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Why This Depression? ST T FÄNGELSEMY .. 
'Av PROFESSOR P. J. SARDON TERI UNDERTRYCKT (Pacific Lutheran College, Parkland, Wash.) . 

(Forts. från föreg. n:r) these minds shall be interested Våldsamt uppror och myten 

II. . only in achieving sale of goods. utbröt i onsdags cftermidda~ i 
"What is the cause of t~is Society has never demanded that det stora stats fängelset i J ohet, 

starvation, misery and hardsh~ps inclustries be run even in part j Ill., och härskade ohäjdat i en 
of the millions, estimated at mne to give employment. Rewards timmes tid. Det kortvariga my-
or ~en millions of wor!~ers in the are 11ot held ont for such a I teriet av 1,800 hoj~ande och gor-
U mted States? Is It because policy, and therefore it is un- mande fångar utgjorde sh~takten 
sorne great national calamity reasonable to expect such per- i en veckolång uppstudsighet och 
has destroyed the food, clothing formance. Though a favorable rebell mot myndigheterna. Upp-
and shelter available for the popular belief is that we must loppet startades av de 180 fån-
people? No, on the contrary. 'work to live' we ha ve no cur-1 gar som voro ·sysselsatta i snic;-
Millions of workers must go rent adage of a 'right to work.' kerifabriken, och som överman-
hungry because there is too This winter (1915, but doubly Närstående bild visar den nya nade sina vaktare, grepo facklor, 
much wheat. Millions of work- true this winter 192·1) there are vackra byggnad vid. Sixth ave. rusade ut och antände allt bränn-

'th t l th 1 e- och State st., som mhyser Ar- b d l cl f R 1 ers must go w1 ou c 0 es ) shoeless men and women, closed thur Espeland Motors, den enda art som e ~un e 11~na.. ev~ -
cause the warehouses are full to shoe-iactories, and destitute shoe- i,;kandinaviska Ford-agenturen i ten spred sig ögonbhckbgen till 
overflowing with everything that makers · children in New Eno·- Tacoma. Firn:an hm:.

11
01'. stor, de andra byggnaderna, av vilka 

. . . . ' "' ljus och trevl!g utsta nmgssa· . . . • 
is needecl. Millions and nulbons land with no woolen clothing, Jong samt en modärn repara· fem 1110111 kort stodo 1 ljUS laga. 
of workers must _freeze because halftime wollen milis, and un- tionsverlrntad. Först efter en timme lyckades 

there is too much coal.". Quoted employed spinners and weavcrs.I •• -~~ 
0 

•• •• tillkallade stat:trup~.er k v ä ': a 

from the New Repubhc, Dec. Why? Simply becausc thc millsi fJtllA0 HETS SJnRSTA HANDElSE IMGAR I SVAR SJOOLYCKA KRAwa upproret och aterstalla ordnm-
24, 1930. cannot turn out the reasonablel U U I o NGA LIV gen, sedan flera skottsalvor av-

. The a:1s:ver to this question is ~nisiness profit; ai~d since that "SWEDEN 1930" VER MA lo~s~ts o_ch tre . eller. fyra fångar 
s1111ple, it is because the flow of ·is the only prom1sc that can -- . . blivit skjutna till dods. 
money to consumers does not galvanize them inta activity, theyl --~- / Sälfångst-skonaren V 1k1 n g,. 

keep pace with the flow o~ stan cl i.cl le, .no ma~ter ho\\+' much i Associated Press satte lösnin~en av Andree-gåtan .. fö~st pl~nd ~e / lrnmmen~~erad a~ k.~pt. K .. A~ra~j GOD SVERIGE ·REKLAM 
goocls to thc market. We heat humamty fmcls m1sery and cleathj stora händelserna under ar 1930. En fulls:and1g b1ldse~1e I ham, .sp1angdes 1 sondags I bita 

a great deal of talk ~bout over- in this clecision. This statement I av Andree-männiens sista färd från Tromsö til Stockholm m- I utanfor New ,Fou_ndland kusten/ Fyrtio arkitekter utställa i, 
production. There is no s~1ch is not a peroration to a <lecla-1 går i "Sweden 1930", s.om vi21as i Tacoma den 5 april. genom en exploswn. Av lSO New York 
thing. It is under consmnpt10n, ration for socialism. It secms a personer som voro ombord, an-

and under consumption is due fair renclering of the matter-of-I Vid årsskiftet publicerade den utan varit i stånd att h!illa sig) tages Över 20-talet hava omkom-) Sverige enda deltagare från Eu

to lacl~ of consnmer income. . fact logic ~f the analysi~. ::-. I stora telegrarnbyri'i.n As~ocia~ed I i fr~rnst~. le~et. Svensken i A-/ mit~ 1.ilancl _dem kapte~1en, farty-, r~pa. :--- Inbjudan genom Ame-
Makmg a dollar. watch, fot "The l' eder al 11111111grat10n; Press en lista över cle tio han-

1 

menkci, iamfor~ med andra f~~ks I g.ets c.tewa1 cl ocl: kock samt tre nkast1ftelsen. 
exarnple, cloes not y1elcl consum- Commission's report shows that' clelser under fjolåret som byrån representanter 1 elen stora smalt-I filmfotografer, fran Los Angeles. .. 

· S · · · I c .. .. ' .. I .· .· .. _ 1 t 0 f'" d f" tt t _!For Puget Sound Posten från S. A. N. ers a dollar of mcome. . u.ppose 111 not a smgle great Amencan 1 ansag agt det storsta nyhetsvar- degeln, har alltid v.a1 it .. '.01 Je-
1 

som vo~o t~ e. pa ar or a a . . 

a company makes and clistnbutes '.ndustry can thc average yearl.y[ del. Först på lis.taq kon:. upp-! 11.ägen att utplåna s~g. SJalv o~h ga ;arktis.ka bilder. . _.. Fyrtio svensk~ arkitekter kon:-
dollar watches at a total cost of mcome of. the father keep bis täckten av Andree-exped1t10nen sm egenart och t1llata andra I .. Expl~s1.onsolyckan i n .. t taffad_e ma att deltaga 1 den stora ark1-
eighty ~ents a piece, and sells farnily. Seven hundri~d. and fifty; pti Vitön. tyclandet av deltagar- 1 skuff.a honom .åt ~idan, båcle

0 

bok-
1 
n~r ""Y, ~lnng" var nng~far 8 mil ~.ektutst~llning som elen 18 april 

them d1rectly to consumers for dollars is the bare 1111111111um for nas dagböcker och framkallan-I stavligt och b1lclhkt talat, cla han, fran na1maste land, Ho: se. Island, oppnas 1 New York och som 
one ::!ollar. Tims it pays out, the maintenance of the average-l det av film rullarna, som lecrat in- 1 Jika väl kunnat försvara sin plats N. F. Havet var delvis isbelagt i övrigt blir rent amerikansk. 
as wages and other. costs, eig~ty sized American inclustrial family. ! frusna i isen under 38 år: tid. i utan att tillgripa vare sig sk~ä-: och delvis. fyllt m:d krin~flytan- Sverige är nämligen den enda 

ce.nts, and 110 more, 
111 c~nnect~on The average yea.r:y carni1~gs ?fl För första gången ~i:.es all-

1 

ve! eller. skryt. Kunsk~.P on~. sitt cl~ st.Jra isflak, over. vil~a de europeisk.a ~ation som heclr.~~ 
w1th every dollar watch It makes. the heads of fa1111lies workmg 111 mänheten i Tacoma tdfalle att eget folk och land ar forsta skeppsbrutna med hvsfata och med en mbjttdan. Denna stall
The man who gets only eighty the United States are: · I med egna ögon se Anclree-män-'. medlet för att hävda dessas möclosai~t må:te söka sig fr:-m. des till Sverive-Amerika Stiftel-
cents for making the watch can- Iron and steel inclustry ...... $409' nens imponerande sorgefärd på' ställning. och det är signaturens Efter nara tva dagars vandring sen, vilken tillsatte en kommitte 
not pay a dollar for. the '~atch, Bi tu minus Coal-mining ...... 451 i lrnnonbåten Sven.sksund från' uppfat.tning, att förstklassiga fil- nådde de flesta .~ram, medtagna b.~ståencle. av s.tiftelsens vice ord-
hence he m.ust go wtthout 

1
t: Woolen industry ............ -... 400! Tromsö i Norge till Stoc~hol:U,: mer. tillkomna .. un~er ko1.:1petent av hung~r och .~old. _ _ forande dire~tor A. R. Nordval~, 

In Amenca there are tlurty Silk ........................................ 448 elen storslagna välkornsthalsnm- leclnmg med forstaelse for upp-
1 

Tre skepp f1 an U. S. I~ustbe professor Enk Lallersteclt, ark1-
million workers, more or less. Cotton .................................... 470~ gen till svensk jord i Göteborg, I giften, spela en stor roll som, vakn~.ngs~lotta hav: s~.nts til"l tekt Wolter Gahn, direktör Os-
Th~se peo~le ~roduce ev~ry nec- Clothing ................................ 530i färden genom Öresund med hun- kuns!Gi.pssprid~'.·e. - Om fil:nen unclsattnmg ~ch ha Ila ~nnu pa car Falkman och greve Nils von 
ess1ty of hfe 

111 
the natwn. But Boots and shoes ................ 573i dra tals fiske~åtar som e:lrnrt och 

1 

"~.we~~n 1930 lyckas ~t.arka a:t kryssa _ishavet .. vid Ne\~ R~se_n. Som ett .~esultat av kom-
these producers do not own the Leather ................................ 511 ! slutligen anlånclandet till Stock- SJalvk·rnslan hos Tacornas manga F oundland kusten for att efter mittens arbete ar det svenska 

machinery . of producti~n and Sugar refining ....... -..... -...... 549; holm, där 100,000 människor med 
1 
sven~kar och giva .?e besökande söka_ och 01~1- möjligt ~ädel~ ~:å~ deltagen~e~ nu :.äk1~~t, sta:shiclrag 

transportat10n. These are own- Meat industry .................... 578iblottacle huvuden mottogo kvar-I a~nenkanerna. en battre uppfa~:- gon .. <1v _de fo1svunna. kanske an har cr~alhts for ~ncl~mal~t. -
ed by a small group (betw,een 2 Furniture ............................ 593, lev,orn~. av isha_vshjäl~arna:_ An-. nmg av Sverige och det som ar nu ovei levande. Kronprinsen har atag1t sig .~tt 
and 5 per cent of the people) (B . . 1. · . $750) dree-mannens sista fard ar en svenskt, har Vasaorden, som ge-

1 

fungera som den svenska utstall-
callecl cap1tahsts. Smce every- av huvudpunkterna i filmsenen nom sm komrn1tte for storloge-i nmgcns beskyddare, och den 28 

. . · . are m11111nmn 1v111g wage I . . . , .. . 
thing is made for profits and not In the light of what has been "Sweden 1930," som visas i Ta-I mötet i Seattle 1932 fört filmen' mars avreser generaldirektör 
for service, the goocls must go to said it should be easy to answer I coma söndagen elen 5 april å I till Nordvästern, gjort både, Tengbom för att ordna den sven-
the group that furnishes the the question, - \Vhy this de- Temple Theater. 1

• Svensk-Amerika och Sverige en! ska expositionen. 

means of production. In ret~rn pression? The answer is, as al- "Känn ditt land" har långe: tjänst. Säkerligen blir O)Cks;i t Utställningen kommer att äga 
the worker gets back a port10n ready statecl, the flow of money varit ett motto i Sverige. För, detta fallet. ty med tanke pri att rum i Grand Central Palace, där 
of these goods in what is com- to consumers does not keep pace svensk-amerikanen, i synnerhet: denna serie bilder utgått från I rymliga lokaler ställts till den 
monly callecl wages. But whether with the flow of goods to market. den som anlände till Amerika i, Svensk Filmindustri, känd som! svenska avdelningens disposition. 
these goocls are watches, shoes, But the next question is not so unga år och i~ke genom besök I ett av Europas förnämsta film- 11 De fvrtio arkitekter som komma 
or clothing, the _flow of 

11
'.
0
.ney easy, how can you make the kunnat underhålla fiirbinclelserna 1 bulal:), kan man redan i förväg 

1 
att d~ltaga representera alla olika 

to the proclucer is not suf~icient flow of mo~ey to consumers med hemlandet. ställer det sig: :~ra övertygad. om. att det .iir'
1 

riktningar :!;rån Ragnar Östberg 
to buy the.se goo~s, hence the kcep pace with the flow of goocls nog svht att efterleva det mot- tniga om en film av ovanligt I till de sista dagarnas helige inom 
goocls are pil ed up !11 \~arehouses to market? Henry Ford claims I tot. H.esultatet har blivit, att 

1 

god kvalitet. 11 svensk a·rkitektur, och namn så-
a~1d the pile ~rows b1gger. and that Jle h~s solved the problem. många av oss äga ganska grum-j Andree-männ~n: ·hemfärd är dana som Lallersteclt, Westman, 
btgger and smce there Is. no He says, 111 effect, mal~e wages liga begrepp 0111 , vad våra da-[ endast en detalj 1 den stora .. fil-, Cyrillus Johansson och Asplund 
buyer, the factory shuts clown. high enough and pnces low gars Sverige verkligen är, vart, men. som omfattar alla storre I komma naturligtvis inte att sak-
If the wor.kers coulcl no~ buy the enough to enahle consumers t.o elen snabba utvecklingen speciellt J händelser i Sverige under fjol-

1 
nas. Var och en av de fyrtio 

goods wh1le the factones were buy their proclucts. Mr. Ford is IJå industri ens om di de lett det året och den senerae delen av 1· o"vi t S W'b·~ · skall deltaaa med fem fotografier 
· 1 . . . . ers e . i .... g, ,,, , 

runnmg they cannot buy t 1em m1staken. Under our present avlånga landet i norra Europa. 1929. I de filmer som t1chgare , .. t Ta n a da"rj i stort format av någon av ho-
.· h h . . . . . . 0 • som •. n. gas ar co 1 , ' 

after the fac:olles ave s ut !'ystem h1s scheme 1s 1mposs1ble. En filmkrönika so~11 fil.men visats 1 v~.ra trak.te.r, ha all~1cl han leder möten å den skanclina- 110111 utförd byggnad. Därjämte 
clown. That is what ~as taken It ca'.111ot :olve the problem. "Sweden 1930" har sitt stor~ta: n~turscene11erna g1v1ts de~.1 f?r-, viska frälsningsarmeavdelningen. komma en del skisser av projek-
place now. ~he la~d. is full of How can 1t? Even Mr. Ford, värde i, att den på ett åskådligt I namsta platsen, och de stand1ga I terade byggnader att utställas 
plenty, but nme million ~eop~e with all his pride in the bigh och roande sätt ger en ganska upprepningarna ha verkat tröt-

1 

och likaså modeller av Stock-

are starving. This re~son.mg is wages he pays and the low p.rices fullständig bild av det svenska tande. ~'Sw:den 1930" innehål-, FYRA MILJONER AVGIVA holms stadshus och rådhus samt 

sotmd and. no econom1st 111 the he charges, has not for a smgle folkets liv i helg och säcken, i ler ocksa bilder av denna art, INKOMST RAPPORT möjligen också av några stads-
c~tm~ry w1!1 attempt to contra- year paid enough to enable eon- glädje och sorg. Den ger oss bl. a. en resa genom Stockholms • planeförslag. 

diet it. . sumers to buy his cars. This is svenskar utom Sveriges gränser skärgård, men de ha fått träda -- Från New York styr rreneral-
I quote the followmg from perfectly clear tillfälle att för en stund leva med tillbaka och aktuella händelser, d' kt" T b "' · ·· 

· · ' · . 1re - ar cng om, som JU ar 
Charlet.on H. 'Par~er somet1111e Start out and ask people for i och taga del av det moderna mänsklig verksa:n~et med svensk .. Den ~6 mars var ~1sta cl agen medlem av elen svenska Chicago-
Exec.ut1ve_ Sec y m :he State their opinion regarding this de- Sveriges livsyttringar, och den natur som statlig bakgrund, i for avg1.:'a~det av mko.~strap- kommitten, sannolikt kosan till 
In:m.1grat10n a~d H.ousmg Com- pression and you will find how bevisar för oss att vi komma upptager huvudparten av det porter for ar 1930, och over 4,- den blivande utställningsstaden 
m1s~10~ of 'Cahfor111a, and later, little they know about it. They från ett folk, som inte blivit på närmare två och en halv timmar 0?0,000 U. ~· medbo_~·gare full- vid Lake Michigan för att under-
until h1s death a few years ago, will tell you that this depression efterkälken i marschen framåt långa programmet.-Ekset. g~orde denna lagl:estamda skyl- kasta de platser Mr. Oiarles Pe-
heacl of the department of eco- . l'k ther depressions which d1ghet Det beraknas att den f" 

1 
't f" t Il 

is 1 e o ' • · . terson ores ag1 or en even ue nomics and clean of the College · · t . d th t totala inkomstskatten skall m- . . . 
f C . h U . 't in one sense, is rue' an a De progressiva börja visa politik i kongressen såväl de- . . $' 500 000000 fll svensk paviljong en sakku11111g 

o omm.erce m t e mvers1 y we have these depressions every • . . bnnga Cirka ~" ' ' I undersöknin . 
of Washmgtoll" h' h d livstecken mokrater som republikaner. De rerrerinrrens skattkammare den g · so often w 1c . un er our pres- . "' "' ' ----------

"The heart of the problem, the t ' · s tem also is -' -- viktigaste frågorna, som d1skute- största financiella transaktion i en econom1c ys , . .. 
cause, one may say, of unem- true. Some wi!l tel! you that it! En progressiv konferens opp- ras äro arbetslösheten och ~- landets historia sedan krigstiden. 

pioyment, is that the emplo_Y~ cannot be helpecl, which is n?t nacl~s. i. v:ashington den 11 mars strie!I sta?ili:eri~g, de all~änn,a ~!rntt,en ,::t~~r ,!1;e,...~,...1~ p~~c~n= 
~en~. ~f .men re~ularly _

0
r 

1
r_ true. Others will tell you,, 111. p!i 1111trnhv '!Y si:•??.torerrr:t Nor- u.ytt1ghctsrnr;:;.~t11.ii1gaxua, 

0 

Ju 1 •• u-11ur ue 1u1 sLa .Jl'T,~. 1 neu~. 111 
1 
eguiar ry .1 ~ at ~o nme an im?or good Christian Science fash10n, ris från N ebraska, Borah från bruket, tullfragan och atervan- kom st, 2 procent for de .~1asta 

tan: cons1deratJ~n of those m111?s that there is no such thing as a Idaho m. fl. av de ledande män- clandet till verklig representativ I $4,000 och med 5 procent for all 
wh1ch control mclustry. Social . nen för landets mera frisinnade styrelse. inkomst över denna summa. 
organization has ordered it that (Forts. sid. 8) 

Insamlingen till Röda 
Korsfonden 

Insamlingen till Röda Korsfon
den på $10,000,000 uppgick den 
13 mars till $9,904,370. 





PUGET SOUND POSTEN 

SP JUVENBLOOMS MÄ.S- mycket i smyg, påstod ':äkt.er-
.. . skan en vacker afton, da Jag 

VARMLANDS 0N . JERKUPP gjorde påhälsnin/ i deras hem. 

SVERIGE-NYHETER 
Hela ~rbetsstyrkan vid aktie- - Tusen? frågade jag häpen. 

bolaget Jens ens lådfabrik i Kri- För Puget Sound Posten - Minst ! försäkrade hon be-
stineh::i.mn har uppsagts från si- .w JOSEPH SWANSON. kymmersamt men med säkerhet. 
na anställningar: Vid full ~rift . --. j - Det där är sannerligen värt 
me dtvenne skift har fabriken M1.n numera sahgen avsomna-. att fundera på, sade jag utdra-
sysselsatt omkring 150 man. En- 1 de va'.1 Johan:1es .Greenbe:g ha-I get och ringde upri hjärnkonto-
ligt vad som meddelas från bo- de emigrerat till fnhetsgud11111ans ret 
lagsledningen föreligga planer på förlovade landamären redan r'sin Det funderades, tro mig! Men 
att nedlägga fabriken, då den vi- ungdoms . grö~a vår, cl. v. s. un- vem har väl någonsin hört o.m 

sat sig g~ mel för.1.~tst, !.rämst be~, ~kr ci~ tid da .~a~s spru?Iande, en bestående kur mot ett inbitet 
roende pa dryga Jarnvagsfrakter. aventyr~rbl?d ho~l)titt sknat ef-J skåpsuperi? Tusentals planer 

* * * ter omvaxlmg fran svenskt ena-j blevo uppgjorda men förkastades 
"., ÄSTMANLA

0

NDS ~ÄN I handa till amerikanskt n~ånga-1 såsom felbara. Det var icke förr-
Dodsolycka. Da godGagare J. handa. Han hade, som vi kan- än några veckor därefter som 

0. Söderkvist, Limsta, Kila soc- - Tror ni, att jag är rädd för ske litet var erfarit, blivit angri-11 jag kom på den briljanta iden 
ken, den .19 febr. var. sysselsatt dom andra grabbarna? Jag äter pen av den .. säregna ~!ukclom som att anförtro mig åt f. cl. teater-
mecl lastnmg av grus i en grus- knäckebröd från utl~ryter nar .~ 11 ohai~mbar dol-1 direktören Kalle Spju ven bloom. 
grop, inträffade ett ras. Söder- Bergmans ENKA. lar1aktslusta lagrar sig uppe ij Naturligtvis heter han inte 
kvist träffades av ett hopfruset sågspånslådan, en "krankheit" 1· Spjuvenbloom, det förstå ni så 
grus block och erhöll så svåra nats representerande en svin- S~Jm vanligen får diagnosen "ame-. väl som jag. Om vi skulle ut-
sk~dor, att han avled. Söder-1' stock av omkring 10,000 djur. nkafeber." Han .~rn~.e, s~väl somj

1 
sätta hans verkliga namn, så 

kvist var 58 år gammal och gift. tusen tals ~mc~ra for~anghga, t~ck 
1 
bleve det säkerligen en pekuniär 

En drunkningsolycka inträffa- vare en ot:ive'.aktigt medfocld förlust för mig, och det bör man 
de elen 19 febr. i gamla hamnen sparsamhetsinstmkt parad med akta sig för. Karlen är nämli-
i Västerås. Ingeniör G. E. K. e~ till fånighet jämnförbar gni- gen en c riktig bjässe, stor och 
Holmberg råkade nämligen un- dighet, sakta men säkert klivit stark som en björn och kvick 
<ler promenad på kajen vid båtar- den svåräntrade lejdare som le- som 211 katt i mars månad. Och 
nas til~äggspla~s falla. i vattnet. der till c'.e digra ba~lkkontonas j lasarettsräkningar äro vanligen 
Inga vittnen fmnas till olyckan. fagert skimrande plata, oberoen- långa pappersremsor fyllda med 
Holmberg var född 1904. dets säkra hamn, en gång upp- en massa siffror. Därför, låtom 

* * * hunnen men ändock för de fle- oss kalla honom Spjuvenbloom. 

VÄS~ERBOT'1:ENS LÄN I The m~mbe1·ship mceting Fri- :l~'l så obetydl~g ~~h ~dlda-~lig ~tt Som .sagt~, så hade I~alle va.rit 

En skida 4.000. ar gammal. Il da).' eve111ng,. ·l\. far. ch 1.3, of the . ' helt natui enh,,,t ka1:.sk·e·· • .tvm- teater~llrektor och det icke mm
clre än i elen goda staden Göte
borg. Men där såväl som annor
stäcles hade man skrattat ät hans 

en to«vmosse i Åsträsk har man Independent Merchants Associa- ?as till fortsatta anstrangnmgar 
hittat en skida, som torde vara tion, in the Oclcl Fellows hall at 1 guldkalvens tjänst. I all kort
.. 4 000 ° 0 1 • 8 · · . het Green bero· var rik fet och over , ar gammal och sa un- ::iO S1xth avenue, was suff1c1ent- . ' . "' ' · · 
cla den äldsta som hittills på- ly interesting to cause the mem- temtw. .Dessu.~om h.~de han för- besyni1erliga ideer när det blev 

t "ff · 1 d "Id .. d 1 • I skaffat sig en akta halvt en gna- [-? t cl · ·1d ra ats 1 an et, a re an en )ers to express very great sat1s-1 . · ' . . ' ,' .. , < 1 .iga om a t mo ermsera ura -
berömda Hoting-"lappen." faction that it will be a monthlv! tig, 111.ager liten smanlandska riga teaterscener. Hånet hade 

* * * affair hcreaftei-. Following tl;e s:>m gjorde sitt bästa i att hålla slutligen drivit honom på flykt 

VA .. STERNORRLANDS L''N . . ' ;~111 snedhoppslusti()'e viking inom .... J· . I II" h d . A busmess session, refrcshments - "' · ov ei 'vai nc ammen. - ar a c 
Driften vid Johannesdals såg- were served, consisling of cof- de sniiva sän~karnmai:gränser e~t man förstått honom bättre, ja, så 

verk kommer enligt till arbetar- fee furnished hy President James I ordna.~ sam.halle lagh.~en dragit bra att han till en början lyckats 
na länrnat meddelande att ned- McCormack, liakery goocl, furn- och foresl~nve·i-.· Den annn blom- h[\l!a sig flytande ganska flott. 

] .. A 
1 

d · .. ···. . - strande hokenf1rman "Green berg s ·cl .. . h I 1 I .. aggas. n e mngen ar att ar- IShed by secretary Honeywell, . _ '·' · . ~ e e1 mei a ac e c oc < en storre 
betarna icke gått med pii av bo- and cream furnished hy the Flett :n~. hade 1 henne en ~assarevi- "importfirma" lagt beslag på 
laget, under hänvisning till det Dairy, all free. soi .var~ make man salan eller hans geni och f. n. är han sys-

t k t 1.. " .. 1 H aldng fmner 1 tt d tt t "I' cl I ryc ,a aget pa travarumar rna- . enry F. Eupe. chairman of · '· · se sa me a - u va Ja e rnst-
den, begärd lönereducering på 10 a committee from the Grocers' . Sto'.ken gjorde en gång påhäls- scener vilka lämpa sig bäst vid 
procent. Sågverket sysselsätter Association, appearec! for that nmg 1 det Greenbergska hemmet "importerandet" av ett fludium 
ett par hundra man. organization to request that the och min oförglömmelige vän ha- som icke tvingar en konsument 

* * * Independents work with them in de blivit en stormförtjust fader att uppsöka en begravningsentre-
öSTERGÖT,LANDS LÄN getting material favorable to the till ett litet spinkigt maskulinum, prenör förrän han eller hon in-

Örberga m. fl. socknal1s nya Independents .. placecl in the pub- e1.1 m.lger li:en m~nn~skovarelse, mundigat ett eller två glas av 
ålderdomshem vid Vadstena in- lie schools tocombat chain litera- v.ilken dock icke formatt uthärda' detsamma. Kort sagt, mister 
vigdes den 19 februari. Invig- ture already being usecl widely si_n i:.åb5rjacle kamp. i d.enn.a hår- S~jt.'.venbloom. utövar något som 
ningen förrättades av landshöv- in the schoob. The gracers' com- d.a va~ld, uta~ begiv.'.t sig till elen pa akta ~menkanska kallas för 
ing Tiselius. • mittee was composed of Mr. ~,or. ma1~ga sa efterlangtade plats "bootleggmg." 

Ny andelsslakteriföreni;ng bil- Rupe, VI/. E. Black and C. H. dar frtd och harposång råder." - Min vän Greenberg har sla-
dad. D. 20 febr. bildades i Lin- Vhye. The Independent public- Sorgen över arvingens bort- git sig på skåpsuperi, började 
köping en andelsslakteriförening ity committee, heac!ed by Thos. gång hade under en längre tid jag. Vet du hur man kan kurera 
för Östergötlands och norra Kal- M. R. Keane, was instructed to drivit pappan till något som han den åkomman? 
mar län. 7,661 andelar ha teck- work with the grocers, and to I icke praktiserat sedan tiden före - Vem fasingen är Greenberg? 

'N''"'"'"''''""""'11""''"'''!!!!"!!'*"YI""'~ this joint committee was added sin konfirmation hemma i den frågade Kalle surmulen. Honom 
GÖR SVERIGER Å J. W. Bergreen, sales manager of skånska landsbygden: en flitig har ja€? aldrig sålt en droppe till. 

ESAN I R I nr C k. k r 1\,,. I ! . . F" cl' l . . ·1 . t 1e ''\est oast Grocery Co. )' r og«mg. J.amman 1ac e 1 sm ont a c rog iag mig t1 I 111111-

DIREKT 

A resolution from the retail förtvivlan, helt kvinnligt förre- nes att de båda hjältarna i detta 
trade bureau of thc Chamber of sten ( ?) , adopterat tvänne smnt- lilla drama ännu icke ldinde var
Commerce, requesting that the siga små rödnosiga pumrnerska- andra. I korta ordalag blev sa
city do not engage in retailing in pudlar vilka, var och en i sin tur, ken uppklarad. Naturligtvis sa
any line, was unanimously en- fingo mottaga de ömma karesser de jag icke ett ord om mamma 
dorsed. hennes moderliga natur så frikos- Greenbergs utlovade tusenlapp. 

The exeeutive secretary was tigt slösade med. Kalle kliade sig betänksamt på 
instructed to confer with and call Så uppenbarade sig V olstead elen kala hjässan. 

3 

tac!es hängande med ett rep om Kalle anlade en förolämpad 
halsen i en trädgren, som vi be- min samt uraktlät att svara. 
grepo och sJqndade efter. - Såå, kom det omsider efter 

Självmördaren hade en tjock det vi hade burit vår börda till 
guldkedja i sin väst, samt var 
mycket fetlagd. Hans blåfärga
de anletsdrag skvallrade om att 
han passerat. femtioårsgränsen. 

- Där ha' vi Green berg! utro
pade jag förfärad, när Spjuven
bloom med några raska snitt 
skiljt trädgrenen från sin ballast. 
Lever han? 

- Hjärtat slår, men det är bå
de si och så med andhämtningen, 
avgjorde Spjuvenbloom, som ge
nomgått en korrespondenskurs i 
chiropraktik. 

- Tror du att han kommer att 
ta' sig 

- Visst fasingen ! Det här är 
bara lika med sömn, förstår du. 
Om ett par timmar så blir han 
all right igen. 

- Är du säker? 

•• a 

p 
0 sasom 

automobilen, detta är Greenberg? 
Där ser du! 

-Ser vad? 
.Hur det går när man inte 

håller sig med äkta vara! 
- Skåpsuper menar du väl? 
- Båda delarna, bror! Apro-

pos, vet du vad jag tänker på? 
-Nej. 
- Att försöka bota honom. 
- Bota honom ? 
-Just det! 
- Hundra dollars, Kalle, om 

du kurerar honom! utropade jag 
hänryckt. Jag slår vad med dig 
att ... 

-Avgjort, avklippte Spjuven
bloom med en handrörelse. Men 
du m!iste hjälpa mig. 

Naturligtvis lovade jag aff 

(Forts. sid. 6) 

d 

10 gava 

till släktingar och •• van ner 

i 

emlandet 

ou ste 
H25 Tacoma Avenue 

Tacoma, Wash .. 
TILL 

GÖTEBORG a meeting of the heacls of other med förbudet. Världens mäkti- - Det finns ingen bot för den I 11ooa-----_,...,....,.....,_.....,...,.....,....,_..,.....,.....,_...., ..... _..,...,....., 
independent groups, looking to- gaste land blev kramat mellan de åkomman, påstod han omsider. 
warcl a closer eo-operation of all bentorra förbuclsfanatikernas vat- - Man kan givetvis inte vänta 
independent associa~ions in the tenhaltiga händer. Det stora fri- sig nilgon annan utsago frän en 
city. hetsälskanc!e Onkel Sams folk man av ditt geschäft, utbröt jag 

PÅ 

8-9 DYGN 

STOR BESPARING 
å Tur- och Returbiljetter i Cabin, 
Andra, Turist Tredje och Tredje Klass The next membership meetinrr blev i ett obe'vakat ögonblick torrt. 

will be on Wed1~esday evenin;, bakifrån nedklubbat av en snus- Då mjuknade S p ju venhloorn 

Stor prisnedsättning 1 April 15, with Montaville Flow- förnuftig lilleputtsminoritet vilka och bjöd på ***. 
å tur- och returbilj1ett i ers as the principal speaker, in gett sig "så många som flyger - Kom, så gå vi til skogs för 

TREDJE KLASS the Ocld Fellows hali. It will be och far" på att de medelst lag lite' frisk luft, inviterade han och 
KUNGSHOLM och $151 open to all Independents. skulle_ omänclra vad moder Natu- ring?e på sin chafför. Ty au.:o-

GRIPSHOLM .............. ren skapat och fortfarande fram- mobil det hade han, men kora 

DROTTNINGHOLM $148 I .~1:ng~holm på kryssni~g ~ill b~ingar. F~~hetens strålande. s~l- den'. det kt:nde man icke. Följ-
Vastmdien. Svenska Amenka 1111- sken blev forbytt mot ett disigt akthgen maste en s. k. motor-

pä följande turer från New York: jens motorfartyg Kungsholm av- "månsken." Då blev Greenberg, kusk hållas. En kvarts timme 
GRIPSHOLM 28 Mars går i natt på sin sista lustresa som föresett och följaktligen var därefter lotsade denne senare 
KUNGSHOLM 4 April f.. !cl · l · . 

VI FÖRSTA OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KACtlLEI BROS. 
Tacomas ledande optiker 

906 Broadway 36 år i samma lokaler DROTTNINGHOLM 11 April för säsongen till Västindien och orsec , en 111 J1ten skapsupare. oss genom stadens myllrande ga-
GRIPSHOLM 30 April Sydamerika. Fem hundra passa- Från skåpsuperi till dryckenskap tor och snart befunna vi oss ute I.., .......... ..,.....,. ......... ...,,.,...,..,.......,...,. ... ....,.,....., ... ..,.. ...... 
Återresan från Sverige kan ske .. · bl tt tt d I' H 0 1 d t 

närsomhelst inom två år. gerare medfölja och varje hytt- ar o e en a 1tet steg. an pa an e . 
plats är upptagen. Bland delta- tog det. Den svagare hälvten Andäktigt tysta sutto vi och 

Vanliga biljettpriser gälla för följan- garne i färden märkas Mr. och blev vid upptäckt~n härav "tre beundrade den naturliga vårfäg
de senare seglingar från New York: Mrs. G. Hilmer Lundbeck, Mrs. tunnor rasande" och sålde sina ring som knoppades varthän än 

~~;t~~~~~~ol~ ·::::::::::: 1~ ~=1 Lillian L. Luckenbach och so- pomm~rska pudlar för att taga ögonen vände och vredo sig. Då 
Gripsholm ............... 29 Ma~ nen Lewis; Charles K. Johan- hand om buffenycklarna. Men gav Spjuvenbloom plötsligt till 
Kungsholm · · · · · · · · · · · · · · .6 Juni · " skickli !li e d · " k d I tt h"ft' · h k d Drottningholm ........... 20 Juni sen, utgivare av Nordstjernan" ' ga · sm s er gac ·a e a - e a 1gt utrop oc ·ommen e-
Gripsholm •..........•.•. 27 Juni med flera med eller mindre all- la hennes förhoppningar. Green- rade tjänaren att stanna åkclo-
Kungsholm . • • ........... ,3 Juli .. ] k berg V t 1Jt1'd f" eld d . t 
Drottningholm ........... 16 Jul mant Je anta personer. 

0 
a a orse me mmst ne . 

Grlpsholm ••...•.••.•.••• 23 Jull ~....,....,......,... tva nycklar och .han söp, söp som -Kvickt! Hit med en penn· 

-•~~~- \lida~e,. up~lys~l.~g!.1~' b~täl~-j ~ J. ~. Vl~~l I r.n ! d~1 ~cl; j~g ~anske skulle hava kniv~ skrek han och rusade in i 
".'."9 ...... v ny~~p••m .. rn~raae via ui·' •• • • • • ...,._,.,..., . vvii I gjulL, naue v1 varit i hans kiäder e11 narbeiägen skogsåunge .. Bä-
fardande av nödiga papper, etc., hlin· Papper och skrlvmaterlal böcker h · · · .. vänd~ man sig till närmaste agent och tidningar ' oc 1 bes1ttn111g av en sådan mas- de chaufforen och jag häpnade 
f"ör hnjen eller till BILJETTER sa amerikanska grönschalar. över Jetta besynnerliga beteende. 

SWEDISH AMERIC~N LINE Till oc~;från Europa med alla f :-- Jag skulle gärna betala Det var icke förrän vi hade öpp-
209 Whlte Bldg., 4th I. Union, Seattle förstklasisga linjer. f mmst en tusendo!larsedcl till den nat korpgluggarna på vid gavel, 
Hedberg Bros., 508% So. llth; John ~ . • c k cl .. · 0 

Soley, 306 Fid~lity Bldg., F. c. Hew- ~ 909 Pacifxc Ave. ( som un e van1a honom av med samt fatt syn på en karlsperson 
son, 903 Paclfic Avenue, Tacoma. · den fula vanan att dricka så vars dinglande stofthydda skym-

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och insänd nedanstäende blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1125 Tacoma A venue 
Tacoma, Wash. 

Undertecknad prenumererar hänned pli. Puget Sound Po

sten för en tid av ett å.r. 
!"<irs!utes. 

Prenumerationsavgiften, $l.OO erlägges senare. 

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

Adress .................. ·-···-··----·---·--·--·-----·······················-········ 

• 





PUGET:·SOUND POSTEN S. 
_,..,,.-~~-~-------------------=-=-=-~~;;;;;;~~~~;;;~:;:;;~;;;~:;~F=====~=7======r~==============r=============~ 
i T · w • 1. sång och musik vid varje möte. 000, således nära $2,000,000 för man hängande frän en telefon-

·}·~ .. ·.. . acoma och . ·asb1ngton !1. Freclagskvälle.n "sjun~er. en blan- tillvar;itagande av missdådare s~~lpe vid Jef.fer"son ave. ~an 
,;; : I clacl kvart~.tt fran ~1ss10nstab:r- och lagbryta~·e. . hangde lS fot ~ran marken 1 ett, 
1 C naklet. Lordagskvallcn kl. 8 hal- * .r. * . rep vars ena anda var fastsur-

t_~~"':""""'~~~-.....~~..,J I ler överste ~Viberg ett intressant Teater-ta~ stört~r i~~ Nio per- rad vid en stor ~pik i stolpen 
Fem-ars Jubileum firades av Mana Sandegrens begravning. 11lnstrerat foredrag om Japan. I soner unclg111go 1 lordags med och :len andra knng hans hals. 

'Logen Harmo11y, Scandinavian Efter sorgegudstjänst förrättad I Övers·~e Wiberg är en av armens knapp nöd ett krossas till döds, Förd till hospitalet där han del-
!,raternity of America, sistliden av pasto'.· E. G. Svcnso'.1 med be-/ me.st .f1:~m.ståencle talar~0 och !~-[då södr.a hälvt~n av . taket till vis åt-::ruppli~.ades, __ '.rnnd~ han ic-
Jordags afton med en storartad grav n 1 n gshymner sjungna av cla1 c 1 ovngt och som s,1dan har1 Grcenw1.ch Coliseum vid Marketl ke alls redogora tor hanclelsen, 
kollation och bal i Scottish Rite Mrs. Albert Wekell jordfästes! han haft förordnanden i olika street störtade in och fångade varför eller huru han hängLsig. 
Cathedral. Sedan den talrika pu- Miss Maria San degren å Tacoma 1 län cl er. Vi uppmana vårt skan- dem i parterren till danssalen. Troligen var hans sinne anfäk-
:bliken, bestående av medlemmar Cemetery, i sydöstra hörnet helt 1 dinaviska folk i Tacoma att göra De voro orkestermusikanter som tat av inhillningssjuka. Hans 

-0~h vänner, tagit pl_ats .. vid del niira platsen där. tre av hennes i ... hi ... uk av dessa tillfällen till sin
1 
övad.e sig för dans~n, v~.lken skul- f.öräldrar äro bosatta .vid North 

nkt dukade borden, mtraclcle lo- brorsbarn hava v1lorum. Vackra: 102,/f~ egen uppbyggelse. Annonsera le givas senare pa kvallen. De llth street, men hans fader är 
gens mtagningsstab, varefter fe-. blomstergärder frfm goda Taco-I j. det till .edra vänner och koin om räclcla~le sig genom att med ge- delägare i Richlcn Auto Parts 

·sten vidtog. Vår populäre all-
1 
'.11a vänner s~mt nära släktingarJ VI HA ER NYA möjVigt. till mötena. Veckon:~te- mensa'.1:111a ansträngningar h[llla firman vi] Jeffe'.·son avenue nä-

·männe åklagare, Mr. Bertil John- 1 Sealtle, Chicago, Detroit och' na borJa kl. 8 e. m. Igen hjart- upp bplkarne som uppburo elen ra den plats dar gossen hängt 

son, t:m~erade som afto1.1ens ce- Los Angeles prydde båren och 
1 VA0 RHAJJ ligt välkomna! tennbelagda. kanopeen. över par- sig. 

·:re~10111rnastar~. I med anekdoter gravplats_cn. . .. . I . ~. * * .. terren: Col.~s.eum presidenten .?· .. * * * . 
spack<Hle anforanden presentera- - Ett mnerhgt tack onskar 1ag: Rikt urval i fasonO'er Stonndustrudkare dod. Tl10-, M. Lund sager att olyckan f.or- J?.odsfall. Mrs. Alvma Berg-
de han de olika talarne för afto- härmed frambära till alla och en-' och fiirO'er 0 mas Carstens, en av Tacomas le-J orsakades av en vattensamling stram, 37 år, avled i söndags 
·nen, biand vilka märk~: b~rgmä- var. som n'.ed vä~1sk.apliga sy1~-/ ::i dande .oc!1 störst~ i~dustriidka:e/ på taket. Skadan anslås till morse i sitt hem vid ~outh 38tl'. 
:staren, M r. Tennent, foremngens patler bevisat t11lg1venhet vrd: avled 1 onsdags 1 sitt hem ·vid $S,OOO. street. Hon hade vant bosatt 1 

-0rdförnnde Mr. E<lw. Johns01~, min syster_s cl~d ~.ch begr~vning.j THE GORDON HAT C?rchard .. Roacl. Carstens ;ar pre- .*. * * :racon;a ,i 25 å: och var medlen; 
_!vfr .• Joh~ Swaness, Mr. 0. 1. Hon ·tar .. till s1t vasen~le tillbaka"': $5 og $7 ~rdent for Carst~1:s Pa.ekmg Co. . Ka~rate: t bv .~ch ~öd, ien tra- 1 L~cl1es ~us1cal Club . och I 
WeDb fran Everett, m. fl. Nor- dragen, alskacle enslighet och 1 Tacoma med filialer 1 Spokane gisk h1stona. For nagra veckor Wh1te Shrme. Hon efterleves av 

·manna manskör, under ledt1ing umgicks med blott ett fi\tal per-/ och Seattle. Bolaget innehar den sedan avled kapten Ole Dahl i sin make Elmer J. Bergström 
av

0 

G~orge Johnson uppträdde i sonliga vän.i~er. Men hon. var/ The S0ciety Club Hat stör~ta kött~~onserveringsindustri- följd av en olyck~~än~else på ett samt föräldrar, en broder och fy-
·tv1t lyckade grupper av svenska, from och h3artegod. och mmnet $5 og $7 en 1 nordvastern, och dess eta- skepp som han holl pa att lasta. 1 a systrar. 
·.norska och amerikanska sånger. av 70-års syskonkärlek är out-1 blissement med magasin- och Han var synnerligen välkänd - Howard Lundell, 8-årig son 

?;fter .ge1~en:amt sjungancl~ av plånligt. Tobias Sanclegren. I THE STETSON HAT kont
0

orsbyggnader ttj.)ptager ett bl:nd.. våra skandina_viska lands- till ~r. o~h Mrs. Ch~rles Lun: 
Amenca, vidtog clarnsen, vilken * * * omracle av tolv acres. Carstens man, som äro siöfolk eller del! I Nat10nal avled I fredags t 

tråddes till midnatt. Tillställnin- På 81-års födelsedagen i tis-: $8.00 var 66 år gammal. ·Han var född hamnarbetare. Han var president föräldrahemmet. 
gen i sin helhet var särdeles lyc- dags den 17 mars blev Mrs. An-! i Tyskland, kom i unga år till för Longshoremens tmio~. Han - Byggnaclskontraktören John 
li:ad och angenäm, dock kunde na Paulson överraskad och hy!-'. lf Amerika och 1903 till Tacoma, efterträddes som sådan av Rich- A. Peterson, 60 år, avled i tors-
man göra befogad anmärkning !ad av ett antal väninnor i hen-\ DiCJ(SQN BROS. samt upprättade en mindre kon- ard Mattson, framstående med- dags i Tacoma General hospital. 
m?t ett orolig: uppföra1:cle av nes m:tgs och dotters, M1:. och: CQ. serve~·ingsfabr!k. som in~m ko1:t lem 

0

i Danska Brodersamfundet. Han 
0

var .. ägare till apartmenthu-
·miinga, som ej kunde hora allt Mrs. 1. Sandegrens hem v1cl So. j . • utvecklades till en stormdustn. I mandags morse fanns Mattson set pa hornet av 6th avenue och 
som sades av talarne. I en så L street. De besökande damerna 1134 PaclflC Ave. C. tog livlig del i publika före- död i sitt rum i ett hotell vid Ta- M street. Han var född i Nor-
stor sal och med så talrik pu- medförde en yppig födelsedags- • tag, var medlem i handelskam- coma avenue. Han hade plöts- ge, kom till Tacorna för 40 år 
blik är det av nöden att envar tårta och andra götter som för- 1 f" t o o .. cl maren och en mängd sällskap ligt dukat under för flu epide- sedan och har varit stadigt en-

e a · or ·va ar aro annonsera e I . 
iakttager tystnad och stillsamhet delades och njöts under livligt, till salu av stadskassören. Un- och klubbar. . mien. I åratal hade han och ga. gerad I byggnaclsverksamhet. 
under talens gång. Mycket be- sam kv2im vid kaffetårarnes mång-1 1, 1 t 1 er _ 1 · ._ * * * kapten Dahl delat rum och logis • 

•• •• • •• • •• 
0 

c er c e senas e c a,,,a1 ne 1ava vis .. . .. .. ... . . 
a.ktan:wart frarnholls av de oltka falcl. Aven fick fästforemalet; .. 1. o .. t. 11 cl 1.k C Akta danskt smocr och karnmJolk 1 och levat 1 fosterbrödralao- De 

•• .. 1 / ser igen manga agare I y 1 ·a rystal Creamery, rystal Palace Pub .. . . ,,,. 
talarne, men storre delen clarav mottaf!a j)resenter och blommor f t. , t 1 t It · t lie Market, llth & Market fol3des åt 1· liv och do··a Ba

0

.da 
NEW STUDIO 
NEW LOCATION 
NEW LOW PRICES 

·-' as wne er )e a · sm assessmen · · 
gick förlorat för ett flertal på samt gratulerades hjärtligt. Mrs I "'1. t ·· cl c1' * * * voro tingefär SO år gatnla De .. . . ~ . · men rs ·an over egen omar me . . . · · 
grund av obetanksamt stopncle. Panlson var vid bästa helsa och ld t 1 Id t d k Ingen Tacoma-Tok10 flygmng efterlevas icke av några släktin-
. . . . . . .. .. i ogn na u s 'Y er upp ager oc . 
Dylikt kan JU icke, I trots av de humor och tackade varmt de nar-

1 

.. t t t o ld kommer kapten Harold Bromley gar I Tacoma men hade respek-. nara usen om er. ·som om sa a · · · 
allra bästa arrangemang, undvi- varande: fruarna Chas Holmes " . ff tl. 1 t: . 1 1 att vidare försöka sig på. Han tivt nära anförvanter i N orcre · 'lpa o en·1g au<10n ic.;:e nmna - · "' See Lee 
"kas; det kommer på individens Alice Samson, Mathilla Kling, C. riter bördas tillkännagiver nämligen att han och Danmark. 
konto. Men, som sagt, vad ar- -~· Rosene, Alfred Paulso~1,. A. B.

1 

. * * * 1:u h:lt och h~llet slagit en ~y- * Room 312 - Washington Bldg. 

llth & Piacific Ave. 
* * 

r~ngemat~g, progr,am och·'· ~erve- ::;,~~mon, AL vVek;ll, T1!11e An- Första Luth. kyrkan. Circles lik f~rcl u;, ,~1agen. Hans ,:i~~ 
0 

Skyldig till mordiskt överfall 
rmg angar var det hela sa1 cleles cle1son, Agda 0 Shaughnessey ? h 3 T b'tl f.. · monp,)lan City of Tacoma ar J)a general James Ashton förkla s-......,"""' .... ..,. ... ....,....,,........,...,.._....,....,.,:• 

•• 

0 

- oc av a I 1a orenmgen ·. · . . . _ . . , - _ 
lyckat och angenamt. M. C. fran Seattel Mary Anderson An- 1 k " .1 t ,, t. d magasmerat i Japan och kom- rades Anclrew Mar·r 50 årig~ ... ~.......-~ 

' 
0 

' anorc na s. . s1 ver ea rs ag . . .. , , - , 
""" ................................................ ....., ...... ~ ....... --....... n~. Paulson fran. McCleary, samtt e. m. kl. 2 Mrs. J. A. Johnson mer tr~hgen alclng att gora cl.en gruvarbetare, av juryn i Judge ~ SEAMONS flOWER ~ 

~ rn er a om s anc oc c nor- .. . . . · . · - i C! fi.·oknarna IIermma Berf!lund och I I oll . t I I l l h cl flera ganger beramade flygmn- Ca.rds domstol Straffet fo··r dy I • 
Barbr:> \i\Tckcll och master Bob 1. 1 1.. 1 · Il .. 1, t Ett gen over Pacific oceanen.·· likt brott är från ett .>1rs till livs l SHOP c 

S
. d. d r 1s .;:a anc erna 1 a man.;e . .. · ' - I 

e et mo erna Rosene. musikprogram utföres._ Fre- . .* * ... * . tils fängelse, men Marrs advo-1) C 

• a ~1 *. * * . dag hriller Circle 6 försäljning av Emment mgemor avhde_n.. J. ~ater ä 1.1111a vädja till hö.g .. r·e rät.t. ~ 255 South llth Street ; 
Stor skatte-mbetalnmg. County 1 · I l t · p I St L. Stannard, en av gruncllaggar- Ovcrfallet sl··eflc·Je 1· AoJ1tc)Jl'' I·o11 -~~~ .. .. Jageriprol u' er i . eop es ore. . L .. •· • ,, ~. ' - • 

ER I G [ 
, kassorens kontor var forra vec- I .tl L 1 oll . " ne till och ledande konstruktor tor den 28 1·anuari cVi Ashton T · 

.. .. - .. ~n 1er eague 1a er sin ma- · c ' ' ' · EA.TER 
, . ]~an. ~verfyllt 1:1ed ~kat.tebaran~lc, nat.lig'.l social fredag kväll kl. 8 '.lv.·. det ~tora. C~1shma1.: . kraftpro- va.·· gracle

0 

att ut'.).etala $12,000·.som . · .... 
. :-;om .. Logo tillfallet 1 akt att cl1 a- i kyrkans festivitetsvåning. Mr 1ektet ~decl I f1 e~ags I G~er:dal.e, Marr pastod Sig hava att fordra. 

l!a forclel av elen nva la({en som I' 11 1) f" 0. 1 . Ca!., elit han nyligen beg1v1t sig * * * BLU 
'·' .J ~ ' . :..va c )enson orestnr anorc n111 .. . · E MOUSE 
bestämmer att lösöre eller den . 1 .t .. 11 for sm helsas skull. Stannard Reg~streri g·en b t 1.. . .·· 

YTT 

De viktigaste och mest 
intressanta händelserna 
under året framställas 
i ord och bild i elen sto-

ra mästerfilmen 

'' 

. garna, 11 rac c av en g-n1pp gos . . 0 .. 
0 

• n av ar e s osa . . . 
personliga egen domsskatten kan .11 1 tt- 1 t var vid sitt franfal!e 65 ar gam- fortgicl7 fo"rr ecl a 1 1 1 1 Begmmng Fnday: sar v1 ·rn .;:omma a om )eS ·y '· a v . { 1 unc er ec -
erläg·gas terminsvis, hälften före ·b, 1 1 . mal. Efter att ha utfört en nino- a" ·benefice l·cJl111·te' · et "THE PAINTED DESERT" · .. ra a~e program oc1 servering .. . . . ... . 0 '• . . ' ni sp - · · ·. 
den 15 mars och halften elen 30 * * * rna1:gd ~1kt1ga mgemorsarbeten 1 sen för vilken stå Mayor M. G. A Pathe Western Picture 
november. Denna regel gäller Tac ham n ·m t cl Califorma och Oregon kom han Tennent ocl J A E D t featuring Wm. Boyd, Helen .. . . , . oma • ne s t por un er . .. . · 1 . . ves. e · . 
om skatten belo1Jer Sil! till mmst f" , t .. . .t f.. f.. t 1924 till Tacoma och bor3ade kort stora atJtalet i·e~i·strer 1 k Twelvetrees, vVm F. arnum ,, nrra are· overs eg or ors a 

0 
·5 ace ·om- · · . ' 

" . . . efterat planläo-ganclet av Cush- · b . · . and J· Farrel McDonalcl 
gangen i stadens h1stona Seattle . "' . .. ma att givas ar ete 1 rotat10n, · · · * * * .. man ~)ro3ektet, vilket han aven ° 11 · . 

0 hamnens. Daremot vad export • .. . . tva e er tre dagar I veckan var- FQX BROADWAY 
Mr. Andrew Anderson, fran I t .. ff I I l ocl t .. cl 1.. hade g·lacl3en se fullbordat och clera dit efterso111 t.llfa··il ' . · , .. , .. le ra ar rn c e x1 a s a erna an- · 0 • .. • 1 < en yppa 

Oaldand, Ca!., ar f. n. pa besok t.. 1 t 1 cl h T :00111 '>tar som ett mmnesmarke sig Starting Friday. . . , ge a: a mec varan ra oc a- . . .. • . . 

$10.00. 

coma mes a e s ,.an e an e. . -- ___ · · i ;:s,c, d 
i Tacoma hos sm svager Mr. t d 1 . .t 1 cl d ay hans mge111orskonst. * * * "T'T' .PAV.S· TO ·ADVERTI~...,.,, 

We en Carl Blom bero- 3220 So. Steele T · .. o * "' * F.. • f' F 0 11.r • · · - "'' . acomas import forra aret upp- . . orsvunnen angie. ran inc- with 

I~ 'Olllllll!il"' s~.reet, Mr. Fred Snuth och and:.a gick till 430,934 ton. Största im- S. B. As[.~ drunk~ad:. Den 1 Neil Island fängelset rymde Fred Carole Lom bard, Skeets Galla-
llllfll1 vann er Mr Anderson som for o .. .. hela N orclvastern valkancle de- H t · .o d 1 .. 1 

193 O~~ 
0 

~ • ' • porten kom fran tre lander, nam- . .. . ar man I man ags <val och gher, Norman Foster and I nagra ar sedan var bos:tt 1 Olcl Jigen från Sverige, 14,028 ton. par:rne.ntbutik-agaren. och. Seattl: har sedan dess varit försvunnen. Eugene Pallette. 
9 I Tacoma har de senare aren bott o . . 1 . 27 8 kapitalisten S. B. Asia omkom I H t f.. o o 
• • ' • 

0 
fran Bnt1sh Co umb1a 3, 60 och 

1
.. , ar man, som or nagra ar sedan On th"' stage Fanchon & Marco 

: 1 Oaklancl, varest han idkar hat- f .o S 1 .k 105 519 t ordags morse, da hans auto-
1 

var "drv squad" poli·sin · T - . 
P •• • • • •. ran yc amen a , on. .. .1 an 1 a- "Afncan" Iclea. 
t 80111 forevisas lI. byggen verksamhet. Han amnar * * * sedan startade genom skydds- coma blev elen 3 febru . cl.. cl _ _ 
, 0 • • • •• 1 0 u . . I , ari om 
1 '1.tervancla. till Oakland omkrmg Sätt edra sparp~n,~ar i verksam~i:t stan~s ~t. pa . mverstty s:~_eet till 1.3 månaders fängelse för FQX RIAL TO 

i 
l 
··~ 

T I Th . t l den 1 apnl. med 6 ]}CL vmst i preferred certif1· 1.1ed 1 El11ott viken. A. uton s3onk ... ·t :·c1 I h.l. . l 

en~p e ea re C * * * cates" i Bratrud M'ottgage & Realty .o • ovet ra e se av pro t)1~10ns agen. Startin Frida : 

I • Corporation 954 Commerce St genast. Da den en tm1111e efter- Oaktat kall _o -h . . t . g y 
. .. • • ' • 0 • • s gang oc ivng spa- "EAST LYNNE" 

· ( Tacoma distriktet av Lutheran * * * at upptogs, befanns Asia s1ttan- nailclc ·· e h I M N 'I ·· h 
• • . C 

0 
•• •• • • , •• • • •• · ov r e a c e1 on, ar · 1 (Former He1hg·) C Brotherhood haller mote nasta Ny a e ro-transport bet3ämng de dod i elen. Mr. As1a var for 11an 1·c1 f•· 1·t c1·· · h 11 ° wit 1 

307 So. 2nd. : söndag med början kl. 3 e. m. kommer omedelbart att initieras några år sedan bosatt i Tacoma någon av de närliggande öarna. nn arclmg, Chve Brook 
and · 1 · .;:e cmn s ar, ei e er a A H . . 

c Samlingen sker i Första Luther- i Tacoma, som kommer att bliva och hade butiker både här och i Det tros att h f.. .. 1 t tt · Conrad Nagel. cl ' an orso< a Sl!11- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllll 

So .. NDAG DEN 5 APRIL Cl ska kyrkar~, ~ixth avenue och I reguliär .anhaltstation för West Sea~tle och Portlancl. Han var mande uppnå fastlandet, men du-

Två före'Ställningar 
Kl. 3 e. m. och 7 afton 

EN BILDSERIE SOM 
SÖKER SIN MAKE! 

ENGELSK TEXT 

Speciel musik arrangerad 
för filmen 

Entre: 50c 

i:r.~'1N'111 .. ,,.,r1.o.""' 1 o ~'llll n·~
-....V.a.4"' ......,A'-4.V.L ..&..i;.i W.L 4'.IVU 

AUSPICIER: 

C street. Dtstnktet omfattar Ta- Coast Air Transport Co 's tre- 51 ar gammal och efterleves av lat 1 cl • 1 t · I Il tt · t cl . ' { u 1 er l ( e IS <a a va ne . I TACOMA 
cmna, Seattle, Auhurn, Olympia, motor plan på deras route mellan hustru och två söner. * * * 
Rochester, Aberdeen, Hoquiam Seattle och San Francisco. Mo- * * * Dödsskjuten bandit. John Mo- finns nu elen tokroliga svcnsk-
och Yakima. Kl. . 3 gives pro- torskcppcn komma att landa och Legislaturen ajournerade i sön- ran, 22-årig skogsarbetare in- amerikanska humoresk-
gram med pastor E. M. Hegge avgå från Tacoma flygfältet tre dags vid miclnattstiden, då ses- trädde maskerad i lärda s kväll samlingen 
som festtalare. Musikprogram- gånger om dagen i båda riktnin- sionen hade fortgått 72 timmar i Pioneer Garage vid A sieet och 
m et furneras av medlemmar från game. Avgångstiden fr;J n Taco- över elen lagbestämda tiden, 60 befallde de innevarande att hål

., de _olika försan~lin~·arna inon: di- ma söderut år fastställd till kl. cl~gar. Den
0 

antagna bevillnings- la upp händerna. Fircrest kon-
1 stn.ktet... Kl. ~ till 7 :3~- halles 8 :SO f. m., 1 :o och 7 :50 e. m. b1llen u~pgar för generella ex- stapeln Ed Rose, som var en av 
[ affarsmote, s~c1~lt samkvam och .. . · ~ * penser till $~2,000,000. A~ elen- de närvarande drog ögonblickli-

OllA PODRIDA 
AV JOSEPH SWANSON 

att få genom 
g-emensam 111alt1cl serveras. Kl. Fralsmngsarmen, 1114 So. 12th na summa tilldelas ungefar $9 - g·ei1 ~ 1· 11 1- I h l 1 ' , "' cvover oc avossacel ELMER WILSON 
7 :?O predikar pastor E. C. Knorr street, inbjuder alla skandinaver 000,000 statens lärdomsanstalter, fem skott, av vilka två träffade . 
fran Queen Anne lutherska för- till de speciella möten vilka hål- nämligen $4,100,000 till statsuni- banditen, så att han nedföll döcl
samlingen i Seattle, och kyrkokö- !as denna vecka med början på. versitetet i Seattle, $3,200,000 till Jigt sårad. Innan dess hade clen-
1:en presterar :ån~. _Alla intres- tmscla~skvällen 

0 

och forts~~ter State. College i Pullm~n, $S_90,- ne avlossat fyra skott, men in-

i seracle 1ands~a: m*b3udas. ~:~~~01~1da~:n,. cl~ __ tre. ~to~a .,1~ote~ ~ t1l~ .:1'~o~~-al s~~~lan i Bel11ng- tet av dem träffade de inneva~ 

1110 So. 17th St. 

Priset är nu nedsatt till 50c 
per kopia. 

Bort auktionerade fastigheter. 7 :30 e. m. Överste S. Wibercr Normal skolorna i Cheney och. c • * * * " .. · · · m~n finne;: glädje i att 
. l """""' "'· ii i. iu., Kl. ":.Jv ucn nam, ::J>'l-:JU,UUU t1H vardera av rande 

• • . • 
0 

° lasa de pigga berattelserna." -
C1rl~a. 1.000. t

0

omt.er och mmdrel fran. N:w .. York leder dessa mö- Ellens.lxlfg. ~ör underhållet av Hängd,. m. en räddad. 1 .. 1-årige · Redaktör R11;gnar -~leege i All· 
fast1g11eter, a vilka utskyldcrnal ten, b1tradd av kommendant statsfangelset i W~lla Walla ap- David Richlen fanns i tisdags ef- Svensk Samlmg, Goteborg. 

.• ~ 
!..----

·Komiten för Vasa Ordens Stor· 
logen1öte i Seattle 1932 för gatuanläggning och andra Benson från Seattle samt kårens proprierades $1,400,000 och för termiddag av biträdande super-, ................................. ....., .............. ....,......., ...... ....,....,....,,...,. 

publika förbättringar äro obetal- officerare och soldater. God reformanstalten i Monroe $S31,- intendent of streets O. W. Eck- . . 
~.........._.~ 





PUGET SOUND POSTEN. 7 

--.,. --.Avstå, nej, jag skall vänta, ett patro·.~ell~ pastorat i ~kå.~e. mässigt ~astna~ ~id h:ns. tunga; I h~.gna dem ~1ed fadershand ! 

j 
svarad.e han energiskt: D:t kan Hela ~1tna~nnm~·en .?ade pa satt det var icke nkttgt pa sm plats B~.sta ska:t i der~s bo, 

~ JU hända, att hon blir trott en och vis gatt k;olvagen, ty den att nu komma fram med det,, modans lon och vilans ro 
~ dag, nch att hon då vill komma åvägabragtes av grevinnan på det kände han. blive kärlek, dygd och tro." ~VINDDRIV 

l 
i hamn. stora godset, som under vintrar- - Ja, för ett par år sedan, tror Vid Hugos arm gick Ingrid ge-

- Du tänker inte .föreslå hen-1 na vistades ~os s!n mor i Stock- jag _'.nte, att .Aina tä1:kte på a::- nom kyrka.n, hela den långa 
0 

gån: 
ne ett val. mellan dig och kon- holm och dar g3ort Hugos be- nat an ett stilla hemliv, men nar 

1 
gen fram till altaret. Hon sag sa 

--. I sten? . kantskap. När elen gamle kyrko- jag nu minn~s he1'._ne från de1~. ti-1 lj.us, :å mj.uk och ~vin_nlig ut .. i 

-- AV--

ELISABETH KUYLENSTIERNA-WENSTER 

• 
(Forts.) clag eller vardag och utan m- - Nej, det tjänar ingentmg herden helt knall och fall dog, den, tycker Jag nastan det fore-, sm slata, vita ylleklanmng. Slo-

- Nå, vad säger Arne? fråga- tresse f~r ann.~t ~n att tiden gick. ti.ll. Mig l~.an hon und~ara, men b.~arbet~de hon sin man, greve~, föll ibl~nd, som hela flickan sov; jan. hade hon sl~git tillb~ka från 
.de hon. Augustas forsok att rycka upp sin konstnarsbana aldng. Tror forsamlmgens patronus, med bo- - Da var det synd att hon ansiktet, som ville hon icke att 

. - Han förntå~: mig ~nte rik~ henne .. missly:kacles i allmä1~,het. du inte jag har studerat varenda I ner och. uppmaningar att välja s~ul~e vakn
0

a, sade Hugo ol~arm-1 något skulle skymma hennes lyc
t1gt. Det ar forsta gangen v1 Det hande nagon enstaka gang, rad i hennes brev och sett, hur! Hugo, vilken var en "sann an- hartigt. Faglarna kunna SJtmga i ka. Hugo tryckte sakta hennes 

i~te tänka. de:samma. ~en han a~t hon kt~nde fängsl~ tank~rna d:t gl~der under ~rden, hu~. d:nl ~la1~~ m~n." Först gjorde g:eve~ Skaparen~. lov, och a111'.an sång I hand, när psalmens inspirerade 
1nndrar mig mte, han vill bara,rv1cl en bok, men vanligen gmgo dar gmstan, som Jag vore fardig mvanclnmgar. Hugo var JU sa behova vi mte - utom I kyrkor-, ord tonade emot dem, och det 
att vi ska förlova oss innan jag de i ~nvis kretsgång tillbaka till a.tt hata, lyser fram med osläck-: t~ng, knappt trett.io år, men. sl:1t- na, t'.llacl~ hai: försikt.igtvis. Aina I kom .ett nästan vekt

0 

uttryck över 
reser. det forflutna. Jig kraft. Jag kan inte göra me-' ligen gav han vika, och t1clt11n- har JU sm 1Ivsuppg1ft alldeles. hans stela drag. Sa mycket det 

- Oc~ ~et v~'.l du inte? En dag fram på. våren telefo- ra än hålla av henne. garna innehöllo smickrande noti- k.lar: l1on borde förlova och gifta I var ho~.101~ möjli~t att ~!ska nå-
- Ne3, mte an. Jag tycker, neracle Arne Boy till Lycka och - Det finnes enast två. kate- ser om "landets yngste kyrko- sig m'2d Arne och leva med ho- go\1 man111ska, boll han av Ing-

:att jag är för ung att binda mig. frågade, om hon ej ville gå med gorier av män, sade Lycka sakta. herde." nom i ett gott och stilla hemliv. rid, och de löften han avgav om 
Jag längtar så gränslöst efter ai:t honom ut. Han hade samlat fle- De, som älska för att aldrig! Hugo själv gick, som vanligt, Det vore hennes skyldighet. kärlek i lust och nöd voro all
få känna mig fri, så fri, som ba- ra tidningar med fördela_!<:tiga glömma, och de, som älska för I omkring med högt buret huvud, Ja. det tyckte Ingrid också. varliga. Hans stämma hade 
ra en konstnär är det, och jag kritiker över Ainas utförande av att aldrig minnas. stel hållning och glasartat klar Hon glömde allt mer och mer klang, en metallisk, fast klang, 
kan inte förklara det, men jag olika roller, och Aina hade själv Det hade börjat skymma pli, blick. Men den, som iakttagit bort att ha någon egen åsikt; när han läste efter elen föresta-
ctror, att jag skulle se på ringen, bett honom visa Lycka dem. vårens leende skymning, en slö- honom mycket noga, skulle kan- Hugo redde alla frågor åt henne, vacle c.den, och det var ej mån-
som på ett slags socialt skatte- Fanns det då någon, som ville ja, dragen på lek över solen ett ske ha märkt en viss nervös oro och det hände sällan eller aldrig, ga bland de närvarande, som. ic
märke, att jag hörde hemma hos gå ut med henne, som ej drog par timmar, en tunn, rosafärgad i hans sätt. När han blev upp- att icke hans svar tillfredsställde ke tyckte, att lilla Ingrid fått 
någon. sig för att bli förhånad över ett slöja, som endast ger ännu star- kallad till greven för att motta- henne. något, som egentligen var vida 

- Du har fått en hel del fri dylikt sällskap? Lycka visste kare relief åt naturens unga fäg- ga sitt gåvobrev, dröjde han ic- Varifrån alla lysningspresenter över hennes räckvidd. Själv 
sinnade åsikter, Aina lilla. knappt, vad hon svarade, trodde, I ring. ke en sekund, innan han ringde kom mo, kunde Ingrid icke förstå .. tyckte hon det också, och hon 

- Vet du. Lycka, det är nog att det varit ett vankelmodigt: Lycka och Arne sutto båda pf1, men likväl fanns det gömd De fyllde hela hennes lilla torn- sjönk på knä, genombävad av 
<därför, att jag pinats av det re- om hon fick tid, och bra sent då. försänkta i tankar och lade föga djupt inom honom en tvekan om rum däruppe i Viknerska villan, den mest barnsligt ödmjuka tack
gelrätta från morgon till kväll. Arne kom emellertid vid sex- märke till de förbipasserande. detta verkligen var medlet, som och hon njöt av att gå och be- samhet mot Gud, som icke sett 

Jag har .haft det så ~ott, men det tiden P_å e~termidclagen'.. o~h som' Plötsligt .~~t~ Lycka upp; hon J ö.kulle ~öra. h.onom till .. de tinnar, I trakta alla sina sk:tt'.:r. Det eg- till hennes rin~het, 
0 

utan givit 
har vant som om Jag och hela det va1 n1<lndag och dartill slut skulle orno1Iigt kunna säga var- hans aregmghet drorncle om. na hemmet, som sa lange endast henne allt av sm nacl. 
v~rlden gått på .~iltsockor.. ~ u I P.'.l .säsongen, kunde Lycka genast för. Folke Gadd gick förbi i I Han bugade vördnadsfullt, när skymt~t för henne genom h~~- Aina höll systerns ~ukett, ~ch 
v:ll j.ag sätta fottema nkt1gtj fol;a m~d honom. 

1 
, sällskap med sin hustru. Han, han framförde sin t~cksägc~se; pets .fJärrglas, hade nu bhv1t under det cer::mon1en pågick, 

bart 1. I De gmgo. upp p,l Ska1.1sen .och hade sett och känt igen henne.I det var en oklanderligt stilla, verklighet, bara ett par veckor stod hon med sankt huvud och 
- ~en Aii~~· lek .inte med .i:r-

1 
s~tte sig pa en .sof:.a ~ 1~ Rmg- Att .h.111 icke 

0

l.1ä!sacle var helt na-, tillbakaclrag~n bugning, och gre- ti.~I, och hon .. skulle äga den' betr~ktade blommorn:. Hon kun
nes karlek. "':r du mtc fullt vis~I v~gen. Det var , s.a stilla och tnrhgt, det sarade henne knappt, v.~n ~nade eJ, .~ttt _han hade fram- varld, hon clromt om. de e1 komma .. bort fran den tan

p~, a_. t.t d. u .. hall er av honom, så.I fnclf~ill: r~1.nt omkrn~g dem, .en men l. 1 ~n hade en sek. und mött for s:g en' man .. mska, som st~~ecl Al.la dessa .. prydnacls:aker, som I ken, ~ltt de nastan . alla v~ro 
0 

ge
g1v mga loften. norchsk V{lraftons 13usa, bhda hans blick och i den läst ett sa- en hare! Xerxes-kamp med hog- nu likt dyrbarheterna 1 ett muse- noms.ungna av fma staltraclar 

- Men käraste Lycka ... Visst! stämning .. med nyknoppacle träd. tiriskt gäckande uttryck, och hon mod och maktlystnad. Hugo um voro. uppställda överallt i för att hålla sig uppe och före
håller jag av Arne; mer an av och doftlos, ren luft. Knappt förstod, att han nu trodde sig ha fruktade att nödgas stanna och rummet, skulle hon då ordna i falla friska. Och allt som hon 

allt i världen. Och utan hono1:1

1 

nå?ot a~ .skugg~: eller·. ruvande fi'itt rätt, när han såg henne sit-j' åldras där nere i en liten lands- ett ljust, hemtrevligt förmak. De. hörde, l.rnr rörelsen steg därin
'kan jag inte tänka mig framti- morker, mgen trotthet 1 naturen ta ensam med Arne. församling, att bli till en vithå- voro hennes! Det var så besyn- ne i kyrkan, hur kvävda· snyft-
den. Men jag håller av livet o~h icke. ens aningen av viss- Allt blodet rusade till hennes I rig, bortglömd he .. rcle i ett tyst nerligt ! Hon tänkte på, httr1' ningar ljödo från bänkarna, såg 
också, och jag vill ut i det för nmgspenoden. hjärta. Skulle hon ocks;°1 tiila den I och fredligt prästtjäll. Redan många gånger hon stått utanför hon ihärdigare och ihärdigare på 
att pröva mina krafter. Arne läste den ena ticl~!ngen skymfon? Fanns det ingen upp-. som litet barn hade han haft butikernas fönster och tidigt ön- blommornas ståltrådsgaller. Hon 

- Och när du en gång gifter efter :ten andra. Hans s~amt'.la riittelse? Kunde hon icke ropa; klart för sig, att han icke ville skat det eller det, på samma sätt gjorde inga korn binationer över 
dig, tänker du 4å lämna tea- var nagot monoton och fick ic- ut så högt, att det ekade i ber- höra till flocken och han min- nästan, som när barnep kalla den sina tankar, de folio av sig själ
tern? ke ens glimten av entusiasm, när gen: "Jag är oskyldig!" cles, hur han en g?ing som sex- eller den avdelningen i ett fön- va, och hon tyckte, att det skul-

- Hur skulle jag kunna veta den ena recensenten efter den an- Nej, han var redan borta, och f1rig, på frågan vad han ville bli, ster med leksaker för sin. Al-. le låtit helt naturligt för hennes 

det ~u? .Är .!ag konstnär i ~n-- dra s~rödde smickr.ets ros~,r för hon satt cl~.r tillintetgjord, som svarat.: "ärkebiskop!" Det~.a 11_1in-1 c::ig skulle hon få de~, hade hon, öron, ?m prä~ten sagt: "S
0

å är~. n 
nat an mm langtan och nuna de~1 unga, ovanh?t ~~g<1va~e efter ett dovande, fysiskt slag. ne aggade honom nu bestancl1gt; tankt, men det var roligt bara att I I nu icke tva blommor pa stal
önskn!ngar, P g~r _Jag det v~l skacl'.:spe.lerskans fotter. t:'. a~ Det var ~å så, att all: gick igen, lrnn yille fortfarande . stiga 

0 

hö~t' få önska. .. . t trå~,· utan en i gem.ensa:11t ~al
knappt. Da. far Jag dela mm I han antl.tgen ~lutat, sa~t h.an Jan det var icke en penod och så over .de andra; han ville sta vid Och nu agde hon det. Hon 

1 

ler. Hon ryckte till, litet an
kärlek på två håll. . ge tyst_ 1 en vi.lancle stallmng

0 

och slut, allting kom tillbaka utom svenska kyrkans tornspira, ej vid kunde stanna en lång stund vid gerfull över sin hädelse, och tit-
- Och det kan du tänka chg? 1 med blicken nktad mot nagot, lyckan. elen var stundens, men dess fot. Och det var därför dörren och med sammanknäppta; tacle förstulet på Arne. Också 
-Ta! Ainas ögon lyste. Detl som han icke sftg, endast drömde hela den förfärliga efterräknin- med underligt blandade känslor händer titta in pli alla härlighe-' han föreföll upprörd och torkade 

kan jag visst. Varför skulle jag om. gen, malörten, elen sjönk till bot-, han besvarade de många lyck- terna, helst när höstsolen lyste upprepade gånger bort svettpär
inte kunna det? Skulle det vara - Du gläder dig inte över Ai- ten och förr eller senare skulle'. önskningar, han fick. att redan in med sitt blida, matta skimmer, lor från pannan. Stackars Arne! 

så trång~. i1~om. en ~n~:miska. n.as framgång, sade Lycka till ocks[i den tö1:1mas.. , .. 1
1 
så ung var~ "vid målet." . .. stod t:on så och s~1g me~ .. ett le- Ain.a visste såväl, vad han .kän-

Konsten ar JU livet. Far mte en sist. Arne hade mgentmg markt. - Det hmner man aldng har ende over hela ansiktet, 1 ogonen de 1 denna stund, och det gJorde 
konstnär uppleva något, har han - Nej, hur skulle jag kunna - Ja, kanske skola vi gå hem i livet, brukade han inlägga, och och på läpparna. henne innerligt ont om honom, 
ingenting att ge. det? utbrast han med en för ho- nu, sade han tungt, det är en de, som förut beundrade honom, Där stod konsollampan, för- men hon rlidde icke för, att hon 

- Du li.Ila visa barn, Lycka 110111 ovanlig häftighet. Jag mis- arbetsdag i morgon igen. sågo i hans ödmjuka förnekande näm och imponerande, på sin blivit förändrad sedan elen gån-
:imekte henne, du har hunnit ter ju henne på det här sättet. -Ja, det är det. av att världsliga fördelar voro bronserade järnställning, där den

1 
gen hon själv trodde på, att 

mycket längre än jag. Aldrig -Åh nej, Arne, säg inte så. - Du ser så blek ut. Har du "mål" en ytterligare anledning fint utskurna ateniennen i eben-1 framtid och lycka endast fanns 

h.· ar j.~g :örstått ~ch aldrig sk~ll, Hon. hfdler så innerligt av dig. :rusit '.. Förl:t mig,. Lycka'.. som att entusiast.i.skt lägga rökelse h.olts, där det li.lla. te.bordet U:ed hos hono1~. ~ u ~älska.de ho~ li
Jag f.orsta .. annat a1~ att de~ kvm- _Det go .. ·.·r hon kanske ä_n,, '.nte ~ankt ~a d:t. Man .ar en och m!rra. for _hans ~ot.. sm koketta servis 1 . lila och vitt, ~et, det fna vildfagelshvet, ho~re 
na, som alskar maste sa helt men när jag nu med nästa läsilrs omkl1g egoist bacle i glåd3e och Ingncl visste mgentmg om Hu- där den japanska skärmen med 1 an allt annat, och hon kunde 1c-
ttppgå i det, att allt annat är in- början tillträder en adjunktbe- sorg. gos tysta strid. För henne voro sina lackerade fåglar och blom- ke offra det för en trång bur i 
tet. Men jag är inte konstnär, fattning vid Mariestads läroverk, - Jag är så glad, att du haft de nu "framme." Och hon var mor, och där elen höga solfjäders- tempererad rumsvärme. 
det medger jag, jag är bara en tror d~t då. att hon ~ill följa förtroende för mig, Arne. Det I strålande lycklig. Vigseln skul- palmen med sina blanka, gröna . Vigselal~ten var slut. De ny
'..Spillra från kär'.ekens Iuftslott. mig dit som min hustru och är inte många, som skulle hal le äg.: rum. i elen kyrka,. där Hu- blad. Hela hennes lilla, tai:vligai gifta omr.m~ades av 

7

en .~yckön-
- Stackars lilla Lycka, sade överge den bana, hon slagit in det numera. go tianstg]ort som vicepastor, sy bord var belamrat med silver: skand_e sl,ara, och Sd lamnade 

Aina innerligt, jag tror inte, att på? _Kära Lycka, du är ju Ainas I och när inbjudningskorten skre- teskedar, gafflar, sockerskrin och man ''yrkan. Hugo och Ingrid 
jag skulle st~ ut med en_ sådan _Jag hoppas det. syster; då är du min med. Och vos, frågade r.~grid .~å. sakta, att fruktknivar ! Åh, vad det blänk- skulle samma afton fara till sitt 
trampkvarnstillvaro som dm. Och - Där ser du du tror det inte lova mig - ja, det är en dårak-1 hon knappt SJ alv horde det: te emot henne, som från ett berg nya hem. (Forts.) 
du var ändå en gång den av oss, ... 1 O h ' 1 k • · tig bön .- men lova mio- i alla I - Får jag inte bjuda Lycka? av silver I På byrån vor_.o kri-~~ ........... --...

1 
.. . SJa v. c om 1on oc sa g1or- "' .. . · 

som hade de storsta fordrmgar- 1 d t_ 0 k Il cl · tt fall att du vill tala ett gott ord I - Det tanker du väl mte ens, stallskålar vaser 3'ardiniärer och UPLAND SLAB c e e , sa s ·u e e JU vara e ' 
0 

• ' , 

na. . ff h · ·11 · t tt h 1 för mig ibland hos henne. Hon svarade Hugo hart, efter vad ;ag dessu'.:om en hel servis placerade and 
o er, oc Jag v1 111 e, a 01 1 • 0 • ' FOREST WOOD ! 

- - - - J '11 ff 0 t f'' · I Il är mig så kär att J·ag inte vet vet, har hon mte angrat sig. och sängen fick om dagarna s 'a o ra nago or mm s nt . . ' , . · 
Lycka var icke nere vid statio- N . d cl'' .1 kl. t t hur jag skall kunna leva utan -Tycker du mte, att hela hen- tjänstgöra som linneskåp. Ing- BERGLUND FUEL co . e;, en ar o yc iga ea erv:ur- ·i b k . . . .. o 

n_ en, när Ama reste. Hon var . henne. nes tI 1 a "adragna arbetsamma ncl kunde icke se sig matt pa 1 C 
.. d .. · k d 1 men har splittrat hela vår lycka. 1 . ,., ·· tt .. 0 

• h d I 1 .. • b · k C ra d att mota en missa tan e e - . . . De sista orden voro ju egent- ~vnaussa ar en anger i an - c u ctygernas monster, pa nc "- Yard 1107 So. L St. ; 
ler intresserat s k va 11 er lvsten - Men Jag vet mte, om Ama 1. t" l f · Il ·· 1 , lmg dukar och puclclingsformar MAIN 2"51 

- •• 0 •• • • •• igen en s aenc e ras i a a a -, · . · -. , 
blick från någon av systerns be- ar sa :1ojd med det hv hon for. skancles ordbok, och för Lycka - Hon kunde hos mig, som Hela hennes blivande hem 
kanta; och hon kunde ej stå med Hon p1~as ofta av scenerna b.a~- hade de förlorat all betydelse, I kyrkan~ ~epresentant, ha erhållit framstod så tydligt för henne. I i Try the • 

högburet huvud och öppen blick, om kulisserna, har hon skrivit men som hon nu hörde dem me-I syndaforlatelse; har hon kom- Det skulle bli ett nytt Östra bo 
• .. · k 1·· till mig ' mit? rnte trotsa mannis orna angre. ~ · • . dan Arne såg på henne med sin · . . . men långt mera bekymmersfritt Hillcrest Meat Market 

1214 So. K St.-Maln3490 
Det hade hon kunnat så länge I - Ja, det ~r sant, men cla blir bottenärliga blick, tyckte hon, att In~nd hade mgentll~g att sva- än det gamla. Hon tänkte sig 
hon äo-de Folkes kärlek men nu I hon konsertsangerska. Hela elen de fino-o sin urspruncrliga helgd ra pa detta. Hon visste hara, som husmor med nyckelknippa, I . 

"' ' 

0 

• •• ,., "' ' h " ·· 1 · I Service Always Our Motto kände hon s;g så underligt för-I mana<l de l;a 1
0

egat 1 • Goteborg från honom skulle de icke bedra- att 01'. s~ garna ve at ha systern vid sidan och stort, vitt förklä- · • 

FREE DELIVERY 

krossad. Det var icke det, att har hon tagit sanglekt1oner, och ga, och hon undrade över systern, med pa sm stora dag. Efter ,en de över elen enkla, helst hemma-
11011 ångrade sin lyckotid, att hon i sitt s'.sta b'.·ev. s.ad~ h~.n, att när som sökte lyckan på annat håll, lång paus frågade hon: vävda klänningen. Och hon 

sl~u:le. velat draga en ~'.1da d~gl ~on b_Iir l~cl~g ~ JUn'.:. tankte .~.0~ n~r .d~n bjöds henne sil djup och ,;.- l.V:en Aina får jag väl ändå t~inkte sig ännu läng:.e fram i 
danfran. men hon erkancle sm stude.ta . .Pa alh ar foi att mo3h sa t1ll1tsfull utan att hon ens be-

1 
saga till? Och Boys? tiden som mamma for en hel 

skuld, erkände,_ att sådant sam- gen i host !~unna g~ en k.onsert hövde sträcka ut han elen efter I . - Ja, det .lär inte kunna und- barnflock, många röster skulle 
hället nu en gång var - utan och sedan fa resa till Pans. Åh elen. I vikas, men i vårt hem kommer ljuda i prästo-ården, som ung-
hänsyn och utan inividuell tanke- ~:ej, Aina .. bli:· aldrig min-_ Hon XII. inte Aina - ~n skådespelerska! fr1glars kvitte;, och Hugo och 

rätt ~- måste det ställa henne ar 7onstnar, Jag vet det. Jag vet . Ingrid~ o.ch _I:Iu~·os fo."rlovnings-1 .. ~.~et var Ju enclas~ ett kort h~n skulle åldras i stil.'.a han~o-
11tanfor. det· tid blev icke sa lang som de ha- forsok. I november tanker hon n1, allt medan dessa ros ter vax-

Och hon hade blivit skygg för/ - Hur tänker du då, att det de tänkt sig. Hugo, vilken un-1 resa till Paris för att utbilda sig te sig starka och fasta. 

a.~t gå ö.ver öppna platser, skygg skaU. h:i '. Ämnar du avst~" från der sin korta vi:5telse. i St~ck- i sån~. "~"änk, at.t hennes kon- Den fem~e okto;)er stod ~J~~,I~ 
for trafikerade g. a. tor o.c.h stark. en fort.ning- er emellan? fr.agade h0lm lyck?.ts gor?. s1g- be:11arkt 1 sert gi~k s,i hr"'-, hlla syster! lopct. Kyr,,ans 1':01 var iuaLL 

1

. 

ttpplysning. Hon klädde sig i Lycka. Det gjorde henne så ont som en synnerligen förhopp-1 -Varför stannar hon inte med gröna växter, och från orgel-
mörka kläder med enkelt snitt, om Arne, som satt där ung och ningsfull prästman, med de rätta hemma och blir Arnes hustru. läktaren sjöngo församlingens I 
·och det var sällan ett leende gled kraftig. med hela sin starka famn kristliga tendenserna, blev redan Det är en kvinnas bestämmelse folkskolebarn gällt och klart: 
över hennes allvarliga ansikte. tom, därför att ett något, mä.kti- ett och ett halvt år efter det att gifta sig och - och . . . "Gud, välsigna dessa hjärtan, I 
Som en automat skötte hon sitt gare än han, ställt sig emellan Ingrid flyttat frå;1 sitt söndrade Hugo sväljde det bibelord om att helga dessa vänners band! 
-arbete, lika nöjd om det var son· honom och hans kärlek. hem utnämnd till kyrkoherde i "föröka jorden," ,<>om slentrian- Och i glädjen, som i smärtan, 
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