksalter 1931-2 i värde med 28 procent 
fördubblats sedan 1929. Det åte jämfört med föregående år, 50 

Detta betyder med andra ord att 
farmaren med sin starkt begrän
sade inkomst och köpkraft måste 
betala höga priser för saker som 
han måste köpa, 

M. I går nier äri fyra gåi1ger så många procent jämfört med året 1929-30, 
enheter av producerad alster för och 59 procent jämfört med året 
att betala farmarens räkning nu 1928~9. Endast omkring 7 pro
som år 1914. Ar 1931 absorbera- cent av de amerikanska jord
de skattebördan på farmegendo. bruksalsterna exporterades under 
men omkring 11 procent av brut- 1932 i värde räknat. 

Boardinghusvärdinnan: ''Det har 
komit en råtta in i skafferiet!" 

Hungrig boardare: "Stäng bara 
dörren och låt den svälta ihjäl." 

tointäkten, järnfärd med 4 pro- Det amerikanska jordbrukets 
_:Varför har du alltid felsta

vat plakat i ditt butiksfönster? 
- Då tror folk att jag är dum 

och så kommer man in för att 
lura mig. Affären går fint. 

cent strax före kriget. svåra läge belyses vidare då man 
Revisionen av skattorna är studerar skillnaden i prisnivån 

givetvis en sak so'm tillkommer mellan · jordbruksalster och frke
de olika staterna, som måste se jordbruksalster. Från augusti 
till att f?rebygga slöseri, och an- 1929 till augusti 1932 sjönko pri
dra oegentligheter inom de olika serna i jordbruksproduktioner ge-

. nerellt sett med nästan 60 pro - Varför är du så ledsen? regerings organen. 
Den väldiga inteckningsskulden, 

upskattad till över 9,000 miljoner 
dollars, är en annan börda, Ar 
1931 absorberade räntan på in
teckningsskulden omkring 8 pro
cent av bruttoninkomsten för 
landtbruket, jämfört med 4 pro
cent år 1920 och 3 procent 1910. 

"Foreclosures are all toa. preva
lent," säger Mr. Hyde i sin rap
port, men medger att kreditför
hållandena något förbättrats tack 
vare. federala produktionslån och 
försträckning av nytt kapital ·till 
de federala landbankarna, som i 
sin tur kunnat bistå nödställda 
farmare. 

Sponso1·, Scandin?i•'•an Hour, K.V.I. 

At,POULTRY FARM AND HATGHERY 
Waterman, Wash. 

JOHNOPDAL 
Innehavare. 
. . 

Specialiserar i White Leghorn kycklingar av L. C. Beall ras med 
rekord på tupp-sidan av från 290 til1314 ägg om året. 

Priskurant på begäran. 

AGENT FÖR U. S. !IIRES 

De förbättrade U. S. Tires ära mera 
sl.itbara • och billigare än . någonsin 
förr. De tillverkas av <bästa slags 
gummi och ära TAX-FRIA såJänge 
n11v.arande lager räc.ker, Priser så 
låga som $3.26 för size 4.40"21. 

·'l'acoma, Wash. 

MINNS DETTA: 
får 

av 

cent. Vetepriserna sjönko med 
65 procent, bomullspriserna med 
64 procent, ullpriserna med 74 
procent, svinpriserna med 60 pro
cent. Under samma period sjönk 
prisnivån för icke-jordbrukspro
dukter med endast 24 procent. 

- Det beror på min affär. 
--Hur så? 
- Går affären bra, har jag in-

te tid att vara ·glad, går den då
ligt, kan jag inte vara glad. Hur 
ska jag då kunna vara annat än 
ledsen? 

SEASOM (JREETING·S TO OUR SPONSORS 

(Seanclinav.ian Hour, K-V-I, Dee. 23, 1932) 

In announcing our co-sponsors tonight, we wish first to ex
tend to them all our heartiest greetings of the season. In doing 
this we will take our listeners on a round of visits to each and 
every one of the merchants and professional men, who have 
helped make these programs possible: First we take a hop to 
Waterman, Washington, where John Opdal is raising the finest 
poultry stock in this part of the country, and to him we extend 
special greetings as the only out-of-to>vn sponsor. Then as we 
return to Tacoma by water we naturally start on Dock street, 
the fin;t we come to is the Northern Ffah Products Co., at 

. 15th streets, J. Swanes and Son. He1·e you \Vill find everything 
in the Ene of ::ea focd, 2.nd rcliability and courtesy predominate. 
Next is G. Anderson Fuel & Transfer Co., 1519 Dock street. 
Everything in their line you will find as represented. We now 
go to Pacific avenue. Here we have Dr. 0. IP. Norris of Tacoma 
Dental Parlors at 11461/2 Pacific ave. Dr. Norris has been in 
business in Tacoma for over 20 years and needs no further in
troduction. On Pacific Avenue we find also Chas. F. Erick
son & Son, at 714-16. All the old timers know Charley Erick
son, and we believe the younger generation knows his son as 
well. They are selling U. S. truck and passenger automobile 
tires. Up hill we go and on Broadway we first find P. C. paul
son & Son at 1306. Paulson is well known and will be remem
bered by old timers. P. C. has been in business on Broadway 
for many years. His specialty is and has always been coffee, 
and his uew blend "Ava~Java" is one of the best. This firm 
also sells groceries at wholesale prices to consumers. Next 
is Hamrick's Blue Mouse Theater at 1133 Broadway. You all 
know that only first-run pictures are shown here, and Mr. 
Edris, the manager, knows how to select them. Then we go to 
Binyon Optical Co., 920 Broadway1 where Dr. Nicholson greets 
us. Here your needs in glasses ca.n be filled, and you may be 
sure of the best that money can procure. While at the Broad
way level we run up to the Medical Arts Building, where we 
find Drs. Christen Quevli Jr. and Sr. To introduce them to 
our radio audience would be like introducing a man to his 
wifet.,for everyone knows them and everyone loves them. At 
Tacoma avenue and llth street we have Lien & Selvig's drug 
store. The number of prescriptions filled here for the doctors 
of the city is a proof of their reliability. But when we think 
of Lien & Selvig, we first think of Cod Liver Oil, the genuine 
imported Norwegian oil, of which they sell enormous quantities, 
and guarantee the quality. On Tacoma avenue we also have 
the three foading undertaki11g establishments in Tacoma-C. 0. 
Lynn at 717 Tacoma avenue, C. C. Mellinger Co., at 510 Tacoma 
avenue and Buckley-King Co., at South lst street and Tacoma 
avenue. When in need of their services, you will find it the 
best in Tacoma. Finally we arrive on top of the hill, at K street 
Here we find Hans Johnson's Federated Stores, 1114-16 So. K 
Do you know that hcre you can get anything that can be had 
in any of the downtown department stores, and at lower prices? 
Almost next door is Samuelson Shoe Co., 1110 So. K. Samuelson · 
also is an old timer on K street. He knows that he must depend 
on return trade, and you can depend on this, that the shoes he 
sells wi!l stand up. In the next block at 1210 So. K we find 
Nickelsen Bros, Grocery and Scandinavian Delicatessen. W e 
can't begin to tell of the many good things to eat found here, 
but there is . plenty of it, and at right prices. Also ·"service 
with a smile." And now, at the end of our survey trip, we 
arrive next • door at 1216, the offices of the Puget Sound 
Posten and the Western Viking, respectively Swedish and Nor-
wegian weeklies-the livest of their kind in the country. If 
you don't know it, watch ihit; radio hour and then get better 
acquainted with them. Read them-'-'-if your language education 
hasn't. been neglected-and you'll know why. 

l<'ARLIG VÄRMLÄNNING 
Om en nyligen spelad nations

match i Lund berättas: 
Göteborg och Värmland spela

de. "Kållarne" voro bäst förstås, 
men motståndarne hade en hö
gerback på 100 kilo netto, som 
länge grusade Götes målplaner. 
Det var visst första gången som 
han var på ·kulan, så han använde 
en lika enkel som effektiv metod: 
han sprang ned sina kontrahen .. 
ter. Publiken var stormförtjust 
åt de friska tagen. I mitten på 
första halvlek gjorde jätten 'sin 
bästa framstöt - en "flying 
tackle," som omedelbart gav re
sultat. Den stackars forwarden 
<töp och svimmade av. Det var 
litet väl starkt, och under några 

. 

W e in vite our 

102 So. Tacoma Ave. 

Sponsor "Scandiru 

PRIMA KVALITE 

"Veneer Blocks," "Log Ends," Ba 
"Slabs,'' Sågspån o 

SPECIALITE'.r: GRO' 

G l ANDERSEN FUEL 
· Phone Main 0873 

Sponsor, 

.,PHARMACY 

Recepter är vår specialitet 

IMPORTÖRER 

1026 'l'acoma Ave. So. 

316 So. K Street 
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Fröken läste som följer: 
"Välborna fröken Linderos! 

:ec:~~~'4Ji:.W,~~~l&:-!€ll€:~~./,<;-lf;-!€;-l&:-tli;-1$~~~{\l[{lf 

! ~ Ehuru jag är fullkomligt säker 
~ t på, att varken fröken eller Mari-

~ .§uarta lff riikru ~. a.~ne :-ro mig sak~r till det brott, 
~ ~ I for vilket mah. J dag anklagat 
~ I ~: 1 mig, anser jag mig likväl. skyldig 

·~Jl . ~~~ ·1€:~~.r.$':-!€:{€~~~{<'(~~"'1·~~"'~~;;~~ att avgiva en liten förklaring. 
~t.:1!lfil€-lf:-!f:~~~~ ... '!!il . "' "" "" . "" ~,..~ . .1 F" t ·11 . h l' t b d tt .... ~<:!" ,.,,,1... ors v1 Jag e 1g e yra, <>. 

(Forts.) tiden och tro det bästa. Var jag är alldeles oskyldig, och för 
Vad har Boro- att härutinnan alltså lugn, mitt barn, och under- det andra säga, att det hela sä-

genmäla '! frågade
0 

domaren. kasta dig med tålamod Guds skic- k~.rligen är en.. . tillställ~ng .. av 
- Intet vidare än vad jag redan kelse. Han styr allt till det bästa Lofgren, som dangenom vill stora 

anfört, svarade Borg. Hela saken för dem, som Honom av hjärtat min och Ma1·iannes lycka. Jag 
a"r mt' g en fullkomlig gåta, som I älska. har gilt~ga s~äl till detta anta
jag för t.illfället omöjligen kan re- - Ja, lugn vill och skall jag va- g. ·ande, vilket J~g ho~?as med sna
da. Jacr hoppas dock framdeles ra, kära tant. Jag vet ju, att han raste kunna adagalagga; ty det 
kunna ;öra det, och anhåller om I är oskyldig och då har jag intet är ej i:nöjligt'. att en rättvis Gud 
några dagars uppskov med målet, att sörja över. sl~all lata d~~ika bedra~are. gå o
på det jag må komma i tillfälle -Även ·jag vill i det längsta n.~psta. Jag a.r emellertid tiptalad 
att bevisa min oskuld. j anse honom oskyldig, sade Gran- for en h.~ndlmg, .~011: a~gar h:-

Rätte.n överlade och avkunnade I qvist, ehuru jag verkligen hyser der ocl~ ara, v~rfor Jag 1ck~ vill 
föl;ande utslag: mina tvivelsmål i elen vägen. Tju- personligen besoka Eder mnan 

.:'_På förekommen anledning, 'ven syntes i alla delar vara upp- jag blivit så fri i allmänhetens 
finner häradsrätten skäli<>'t upp- riktiO' i sin bekännelse. Vad in- ögon som jag är i Guds cch mina 
skjuta målet på fjorton d;gar, då tress~ skulle han väl ha att ljuga egn~. J~g vill e~ ~~ller bära f~r
det åter företages; skolande hand- på Borg, och huru skulle ringen lovmngsrmgen sa lange den mm
landen Borcr vid hemtnings även- kommit i pulpeten utan Borgs sta skymt av vanheder vidlådeo· 
tyr sig ins;älla, förebringande all vetskap? Saken är sjuk, enligt mitt namn och rykte. Av denna 
den bevisnino-, varav han vill sig mitt förmenande. Vi böra således orsak återsändes det kära smyc
begagna. "' vara glada över, att ingen oupp- ket, vilket jag rr;ect Guds hjälp ~n-

Härmed var sessionen slut för löslig förening är knuten med den om kort skall atertaga och visa 
dagen, och folket troppade av. ovärdige. mig värdig att alltid bära ... 

Stackars min älskade Marianne! 

nen var förtvivlad oeh suckade för 
sig själv: 

- Hela min framtid är förlo
rad! 

Det var en sönderslitande suck, 
vars djupa smärta endast den kan 
fatta, som står ensam, misskänd 
och förskjuten på jorden. Det 
finnes känslor, vilka intet språk 
kan uttrycka. Den hemskaste 
bland dessa är hopplösheten. Låt
om oss likväl hoppas det bästa 
föi' våra båda älskande; ty de för
tjäna i sanning vårt deltagande. 

V. 
Många av våra läsare minnas 

säkerligen, att flera av våra lands
ändar under sommaren 1858 hem
söktes av en farsot, lika mördan
de som koleran; vi mena rödsoten. 
Det var egentligen på landsbyg
den, som den härjade mest. Inom 
flera förs!'trnlingar bartrycktes en 
tiondedel av befolkningen, och 
varannan människa var i mer el
ler rnindre grad angripen. Det 
var jämmer och klagan i varje 
hyddo.; ty sjukdo~;:v::ns fö~~·ödclscr 

voro sLörst. bland de fattiga, för 
vilka ingen läkarehjälp var att 
tillgå. 

-Tala icke så, kära far! bad Jag vet, att hon nu lider mycket .. Rå~:V var et~ av d~ ställen, 
IV. Marianne, som ända ifrån barn- för min skull och jag skulle gerna dar rodsoten ~lrn.rdade sma flesta 

Genom Borgs inblandning i sa- domen kallat Granqvist far. Tala velat skriftliO'en sända henne nå- offer. Folk ms3uknade och dog 
ken blev målet ännu mera pikant icke så, kära far! Fridolf har gra tröstand~ ord, men jag an- som flugo

0

r. De. flesta ,~~!le icke 
i hopens ögon. Ingen hade kun- aldrig kunnat begå en så låg ser detta överflödiot då hon i veta av nagon lakare. rorne ha
nat ana något sådant, och för- handling. Vore det även händel- fröken har en trösta;inna sådan de förklarat, att yttersta dagen 
våningen var därför både stor och sen, så skulle jag likafullt förena som få finnes. Jag sände; därför var i annalkan~e och at~ Herren 
allmän. Det gavs ingen vrå inom mig med honom. blott en varm och innerlig häls- g.enom denna ~Juk~om ~ille taga 
byn, där icke den stora nyheten -Är det din fulla mening? frå- ning och ber henne hysa gott mna utv~lda ti~l SI~, pa d~t de 
diskuterades och kommenterades i J gade fröken meC! ett visst intresse. hopp! Med största högaktning skul.le shppa bliva vittnen till de 
oändlighet. De väckte hade fått - Ja, kära, goda tant, svarade och tillgivenhet tecknar frökens ryshga scener, som den stora da-
vatten på sin kvarn, och de för- Marianne med hela övertygelsens ödmjuke tjänare ?.'en lrnm~e .~tt medföra:.. Flera 
summade ej att mala. Deras yt- värme. Jag har lovat honom tro Fridolf Bor>T." onskade darfor av allt hJarta att 
tranden voro ungefärligen föl- i nöd och lust, och det skulle "' saligen få skiljas hädan så fort 
jande: vara orätt av mig att övergiva ho- - Det är ädelt och rätt handlat som möjligt. Men dessa ändrade 

- Gud låter ondskan rasa till nom för ett felsteg. Gud överger av Borg, sade Granqvist. snart tänkesätt, ty de sågo att 
en tid, men snart sätter Han en icke oss för våra fel och brister. I - Visserligen, inföll Marianne, vår Herre icke visade något an
damm för de stolta vågorna och Han förlåter oeh hugsvalar oss i men han hade gerna själv kunnat seende till person. Han slöt med 
låter sin rättvisa makt uppenbar bedrövelsens timme, då vi upprik- komma hit, och icke hade han be- samma kärlek de så kallade o
varda. Borg har länge fört ett tigt bekänna och ångra vår för- höft att återsända ringen · · · trogna i dödens armar, som de 
ogudaktigt leverne och genom sin. seelse. Jag vill göra sammalun- Löfgren är skuld till alltsammans. väckta. Törne hade synbarligen 
handel lockat många fåfänga män-,

1 
da med Fridolf; jag skulle ej Jag har !äng. e anat att han skulle misstagit sig, o. ch alla önskade 

niskors in på lastens och brottets kunna övergiva honom. störa min lycka. numera att få leva. De gjorde 
bana. Han har i de otrognas - Svärmeri, mumlade Gran- - Vi skola icke döma någon o- dock intet för att hämma eller lin-
ögon gällt för en hederlig världs- · qvist; men fröken sade högt med hör~, yt~rade fröken. Låto~ o~s j dra sjukdo~en .~ed naturliga me
människa, men nu är han genom sin ljuvaste stämma: avbida tiden med mod och förtro- del. De formognaste och mest 
Försynens skickelse avslöjad, och - Rätt och ädelt tänkt, mitt stan. Den ger alltid det säkraste framstående av de väckta inneslö
boven står där i all sin nakenhet, kära barn. Vi skola icke övergi- utslaget. Var tålig och lugn, mitt to sig på sina rum och läste och 
ty "hälaren är icke bättre än va eller förskjuta någon och all- barn! sjöngo både natt och dag, utan 
stjälaren." Det är säkerligen raminst den vi älska, även om Marianne försäkrade att hon att vidare bry sig om de fattiga, 
han, som lockat Johan Petter att han skulle vara felande. Vi böra var båda delarne, men så var i som fingo leva ellre dö bäst de 
begå brottet, ty djävulen har jämt i· främsta rummet vara överseen- , verkligheten icke förhållandet. kunde. 
sina tjänsteandar i verksamhet för de, fördragsamma och förlåtande, Det var hennes första hjärtesorg, Många dogo också i nöd och e
att snärja Guds barn i sina snö- samt genom ett kärleksfullt bemö- och .,hon plågade sig därför med lände, och flera skulle säkert du
da garn . . . Borg är just ett tande söka att leda den vilseför- tusende dystra föreställningar. kat under, om icke Svarta Fröken 
passande parti för Svarta Frökens da på det rättas stråt. Jag skulle Att älskaren var oskyldig trodde varit. Hon var i dessa dagar 
syndadocka. i ditt ställe, Marianne, handla hon med säkerhet, men trodde ständigt i rörelse och vandrade 

- Vi hade aldrig trott något precist som du säger; men jag tillika, att han icke kunde bevisa ifrån det ena stället till det an
dylikt om Borg, sade det mot- vill därför icke råda dig att gö- sin oskuld, alldenstund han icke dra, bärande under armen en liten 
satta partiet. Vi trodde honom ra allvar av dina ord. Det · är behöll ringen. Denna tanke var låda, innehållande medikamenter 
var~ ärligheten själv, och ärlig en handling, som fordrar moget ett tema, som hennes livliga in- och åtskilliga födoämnen. Ingen 
har han alltid visat sig i handel betänkande, självprövning och billning varierade i oändlighet, må dock tro, att hon allestädes 
och vandel mot oss. Det var själsstyrka. Det vore på det hela utan någon annan lisa än tårarnes var välkommen. Pluraliteten av 
skada på karl! Men rättvist är en sorgekalk, som jag. önskar att flöden. Hon sökte väl trösta sig församlingens innevånare tillhör
det, att han blir framhållen och Gud skall bespara dig, mitt barn! med beslutet, att hon under alla de de heligas samfund, och dessa 
lagförd, ty tjuvar och deras med- Vi skola i alla avseenden icke fö- omständigheter ändå skulle för- ansågo det för en stor synd att 
hållare böra i främsta rummet reställa oss det värsta, utan hopp- ena sig med Borg, men den trö- hava någon umgängelse med 
bestraffas om samhället skall äga fullt avbida tiden . . . Du ser sten var ej tillräcklig för att dö- Svarta Fröken. Hon blev därför 
bestånd . . . Synd är det likväl alltid livet i mörka färger, bästa va hjärtats kval. En spännande på· de flesta ställen emottagen 
om den vackra Marianne! Granqvist! Visserligen synes Borg feberoro låg ständigt och ruvade med lröld och sårande anspelnin-

Synd var det också om Marian- vid första påseendet brottslig, på hennes unga sinne, vilken kän- gar, men hon förtröttades icke. 
ne ! När Granqvist kom hem, av- men många omständigheter kun- des så mycket smärtsammare, e- Hon satte sig vänligt ned hos de 
gav han en detaljerad berättelse na komma emellan oeh giva en medan hon sökte bekämpa den i sjuka och gjorde sig med ömhet 
om .. hela händelsen. Det var en helt annan belysning åt den mör- tysthet; hon ville nämligen icke underrättad om deras lidanden . 
.Jobspost både för fröken oeh Ma- ka tavlan. Låtom oss icke för- låta sin kära tant veta huru djupt Och när de nu sågo hennes för
rianne. Den senare satt orörlig gäta det gamla, ofta besannade hon led. klarade anlete, hörde hennes lju
som en vaxbild och åhörde den ordspråket: Skenet bedrager. Förhållandet var nästan det- va melodiska röst, så smälte fa
sorgliga underrättelsen ända till - Tusen tack för den goda trö- samma med Borg. Han blev i natismens is kring deras hjärtan 
slut. Bröstet hävde sig våldsamt, sten, kära tant, sade Marianne första ögonblicket slagen med och de började småningom hysa 
kinderna skiftade i vitt •och pur- och kastade sig förtroendefullt i häpnad över den timade hände!- bättre tankar om elen ädla kvin
purrött, ögonen stodo matta och frökens öppna armar, vilka kär- sen, men vid närmare besinning nan. En och annan underkastade 
stirrande, behängda med ett djupt leksfullt omslöto den upprörda fann han snart, att Lövgren måste sig villigt hennes ordinationer 
sorgeflor, och hela hennes ge- flickan och vaggade hennes klap- vara den, som anlagt hela intri- och blev med detsamma befriad 
stalt genombävades av en namn- pande hjärta till ro, fridfullt och I gen. Ringen hade han troligen från sina plågor. Många blevo 
lös smärta. Men Marianne var in- smekande som västanvinden vag- undansnillat, när han återstälde genom hennes kärleksfulla be
gen förklemad varelse. Hon då- gar fjärilen till sömns i den dof- tjuvgodset till Björling, och sedan handling fullkomligt återstälda 
nade icke, hon uppgav inga sön- tande rosenkalken. inpraktiserat den i pulpeten sam- till hälsan. Detta väckte allmän
derslitande klagorop; hon lättade Det var en kär och varm om- ma afton han var på besök i hetens uppmärksamhet, och som 
endast sitt hjärta med en tåre- famning, som varade i flera mi- sällskap med studenterna. Det alla gärna ville leva, blev Svar
ström och yttrade sedan med nuter och som troligen varat än- kunde ej vara annorlunda. ta Fröken inom kort lika efter
tämligen lugn stämma: nu längre, om icke Granqvist till- ' Så snart han kommit till detta längtad som hon förut varit av-

- Han är oskyldig och måste kännagivit att ett brev från Borg resultat, hyste han gott hopp om skydd. överallt var hon välkom
.lida djupt, stackars Fridolf! Jag ankommit. Marianne rusade upp att kunna bevisa sin oskuld. Tju- men och överallt uppträdde hon 
vill genast gå och trösta honom. likt en skrämd· fågel och fattade ven var en enfaldig stackare, som som en räddande ängel, mild och 
~Det får du icke nu, mitt brevet, vilket hon lika hastigt lätt skulle kunna bringas till att välgörande av hjärtat. 

barn, sade fröken och lade sme- lämnade ifrån sig, ty det var tala sanning, och allt skulle snart En dag fick hon höra, att det 
kande sin hand på flickans bränn- adresserat till fröken. bli klart. · bekanta tjuvmålet blivit ytterliga-
heta panna. Det är Borgs skyl· Denna bröt sigillet och upp- I denna övertygelse och sinnes- re uppskjutet, emedan tjuven fär-
dighet att först besöka dig och vecklade papperet, varvid något stämning skrev han det anförda ligt insjuknat i rödsoten. Fröken 
tydligen lägga sin oskuld i dagen glittrande smycke föll på golvet. brevet till fröken. Men saken ha· infann sig genast i fängelset, där 
innan du får ha någon vidare be- - Förlovningsringen! utropade de sig icke så lätt att realisera. hon fann den stackars brottslin-
röring med honom. Marianne och sjönk bleknande ned Borg besökte tjuven i fängelset gen liggande på bara golvet, över-

- Tant måtte väl aldrig tro ho- i en soffa. oeh försökte på alla sätt att brin- given och föraktad av själva 
nom skyldig! utropade Marianne. Fröken genomögnade hastigt ga honom till bekännelse, men han fångvaktaren, som urskuldade sig 
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Fröken ingav honom lugnande 
medel, varefter hon gav nödiga 
förhållningsorder åt en pålitlig 
gumma, som åtog sig att bliva 
2juksköterska. Själv var dock 
fröken dagligen vid den sjukes 
läger och drog försorg om att 
intet fattades, som kunde bidraga 
till hans återställande. 

Fångens sjukdom blev långva
~'ig. En hel månad vägde det 
mellan liv och död, men livet seg
rade och sjuklingen återfick små
ningom både kropps- och själs
kraftcr. Han syntes vara djupt 
~·örd över frökens visade godhet. 
Vid ett tillfälle utbrast han i häf-

egna herdar oeh strömmade flock
tals till Törne, som emottog och 
matade dem med en ganska kraf
tig själaföda. Många ville med 
silver och med guld gottgöra den 
frikostige herden, men Törne var 
i så fall alldeles olik vissa av 
våra läsarepräster, ty han emot
tog aldrig några gåvor för egen 
räkning. Han var däremot en fli-. 
tig insamlare till allt, som stod i 
sammanhang med det inre mis
sionsverket. llfan påstod, att han 
sände flera tusende riksdaler om 
året till understöd för en tidning, 
som åtagit sig att föra de väcktas 
talan inom landet. Vare sig här
med hur som helst; det vissa är, 

tig gråt och sade. I att nämnda tidning ofta hade lån-
- Jag kan inte styra mig läng- ga artiklar med stor berömmelse 

re, go'a fröken. Jag måste be-I över 'Törne och det andeliga livet 
känna allt och avbedja m~n skuld. I i Råby, vilket ställe utmålades 
Fröken skall inte förskJuta och som ett paradis, fullt av inre frid 
fördöma mig; det känner jag j och lycksalighet. 
granneliga i min sj~l, ty hon är Törnes verksamhet erkändes 
själva godheten. och belönades även av vederbö-

Tala, min vän! uppmanade rande. Biskopen utnämnde honom 
fröken. till prost och kungen dekorerade 

- Ja, tala vill jag, go'a fröken, honom med nordstjernan; ett 
fortsatte fången. Ingen annan J smycke, som h;m icke försmådde 
bryr sig om mig, och ändå finnes · att bära, fast han i övrigt för
det ingen, som jag gjort så orätt dömde all grannlåt. 
som fröken. Jag har skaffat frö- Hans största belöning var likväl 
ken en stor hjärtesorg; jag har den beundran en viss allmänhet 
förstört hennes barns lycka, och skänkte honom. När han predika
detta gör mig mer än olycklig. de var kyrkan alldeles full av 
Fröken ska veta, att det inte var åhörare. Med tiden blev deras 
någon sanning med köpet av den antal så ·stort, att kyrkogården 
där ringen. Det var en lögn, även var full. Törne ville gerna 
som Löfgren uppfunnit och loc- att alla skulle få höra honom, och 
kat mig att frambära. Han sade, började därför hålla gudstjänst i 
att I allesamman voro fördöm- det gröna. Strax utanför Råby 
da människor, som det inte var var en rymlig äng, som tycktes 
någon synd att beljuga. Han sa- enkom vara skapad för detta än
de vidare, att mitt straff blev damål. En liten kulle reste sig 
lika stort och förklarade slutli- i mitten, beskuggad ev en stor ek. 
gen, att om jag berättade och Det var en söndag i augusti. 
stode fast vid hans historia, så Törne stod på kullen och hela än
skulle han inte allenast hjälpa gen var beklädd med människor. 
mig till lindring, utan även taga Törne var nu en vikdnadsviird 
mig i sin tjänst då jag komme man med gråsprängt hår och ett 
ut ur fängelset. Jag lovade där- bleklagt, dystert ansikte .. Dystra 
för allt och handlade därefter. syntes också de flesta av hans å-

- Det var rysligt illa gjort, in- hörare, vilket ingen kan undra 
föll fröken. över, ty deras religiösa åsikter 

- Mer än illa; det inser och och världsåskådning har vår ut
begriper jag nu. Jag skall för märkte Ignell sålunda skildrat: 
domaren berätta alltsamman, så "De älska gerna att betrakta 
att Löfgren får stå där med skam- sig själva såsom väckta. I män
men. Han var här varje dag in- niskosläktet i dess helhet se de 
nan jag blev sjuk och förmanade ett djävulens anhang, en gräslig 
mig till att stå fast vid lögnen, hop förtappade, som slumra .sä
men sedan har han inte brytt sig kra i dödssömnen, till dess de om
det ringaste om mig. Endast sider väckas av den yttersta 
fröken har sett mig till godo, och domsbasunen. De själva äro de 
därför bekänner jag för henne enda, som vaknat att besinna sin 
min skuld och tigger om förlå- själavåda. Man må icke undra 
telse. om - medan de se ett sådant 

- Bed endast Gud om synda- förfärligt mörker omhölja hela 
förlåtelse och nedfal.l inför hans det släkte, som de tillhöra, det 
fötter som tiggare, sade fröken yppersta Guds verk på denna jord 
med allvarlig röst. Du har myc- - hela deras själsstämning är 
ket felat, men hos Gud är nåd mörk, en underbar sanning, om 
och förlåtelse för den uppriktigt man ej kände de mänskliga vill
ångerfulle syndaren. Glöm ej att farelsernas sammankedning, huru 
alltid tala sanning och öka icke just evangelium, det glada bud
din skuld med en ny lögn då du skapet om Kristus, har kunnat 
åter träder för rätta. förvändas därhän, att det kan ut-

'l'juven bedyrade, att han aldrig breda ett så förfärligt och tröst
mera skulle göra sig saker till nå- löst mörker över världen!" 
gon osanning. Och mörk var sinnesstämningen 

Fröken höll en ganska allvar- hos den skara, som nu var sam
sam förmaning för brottslingen. lad för att höra Törnes lära, vil
Hon vandrade sedan hem, rysande ken egentligen varit orsak till den 
inom sig · själv över Löfgrens mörka sinnesstämningen. Och i 
handlingssätt. samma anda som vanligt talade 

Fröken och de båda unga glad- han även nu. Lik en vredgad dä
de sig visserligen över den vunna mon i människogestalt stod han 
upplysningen, men deras glädje på den gröna kullen och slungade 
var icke fullkomlig. De visste al- förbannelsens åskor över en fal
la, att tjuven var en svag stac- len värld, som enligt hans påstå
kare, som Löfgren ännu en gång ende skulle med det snaraste för. 
kunde få att dansa efter sin pi- gås. Och folket lyssnade med bä
pa, varför de icke kunde vara vande hjärtan till hans ord, och 
riktigt säkra på sin sak förrän grät och jämrade sig så att det 
bekännelsen var gjord inför rät- hördes vitt omkring. 
ta. Till dess beslöto de att .vara När Törne slutat, uppträdde 
tysta med sin upptäckt, på det att Löfgren och höll ett föredrag. 
icke Löfgren skulle få tillfälle att Hans tal var ett milt rägn efter 
ytterligare intrigera. Törnes bullrande åska. Som så-

- Jag visste nog: att min älsk- dant uppfattades det av mängden 
ling var oskyldig, jublade Mari- och fylde deras hjärtan med en 
anne i barnslig fröjd. svärmisk glädje. De jublade högt 

och prisade sig saliga över all 
beskrivning. 

VI. - Visst icke, mitt kära barn! brevets innehåll, varefter hon yt- lyckades icke. Han vidtalade med det gamla ordspråket: "Den 
.Jag känner Borg allt för väl till trade, vänd till Marianne: även de båda studenterna, i hopp illa gör, han illa far." · I I vår senare avdelning hava vi 
:a~t ~ntaga .. nå~ot d~l~.kt, men jag .. - Var lugn:. mitt barn! Din ~~t någon av dem skulle kun:ia Fröken skickade genast hem ef- ~~tills blo~~. hel.t flyk~-i~t -~alat ~m 
Yill icke darfor frikanna honom fästm;!.ns uppförande emot o::;::; är famna :rråg:ra ledand.;; upplysnrn- ter sängkiäder och iät reda en ·.rnrne, varror VI nu VllJa ntet nar
utan giltiga skäl. Jag hoppa~, att I sådan~, som det höves en bildad gar, men här misslyckades h~n mänsklig bädd å.t den lidande, den mare skärskåda manne~ o~h hans 
han snart skall komma och lamna och rattskaffens man. Du skall också. Allt hopp om en lycklig hon med tillhjälp av fångvaktaren verksamhet under de s1stforflutna 
:sådana. Till dess böra vi avbida nu få höra vad han skriver. utgång var ute. Den unge man- själv lade på bädden. Hon un- åren. 

Efter Löfgren uppträdde en all
deles främmande man och begärde 
ordet. Hans välbildade ansikte, 
förrådde bättre dagar, ehuru han 
nu föreföll som e"n trashank. 

(Forts.) 



Bernhard Eriksson· kom inte till 
Stockholm·-,. inte den gången! -
och· murare blev han inte heller, 
bara hantlangare, vilket inte var 
hälf.ten så roligt som. han tänkt 
sig, slitsamt .och föga räntabelt 
som det var. 

Snart nog tog han sin Mats ur 
skolan och gick i smideslära. Hän
digheten från fadern hänide . med, 
och hos Grängesbergs gruvbolag, 
som han ägna.de sina tjänster, 
kom han snart underfund med 
vad lian gick för. . På .kort tid 
hade han blivit en verkligt skick-

* * ·!(. 

lig arbetare, och efter något år . . 
blev han befordrad till maskin- I Fndolins fotspår åkte han in 

DR. 0. F. NORRIS 
den omsorgsfulle tandläkaren sä
ge1· att Ni är berättigad till först· 

klassigt arbete. 
20 ärs praktik i samma lokal i 
Ttworna med ständigt växande pa
tientkrets är bevis på att vår be
tjäning är tillfredsställande. 

TILL JULEN 

$15.00 
En $20 Nature Expression Plate 
Kom för. FRI undersökning i,dag! 

DR. NORRIS 
TACOMA DENTAL PARLORS 

(Over New Bay City Market) 
1146Y2 Pacific Ave. 

Near 13th and Pacific Ave. 
Dam-biträde. Main 4282 

mästare i den mekaniska verksta- i utskott. Det föll sig helt na
den. turligt. Hans arbetsförmåga och 

Det fanns en brinnande arbets- ~n~e vanliga arbetslust räckt: I fattigvården till last. De tusende 
lust och. ambition hos Bernhard till _for. mycket. Han debuterade 11 och en frågor av den mest inveck
Eriksson. Han ville kunna sina ~evillm~~s~tskottet, kom sedan .in lade karaktär, som pensionsfull
saker, inte bara så där till hu::;- 1 • det 1:'1a~tiga stats utskottet, ~ars J mäktige ha att lösa, förutsätta en 
behov utan ordentligt. Detta är vice" o1dfo:ande han var de sista I sakkunskap och ett sunt förstånd 
en sak att lägga märke till. det tre aren före 1920. 1· långt öven vanliga mått. 
kommer igen senare i andr~ och Sistnämda år gick han om Fn-, Naturligtvis har hembygden -
större sammanhang. dolin och tog säte och stämma vid/ socknen och länet - tagit Bern-
~ Jagär utlärd maskinarbetare, konungens rådsbo;d. Som Sveri- hard Erikssons kraft och kunska

det yrket kan jag, säger Daloms ges sjöförsvarsminister. per flitigt i. anspråk. · I 25 år hae 
nye hövding, och. N.i ska tro det . Jag misstänker starkt att land- han tillhört landstinget, sedan 

r .. ikt. i.gt. •. s.ju. n. ger a. v.· . stolthet . i rö- k. r.a···?ba. ~ G.rängesb .• e.· rgs ku~skap. er i 11916 såso~ o. rdfömnde. .. s_~rskilt 
sten, samma stolthet som gjort nav1germg och sadant dar voro har han mlagt stora fortJanster 
svenska fackarbetare till de stv- starkt begränsade, men en sjö-' om sjukvårdens ordnande i länet. 
vaste i världen. Samma yrke.s- minister styr inga båtar, och j ·:+ ·)f -x-

stolthet, som präglade gamle Bernhard Eriksson skötte sitt de71 Och nu är han Dalarnas höv
Thorsson, då. han som fina11smim- partement lika sakkunnigt ochj' ding. 
ster och Svea rikes hushållare satt/ ordentligt .~om uppgifterna _i_riks- __ Den dagen utn_ämnin~en s~edde, 
hemma och lagade familjens skor. dagen. For res.ten blev mm1ster- ! holl telegrafstat10nen i Granges

Den unge.skomakaren .. Thorsson/ seglatsen inte lång. Sjöförsvars·; berg på att gå upp i limningen. 
fick överge skomakeriet, den unge depa~_tementet sammanslogs m~d: Hela Dalarne -~el~grafera,~e .. till 
-~meden . Bernhard· Eriksson fick i lantfors~arsdepartement~t. Bern- den nr,e . la~dsh~vdmg~?· Grang
overge maskinerna. Anledningen ' hard Enksson var alltsa Sveriges esberg i sm hlla roda stuga 
v~r i ·båd

0

a fallen densamma, Nya[ siste sjöminister. Ef~er departe- dräi:ktes i tel~gram. 
vmdar blaste upp i nationen, och; mentens sammanslagmng var han Nagon dag mnan hade ett par 
de följde dem. N ykterhetsrörel-., en kort tid socialiminister. tidningar uttryckt en bekymrad 
s.en och senare arbetarrörelsen slo- .. Ater i riksdagen blev han ord- undran, om det kunde gå väl atL 

·.·.· .... ·.·.··· .. ·.·.·•• .. · ... ·.·· ... ·· ..... · .... · .. ·.. .···.··.· ··.·· ·· ... ;· ··.·· .. ;·; ... ··.·· .. ··;· ... · .. I g.o· .. · r.ot ocl.1 växte ut t.i·ll väldiga I förande i bankou·t·skottet .. En an- välja till landshövding en man, losa.. ;Handig och kvicktankt dog folkrörelser; . ! nan synnerligen viktig uppgift ha- som var du och bror med hela 
:ha~ tip litet av. varje, .. var ~n mu··r. Ar 1898 gick Bernhard Eriksson de h~n som ledamot av kommu- länet. 
ra,re~ an JI1ålare och an smckare .• in i Godtemplareorden, och nästan nalskatteutskottet. Han tillhörde Fruktan var obefogad - nu 
... ~oll;en Johan. !Bernhard_ kutade i :>amma veva gav han sig fack· vidare försvarsutskottet 192ö, som vid talmansvalet. "Gränges-

·

li·.··t.·e ..•. ·n·.· ··•.·. ·.•· .. Cl···c·h· · k. n. upbi·g.· • o•. m· .. kn.ng ... på.I f.· öre.ningsr• öre.Isen i våld .. De.t s. ägs l~emli~.:1 .utskottet 1918-1920, ut- b~rg" är en" vänsäll herre,__ men 
!Jfl:jS oc:.1 . skoJ som ~Ha poJkar, mte med· blida ögon av dem, som nkesnamnden o. s. v. galler det, sa kan han dramma 
,l~?Ir ~morJ_ som de., _nar ~an var makten hade i gruvbolaget, och • Järnarbetaren från Grängesberg till, så det känns. Och när det 
fP,:i; ~il~b,as1~, och. gick pa upp- slutet på kontroversen blev, alt! utvecklade sig efter hand till en gäller sakfrågor, så slår ingen ho" 
"t~fft~far~ l s'k:o~. och a11g. . I Grängesberg gick sin väg. · yerklig expert i riksdagsarbetei::: nom på fingrarna. 

U J .. ocated in tl1e center of the 
beantifnl city of Eugene, Oregon, 
with good water and climate. 

f[ Christian Borne for elderly peo
ple of an nationalities by montb, 
year or ror life. 

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

fl Private rooms for slngle per
sons, apartments with p r i v a t e 
baths · for families. 

Eugene, Oregon. 

For information address 
R. BOGST AD, Sup't 
·172 12th Ave. W., 
Eugene, Oregon. 

. -Washington Market ~ 
J. A. JOHNSON, Mgr. 

Highest quality of Meats. - Frye's . 
Delicious Brand Hams and Bacon. f 

SHIP US YOUR VEAL 
312 11 St.-Crystal Palace Market .. 
~ c 
-. 'I l Sponsor, l 

l Seandinavian Hour : . ' ! K.V.I. i : ,.. : 
' ' ' ' . ' ' ' . ' 
' I • • . ' . ' 

l GOTT NYTT AR ! 
' ' • • ' . ! tillönskas i 
! alla våra vänner ! 
I I 

! och bekanta. i 
' l ' . ' . 
' ' I I 

' ' ' ' ' ' I I ' . I I 

r : . ' I I 
I t 

' I . ' 
~ ~ 
• • • • ' . ' ' I I ' . 
~ t l • • I I • • . ' 
! C.0.LYNN CO. i 
! MORTLTARY ! 
l 'fDistinctive Gfzmeral Service : 
l 'Phone'Nain 7745 l 
\Il.. 717 ·rACOMA AVE. 

St:o 
1306 COMMERCE ST. 

Tacoma, Wash. 

• TO ALL 

A Happy and Prosperous 
New Year. 

I J. D. (Jim) JONES 
I 

JONES 
SERVICE STATION 

3806 No. 26th. PRoc. 1472 :f~~rl'a,11 l:Jlanade ho3derna..Vad s?m Från fabriken gick han ralmvä-Jiabyrint, och då Herman Lind- . Det är roligt, att jag fått 
ffll111S bakom dem, lekte. den lille, gen in i en butik och ställde sio qvist 1928 avgick som talman. i denna nya uppgift, säger Gränges-
1na.s~n i •. håge~, men _han vågade j att expediera sill och salt och andra kammaren, var Bernhard I berg. Men något annat län än """""''"" 
al!;ll'1g sticka .dit och .• titta efter. . . såpa. I fackföreningsrörelsens Eriksson självskriven som hans I Kopparbergs hade· jag aldrig velat lr" .......................................... .,..,., ............. _.. .............. ~ .......................... """""" ............................................. ........ 

ifan •skulle .ha hunnit med_ att! spår hade kooperationen följt, och I efterträdare. . . . ha. Det . här länet . känner ~-ag A GOOD OLD FAS · ! 
~e .e11 heL .. del,. mn ~an_ kvistat I Bernhard Eriksson lydde båda pa-1 Nägra knorrade dock. .. skulle• utan och mi:an, och Jag skall ag- · . · . . HIONED NEW YEAR ( 
~ ... ··.· .. · .. ·.· .. · .. t· ..... a.· .. ·• .. ·.d.· ... :··.• .. ·.·· .. ··•·.· .. H··.··.·a·n·· · .. ·• •. h··.a .. de··.·.n .... a.ml . .igen. g~ .. tt. r.o.lle·r.n.a .. En.· .k.ooper.ativ föreni.ng "Be···rnhard,"som .. var •du ... ·.o.ch .brorln.a d.et.al: m. m kraft. Talmans~a- Health and Pro.sperity in 1933 is our wish ( om tid. ·.·• •. Dalarnes nye · landshov- hade bildats, och det var själv• med hela surven, kunna halla kam-j pet ger Jag upp, nu skall Jag to all m the community. ( 

d· .. • .•. 1.·1)1· .. g·· .. ······h .... a.· .. r· .. ··· ... a ... ··l· ..... d.rig··.·· g •. å .. t.t. i.n.åg•o ..• n ... s•ko ... ·.1 .. a. kla.r .. t.'.· .. att ... Be.rnh.a.rd Eriksson sk.ul•lm.are.ns.sprakfålar i·t.ukt.och He.r-. sk.äta. D. a.larna. . . .. . . . TH· ·EQ. DO· RE C·HRJSTENS.EN f Inte • ens ·.en aldrig .. så;. liten. eller. Je bli föreståndare för densamma. rens förmaning? Fruktan var 0-11 
Han säger det lugnt konstate- I 

bar han som barn· betraktat. ini- nolikt därför, att han läst sig och vände klubban med måtta, men i Det är en :r:ian, som vet, vad han N o. 34th & Proctor. WE DELIVER. PRoc. 1313 a .... ·l·.·· d•·n ...••. ·g . så; · • ambuleran.de småskola ...• Va. rf .. ö. r• .·.·.v .. ar.· det. s.j.älv k. 1. ·a·rt· ".· sa. n- b .. ti. fo.g. ·a·d... . T. al. man. •. ·. .Er.ikss. on a. p. .. -. ra.n.de. u. tan. ·.tillst·y· mm. .. else t·i.11 skr. yt. . . . . R• ed··· and White Store; Grocel'ies, Fruits, Vegetables. 

från. lärt sig ordentligt in i kooperatio- när den någon gång föll, så föll kan och formår, en man, som ,,,..,.,, ......... ~ .................................................... ......,...,. ..... ......, ............. ,...., ............ ,_.....,,,,.......,...,........,.....,....,.,,., ...... ~ 
nens ideer. Han kunde saken. den med besked, och den nedklub- mödosamt samlat sina kunskaper,---~--'----_;..-'------'--------------------..::...::: 

Sa .. n.n·p·li·k· t.·.ocks·å· d.är·f.ör• ' .. att med.-. bad•e k.ä.nd·e· sig förfärligt nedsla- b!.t f·o.·r b··i·t·.' e ... n·.· m. an, som lart sig C 1·93. 3 CA.LENDAR 
lemmarna visste, att han var he- gen 9ch ledsen. förstå och uppskatta den reella ~ S 
derligheten och •. ·renhårigheten per- .Men el.jest ·v.ar han .äls. kvå."rdhe-1.ku.nskapens värde. 
sonifierad. Bernhard Eriksson ten personifierad, en hjärtans rar ;::;;;;;::;;;:;;;;:;;;;;;;;:;:;::::;;;::;;::;==::::;::::::;; 
har i all sin tid varit en ärans och beskedlig man. Från den ti- · "" 
och hederns karl. Politikens ko- den då han var socialiminister be
handelssystem har aldrig färgat rättas, att han en gång uppvak
av sig på honom. . .. . . . . .. tades av en deputation, som ibland 

Den unge handelsföreståndaren annat räknade en person, vilken i 

fick. inga sötebrödsdagar .. Han ung·d·o·m· en.· va. rit du .. och bror .me·d'· 
fick arbeta och stå i inte bara Bernhard. Det ansåg han sig e-

PALACE MARKET 
151)4 Broadway - Vid 17th St. 

Tacomas enda skandinavi
ska · kötthandel som äges 
av innehavaren. 

från morgon till kväll utan långt .mellertid ick<:) böra alludera på, j' 

i.·n .. •.·. ··P···å··· ·n.·ät···te. r.n. a• ' .. ··b···.å.·d·.·e· söndag. oc·h· utan··· titulerade honom "Herr. [ OLE. JACOBSON, Innehavare 
vardag. På. "lediga" stunder var Statsråd." . :..::::::=======:::::::::::::::::::~ 
han ute och folktalade. Han var . - Kan du inte säga du, du? sa' ) _ 
en< baddare at kunna. ''ta folk." Bernhard till sist, varpå tonen 

blev betydligt trevligare. I 
Att Bernhard Eriksson utom 

riksdagen beklätt en rad förtroen-1 
deuppdrag, faller av· sig självt. 

Try the. 

Hillcrest Meat Market 
1214 Se. K St.-Maln3490 

FREE• DELIVERY 

Han. ha.r tillh.ört flera. k.omitteer •. l•iJ . ....., ___ .....,_""""""""""-....., ..... ..,..._...; 
än .jag orkar räkna upp. 

-FREE for the asking, and our best wishes for your health 
and prosperity for the New Year go with each copy. 

Pre-Inventory Sale-Half Price and Less 
Stationery, and many useful items of big value 
that may be had at low cost . . . 

PROCTOR PHARMACY 
WE DELIVER. 

GOOD MEA TS FOR THE WEEK END 
STEAKS, srn:n:mN,. T-BONE, OR ROUND, for the . 160 
Saturday evemng dmner, per pound ······--··-·----·-------·-·····-···· 
POT ~OAST, YOUNG TENDER BEEF, for the Sun- } OV 
day dinner, per. pound ·-···---····-·-·-··-·-·-·······------··· 

OUR BEST WISHES FOR 
A HAPPY AND PROSPEROUS NEW YEAR! 

CHAMBERLAIN'S MARKET När jag frågar honom, vilket I~ ...... ._....,....,....,.,_....,. ................ "'"' .... """"'" 

:;.:~~~:;·[·![;. ';;.:;;1 Öp:~~· .. ;;f.: .. E.:.tii.: ... ;. ~m.n.'d-J!l 2702 Norlh 21';·~~AL.ee/T.Y.MEAT8-'-ALWA~:, PRoot.>r 072& ·• 

n~ så roligt att. få arb~ta 0 '.:h·· ' . .. . ·.. · ·· . · I MAY TmS BE YOUR BEST YEAR 
gora nytta. Men • skulle Jag val-
ja, så . nog tycker jag det 
.allra trevligast att arbeta 
folkpensionen: 

Grängesberg har i halvtannat 
decenni.um •. varit.• fullmäktig i peI'l.
sionsf(irsäkringsfonden. . Man för.
står, att .det arbetet legat honom 

VASAHOTEL 
TACOMAS .SKANDINAVISKE 

HOTEI.. 

deltaga i vår. radio timma. 

A Happy and Prosperous New Year to Everybody 
-and we suggest you start the year right by get
ting the car in shape-a Valve Grind, or Motor 
Tune~up-for · better service ·in 1933. 

Ralph Jentoft 
'1'1:1.'l\.T'T'~r.trr 4. 'I. T'T'~ n~n a 'l'n~ 

~ JJ:..1'~ I vr I ,R. u 1 V l\.Lr PU.l'\.~ ~ 
t 3808 North 26th Street PRoc. 1472 ·~ 


