
~tt+tt-++tt+++++++++++++t 

+: PUGET SOUND POSTEN :t 
is the o!dest Swedish week- +i 
ly with continuous publica
tion in the Pacific North
west. · Covers South western + 
Washington entirely and the t 
Pacif.ic I\orthwest generally. t 
++++++++++++++++++++~ 

4l:STA ARG. 

Published in the Interest of the Swedish Speaking Population of the Pacific Nort!rnest 

TACOMA, WASH., FREDAG DEN 15 JULI, 1932 

PRESIDENTVALKAMPEN KONGRESSEN GER VIKA BONUSSöKANDE VÄGRA 
1 

DYSTRA UTSIKTER 
UNDER FÖRBEREDELSE F ö R HOOVERS Y E T 0 ATT l TERVÄNDA HEM FöR DEN SVENSKA 

+++++++++++++++++++~~TT 

t Thru our Sc:andinaviau pub-
+ lications you may reach a i grnater number of Scandina-
+ vians in the Pacific North-
+t west than thru any other a,d-

vertising medium. 
+ Puget Sound Publishing 
t Company, Inc. · .f 
4+.+ti I ~ + + + + • I + + H++++-+t 

NO. 29 

De s.tora partien rusta sig och tit- rl\ntager $2,100,000,0. 00 understö~s-1 Neka att mottaga erbjudna res-
ta efter kampanjfon~er. förslaget i ändrat skick pänningar 

EXPORTINDUSTRIEN (Ur New York tidningen Nord- I Häpnadsväckande transaktioner. 
stjernan hämta vi följande om den 

Chicago har blivit centrum för President Hoover vetobelade i Ehuru regeringen erbjudit me
del till fri järnvägsresa, så vägra 
dock de allra flesta bonussökande , 

Sträjken vid pappersmassefabri-1 svenska Olympiad delegationens Enligt rapport till New York 
kerna blir långvarig. personal och ankomsten till New börsen den 14 dennes från de 

presideI1t-valkampanjen, i det att 'lördags den av både senaten och 
det republikanska högkvarteret representanthuset antagna $2,100,
slagit sig ner i Palmer House, 000,00 nödhjälpsbillen. Den upp
medan demokraterna leda . sin togs i måndags åter till behand
verksamhet i landets centrala och ling i senaten, som beslöt att giva 
västligc. del från Congress hotell. vika för presidentens önskningar 
James Farley, som valdes till ord- och ändra de punkter, som. väckt 
förande i demokratiska national- hans opposition. Troligtvis kom
komiten, kommer att. ha sitt hög- mer representanthuset att följa 
kvarter i Biltmore hotell i New exemplet. Vad Hoover isynnerhet 
York, men skall tillbringa lika motsatte sig var bestämmelsen om 
mycken tid i Chicago som i östern. lån till enskilda personer, vilken 
så Chicago blir i verkligheten de· paragraf blev utstruken. 

Yorl{): svenska utred ni n gsmännen av 

veteranerna att lämna Washing
ton, D_ C _ Blott ungefär 800 ha
va förklarat sig villiga antaga an
budet. De övriga, om';:ring 9,000, 
icke blott vägra att göra det, utan 
även hota att attackera de vil
liga. Walter Waters från Port
land, chef för veteran gruppen, 
har begivit sig till New York för 
att värva rekryter till det allt-

Till PUGET SOUND POSTEN från 
s. A, N., Stocl<:holm. 

s, h · d, f" t k f 'Kreuger & Toll Co :s affärer, upp-
a a vi' a _ors a ~n r~gen- gå Kreugers personliga skulder till 

ten av svenska idrottsman safe 2n 5 .11. d 11 v·· ld st' , . . . ,, S . "' mr 10ner o ars. ar en ar 
. D_en ~-enaste pa reg~rmgen~ 1111- and s~und bland ~ss. venge lika häpen och förvånad över 

tratrv foretag_na medlmgsaktJI nen blev salunda det forsta europe- K ge k a itet 'väl att få 
· å 1 , d d 1 .. d . 1 reu rs ap c sa 1 syfte att f s ut pa en se an iska andet som san e sma o ym- låna pängar som att spendera 
tidigt i våras pågaende arbets- piska trupper hit. ~ru~?en be- dem; kanske det senare är den 
konflikten inom den svenska pap- stod av 27 man och ar nar detta t" t gåtan 

h · 1 , .. . s ors a . 
persmasseindustrien ar m~ss yc- läses redan pa ort oc~ stalle 1 Rapporten antyder att ford-

jämt växande antalet bonussökan
de som samlats i landets huvud
stad. 

kats. Mot fack~örb_undslednmgens Los_ Angeles. Färden o~er hade I ringsägare komma att erhålla litet 
och Landsorgamsationens uttryck- vant uteslutande angenam. En eller ingenting. De löpande skul
liga varningar ha arbetarna med svår dimma utanför New Found- derna överskrida de löpande till-
stor majoritet förkastat det före- land fördröjande ankomsten till , d $

175 000 000 mokratiskt national-centrum. I sitt nu av senaten antagna . gangarna me , , , . 
liggande av arbetsgivarna accep- New York, men annars hade våd-

OMÄNSKLIG BEHAND
LING AV STRAFFANGAR 

terade förlikningsförslaget, som rets makter varit synnerligen nå
innebar en lönereduktion med 7 diga. Truppen, som stod under 
procent (massapriserna på världs- befäl av den stränge, barske kap
marknaden äro nu 89 procent av ten Tor Wibom, generalsekreterare 
förkrigspriserna) och därmed ha i Sveriges olympiska kommitte 
förhoppningarna grusats att före gjorde ett mycket gott intryck 

HUTTON-S:T PIERRE
MALET AVSLUTAT 

Everett Sanders, ordförande i 1·skick, som godkännes av presiden
den republikanska nationalkomi- ten, ställes den till över två bil
ten, har ankommit till Chicago 'lioner dollars uppgående hjälpfon
för att arrangera sitt högkvarter. den till Reconstruction Finance 
Han säger att den aktiva valkam- Corporations förfogande för .att 
pen med möten och tal skall be- giva direkt understöd åt banker 
gynna omkring den 1 september. med "frusna" tillgångar och åt 
Huruvida president Hoover skall 1 självunderhållande konstruktions
uppträda och personligen taga del företag. Även är en summa på 
i kampanjen är ännu ovisst. Tro- $322,000,000 åsidosatt för publika 
ligtvis kommer han att följa den arbeten och en annan summa på 
gamla seden att mottaga delega- $300,000,000 avsedd för lån till 
terna i Vita Huset. stater och städer för samma än-

Ohygglig, straffbar bi:utalitet. 
hösten åter få igång produktionen. och ~e stora New York-tidningar-, Evangelist-musikledaren dömd för 

Den förnämsta anledningen till na gavo dess ankomst stort ut- löftesbrott 

Talman Garner, den demokrati- damål. 
ske kandidaten för vice president, Med billens antagande och gil
har meddelat, att han ämnar före- !ande av presidenten, kommer kon
taga en längre tur runt i landet 1 gressen omedelbart att upplösas. 
och tala i New York, Chicago och 
Boston samt hålla tal från järn
vägstågets platform i de mindre 
städerna, och i det hela giva val
männen tillfälle att göra hans be
kantskap. Han räknar på att gu
vernör Roosevelt själv skall fram-

KRIGSSKADESTANDS= 
P R 0 B LE M E T löST 

stå i kampanjen vid några få stör-1 Tysklands skadestånd nedskurnt. 
re tillfällen. Amerika ombett 1·educe1•a 

Emellertid rikta partiledarne 
just nu sin största uppmärksam
het på, den.· finansiella sidan. av 
Hoover-Roosevelt kampen. Var
ifrån eller huru den stora sum
man skall inbringas gör dem hu
vudbry. Vid presidentvalet för fy
ra år sedan uppgingo kampanj
kostnaderna för båda partien .till 
$16,000,000. I år måste expenser
na inskränkas, men det anses dock 
nödvändigt att anskaffa åtminsto
ne $10,000,000. 

RAKKNIVBLADSKUN

sina fordringar. 

Slutresultatet av Lausanne kon" 
'ferensen blev stor beskärning av 
'och uppgörelse om krigsskade
ståndsfordringarne_ Enligt det in
'gångna avtalet bestämdes att hela 
beloppet, som Tyskland skall beta
ia de europeiska entente-makterna, 
till 3,700,000,000 riksmark, mot
svarande $712,500,000, vilket blott 
utgör en hundradel av den ur
·sprungliga, vid fredsslutet bestäm
da summan $64,000,000,000. 

Det insågs redan då att Tysk
lan'd skulle vara oförmöget att er-

GEN HAR AV l I D I T f lägga detta enorma belopp, vilket 
I var det största i världshistorien 
som avfordrats någon besegrad 

Sparade tid och beredde komfort I nation. Frågan om reduktion, som 
allt sedan dess stått på dagord
ningen vid internationella förhand-

för millioner 

George Gillette, uppfinnaren av I li:gar, ha~. således nu avgjorts på 
det mycket använda och uppskat-1 namnda .. satt. 
tade rakknivsbladet med hans I Uppgorelsen tros vara baserad 
namn, avled i måndags å sin lant- på ideen att Förenta Staterna 
eo-endom i Calabasas nära Los ·skall förmås att nedskära, eller 
"' Angeles. rent av efterskänka sina krigs-

Han förvärvade en stor förmö- skuldsfordringar från de europe

att arbetarna föredraga att fort- rymme i sina spalter. 
Anklagelsen för mord mot två I sätta sträjken synes vara farhå- De tre guldmedaljörerna i trup-

vaktare i Florida fängelset har gor för att om produktionen åter- pen ägnades särskild uppmärk
koncentrerat uppmärksamhet på upptages nu, fabrikerna i vinter samhet. Dessa äro greve Carl 
upprörande grymhet. · skola bli tvungna att nedlägga Gustaf Bonde, som i Stockholms-

En 20-årig fånge, Arthur Mill- driften av brist på order. Arbe- spelen 1912 erövrade första priset 
fred dog för något över en vecka tarna föredraga nämligen att i prisridning, löjtnant Sven Tho
sedan i .följd av den behandling sträjka under sommaren framför felt, som vann första priset i 
han underkastats i fånglägret. På att bli tvångspermitterade under modern femkamp i Amsterdam 
grund av sjukdom hade den unge vintern. Några förhoppningar att 1928 samt löjtnant Bo Lindman, 
mannen varit ur stånd att arbeta. erhålla bättre villkor än de redan som sergrade i samma tävlan i 
Det omtalas att han palcerades erbjudna ha de däremot knappast. Paris 1924. Greve Bonde medföl
naken i en tunna, med endast hu- Hela den borgerliga och social- jer som ledare för ryttarna och 
vudet framstickande, och att han demokratiska pressen beklagar att kommer icke att deltaga i täv
därefter innestängdes i en hemsk fred icke uppnåtts och man fram- lingarna. De två senare guldme
tortyrkammare, s .k ."sweat box," håller att den skärpning av stri- daljörerna ämna dock försöka 
med en kedja . omkring halsen. den som nu blir oundviklig kan lägga ännu en lager till sina fö
Kedjan fästes över två takspar- leda till en upprepning av Adals- regående. Trots att de komma 
rar, och följande morgon fanns tragedien, om icke såväl arbetarna att få skarp konkurrens från 
fången död i följd av misshandel ·som myndigheterna uppträda med landsmannen löjtnant Johan Ga~ 
och kvävning. Hans två vaktare större fasthet och besinning än briel Oxenstierna. Denna senare 
äro som sagt arresterade och an- vad som då var fallet. Ännu är det sista och kanske störst ly
klagade för mord i första graden. ödesdigrare bli med säkerhet de sande ljuset på Sveriges idrotts-

Omänsklig grymhet sådan som ekonomiska konsekvenserna av en himmel. Han är till professionen 
denna säges vara ganska vanlig fortsatt strid. Den svenska pap- sjöofficer. Men icke förty har 
i fängelsena, men i otaliga fall persmasseindustrien h a r l ä n g e han tvenne gånger i är på uttag
kommer det icke till allmänhe- haft svåra medtävlare i Finland, ningarna i Sverige slagit sina 
tens kännedom. Tyskland, Österrike, Tjeckoslova- kolleger "landkrabbor" i modern 

Lagen pålägger strängt straff kien och andra stater, i vilka lö- femkamp, vilken idrott, som be
för sådana brott, och den hjälp- nerna och produktionskostnaderna kant, omfattar ridning, fäktning, 
löse fången, innestängd inom fän- äro betydligt lägre och där man simning, terränglöpning och pi
gelsemurarne, har dock sina kon- icke har att dragas med arbets- stolskjutning_ Denne sjöman till 
stitutionella rättigheter. Då des- konflikter. En allvarlig fara fö- häst är alltså ingen styggelse. 
sa äro kränkta och våldförda un- religger att dessa konkurrenter Tvärtom! 
der så skändliga omständigheter komma att inkräkta på svenska Samtliga truppens deltagare 
som uppdagats i detta fall, borde exportmarknader, där till följd av voro iklädda snygga grå kostymer 
det strängaste straff tillmätas de I konflikten efterfrågan på svensk från Paul u. Bergström i Stock
lagens hantlanga~e som b~~ka sin p.appersm~ssa nu icke längre kan 

1

1 holm. De sågo riktigt amerikan-
makt med brutalitet mot forsvars- , t1llfredsstallas. ska . ut i sina "äppelknyckarbral-
lösa män. I lorl" Och samförståndet mellan 

REPUBLIKANER I REVOl T I MflUONÄRSON BEGAR 
MOT HOOVER SJÄLVMORD 

1 officerare och "menige man" tyck-
tes vara det allra bästa. Greve 
v. Rosen, "Stenpelle" och Heyner 
lär ha varit dem som satt fart 

genhet, men realiserade aldrig sin iska nationerna. Dessa fordringar --- Smith Reynold, 20-årig son till 
älsklingsplan, vilken var filantro-

1 

upp~å till ~11,000,00~,000, huvud- Progres.siv~ rep.'.ublilmner övergiva tobaksmagnaten och.· mångmillio-
pisk och gick ut på att inkorpo- sakllgen fran Franknke, England partiet 1 favor av Roosevelt närcn R. J. Reynold fanns härom 
rera hela världen i en stor affärs- och Italien, vilka vädja att Ame- --- I dagen död med genomskjuten pan-

För någon tid sedan inledde 
Miss Myrtle S:t Pierre, sjukskö
terska i Los Angeles, rättegång 
mot evangelisten Aimee McPher
sons nygifte make och musikleda
re David Rutton för brutet äkten
skapslöfte. Hon fordrade $200,-
000 som hjärtebalsam. Rättegån
gen, som väckt stort uppseende, 
avslöts i lördags, då juryn till~ 

erkände Miss S:t Pierre $5,000 i 
skadestånd. Då domen avkunna-
des, svimmade Mrs. Aimee, och 
Rutton förklarade uppretad att 
han skulle begära ny rättegång 
eller vädja till högre domstol. 

sig ur den olympiska striden med 
all heder. 

Ett enda missöde hade inträf
fat under resan och det var då 
greve v. Rosens fullblodshäst 
"Sunnyside Maid" plötsligt blev 
smått lömsk på bredvid stående 
häst och i en "bakutspark" för
sökte misshandla sin kamrat. Det 
bar . sig emellertid icke bättre än 
att "Sunnyside Maid" själv blev 
den lidande på kuppen. Hon fast
nade nämligen med ena bakbenet 
i i;;piltväggen och denna måste så
gas ner för att få benet loss. Ett 
styggt skavsår läktes dock gan
ska snart och det populära lilla 
fullblodet är nu fullkomligt åter
ställt igen. 

Vi gjorde ett besök hos hästar
na och fingo en del uppgifter av 
intresse av en hästskötare, som 
på bred skånska skröt över att 
hans skyddslingar mätt bra av 
överresan och att man turats om 
att vaka över dem och inte en 
endaste minut släppt dem ur sik
te utan vaktat dem som ett so
vande barn. På ena spiltväggen 
hademan målat dit: 

"Här får du nu maden 
om du klarar olympiaden!" korporation för att göra slut på I rika på grund av Lausanne för- Den pr~gr~ssiva republikanska I na i det palatshka hemmet i 

allt det onda, som ekonomiskt an- draget skall reducera deras. sk~~- 1 s~.atsorgamsatwnen har a_v sin ord- North Carolina. Hans hustru, vil
fäktar världen. Ar 1910 erbjöd der med 90 procent. Det vill sa- forande Herbert Love 1 Tacoma ken jämte unge Reynolds sekrete
han Theodore Roosevelt att bilda ga att Amerika i stället för 11 och andra ledare sammankallats rare och vän, Albert Walker hål
och bliva huvudman för korpora- billioner skulle fä nöja sig med en till konvent i Seattle den 23 juli les i förvar som vittne, påstår att 
tionen med· den furstliga lönen av billion. Det amerikanska folket i avsikt att endossera Franklin D. R. dödade sig själv med ett revol
$250,000 om året. Men Roosevelt skulle således förutom de milliar- Ro os e velts presidentkandidatur verskott. Men coroners juryn för
avböjde anbudet, och planen blev der det offrade under kriget, få I gent emot Hoover och den repu- klarar att han blivit mördad av 

på båten och det trodde man så 
gärna. När man hunnit bekanta 
sig litet med pojkarna på lunchen 
som härvarande Svensk-Ameri
kanska Olympiska Kommitten gav, 
för truppen på Waldorf-Astoria, 
så kom man snart nog under
fund med att Sverige sänt sina I . De svenska hästskötarna, fem 
bästa typer för svensk idrott, till antalet, voro iklädda sina uni
mandom och käckhet. De in- former. Annars var truppen hel
gåvo alla ett sådant förtroende J grå och en svensk flagga i emalj 
a~t man fullt och fast kan lit~ I och guld prydde rockslaget. 

pa dem och att de skola draga (Forts. sid. 8) 

aldrig satt i verket. betala ytterligare tio tusen millio- blikanska platformen. Konventet okänd person. 
Gillettes storverk som inbespa- ner i krigsomkostnader Denna skall uppgöra planer för en Roo- Den 0 1 y c k 1· 'll' .. I , · . .. . 1ge mr 10narsonen 1 

rade tid och beredde komfort, var s~mma representeras av utfärdade ~evelt kampanJ ~ar 1 state~ och har tydli.gtvis levat glatt och fort. l' 
hans rakkniv. Benjamin Franklin L1berty och Victory obligationer. ~nbJuda progres~iva _repubhkaner 'Blott 20 år gammal har han varit ~ 
sade att det icke fanns någon Ehuru det anses möjligt att ad- 1 an~ra st~ter att ?1,lda e:!' pro- 'gift två gånger. Efter skilsmässa 
bättre present för en ung man ministrationen skulle vara vi.llig ~ressiv natwnalkorrute ... Daremot från sin första hustru, gifte han 
än en god rakkniv. Gillette gav att åtminstone i någon män ingå 1 stats- och coun~y-pohtrken hava om sig med en av New Yorks 
goda rakknivar till millioner, både på reduktionsförslaget, så antyda n:edl~mmarna . fnhet att ~nsluta vackraste aktriser. 
unga och gamla män. dock alla tecken att kongressen är SJg till repu~~rkans~a . parti~t. 

ovillig, och icke en cent av de . Konventet ar berathgat till ett 
amerikanska fordringarne kan av- hka stort antal delegater, som re
dragas utan kongressens sam- presenterade olika counties inom 
tycke. republikanska statskonventet. 

Käjsar Wilhelm frikänd 

Inför en domstol i Peronne, 

NORSK-DANSK TVIST 
ANGAENDE GRÖNLAND . • I Frankrike, har ex-kejsar Wilhelm, 

American Federat10ns leda- av Tyskland i dagarna åtalats för 
Danmark och Norge hava rå- Mrs. McPherson inför dom- re om arbetslösheten att ha varit vållande till 12-åriga 

kat i ganska bitter dispyt om be- stol i skadeståndsmål --- Paulette Lindens död. Flickans för-
sittningsrätt till Grönland_ Anled- - Presidenten för Amerikanska äldrar uppträdde som åklagare och 
ningen är den att Norge nyligen Författaren Harvey H. Gates Arbetarfederationen, Mr. William begärde 100,000 francs i skadeer-
ockuperade den sydöstra, den bä- har stämt evangelisten Aimee Green, håller före, att vi till vin
sta delen av landet. Danske stats- Semple McPherson i Los Angeles. tern ha att. f'mot!3e större arbets
minister Stauning förklarade i Calif., för $10,000 som betalning I löshet än någonsin. Mr Green på
måndags att det var en norsk in- för ett filmskådespel, som han på- står, att en femtedel av alla ame
kräktning och fientlig handling står sig ha skrivit åt henne och 'I rikanska medborgare, som under 
gent emot Danmark. Han sam- vari hon själv skulle uppträda. normala förhållanden förtjäna sitt 
mankalhtde danska kabinettet till 1 Det blev emellertid inget av med [ uppehälle, för närvarande äro utan 
möte följande dag. uppförandet. arbete. 

sättning. Under kriget hade en av J 

kcjsarerrs gene:ra.lei"O vägra.L aLL 

bortsända den civila befolkningen 
från en by, som han besatt, och 
som följd därav blev flickan dödad 
under en strid, som följde. Dom
stolen förklarade, att Wilhelm ej 1 

kunde hållas ansvarig härför. 

Delf:ag i 

candinavian 
ui:ual odetys 

I I 
vid 

111• ~· n1-u1ve, 
tf"'t' • 111 111 

;:}Urpr1se Lake 

den 17de juli! 
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SVERIGE-NYHETER 
MALMÖHUS LÄN 

Förbättringar vid fiskhamnar. 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
föreslår k. m :t vid fördelningen 
av årets anslag till statsunderstöd
da fiskehamnar anvisa 48,000 kr. 
till förbättring av Kyrkbackens 
hamn vid Landskrona, 30,500 kr. 
till förlängning av norra vågbry
taren i Arilds hamn, 13,000 kr. 
till förbättring av viss del av Vi
kens hamn, 12,100 kr. till om
byggnad av kajen i Skanörs hamn. 

Mäster arbetade för mycket! -
Bleck- och plåtslagareförbundets 
Malmöavdelning har vidare till 
arbetsdomstolen instämt plåtsla
garmästare K. Göransson i Malmö 
och yrkar skadestånd av honom 
på 144 kr. för att han själv ut
fört arbeten, som enligt avdelnin
gens mening hans arbetare skulle 
ha fått sysselsättning med. En
ligt stämningen har hr Göransson 
under' vintern utfört allt plåtar
bete på ett hus. Hans arbetare 
ha härvid gått utan sysselsättning. 

·/.· * ~+ 

NORRBOTTENS LÄN 
Torne älv har de senaste dagar

na stigit över sina bräddar med 
ohejdad våldsamhet, och stora 
skador ha anställts på odlade 
marker. En dag spoilerades fle
ra laxpator både på svenska och 
finska sidan. En mängd av det 
upprivna virket hai- bortförts av 
floden. Skadorna beräknas till 
flera tusen kronor. 

·.-.- ..... •Y.4 

SKARABORGS LÄN 
Länshjälpskomiten, som främst 
anledning av det kritiska läget 

i Tidaholm nyligen varit samlad 
under borgmästare 0. Danielssons 
i Mariestad ordförandeskap, be
slöt ingå till länsstyrelsen med 
begäran att länsstyrelsen hos 
årets landsting gör framställning 
om ett förslagsanslag av 75,000 
kr. att ställas till förvaltningsut
skottets förfogande för arbets
löshetens lindrande under villkor 
att av utanordnade belopp hälften 
utgöres av ett anslag utan återbe
talningsskyldighet. 

7:· ·)f ·Y.· 

OMVÄXLING 
I DIETEN 

ding Eden talade därefter och bjöd 
täckelset falla. Å Livregementets 
till häst vägnar mottog överste 
von der Lancken minnesmärket, 
som rests av Roslagens fornmin
nes- och hembygdsförening. 

·l!- ·)f * 
UPPSALA LÄN 

Arvsanspråket gillades. Upp
sala rådhusrätt avkunnade den 20 
juni dom i det uppmärksammade 
målet om arvet efter avlidne fa
brikör Johan Gustaf Arrhenius i 
Uppsala. En fru Signe Maria An
dersson_i Uppsala hade instämt 
stärbhusdelägarna efter Arrheni
us med yrkande om att i egen
skap av äkta barn av Arrhenius 
och Johanna Alfrida Anderson 
("Vackra Hanna") bli tillerkänd 
laglott i dödsboet, som hade ett 
värde av 300,00 kr. Rådhusrätten 
har nu i sitt utslag förklarat hen
ne vara äkta barn till Arrhenius, 
varför hon alltså blir arvsberät
tigad till hälften av kvarlåten
skapen medan den andra hälften 
genom testamente tillfaller de an
dra stärbhusdelägarna. 

-:+ .;.;. .;;. 

VÄRMLANDS LÄN 
Färneho kommuns nyrestaurera

de ålderdomshem och barnhem i 
Fogdhyttan invigdes härom da
gen. Kommunens allt i alla, 
landstingsman Albert Nilsson i 
Kalhyttan, hade tydligen haft nå
got hemligt avtal med vädrets 
makter, ty det mest idealiska 
sommarväder rådde, och ett rätt 
stort antal sockenbor och inbjud
na hade kommit tillstädes. Se
dan man förfriskat sig med kaffe 
i det gröna, hälsade hr Nilsson 
gästerna· ·välkomna, varefter kyr
koherde Hj. Lyth höll en kortare 
betraktelse. Hr. Nilson lämnade 
sedan i egenskap av fattigvårds
styrelsens ordförande en redogö
relse. Efter hr Nilssons tal höll 
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lopsfestlighet vidtog, då ej mindre 
än tre olika bröllop firades, näm
ligen ägaren själv och hans · ma
ka guldbröllop, deras dotter, gift 
med nämndeman E. Alkman, Gäl
lersta, silverbröllop, samt de se
nares dotter, som nu ingått äkten
skap med kantor Lundqvist, Eke
by, samtliga representerande tre 
generationer. 

-!-~ 

öSTERGöTLANDS LÄN 
Brunnen fab1ik. Natten till 14 

juni nedbrann till grunden firman 
C. Aug. Norbergs spad- och skyf
felfabrik i Motala landsförsam
ling. Kontoret och magasinbygg
naderna lyckades man rädda. 

Norrköping bygger flygfält. -
Norrköpings stadsfullmäktige har 
beslutit att såsom statskommunalt 
nödhjälpsarbete låta anordna ett 
flygfält på stadens egendom 
Kungsängen söder om Lindövägen 
för en beräknad anläggningskost
nad av 116,000 kr. Kostnaden 
skall bestridas av lånemedel till 
den omfattning bidrag av stats
medel icke kan för ändamålet er
hållas . 

timme efter hans avresa var In-1 Glöm icke att både arrangörer
gar hos Gertrud. Och de följdes na av programmen såväl som de 
åt till hönshuset där de dvaldes uppträdande artisterna sätta värde 
en god stund, :ftersom de inte på ert erl1ännande. ·Skriv och låt 
ansågo det lämpligt att ta den oss få er mening om programmen. 
vita tuppen in i kammaren. A-

1 
manda hade blivit underrättad om i SEAMON'.S FLOWER 
alltsamman, hon "svävade på sina SHOP 
änglavingar ,det lilla livet" - som Rust Building 
Ingar sa. Ingar var en bildad Corner 11 th and Commerce 
människa, ska ni tro och hade 

manda inte mer än femton år läst "Allehanda för folket" i fle-1 "'"'"""'...,,....,."""'.....,....,......,. ....... ......, .............. ....,. ...... ~. 
och hade nyligen gått fram. Det ra år - följetongen också. Ett J 

blev genast bra m~llan Kristian fruntimmer, som har läst följe- PRINS WILHELM 
och henne; fast det mte sades ett tongen, är alltid bra att vända 

ord, såg jag det snart nog. Nu sig til, när det är fråga om skriver i privatbrev till förfat-
har Kristian tjänt här ! fem ar kärlek. t bl f"'l · d 
till Mikaeli, och det har blivit Där dracks kaffe i tre omgån- aren . a. o Jan e: 
bättre mellan dem med var dag. gar med rikligt dopp, med en li- " . • • ett stort nöje att få : 
Men tror du att Ola vill höra ten "slinkeshalva" och med ny- ta del av det • . • intressanta 1 
talas om det, så snäll o~h. dukt~g bakta bullar. Och dagen gick, innehållet." l 
och ordentlig som Knstian ar fastän "bara med sniglefart," och I 

och ~~ br~ de kunde. få det? Nej, (Forts. sid. 8) OLLA PODRIDA : 
han ar hard som flmta, och var I 
gång det kommer på tal, säger I 

han som vanligt till slut: "Ja, Try the I en häftad bok å 160 sidor och I 

när min vita tocke blir brokig." H.ll t rur t M k t innehållande 30 galghumoristi-
. .. .. T t 1 cres .a.v.a.ea ar e 

Det vet l~~n .. Ju ar o.moJ I~.·. . 1214 So. K St.-Maln3490 ska berättelser av 
- Varfor ar det sa omoJllgt? · 
- Ja visserligen har då Kri- FREE DELIVERY. 

stian på alla sätt och vis förs_~'kt ·1 Service Always Our Motto 
få honom brokig, men det ilar ~ 

blivit värre och inte bättre, för. ,,.....""""' ............. ~ ....... ~ ...... ""' ..... ""'""""'"""" ........... 
far kom underfund med påhittet ) OLOF BULL 1 

att tjära honom och att måla ho- ) v· r . ~ 
d 1. f" 0

, t d" ~ io mist ( 
nom me o Je arg - sa n ar ) CONCERT ENGAGEMENTS ( 

Joseph Swanson 

finnes nu tillgänglig genom 

MARTIN CARLSON 
1216 So. K St. 

till ett pris av 

~ 

duger inte! ) LEKTIONEJR PÅ VIOLIN t 
- Nänä,, dä ~år ~.nte lätt, dä l Bernice Building . ~I~ Endast · 1 

kan en nog första. Ar du ensam , ~------ ~ ~ ~ _,,,_......,. _________ ~ ~~ 
hemma i dag? Var är Amanda? ~·· · · 

75 cents. 

- Hon är uppe i prästgården 
- där har hon liksom lite tröst 
- prästamamsellerna förstå hen

Den brokiga tuppen nes förkrossade hj_ärta. oc:1 01a, 
själv är på aukt10n.. . s~dana J 

därna tillställningar a JU liksom I 
Skåneskildring från gångna tide1· små högtidligheter, och där kan 

av Henrik \Wranecr han inte· saknas g~rna. .. I 

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

VED och KOL, MJÖL, FODER, Hö, KALK 

- Hör du kan Jag fa se den 
Guds fred i stugan, Gertrud. märkliga tuppen? men te Inga. 

Gödningsämnen och utsäde 

Tack för det, Ingar ! sa Visst kan du det om det 
.. 1 .... ~""" .............. -~~~~~ ~~rtru~ Ola Pers. Ar .~u ute o~h nu kan vara något nöje. Jag ~~t ~ 

vands 1 det granna vadret? Sitt inte vad Amanda skulle ge for I! I 
·1 d'cr l't · t " · M d t Vårt valspråk: ner och v1 a i,, I e - se 111 e att fa se honom brokig. en e "BETTER CLOTHES 

efter att här är så upp- och n~:- är med den som med etiopiernas · FOR MEN" 
vänt! En kan inte ha stass, nar hud och panterns fläckar, som 3 
en fjälar pälsa, som du vet. det står i skriften. Inte för det ) 

Callson ~ Ahnquist 
TACOMAS SVENSKA SKRÄDDARE 

- En annan vet knappt, vad jag vil önska ont över far för ! 
det vil säga att fjäla pölsa nu jag är lagligen vigd och smidd i 
för tiden, mente Ingar Möns Mäns, vid honom, men om han sutte in- ~ 
nu sen mannen började bli, sa klämd i ett stengärde och inte 
mycket med i kommunalen ocn kunde komma loss utan han hade ~ ........,~ 
handla med kreatur, är det ont sagt ja till de unga, skulle det -STOCKHOLMS LÄN landshövding Unger invignin°sta-

Minnessten. Vid V ä m b I i n g e let. "" . 

501-2-3 Washington Building 

· · • a och brödet ock-· d · E L" kt å .. om sov1et nemm-gar I .. stuna av ac ·es p son- 0 0 • 5v..1.a. J..LVJ..LU.LJ.J. 5uL.L. UV..l.I. u.u.5 5..1..1..u. 

dagen den 19 juni under höo"Lid- .,. .,. .,. sa emellanat - Ja Gu bevare en - Jo du, jag var i Lund i 
ligheter och i närvaro av my~ket VÄSTMANLANDS LÄN stack~re för en ma~, s~m, .. ~om~ !örrgår oc~ sålde ägg, jag fic~I"' 
folk en minnessten över Roslags Metallverken reducera tjänste- m~r sig o~p på det ;iset · ~. 01 at~, alm med namndemannens, och da 
kompani, som där fordom hade mannalönerna. Vid Svenska me- b.:1 landstmgsman ~K~ev ~ons .. pa var jag uppe hos professor Blom
sin eirnrcisplats. Högtiden börja- tallverken i Västerås komma f~r ~re . stycken, ~~ J~g a.r ra.dd strands med två tjog - undras, 
de med fältgudstjänst. Landshöv- tjänstemännens löner att reduce- vi far mte ~n m.Jol~tar hl.: vm- om inte han kunde göra något åt 
---------------- ras från den 1 juli. Befattnings- te:n. Jag gick .lut 1 ~ag for att Amandas tocke. Jag känner ju i 

havare med 3 500 kronor lön drab- fraga om du mte for gammal honom se'n det året han bodde ~ 
bas icke av r~duceringen, som va- vänskaps skull kunde låta mig få här ute och gick och rotade i ~ 
rierar mellan 4 och 10 procent. några marker fläsk? Du .. kan in~e mossarna och samlade tornbag- !!i 

GöR SVERIGERESAN MED 

BIG BEN OCH BABY BEN 
Repareras för 75c 

Andra klockor och ur repareras 
även till rimligt pris 

Allt arbete garanteras för ett år 

K .. Andersen 
1216 South IC Street R·IKA 

LINIEN 

Stora biblioteksplaner i Väster- tro hur ~agert 
0 
det kanns for gar och annat småfnyk - han . !!! 

åis. Tanken på anordnandet av ett magen manga ganger. har tusen sinom tusen flaskor: I~ 
landsbibliotek i Västerås har nu - Seså tös, sitt inte och gråt. bara en liten droppe gör vitt till'~ 
tagit fast form i det en av stads- Du vai· så ivrig, innan du fick svart och ingen kan upptäcka an-'~.. . . ~ 

.. • ' • • , h h .. d t . t b .. G d F d • d : ... .ii1111111111111111111111111111111111111H111111r111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111m11111111111m111111111111111111m1111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111i 

BILLIGT 

ATT LEVA 

I SVERIGE 

Lägsta biljettpriser på 
många år 

Den NYA Turistklassen 
(f. d. Andra Klass) 

Kungsholm och Gripsholm 
Endera vägen .......... $11 O min. 
Tm· och retur .......... $180 min. 

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

Tredje Klass 
Kungsholm och Gripsholm 

östg ..... $85 Tur och retur $137 
Drottningholm 

östg .... $82.50 Tur och retur $134 

Kungsholm och Gripsholm 
l:a klass en1lera vägen .. $14S min. 

Drottningholm Cabin Klass 
En väg ..................... $120 
Tur och retur ........... $222 min. 
Återresan kan ske när som helst 

inom två år. 

Turlista från New York: 
DROTTNINGHOLM .......... 16 Juli 
GRIPSHOLM ................ 30 Juli 
KUNGSHOLM .............. 15 Aug. 
DROTTNINGHOLM ......... 25 Aug. 
GRIPSHOLM ............... 1 Sept. 
KUNGSHOLM .............. 15 Sept. 

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

För vidare upplysningar, beställ· 
ningar av hyttplats. biträde vid ut· 
färdande av nödiga papper, etc., hän· 
vände man sig tiii närmaste agent 
för linjen eller till 
SWEDISH AMERICAN LINE 
li09 White Bldg., 4th & Union, Seattle 

MARTTN CARLSON 
1216 South K Street Main 8320 
H ... dtierg Bros., 5081h So. llth; ·John 
"loley, :l06 l<'idellty Bldg., F. C. Hew· 

son. !l03 Paciflc Avenue. Tacoma. 

fullmaktige 1929 tillsatt konnte onom - oc nu ar e m e ra nat an att u a er gJort et 
utarbetat ett förslag i frågan. Ef- ändå! själv. Du minns, att Per Mår-1· 
ter ritningar av arkitekt E. - Ack, visst är det bra! Han tens Eliena hade rött hår i sin s •• 
Bahrs förslås uppförande av en är ju det snällaste liv, som k~n ungdom? Nu .är det brunt. Fråga a 
större biblioteksbyggnad för en skala en pantoffla. Men han vill I Blomstrand hur det har blivit så? 
kostnad av högst 600,000 kr. bara rumstera i församlingen oc11 Och Sven Anders Bengta, so.111 

* ·x· ·i:· få in bättre kreatursraser och så- hade den stora otäcka vårtan mitt 
VÄSTERBOTTENS J,ÄN dan,t, som bara kostar pengar - på näsan - hon kan säga dig, 

]Boliden börjar guldexport i liten till att börja med åtminstone. An- att den, som trollade bort den -
skala. Det ser ut, som om guld- nars är vi nog som ett liv och en inte näsan utan vårtan - det 
exporten från Bolidengruvorna nu själ, han och jag, bara ungarna var Blomstrand. Jag ska i mor-, 
skulle börja, om också ännu så I inte röra hans plantor, för då gon dag smita in och få någon
länge - på grund av gällande blir han ursinnig. ting till tuppens smyckande: jag 
utförselförbud och andra omstän- Men hur har du det Gert- ska säga till professorn precis 
digheter _ .i synnerligen begrän- r~d? Det

0 

har väl knap1:t varit I s?m det ~~', att det gäll~r en ung 
sad omfattnmg och med k. m:ts pa detta arat.alet som Jag talt Jantas hJartekval - sa'nt roar 
medgivande i varje särskilt fall. med dig. Det står lika hårt för honom. De är nu så besynner
Bolaget har nämligen hos k. m :t Amanda, kan jag tro? Hon kan liga, lärda: karlarna. Och i ö- I 
anhållit om "rätt att ur riket ut- inte få sin hjärtans kär, väl·: vermorgon ska du locka din Jöns 
föra 6.04 kg. oraffinerat· guld," Jag såg henne vid kyrkan för en in till sta'n så vi få använda pro
motsvarande i myntat skick ett månads tid sen'n - det var fas- fessorns medel. Se'n ska du se, 
värde av omkring 15,000 kr. ligt vad hon såg vissen och blek- att tuppen blir brokig och så är Il 

.;; * .,, månads tid se'n - det var fas- allting fröjd och bröllop och amen 
VÄSTERNORRLANDS LÄN det gamla leda livet, kan jag tro. och halleluja och "Herren vare 
Strängt straff för förskingring Se, av allt sorgesamt på denna tack och lov." 

av vägmedel. Sollefteå tingslags eländiga jorden är då kärleken - Det är så förunderligt med 
häradsrätt dömde den 20 juni sorgligast, när den skall förkvä- somliga människor - så är det 
hemmansägare P. Ramberg, Nord- vas - det är värre än att vara med dig!· De ha stor påse med 
sjö, Långsele, till 2 år och 6 må- utan fläsk i en hel månad. Den egna bekymmer, men den gömma 
naders.straffarbete med 3 års på- som har försökt något, vet något! de, så den synes aldrig. Men all
följd för förskingring av 5,715 Jajamen! tid tä11ka de gå andras gädjc, 
kr. av v~gmedel, som han om- - Ja, envisare liv än den har och de ha en väldig säck med 
händerhaft. Han förklarades vi- då väl aldrig funnits, sa Gertrud. goda råd och fiffiga påhitt, och 
dare ovärdig att i rikets tjänst Men därför blir det alltid som han den plockar de alltid fram. Nog 
vidare nyttjas, varjämte han för- vill. Jag var inte mer än sjutton vet man ju, att det är Vår Herre, 
pliktades ersätta det förskingrade år, när han kom första gång. som styr världen. Men jag för 
beloppet. Jag slog från mig med bägge min del tror, at han styr den 

* ;:. * händerna. "Du är nästan dub- genom snälla och finurliga männi-
öREBRO LÄN belt så gammal som jag" sa jag. skor. Se, redskap ska han ju 

Tredubbel familjehögtid. I Eke- - Därför ska du raska på, sa ha. Han kan ju inte själv blanda 
by kyrka vigdes den 18 juni kan- han. sig i en hop småsaker. Så det 
torn och folkskolläraren i Ekeby -;-- Med varje dag blir jag äldre. blir nog bäst, att du och din 
Einar Lundqvist med fröken Ing- Se'n kom han en och två ocll konstiga professor sköta om tup-
rid Alkman, dotter till nämnde- tre gånger till. pen; den är nog för liten för Vår 
man E. Alkman, Gällersta, och - Du ska inte· gå och dra ut Herre. 
hans maka. Från kyrkan avreste på det så länge! sa han. ·)f "'' -r.· 

de nygifta jämte bröllopsgästerna Så förstod jag att det var så Hur nu gumman lirkade med sin 
till lantbrukaren Sven Johanssons utsett och så sa jag ja. Sådan är envise man fick hon honom på 
hem i östra Mark i Almby, där han och blir alltid som han vill. bestämd dag att fara in till Lund 
en i sitt slag enastående bröl- När Kristian kom hit, var A- och t aKristian med sig, och en 

s 
s 

0 #0 sasom gava 
till släktingar och 
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PUGET SOUND POSTEN, 
1216 South K Street, 
Tacoma, Wash. 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po
sten för en tid av ett år. 
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Fredagen den 15 juli, 1932 PUGET SOUND POSTEN 

! T acoma och Washlllif Oll-l 
tema belöpt sig till $162,167 mot 
$139,915 under samma tid i fjol. 
Denna ökning beror huvudsakli
gen på ett tilläggsskott av $39,-
470 för välfärds-ändamål och ett 
dylikt på $19,345 för vägkonstruk
tion. Det gives även ett dussin
tal andra ökade appropriationer, 
fast i mindre belopp. 

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

Sätt edra sparpängar i verksamhe 
file-0 6 pct. vinst i "preferred cert!fi 
cates" i Bratrud Mortgage & Realt) 
Corporation, 954 Commerce St. 

* * * 

vis, att för en egendom taxerings
värderad till $1,000, .skall $40 er
läggas i skatt, vliket borde vara 
nog, om icke' mer än nog. 

* if ·)f 

Stort vägbygge förestår. Fem 
kontrakt för konstruktionsarbete 
på vägsystemet i olika delar av 
staten utlämnades i tisdags av 

·)f * 
AI de r s presidenten i staten 

Washingtons ämbetskår, C. W. 
Clausen, tillkännagav i måndags 
att han ämnar bliva kandidat för 
återval till statsauditor. Clausen 

statsvägs direktör S. J. Humes i är 81 år gammal, vid full vigör, 
Olympia. Kontrakten variera i har innehaft auditorämbetet i sju 
kostnad mellan 122,000 och $51,- terminer, nära 28 år, och har 
000 vardera, och belöpa sig sam- städse förvaltat sysslan med nit 
manlagt till $348,993. 1 och kompetens. 

* ·:f ·li- -:-:· .;;. * 

K o m i t erade för Scandinavian 
Mutual Societys picnic nu på sön
dag rapportera allt klappat och 
klart för en jättesamling av skan
dinaver från hela countiet och 
även angränsande platser. Det en
da som återstår är att komma i 
förbindelse med väderleksbyrån 
-0ch tillförsäkra solsken och vac
kert väder. Man är mycket opti
mistisk härvidlag, ty efter en vec
kas mer eller mindre sommarlikt .. , . .. Mr. Hans Johnson var inbjuden Norske konsuln död. Thomas 

En jätte-timmerflotte innehål- 1 get Sound Power Co.s kontor. 
Iande över 200,000 fot brädvirke Liksom Brandon och Grandon ha
'utbogserades vid högvattenstånd va likljudande namn, så sägas de 
i tisdags natt från Gig Harbor för också vara så lika till utseendet, 
aft föras till sågverket i Port att de möjligen förväxlats av 
Ludlow. Det var en av de största vittnena. 
flottar som någonsin halats över .,, ., .,. 

Puget Sounds vatten. 1 fyra må- Mr. Frank .Ekberg, som förliden 
nader har en stro arbetss~~rk_a va- söndag var på besök hos vänner 
rit sysselsatt med skogsfallmngen i Mt. Vernon trakten, medförde 
i Point Fosdick trakten. färska hälsningar till Tacoma-

* ·* ·:t- vänner från bl. a. Mr. Louis Eck-
Moder-besök i fängelse. Den man, f. d. Tacoma-bo, som nume-

mycket omskrivne, s. k. Chicago ra är välbergad storfarmare i 
"racketeer" ledaren, "Scarface" Al Skagit county. "Grandpa" Eck
'Capone, sitter som bekant i fän- man är mycket öch rättmätigt 
gelse i Leavenworth, dömd för att stolt över en liten 4-årig tös som 
ha kringgått inkomstskatten. En redan på ett förvånansvärt sätt 
hans broder Ralph, dömd till 3 trakterar fiol, och vore det icke 
års fängelse för samma brott, är för det långa avståndet vore vi 
innespärrad i McNeil fängelset. De frestade att inbjuda den lilla 
båda brödernas moder kom härom konstnärskan att medelst vårt ra-

5 
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Hlll-TOP CLEANERS 
Hugo Lind-Carl Tangedal 

Proprietors 
1108 So. llth St. B'way 2817 

CASH & CARRY 

Men's Suits Hats and 
Overcoats 

Ladies' Suits, Coats and 
Dresses (plain) 

CALL & DELIVER 

70c 
70c 

Same articles, called (' 1 00 
for and delivered .... '!> a 

,,,~~ 

vaaer. tror man sig kunna vanta I som hedersgäst och t 1 'd tt , . . a are v1 e 
'ombyte, och da bhr det naturligt- entutiastiskt "t · L h C f 
:vis 1il1 det bättre. , . mo ~ 1 es ers a e 

a Sixth avenue i onsdags kväll. 

Kolderup, norsk vice konsul för 
Washington och Oregon, avled i 

dagen från Chicago till Tacoma 
och gjorde ett par timmars besök 
hos sonen i fängelset. 

En flink rymning från Walla 
Walla fängelset utfördes i söndags 
natt av två Tacoma banditer, El
lis Woodward och W .Moxley, bå
da dömda till tio års fängelse för 
röverier. Under natten rasade en 
sandstorm, som förtog ljudet av 

dioprogram låta landsmännen hö-
ra hur gott gry det är i den lilla \ NORWEGIAN _AMERICA~ L~E 

.. · . I-Vill sell subJect to conflrmatwn 
svenskattlmgen. 50 shares of 200 kroner each of above 

* ·» ·X· Först intogs gemensam dine, var-
Friluftskonserter komma som efter samlingen, bestående av pro

vanligt att under sommaren givas fessionella män, affärsidkare och 
söndagseftermiddagar i Point De- representanter för många yrken, 
fiance park med början nu på sön- allmänt deltog i diskussion om all
.dag. Konserterna anordnas genom mänviktiga saker. Planer lades 
samverkan av handelskammarens för att organisera en "Hans John
musik-komite och parkstyrelsen son for Commissioner Club," och 
:samt stadens olika musikkårer. / denn~ tanke kommer att realise-

x- * * , ras vid ett snart påföljande möte. 
Ett nytt n'ödhjälpsanslag på Alla närvarande uttryckte sig i 

$10,000 till arbetslösa beviljades å favör av Mr. Johnsons nomination 
.rounty commissioners möte i mån- som republikansk kandidat för 
dags. Detta var den femte be- , commissioner sysslan inom tredje 
villningen som gjorts sedan årets distriktet. Mr. Johnson avgav en 
början och bringar totalsumman kortfattad men på sak gående för-
upp till $50,000. klaring över vad han anser bör 

.,., .,,. .,. åt.göras för att nerskära kostna
derna för county styrelsen och 
därigenom åstadkomma lindring i 
skattebördorna . 

·:+ * j<', 

I 

·1 deras förehavande då de genom-
sågade stålgallret och sålunda 

I
' skaffade sig utväg från cellen till 
fängelsetaket därifrån de firade 
sig ner till marken. Utkomna, 
stulo de en auto, som följande dag 
påträffades övergiven hundra mil 
från Walla Walla. Det senaste 
uppslaget i historien är att Wood
ward, efter att ha stulit en häst 
i Lincoln county, blev skjuten och 
sårad av hästens ägare och där
på arresterad. 

+;. ·i:-

\ 20% rabatt på allt skorepara- Lloyd L. Black, 

Ingen exh"a session. Guvernör 
Hartley ·förklarade öppet i mån
.dags att han icke kommer att 
-villfara någon anhållan om en ex
tra legislatursession. Han sade 
att det är en lätt sak att samman-

I rationsarbete hos Holmgren, 205 från Everett, som bedriver en ak-
Vid Vasa logen Nordens möte i , 

1 

So. llth St. (Rust Building). liv kampanj för nominationen som 

·i.~ ·X· ·K· 

torsdags kväll insattes följande , d . 'tt h . S ttl H ·:+ ·x· »' demokratisk kandidat för senators-
k Il 1 . 1 t .. d kun- ... .. . . . man ags i s1 em I ea e. an . 1· . ··t·t t r·· b 1 d .. ·d' h t a a. eg1s a uren, men · en nyvalda tJansteman i sma respek-

64 
, 

1 1 1 
. Ett ra< mm-ms ,1 u or e 1an - var ig e en. 

d . t' t "'tt f" tt i· d var ar gamma oc 1 mr mne- . k .. k t r·· " Bl k .. . f" e rngen mg u ra a or a m ra tiva ämbeten: Ordförande, Ed 1 ft k 1. t t . 25 å F"'dd . hng av rafta ommer a t upp o- "''[r· ac , som ar son till .orre 
b t 1 .. I t t d · t' la onsu a e 1 r. 0 1 · l 't I t · S t cl W · Bl I · ar e sos ie en, Y en mnes aen- Rosenquist; vice ordförande, C. W. B Id . 

1 
A .k ras vid svenska 10sp1 a e 1 , ea ·- omare . W. ack, mr varit 

de vägfonden, $282,000, har redan Johnson (omvald)· kaplan Hilma _edrg
2
en

0 
k,om ~lod erupltil . tmden ~ tle för en beräknad kostnad av aTimän åklagare i Snohomish 

"hl' 't . d f'"-' l"k .. d , 1 ' ' v1 ars a er oc 1 vis ·a es 1 $ 0 1· t 'lik" . d t I df" d . E 
l.J IVI anvisa or 0 1 a an ama · Person; ceremonimästare, Anna Cl . t"ll 1906 d, 1 k t"ll 150,00 , en 1g tI annag1van e coun y oc 1 or oran e I verett 
Dessutom påpekade han att den Kaija; vice ceremonimästare, Viola S 

11
tctalgo 

1
1 

t .. ' da la~ll 
1
°m 1

1 
av Dr. N. A. Johanson, ordföran- Port Commission. 

]... . .. i·nom ea e oc 1 u namn es tJ consu . d . 1 . 1 1 A t It .'" .. l'd k l h 't regu iara sess10nen oppnas Anderson; inre vakt, Anton Lund- 1917 bl 1 k H 
1 

e i 10sp1ta styre sen. ns a en .I! or i en vec a mr an van 
l t . ev mn av ung aa eon 1 .. d X t , 1 t b 0 d d .. cor · grew yttre vakt John N elson · 1 d l d St 01 f 'dd d ska I forses me en -s ra e ·u av pa run resa genom sy vastra 

• ' ' 1e rac me . a s n aror en. ... cl' . t b 0 w h. t h h"ll tt t t pianist, Anna Anderson; förtroen- H· d" "k f . d ,. T Jatte imens1oner, en ·u pa en as mg on oc o e s or en-

Co. a 1i25.00 per share. 'l'he Co. is in 
excellent financial com1ition and its 
fleet of freight and passenger steam
ers in finest operating service. Pay
ing dividends. IV'e recommend invest
ment or any part of above. 

Buy your tickets and sencl your 
money borne thru this office . 

F. C. HEWSON 
Main 5789 903 Pacific Ave. 

J • 

lnsurance is one thing in the 
worlll that you can't huy when 
you necil it-

You must buy it when you don't 
need it or not at all-

Ask Acacia to accept you now. 
ACACIA MUTUAL LIFE INS. CO • 

. M .GfäANBERG 
1207-B Jay St. So. Brodaw. 2619 

..,..., ................. ,... ........... ,.., ..... ,.., ....................................... . 
~~-... .......... --~---
New 
Ca.rs 

Usetl 
Cars 

Complete Equipped Shop at 
your service 

Arthur Espeland Motors 
6th Ave. &. State. Main 6114 

Svenska motorskc1>pet Buenos I deman, John Anderson; f. d. ord- ans isdtll tMom Gatta e davf~~ att~ million volt, 16 fot lång och med tusiastiskt möte i Vancouver. Nä-
A . l'lll ·· d J l l' · n coma, se an r. ranru or e I 30 · d' t X t t "t h' 11 · B 11' h ues, 1 10ran e o 1nson m1e ' förande, Robert Wassell. De öv- 10 t 1 , d . d en ampa · tum I iame er. - s a s ormo e a cs 1 e mg am,-
hitväntas denna vecka. Skeppet riga tjänstemännen som i januari - a ar se an resignera e. stråle tuben skall placeras i en nu på lördag kväll. I 
skall förtöja vid Smelter varvet invaldes för ett år äro: protokoll-, * ·x- ·x- särskild ny byggnad med fyra fot 
-0ch lossa malmlast från Göteborg. sekreterare, Axel S. Johnson; bi- Postfö.rande aeroplan mellan tjocka betongväggar. I dessa skall 

·::· :;. trädande protokollsekreterare, L. Tacoma och Salt Lake City satte hällas 30 ton bly, på en del plat-
Registreringen av kandidater Person; skattmästare, Olof Carl- ett gott rekord under juni månad. ser så tjockt som tre tum för att 

för county ämbeten och föf legis- son; finanssekreterare, Carl An- De tillryggalade sammanlagt 113,- hindra de kraftiga strålarne att 
laturen tager sin början i dag fre- derson. Mötet var väl besökt och 220 mil, förde ett par hundra gå ut. Hospitalet har redan på 
dag. Det hålles för troligt att ett ett livligt intresse ådagalades för passagerare förutom stora kvan- hand 750 milligram radium, värde
vanligt antal republikaner men ett alla rapporter och slutredogörel- titeter post och express försän- rat till $50,000. 
betydligt ökat antal demokrater ser i förbindelse med det nyss av- delser. ·x- r. r. 

skola anmäla sig. Till hösten slutade storlogemötet och festlig- .v. _.,_ "· Jctland & Paiagruti, 912 Paci-
--kommer även Liberty partiet att heterna i samband därmed. . ~ .:· .. I fic avenue ha allt vad en man 
hava en valsedel i fället. Men ·x .,.,. .;:. I bilolyclm 1 sondags blevo fyra .. · .. . h h k' 

· · · personer i Tacoma svårt skadade behover av klader oc oc e ipe-
dess kandidater kunna icke regi- I~rälsningsarmen 1114 So. 12th . rino-sartiklar bästa kvalitet och 
Streras fo··rr a··n efter statsl'onven L" d k '.. d . . och en Tacoma-dam, Mrs. Regma 0 

• ·· · ' · street. or ao- vall en 16 JUII .. . . rimligaste priser Kom in och 
t t ;· 1 b t.. tt tt . "' , . Harman dodad 1 San Dierro. De · 
c , enar agen es ammer a e kl. 8 hål1es en sang- musik- och .. :'> "nävetas" med Jetland · han är en 

tt . t' ' t · · ' skadade, som alla fordes till gene- ' ny p,ir I mas e nommera sma kaffefest. Ett gott proo-ram av . .. o-emytlio- Nordens son som o-ärna 
d . 0 tt ··t h' 11 t ' ' 0 ral hospital aro Mrs Maro-aret b b • 0 

kan idater pa e mo e, a e a så.ng, musik och .tal kommer att . ' · . "' l språkar bort en stund med en 
dagen för primärvalet vilket blir tf"' G tt k ff S" Pme, Charles Landy, Mane Mur- .. u oras. o a e serveras. on" landsman " 
dell 1., ceptember d 1 "11 .. d k 1 11 10 f ray och Mrs. Hope Landy. Den ' · ._, ·· . · ag ia cs son agss o a { . . f • •• , _ .. • «· ·x· ·r. 

,,. ·x· i(· h b . o- 1. "t kl 8 s1stnamnda, fran Everett, forde 
m. oc upp yg,,,e semo e . . e. i 1 1 .. tt 1 k 

Dödsfall. Orville Anderson, 17 All 1.,.1 .. 1 ... rtJ'o-t .. 1_ au on, oc1 1on sager a oyc an Skyldig eller oskyldig sitter Lee 
Brandon fortfarande inspärrad för 
$1,600 röveriet i Dickson Bros. bu
tik sistlidne mars, för vilket han 
dömts till 10 års fängelse, ehuru 
Harold Grandon, en notorisk Se
attle bandit bekänt att han be-

m. . .. a m sas lJa. 10 va f'" k cl d"" · tt l år son till pastor och fru Al- 1 . , ·ororsa a es angenom a · 1on, 
' comnd. I I d t f'l 1 h.. · bert Anderson i Buckley, avled i .,,. ·x· ·x· o JC rnnt me ra i creg erna ar i 

lo .. 1·dao-s 1· fo"'ra"ldrahemmet och be- 1 1 1 1. ·.i . tf" staden, icke stannade för stopp-
<"'' , , < en s {alle rnav1s {a p111gs · 01·- ,· 

0
_ . •. . • . _ 

gTOVS i tisdao-s a Buckley gravgar- . 1. " . 1 ·I 'd llt 1 J s10 nalcn vid Proctor street och 
c. sam 1n,,ens •y1 {a, v1 e oc i • ... 1. b .. k.. d 

den. Han efterleves av föräldrar, street" hållas möten som följer: ::J1xt 1 av~nu~. utan lev pa or av 
brodern Robert och systern Doris, Freda~· kväll kl. 7 :45, söndag e. en rnaskm ford av J. Ewart. 
sjuksköterska i 'l'acoma General m. kl. 3 och 7 :45. Pastor Arvid 

gick röveriet. Som förut om
nämnt blev prosecutor Bertil John
son skarpt klandrad av Seattle 
kollegan Svenska Journalen, vil
ket vi dock framhöllo var orätt
vist. Mr. Johnson liksom jury
männen betvivlade Grandons be
kännelse och gjorde det enda han 
kunde. Det stod icke i hans makt 
att frikänna den dömde, utan han 
överlämnade saken till guvernör 
Hartleys avgörande. Emellertid 
dömdes Grandon härom dagen till 
fem års fängelse för röveri i Pu-

hospital. Ohrnell från Chicago talar. Mån-
.,,. .;:. ·x- dag afton den 18de juli talar 

Ett . betydande v~ttenverks~on~ ldei1 kände evangelisten pastor Carl 
trakt 1 Browns Pomt samhallet Hedeen från Chicago. Hans verk
har utförts av Mr. 0. F. Larson. 
En 250 fot djup brunn, 6 tum i 
diameter, har borrats, en kraftig 
pump installerats och en rymlig 
reservoar anlagts. Kostnaden har 
uppgålt till $11,500. 

·x· ~\· -:+ 

Taxeringsvärdet på byggnader i 
Tacoma har nedsatts med 15 pro
cent enligt beslut fattat av taxe
ringsnämden vid möte i onsdags. 
Ät.gärden rekommenderades av as
sessor Norton, och förslaget fram
ställdes av commissioner Meath. 
'.r a x eringssänkningen betyder e
mellertid icke nödvändigtvis en 
motsvarande skattereduktion, ty 
när egendomsvärdet en gång är 
faslslällt, bestämmes skattebelop
pet som skall kollekteras efter 
budgetens behov. 

·X· ~f -);· 

Tre initiativ billar äro nu gran
skade i statssekreterarens kontor 
i Olympia och befunna hava det 
tillräckliga antalet underskrifter, 
50,000, för att framläggas och 
r :östar över vid det kommande 
statsvalet. De tre billarne äro No. 
61 om upphävande av statens pro
hibitionslag, No. 64 om begräns
ning av egendomsskatt till 40 
milis och No. 69 om stats inkomst
skatt. 40 mills betyder exempel-

samhet i Sverige och Amerika är 
a1lmänt bekant och han är en 
framstående talare. 
i10nom. 

Kom och hör 

·t:· ·:+ ·:..~ 

County expenser ölms. Oaktat 
innevarande års drastiska ner
skärning i löner och tjänsteperso
nal i Pierce county, äro budgets
expenserna för de första sex må
naderna 1932 något över $22,200 
högre än under motsvarande pe
riod förra året. I år hava utgif-
~~·""°" .......... ~ .......................................... -

) 
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BJORKMAN & SON ! 
1016 So. n: St. B'way 2114 i 
Member "Red & White Stores" 

Etablerad 1895 

Hava alltid på lager ett 
rikt urval av inhemska och 
importerade delikatessvaror 
och färskt upplag av det 
berömda smöret 

"GOLDEN ROD" 

Agenter för 

Kuriko och Ole Oid 

..... ~~ .. 

-;.:· ~{-

Columbia projektet förordat. In
rikes minister Lyman Wilbur har 
en veckas tid vistats i östra 
Washington för att skaffa sig 
kännedom om terrängen och andra 
förhållanden rörande det propone
rade Columbia bevattnings- och 
kraftprojektet. Efter att hava 
genomfarit Grand Coulee distrik
tet, där 1,800,000 acres skola 
konstbevattnas, förklarade han att 
"inget outvecklat företag i Nord
västern har så stora möjliga fram
tidsutsikter som detta projekt." 
Han sade också att det otvivel
aktikt skall sättas i gång, så 
snart tiderna bliva normala. 

·» ·lf •* 

Stor taxeringsreduktion har av 
federal domare Webster i Spokane 
beviljats Northern Pacific och 
Chicago-Milwaukee järnvägarna. I 
fem års tid har det rått en kon-

PAlACE MARKET 
1554 B1·oadway - Vid 17th St. 

Tacomas enda skandinavi
ska kötthandel som äges 
av innehavaren. 

OLE JACOBSON, Innehavare 

tro vers mellan järnvägarna och I -- . . . . C 

ett 20-tal Washington counties rö- BASTA GJ ... ASOGON € 
rande taxeringen vilken järnvä- från $1.00 till $5.00 I 

å t d ' l" t I .. <Varför betala mera?) ( 
~a.r_:ne -~ s 0 o var oreson ig 10g "'i 1111\Hte bli nöjcl, om icke byta vi C 
I Jamforelse med annan egendom. •1m glasögonen kostnadsrritt. I 
Enligt domarens utslag sänktes , E. s. GUDMUNDSON : 

Northern Pacifics taxeringsvärde I' 728 St. Helens Ave., Tacoma .1 

I för åren 1926 och 1927 från $131,- *~~...,,._, ~-----~~~ 

C00,000 till $105,000,000 och Mil- " 
I nrarr'k-po. hanano f-r&n ~~O Of\f\ (\{\[\ 11 .r4T.'I.,...., T T'l"FT.1,,...,. 'r.l'l""lli I 

., --.--- --··-··- ~-~·· 'NV,VVV,VVV 11.:Jr ..i:.v. oJ O w .1!1..1...L.i.l!IJ;\, 
Lill $35,000,000. Detta betyder en SKRÄDDARE 
återbetalning av de erlagda skat- insättning av nytt foder I damers 

.. , kappor och herrars rockar 
t:rna, som fon N. P :s .. del uppgar 1220 So. K St. Maln 5638 
till 23 procent och for M1lwau- 1 Hemstitching 

kees till nära 40 procent . 

Svenska Amerika Linicms skepp 
Drottningholm, som anlände till 
New York r går, medförde bl. a. 
en andra grupp svenska atleter på 
väg till Olympiaden i Los Ange
les. Dessutom medföljde ett an
tal finska deltagare. Vardera 
gruppen räknade cirka 40 med
lemmar. De svenske stå under J. 
Sigfrid Edströms, greve Clarence 
v. Rosens, och major Ernst Bred
bergs ledareskap; de finska ledar
ne äro överstelöjtnant K. E. Le
välahti, L. Miettinen, U. Kekko
nen och U. Peltonen. De sports
grenar som dessa grupper repre
sentera äro boxning, brottning, 
fäktning, simning, cykling, ritt m. 
m. De åtföljas av ett antal fram
stående tidningsmän vilka skola 
rapportera Olympiaden för sina 
respektiva tidningar. 

Svårighet vid urinering 
"Under tjugofyra år hade jag 

mer eller mindre svårighet vid 
urinering, men detta har försvun
nit efter en längre tids bruk av 
Dr. Peters Kuriko," skriver herr 
Henry Frank, Sr., i Dahinda, 
Sask. Denna förträffliga örtme
dicin förbättrar avföringsproces
sen, ökar urinavsöndringen och 
reglerar magen. Om den ej kan 
erhållas i edert grannskap, så till- .

1 skriv Dr. Peter Fahrney & Sons 
1 

Co., 2501 Washington Blvd., Chi
cago, Ill. 

-~~i~~~] 
So. K og ?de St. - Main 2655 ~ 

- Etablert 1882 - ~ 

........................... ,.,...,,...,, .............. ...-............................. . 

B. PAULSON 
Juvelerare 

1 :a klass urreparationer 

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

SKANDiN A V.i.SJI R.ES'.l'AURANT 
Mrs. Oluf Olson, Prop. 

"MARY'S LUNCH" 
1103 Tacoma Ave., nära llth St. 

1013 So. llth St. 

TEA'rER- YTT 
Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

BLUE MOUSE 
N ow Playing-

J ack Holt in 

".'.HA.I\.ER OF MEN" 

--25c ANY DAY ANY Tll\IIE-

FOX RIALTO 
Now playing: 

"Rebecca of Smmybrool• Farm" 

.y 

~i 

Sponsor, 
Soandinavian Hour 

K.V.I. 

KOSTNADEN 
De moment som be

stämma k o s t n aden 

för vår betjäning ha 

intet att göra med 

sättet för betjänin-

gen. Prisen variera 

visserligen, men själ

va sättet för betjä

ningen och vår per

sonliga omsorg är li-

vägande. 

C.0.L"YNN CO. 
MORTUARY 

'5Distinctive Gfuneml Service 
Pho11e:'Nai11 7745 

717 TACOMA AVE, 

r, 
\'I 

~ 
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.den .vanmäktiga ·.flickan,. som. I r.aktå···rsst. y ... rk. a .. är böjd för att se undvek att s~ p~ h.enn. e. - T~g 
de funnit vid faderns dödsbädd, rätt på saken? med er det nodvandigaste av mm 
och lagt henne på denna säng. I Hon förblev tyst. . hustrus linne och gångkläder; vad 

Den unga frun skakade p. lötslig.t - För övrigt .·nekar F. rans ti.ll hon eljest kan önska står när som 
som av feberfrossa. "Han dog av allt angående denne Wolff! Och helst till hennes förfogande. 

Av W. HEIMBURG 
ett ()lyckligt äktenskap," hade hon I hör nu, Gertrud, du har ju alltid Johanna såg skyggt på honom, 
en gång hört farbror Henrik sä- vaflt en förståndig flicka, vad har hans eljest så blomstrande ansik
ga - helt sakta. men hon hade nu farit i dig, att du skänker te var askgrått i kvällsbelysnin-

föregående. dag kommit till frun. 
Han gick in i hennes rum. Den 
milda violdoften, som hon tyckte 
så mycket om, slog emot honom, 
filten på schäslongen låg fortfa
rande så, som hon i morse lagt 
den., då flYon steg upp. Han kun
de icke härda ut, hans längtan 
kom honom att känna sig så be
klämd och hotade att göra honom 
vek. Ånyo gick han ner i träd
gårdsrummet. Ovillkorligen höll 
han den halvöppna dörren i han
den - där satt ju häradsdomaren 
vid bordet, dammig, med dräkten 
oordnad efter sin utfärd och glad 
i hågen. Men varför skulle 
också den främmande flickan hu-

(Forts.) 

,-- Gärna, Gertrud, sade han 
vekt; - förlåt mig min häftighet, 
vreden fick. överhand med mig. 
J'ag lovar dig, a.tt det icke skall 
ske oftare. 

Han teg o.ch väntade på, att hon 
skulle uttala sin bön. En stund 
var det tyst· emellan dem, därpå 
talade. hon långsamt, nästan otyd
ligt i sill fruktansvärda sinnesrö
relse: 

- Atergiv mig min frihet - det 
är ändå icke Iuöjligt längre att 
på detta sätt -

-- Jag förstår dig icke, sade 
han kallt, --'- vad menar du? 

- Jag lämnar dig allt, allt -
låt mig blott bli fri! Vi kunna 
ändå icke· leva samman mera, för
står du icke det? ropade hon ut-
om sig. 

- Tala sakta! befallde han och 
~tampade vredgad med foten. 
~Säg ja! bad den unga kvin

nan med nästan halvkvävd röst. 
det till-

den föga skugga, ekarna slå sist 
ut; späda och krusiga sutto de 
små löven på. de knotiga grenarna 
och utgjorde en förtjusande kon
trast till de mörka silvergranarna 
på andra sidan trä.dgårdsmuren, 
tillsammans med björkarias fina, 
ljusa bladslöja. 

Drömmande låg Skogsro i mor
gonens stillhet. De gröna persi
ennerna voro alla nerfällda, så att 
fönstren liknade sömniga ögon; på 
taket solade sig en flock duvor. 
Gräsplanen framför huset före
föll förvildad och skilde sig knap" 
past ·från· de gräsövervuxna gån
garna, som från gallerporten för
de upp till trappan. Från bygg
naden bredvid steg en lätt rök upp 
mot den blå. himmeln, och en katt 
satt hopkrupen på en träbänk vid 
sidan av ingången. Intet ljud 
runt omkring, annat än lärkans 
jublande drillar högt där uppe i 

ändå förstått det. större tro till vad den där gamla· gen. 
Mamma älskade honom icke, å'snan Wolff, som överallt har ett - Jag skulle önska jag finge 

mamma hade hållit av en annan, dåligt rykte, säger, än till. din ännu en halv timme på mig, herr 
och det hade hon en gång sagt egen man? Linden - jag skulle väl åtmin
:Q.onom, då de kommit i gräl med Gertrud grep hastigt i fickan st?.~e ~~ga fröken litet besked om 
varandra. "Med den andre hade och tog brevlappen.- där var ju mJolkkl;!.llaren. 
jag blivit lyckligare, honom höll beviset. Hon gjorde en rörelse, ,-- Fröken? Ah - jaså -
jag åtminstone av, men ~ han som om hon velat räcka fram den - Ja, den fröken, som sedan i 
kunde icke försörja mig!" - men nej, det kunde hon icke, går är på besök hos tant Rosa; 

Gertrud begrep nu allt· hon ha- hon kunde icke få fram den lilla hon erbjöd sin hjälp, herr Lin-
' . d d 0 l h"" d tt 0 d" f sera här? de pappas karaktär, hon var stolt. hand, som knutit sig om den. en, a 1on or e, a na ig run · 

0, dessa dystra år, då hon med - Ni skulle båda två gå varan- ~est bort. Jag vet el~es~ icke, hur Den hurtiga, mörkhåriga flic-
växande klarhet insåg, vilket sol- dra en smula till mötes, sade far- Jag skall kunna vara ifran. .. kan dukade just bordet. Hon ha-
sken som fattades i hemmet! "Ha- bror Henrik efter en stund; - ni Innan han hann svara, oppna- de bundit ett vitt förkläde över 
de jag; icke barnen," utropade han ha nu en gång gift er med var- des salsdörren sakta, . och .bako1:'1 den mörka klädningen, och bröst
en gång vredgad, "så hade jag andra ,och - au fond - vad be- tant Rosas. besynnerhga. hlla fi- lappen satt slät utan minsta veck 
för länge sedan gjort slut på elän- tyder det väl, att han gjort sig g~r sy~tes en brun:tt flicka .. med på hennes höga barm. Just nu 
det!" underrättad om dina omständig- roda kmder och bhxtrande ogon, ställde hon framför häradsdoma-

. .. • heter - ? som, när hon varseblev honom, rens nlats en liten tallrik med 
0 vilka helveteskval nar tva · d 1· f"" 1.. · · · 

.. ' . ' . H b .. t · ·· I ' gJor e en iten or agen mgnmg kallt kött och en ölbutelj bredvid 
manmskor, som av gudomhg och an av ro si'.5, nar rnn sag och strax därpå av den gamla da- .· -

·· kr l ·· h "dd h l t hennes dystra bhck. . hans kuvert. Hennes runda ar 
n:ans .. ig ag aro op~.mi a, e s - N f"" t"d .. d t . k , men presenterades som Redda mar tittade fram under de halv-
v1lle lagga en hel varld emellait u or i en ar e ic e sa Ström . .. , .. . 

• 1 o ·· d" t 1 o l" ktt' besynnerligt oni man - fram- · langa armarna, och J:iou log darv1d sig. -· var ig . mora is . • · F b d · f.. d .. . 
1 

·· . 0 

H d · k · t ··tt ·· stammade han vidare rans uga e sig or amerna, mot den trotte lll e vann.en, sa a e ic e pappa gJor ra , nar . · 

1 

. . .. 
h f. . .11 . t . . k ·b t f"" 11 _Det är J·u icke det icke det stammade ett par artiga ord och att alla hennes vita tand.er lyste 

an nv1 ig g1c or - or a - ' ' b d ··kt f"' tt h i·· 
t .d? · k d d t ·· • rt. farbror 1 Hör upp sade Gertrud a om ursa or a an am- fram. i . Men ac va e ar sva · · · • · .. 

' · ;- · · f.. t" d" · d nade dem han hade ett angelaget , att gå när man älskar älskar så! - .;a, Ja, Jag ors ar ig, 1 en ' . Till och med detta för att göra 
' ' t ·· · f t• ·· brev att sknva. . . ' . , .. . Hur? Kärlek och aktning höra punk en aro 111 run Immer om- .. . , trevligheten riktigt fullkomlig! 

Da kom en smart kvmnogestalt .. 1 .1 . b"ll . . b"ll . tåligare än vi och det med rätta - Det gor mig sa ont, klagade . .. . . 

den blå etern. 

• . va i 1op - in I nmg, 1n l nmg ' ' d . k Den fmge ata som v1lle! Och nu ga<;nde under ekarna. Hon gick 11 1 sarle farbror Henrik _Nå J·a J·ag tant Rosa, - att fru Gertru ic e .. . .. . 
, . . . .. a tsammans. .,. . · ' .. satt han dar uppe I soffhornet I langsamt, och hennes bbckar sva- anar att namnet Baumhagen åter ar hemma -- . .. . • 

d ·· t"ll · ·· ·· t .. d . ·· · l.. · · ' · · H · k d t'l'gt sitt rum. Ute foll varnatten pa, va e a.n .1 vans er over e gron- Hon blev p otsllgt ännu en ny- en gång kommer i var mans mun an mc a e o a i . . .. ... . d 
k d ··d · f··1·t · ·· t·11 d ·· · h ·· k 0 h H k t · och en flickrost SJong i kapp me s an e sa es a en, an i e gro- ans blekare; . on tan te pa, ur ·und2 r den närmaste tiden. Adjö - on ommer snar igen. sva- .. . . . . 

t ··d H ' t h 0 tt ·· h h h ·· k· ' d h d · b tt , naktergalen I vamngen munder. na ra en. on mas e. ava ga pappa alskat enne, oc on tan - Gertrud! Kan just icke säO'a att ra e an, re an 1 egrepp a ga. å · 
1
. 

1 
. h• 

0 
•• d t f" "kt t å • . , "' ' 0 H dd ' 0 t ··tt k Det m ste vara den ila svart a-en lang vag; e ma ans1 e s g te pa den hlla vaggan uppe pa det här besöket glatt mig. Måtte - m e a pa nago sa un- . . 

s. å trött ut, under ögonen lågo skräpkammaren därhemma. Gud tiden icke bli för lång för dig! de hjälpa er med hushållet, - riga Adelheid. . .. å 
d · · k I k t • bl t d ·· 1 ···d d l d ·· t ft Han reste sig forst, d asses-Jupa s uggor, oc 1 an en pa vare !ov, det var o t en rom, I dörren vände han sig ännu JO en gam a agens ros e er · .. 
h k·1··d · ·åt l"k d ·· · t• h l"k · h sorn stod framfor honom. ennes . a nmg var v . i som e en onskan, mgen mg - oc i - en gång om. onom. . . • . kl" få 

' h l h.. k" nk""ngo na som ··1 d f"" f .. 1. 0 
• • • k 1 .. 'd - Nu maste Jag ver igen· sma . a v oga s m a r , va - o, enna or ar iga an- _För resten kommer väl saken - Besvära er ic e. avvarJ e . F .. d 

d • kl .. d · · veta sannmgen, rans - ar u 
stucko fram under en gra a - gest! inför domstol; Frans vägrar att han. 11 · f"" h"" d? v d t• å? 

· H · k kt ·f t"ll H · k b t t"ll ·· h . d å .. 1 f"" e er Jag or axa . a s ar p . mngen. . on gic.. ra ram i on g1c or I sangen, on ersätta denna Wolffs fordran - Jag gor et s garna. or- .. d" h t ? D 
1
.
11 

• 
d d d b , .. · · · . Var ar m us ru . en i a z1-gallcrporten, .fatta e me e o e- var sa trott; hon lade huvudet Hon skakade på huvudet. säkrade fröken Adelheid blygt. .

1 
. d.. t. k h 

St · · · ·· d ·111 f t"'t l · d l d h"' d t · d d d t·· k t . • geners rnn ar nere, som yc s a - " .. r. ax. , om u v1 .. rams o - rnn s rn e an erna ag i e ros- mot kud arna, . rog upp ac e _Han kommer icke att vägra, Åter en stum bugmng a hans 
11

. ·f • k d . "B t 
1
,, 

t . h dl"" t d. t .. . d t• t•• h å 0 h set l l""t .. 0 h d"" ' t . . . fa it ran s yarna, sa e. or a . . e · on an . os , ...._ e ar eme an iga s angerna oc . s g pa u oc 1 s o · ogonen. c arpa ~ o- sade hon lugnt. - Men jag ber sida, och han gick med stora steg B t ? V d b t d d t? 
d. e.t. fattas oss två ting, blott två med något av ett barns nyfiken- do de ord i eldskrift för hennes dig farbror tag saken om hand ut ur rummet. Även detta! - or a · 

1 
a e Yd erF e · L' 

b t dl. h t. · f"' d · h h t. · · d .. ·t·11 · ·· f"" ··· ·· d l · d k · ·t ' ' .. . -Borta. upprepa e rans m-o e y ig e er - ortroen e oc . e , men ar 1 voro ogonen or SJals ogon, em 1on i ag s nv1 och betala denne Wolff för hans Hastigt skyndade han utfor 111-
.aktning! Om kärlek vill jag alls allvarsamma. Bredvid henne stod och lagt på hans skrivbord. Och besvär. la trappan ner i trädgården. Ännu den. ... , . .. 
icke tala mera. Du har icke varit en brun rapphönshund och vifta- hon viskade: "Var barmhärtig Hennes ögon fylldes plötsligt av en gång tog han fram det brev Det lJod sa. underligt, att van-
;Sann mot mig, Frans, du har be- de med svansen, i det han liksom och återgiv mig friheten! Sök ic- brännande tårar av. vrede. ur fickan, som han, om morgonen nen ryggade till~aka. , 
dragit mig och 11ar förlorat mitt frågande riktade sina klok~ ögon ke upp mig, låt mig få vara på _Skulle jag än vidare blanda samma dag hade funnit på sitt - Det har h.ant n~got, Frans 
förtroende. Giv mig nu min fri, på henne, men hon aktade icke på det enda ställe, som ännu tillhör mig i saken? skrivbord, och läste igenom det. --:. gun::man, dm svarmor, har 
het, jag ber dig för Guds skull, djuret, som så troget följt henne. mig!" . Den gamle herrn var på det Det var icke de vanliga prydliga st~llt till alltsammans. 0, dessa 
giv mig min frihet! . Hennes tankar voro blott upptag- Den gamla frun kom med varm pinsammaste berörd. bokstäverna; det var hårda, fasta kvmn~r!. ., .. ·', . 

Och då han foke svarade, tala- na på ett håll. . . .. mjölk, och hon drack. Hon ville -Jag ber dig därom, farbror, skrivtecken, som dock i sin stel- - NeJ, neJ · - Den dar lustori-
(le hon vidq;re, och orden kommo ·Hon hade aldrig åter vant har sova, sade hon därpå, men hon innan det blir allmänt känt i sta- het vittnade om det tvång brev- en med Wolff. . .. , 
nästan brådstörtat: . . . sedan den dagen, då hon .. i för- kunde icke sova. Hon lyssnade den! skrivarinnan måst ålägga sig. - Honom s~?la v1 val fa bukt 

'-.-Jag vet ju, att jag icke har tvivlad ångest sprun~t hit för att alltjämt, trodde sig oupphörligt En snyftning kvävde hennes Allt blodet strömmade till hans med, Frans, trostad~ han, - .och 
l}ågon rätt inför lagen; åt en ~.komma för.sent; Annu var allt höra hästtramp och rullandet av röst. hjärta. hon skal~ komma tillbaka'.. ma~te 
:\tvinna, som oegär sin frihet och som då, lika övergivet. Hon di0 og en vagn. Ack, blott icke det! Ja, tror du icke, mitt barn, "Det måtte väl reda sig!" komma til~baka. Man ~ehover ic-
~cke har några andra skäl att an- i klocksträngen, vad den gick Timme efter timme förgick, hon att det redan viskas så smått Han stoppade brevet på sig och ke ens fraga henne darom. Men 
!öra än .att man ljugit för henne, trögt! Ja, den. hade ingen an- låg orörlig; hop hade icke längre härom? Hm! - Välan, jag skall tog ett annat, som han för en det dummaste av .~l.lts~mmans var, 
~er man på sin höjd. Jag kom- nans hand rört vi~. v.arje vå~ mod att. stiga upp. Varför kan göra det, redan av pur egoism, halv timme sedan fått genom ett att hon rym~e .hanfra1::. 
'.!ller därför till dig som en bcd~ och varje höst for visserligen Sofi man ir:ke dö, när ·man vill? Mid- Gertrud. Tror du saken är mig ilbud. Och han ~orJade be.ratta om en 
~ande, var så hederlig och låt. mig pliktskyldigast hit .. ut för att dagsklockan i byn hade just lju- likgiltig? 0, sådana stora drop: "Jag kommer just från Wolff, pro.cess av hknande art, som han 
!å. gå min väg, jag_ kanicke ut- piska möble1·na och lufta rummen, dit, då kom en vagn, och strax par! Men då lovar du mig också hos vilken jag ville försöka ordna nyh'.Sen haft om hand. 
närda att leva tillsammans med men eljest ingen. . Fru Baumha-

1 
därpå hördes. steg i trappan. att låta udda vara jämnt? Icke er fatala angelägenhet. Den he- Lmd'.'m s~rang up~. .. 

dig i .misstroende och - och --,- gen hade från första ögonblicket Gud vare lov, det var icke han! sant? Du kan väl ändå icke löpa dersmannen är tyvärr sedan i går - Lat mig bara shppa hora ta-
- Kom, Gertrud, sade han· nu förklarat· denna sin mans idylliska - I detsamma stack farbror Hen- ifrån honom! sjuk i tyfus och för ögonblicket las om lagen! sa?e han bar~k.t. 

:vekt,·-· d]l är sjuk. Kom in och nyck för en galenskap, och Jen- rik sitt bekymrade ansikte in ge- Tårarna i hennes ögon tycktes ur stånd att underhandla med nå- -;:- T.~or du, att Jag ~kulle vilJa 
upprepa detta för mig inne ännu ny kallade landställte för "Grill- nom dörren. formligen stelna. gon. Jag beklagar, att ni råkat aterfora henne m~d vald? 
en gång; kom! borgen." Hon hade varit där en -Verklig()n! sade han, - här -Nej, sade hon, _ men vi i händerna på just denne man, och -Men om hon icke kommer av 

-. ·S··· J.·uk.·. · -.. ·· .. ja. ! Jag. s.ku· ll·e· · ön- g.å.ng., men g.jo. rde det aldrig o·m.. är du! - Men··· varför, barn, var- skola komma överens om att skil-1 jag kan icke förstå, att ni icke Frans? sig själv, 
--Hon 

blott. 
s.ka jag finge dö, viskade hon. "man förgicks av ledsnad bland de för? jas. ställt honom tillfreds. Så snart 

Därpå blev hon plötsligt lugna- stumma träden!" . · I . Hon hade. stigit upp och stod nu _Är du förryckt, barn? utro- denne gentleman kommit på be-

kommer, svarade han 

re och följde honom in i huset. Slutligen gav klockan ett svagt framför den lille herrn. pade den gamle herrn, alldeles nen igen, vill jag i släktens in-
Han öppnade dörren till sitt rum, ljud ifrån sig. I detsamma hör- - Du har svar med åt mig, far- mörkröd i ansiktet. tresse och framför allt för min Wolff? ... .. . 

Och den där hedersmannen 

· bon gick också in, men .gick has- des ett rasande hundskall i huset bror? Hon vände långsamt sina blic- brorsdotters skull taga mig frihe- Fra:,s bJod vanne~. en cigarr. och 
tigt genom det in i. sitt . och ka- intill, och en kvinna på några och - Javisst! Men jag skulle kar från honom. ten i tysthet ordna saken, och jag tog ~Jalv en, men tande d~n icke, 
stade. sig på sin schäslong,. drog femtio år, i stubb och rödblom- hellre vilja göra vad annat som ..,..-- Han har ju blott velat åt ber er icke genom någon eder I och i det han åter satte sig, sade 
den mjuka filten över sig och slöt mig nattröja, kom ut ur byggna- helst! Hur kan det komma sig, mina pänningar, må han behålla åtgärd försvåra ställningen för oss han: . 

0 
• 

ögonen. Frans ·stod rådlös fram- den. Stel. som en vaxbild såg hon att ni, mitt värda herrskap, ut- dem, ljöd det sakta i hans öra. _ alla. Ni har dock en viss hän- .. - O~h de~ fragar du'! H~r Jag 
för henne. .. . . ·. på den unga damen, därpå slog valt mig till överbringare av edra Jag var blott en bisak, jag - syn att taga! v~! nagon~m mottagit sadana 

'-'-- .T(lg skall ställa o:rn litet te åt hon ihop händerna och sprang till- I älskvärda budskap? _Ah, det är blott den första Får jag som en gammal man tJanster,. Richard? • .. . . 
~ig, sade den unge mannen. vän- _baka in i hus~.t med de sla~ran-1 Han kastade sig på .soffan, så ömtåligheten, sade farbrodern lug- giva ~r ett gott råd? Jag ser -NeJ, m~n v~rpa stodJer sig 
hgt. de tofflorna for att genast ater- att det riktigt knakade i den gam- nande. för mm del mycket tolerant på karlen egenthgen ·• 

Hon såg så outsägligt olycklig komma med en nyckelknippa. la möbeln. -Känner du mig så föga? denna angelägenhet, men en kvin- Frans ryck~e pa axlarna. .. 
µt, .där hon låg, och ,de långa - Barmhärtige Gud! sade h<;in -Har du ett glas konjak här? frågade hon och rätade upp sig i na bedömer den annorlunda. Till- . - Jag har JU :·ed.an talat om for 
()gonhåren föllo som svarta skug- andlöst, i det hon öppnade, - det frågade han. - Det här slår sig hela sin längd; hennes förgråtna stå då öppet sanningen för er lil- dig, att han, da Jag kastade ut 
gor .ned på hennes bleka ki:µder. hade jag aldrig drömt om - fru på magen på mig. ögon blickade med en hemsk be- la kränkta hustru - det torde, så- honom, .sad~, att .. han nog .. skulle 
Hon måste hava lidit förskräck- Linden! Nådig frun har tagit sig Hon skakade stum på huvudet slutsamhet i hans. dan hennes karaktär nu en gång skaffa sig ratt. :"qr r~sten ar den-
ligt. en morgonpromenad? Jag trodde och såg på honom med sina sorgs- Den lille herrn drog skynd- är, vara det enda, som kan förso- ne gentleman s.iu.k, ~~Ilade. h~n. 

G• t·11· ·· G ·t d ·b d · · tt · • k 11 k a· ·· . . h d J '11 ·· -Ah det var JU forarO'hgt. sa-- a 1 ·. sangs, er ru , a nog, a m en gang s u e . omm na ogon. samt 1gen dörren efter sig; det na enne me er. ag v1 garna, .. ' · "' 
.han ängsligt, -det blir då. bättre, hit med er herr man -,-.,. nu kan Jaså, sade farbror· Henrik föreföll honom. som hade hans redan av lätt förklarliga skäl, gö- de haradsdomaren. . 
och i morgon tala. vi med varan- man se - men det gläder mig! vresigt. - Han låter hälsa dig, avlidn<0 broder sett på honom. I ra allt för att framställa denna Han t~~tnade gei~ast, ~y 1 .. det-
dra ö:rll saken. Och hon sprang förut och öpp- att om det kan göra dig något den obehagligaste stämning kasta- tråkiga historia i en så mild da- samma lJod den fylhga fhckrosten 

- Jag stannar här, svarade hon nade dörren till villan. nöje att stanna här, så skall du de han sig i vagnen. Tunnor tu- ger som möjligt för henne - " upp: 
:l.'ast och vände .huvudet mot väg- -Allt i ordning. fru Linden; icke genera dig. san, i vilken obehaglig situation "Hänsyn!" mumlade han, "hän- Du gav mig, ack' så mycket: 
gen. . ·. . . min man har alltid sagt: "Tro Hon ryckte märkbart till. han råkat genom sin godmodig- syn till familjen!" sade han skrat- clu skän!{te mig ditt hjärta, 

Då brast hans tålamod. mig," har han sagt, "en vacker -:Ja, sådan var meningen - het! tande och gick hastigt ut i den men toq. igen di_n ~il.va .-:-
. · ·•·t k · d d" d. d · k · å h • d f'" f" b""tt d h t"llt d k . . och sankte nug i smarta. -- . .!i· s ogen me 111 umma ag ommer nog n gon av err- sa är unge ar, or a ra e an Gertrud var ensam. Ett ögon- I agan e s ymnmgen. i'i'llf > • · 

halsstarrighet! utbrast han Nred- skapet hit." och torkade sig över pannan med blick i;åg hon efter honom, där- Vad skulle han väl göra hemma •U - Det måste vara riktigt svårt, 
rs-at. -- Tror du det är en dum Och den klumpiga människan näsduken. - Linden talade egent- på slog hon förtvivlad händerna i de tomma rummen, vid det en- Frans! viskade vännen efter en 
pojke som står, framför dig? Jag sprang åter uppför trapporna och ligen mycket litet, fortsatte den för ansiktet och kastade sig ned samma bordet och med hjärtat stunds djup tystnad. - Mycket 
skall visa dig, hur man upp- öppnade ett rum.. gamle herrn, - han var på sitt på den lilla soffan och grät. fullt av agg? Alltsammans var svårt - jag menar: att träffa 
foli!trar trotsiga ba}'n ! - Allt är som det varit - där lugna sätt mycket ond över din --- ju barnsligt, dumt egensinne a,v det rätta hos kvinnorna. Hur 

Han vände sig och gick ut, i står er säng, och där äro böc- flykt; emellertid visade. han icke Det led mot aftonen. Frans henne - och intet förtroende! skall du väl göra? Skall du vara 
det 

1
han häftigt smällde igen dör- kerna, det är blott granarna och vad han kä~ner. Han ville icke Linden gick uppför trappan, ställ- Hade han väl förtjänat, att hon sträng eller mild? Skall du skri

ren efter sig. bokarna utanför fönstren, som hindra dig, sade han; med våld de sig på terrassen och visslade genast bröt staven över honom va ett hårt brev eller skicka en 

solstrålarna 
vuxit. släpade han dig icke tlilbaka till gällt ut i trädgården. Han vänta- utan att höra honom? Nej, hon dikt till henne? Def är verkligen 

Den unga frun nickade. sitt hem. Han skall skicka Jo- de ännu en stund, därpå skakade måste sluta upp med detta trots, en så vacker afton nu, att jag 
---'-Skaffa mig litet varm mjölk, hanna till att passa upp dig, och han på huvudet: hon måste återkomma, men - 1,själv kunde skriva vers. Hör du, 

sade hon rysande, -:- meri så fort för övrigt hoppas han kunna upp- - Hundrackan har sprungit ef- · förtrollningen var bruten, doften, Frans, låt oss tända lampan och 
som möjligt, fru Rode. "'ylla alla dina. önskningar-. Sj1i.lv ter henne, sade hem sakta, - tiii glansen borta! läsa tidningar! 

- Strax, strax! skulle han nog inrätta sig, och - och med ett sådant djur tar parti Det var redan mörkt, då han - Richard, sade den unge man-
Och den gamla skyndade ut; du skulle förmodligen snart inse emot mig! - återvände från sin promenad. Jo- nen högt och reste sig upp, - om 

Gertrud hörde slamrandet av hen- ditt misstag. . Han. gick åter in i salen och hanna var borta. Husan, som du vill giva mig ett gott råd be
nes tofflor på trappan dö bort "---Ja,. slutade farbror Henrik, stötte därvid på Johanna, som han träffade i korridoren, berät- träffande Wolff, så vore jag tack
och ytterdörren tillslutas. Nu var - så långt äro vi komna, och sysslade vid buffeten. tade, att hon tagit med sig sitt sam, men min hustru vilja vi läm
hon ensam • nu skulle jag av dig vilja veta, - Om en timme far ni således barn och en koffert full av klä- na ur spelet. Det är min ensak! 

Hit in i detta rum hade de bu- om du icke med din vanliga ka- till Skogsro, sade han, i det h.an 'der och linne samt de böcker, som (Forts.) 




