
de borgerliga partierna 
som socialdemokraterna hävda 
att en fredlig lösning av Ådals
konflikten är ett samhä1lsin'-

(:För P. S. Posten från S. A. N.) 

Tio mil på jämna marken är i 
dessa dagar med snabbgående 
automobiler och järnvägståg ic
ke ett långt avstånd, men 10 mil 
rakt upp genom luften och över 
den, är något värt att fundera 
på. För första gången i histo
rien hava mänskliga varelser 

.. . uppnått en sådan höjd od1 le-
Stockholm i maj.-För forsta vat för att berätta historien där

gången i svensk arbetarrörelses' om. 

historia har en sträjk krävt of- Två tyska vetenskapsmän, pro~ 
fer av· människoliv. Kristihim~ fessor Auo-ust Piccard och Char
melsfärdsdag, torsdagen den 14 les Kipfer~ som vetgirigt ville ha 
maj, blev ett demonstrationståg reda på förhållandena i rymdre
av Ådalsarbetare på vägen mot gionerna som omgiva jorden, 
en. sträjkbrytarebarack i Lu~1d_e gingo nyligen upp, med .en jätte
beskjuten av till de arbetsvi~l~- stor ballong, 100 fot i diameter, 
gas skydd utkommenderad mili- som bar under sig en förseglad 

,tär, varvid fyra deltagare i ~e- aluminium glob, 7 fot i diame-
111(')nstratione11 och en ung kvm- ter. I globen, som var försedd 
na i en närliggande gård döda- med oxygen för producering av 
<les och ett halvt dussin perso- artificiel luft, togo de båda män-
1ier sårades. nen plats, och så bar det upp 

Huruvida militären använde o·enom luften, bort över jorden 
större våld än nöden krävde och ~rnt azurblti skyar hän genom 
om de fokala myndigheterna vi- rymden. 

sat. brist på förutseende,, klokhet Ballongen med dess människo
och initiativförmåga, då det gällt frakt nådde en höjd av ·52,000 
att upprätthålla lugn och ord- fot, ungefär 1.re mil högre upp 
ning inom det av sträjken ·be~ i rymden än som förut upp
rörda distriktet. är ännu icke nåtts. Efter där verkställda rne
fastslaget. Att de lokala . myn- teorologiska observationer sked
digheterna icke varit sit~tat~9- de nedstigandet till jorden Jycke 
nen vuxna hävdas emellertid ic- · ligt och väl. 
ke endast av den socialdemokra~ Att betvdande resultat vunnits 
tiska och k~mmunistiska pressen i vetensk~pligt avseende är o-
1.1tan även av det stora flertalet tvivelaktigt, men mången torde 
borgerliga tidningar .. ·. . stå som en tvivlande Thomas, 

Sedan lång tid har en löne- då prof. Piccard förklarar, att 
konflikt pågått vid vissa av trafik och transport vid sådan 
Månnakoncernens pappersmas- höjd skall spela stor roll i fram
sefabriker, vilka icke äro an~lut- tidens aviatik. 
rta till Svenska arbetsgivareför~ Prof. Piccard menar på att 
eningen och som vägrat bevilja framtida trafik till ansenlig del 
sina arbetare samma ekonomi- kommer att ske i lufttäta cylin
$ka förmåner, som i övrigt gäl-1 drar eller glober, försedda med 
la inom denna industri. När ett. artificiella medel för inandning, 
antal professionella sträjkbrytaJ I och att i vad han ben~imner 
re, vilka någon månad tidigare 
givit upphov till häftiga upp
tråde1i i Halmstad, nyligen an~ 
lände till Lun.de i Ådalen för 

(Forts. sid: 8) 

Chicagoborna vägra betala 
sina skatter 

står f. n. inför en 
svår kris, i det att en mängd 
skattebetalare därstädes "strej
kat" och vägrat att betalå skat
ten. Det är ingen liten "strejk," 
ty den omfattar hundratusentals 
stadsbor, Den 15 maj var det 
sista dagen då Chicagoborna 
kunde erlägga skatten för 1929 
utan. att behöva erlägga straff
avgift, men fastän skatten för 
ovannämnda år uppgick till 
sammanlagt 274 miljoner dol
lars, inf.löt. mindre än ett hundra 
miljoner. Något dylikt liar al
drig förut inträffat i någon 
stads historia här i landet, och 
stadsstyrelsen · i Chicago har till 
följd av "strejken" fått ett nytt 
svårt problem att brottas med. 

Väldiga luftmanövrar ha 
försiggått i östern 

"stratosfären," det är regionerna 
ovanom jordens ordinära atmos
fär, det skall bliva möjligt att 
fara från väster till öster med 
en hastighet av tusen mil i tim
men. Detta på grund av frånva
ro av luftmotst;'\ncl eller friktion. 

Men även om denna bebådade 
hastighetstrafik 10 mil uppe i 
rymden kunde bliva en verklig
,het, så framställer sig dock frå
gan: vad skulle det tjäna till, 
vad praktisk nytta skulle vin
nas? Visserligen är det ett 
mänskligt önskemål att "komma 
sig högt upp i världen" även
som att fara från den plats, där 
man är, till någon annan, ofta 
sak samma vilken, på kortast 
möjliga tid. Men det· kan ifrå
gasättas, om mänskligheten är 
lyckligare då den ständigt är 
stadd på rusningsfärder, än då 
den stundom "tager livet lugnt" 
och njuter en viss grad av le
dighet och hemtrevnad. 

Gandhi nödgas ändra 
sitt beslut 
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LINDBERGH-PARET BE- DOMARE-KANDIDAT AN- PANAGEE MOT DEPRES-IVASADAGEN DEN 1 JUNI 
BÅDA FLYGNING KLAGAD FöR MORD SION OCH ARBETS- Nästa söndag, den 7de juni 

blir den stora mönstring~dagen, 
då Vasa medlemmar i hela nord
västern samlas på därtill utsed
da platser för att fira den år
liga festlighet, som genom di
striktmötets beslut fastslagits, 
och som går under namnet Va
sadagen. Det är inte endast or
dens medlemmar, som av re.spek
tiva komiteer hälsas välkomna, 
utan den svenska all~änheten 
inbjudes att taga del ifestlighe
terna och på samma gång få en 
liten inblick i det arbete som 

öVER PACIFIC För något över två veckor se- LÖSHET 
Över st e Charles Lindbergh 

tillkännagav i torsdags officiellt 
att han och Mrs. Lindbergh äm
na flyga över norra Pacific ocea
nen och därefter företaga en rcs
tur genom Japan och Kina. Han 
sade <~tt flygningen kommer att 
ske på sensommaren, men att 
planerna för färden ännu äro i 
sin linda. ·Han har dock be-
stämt sig att flyga längs Cana
das västra kust och därefter ta-
ga rou 1.en västerut 
nordlig breddgrad. 

på någon 
Även att ic-

ke göra några långa hopp över 
vattnen utan korsa oceanen nära 
Bering sund, som blott är 56 
mil brett. 

Lindbergh sade även att pla
nerna för visiten i Orienten än
nu äro obestämda och att det 
är oavgjort huru länge de kom
ma att stanna borta ävensom 
huruvida de skola återvända med 
flygplan eller med ocean i'tngare. 

Tillkännagivandet har väckt 
stort uppseende över hela lan
det, och flygexperter förutspå 
enhälligt att elen nära 5,000 mil 
li\nga färden med Linclberghs 
kända skicklighet troligen skall 
bliva lyckosam. 

dan mördades två framstående 
män i Los Angeles, Ca!., nämli
gen Charles Crawford, en ledan
de politiker, och Herbert Spen
cer, en tidningsutgivare. Båda 
blevo ihjälskjutna i Crawfords 
kontor. Det fanns inga vittnen 

Tidningsfursten ·William Ran
dolph Hearst framlade härom 
dagen denna vecka i en lång 
rundradio kommunikation inför 
den amerikanska publiken sina 
åsikter om landets. ekonomiska 

till tragedien, men det uppdaga-1 och industriella läge, om orsa
des att en ung man David Clark ken till och botemedlet mot rå
varit på besök i kontoret någon 
gång under eftermiddagen då 
mordet förövades, ehuru det icke 
kunde konstateras att det var 
just då tragedien utagerades. 
Ehuru Clark förklarade sig o
skyldig, blev han dock arreste
rad oc:h sedermera frigiven mot 
$100,000 borgen. 

dande depression och arbetslös
het. Framställningen är grund
lig, helt och hållet avvikande 
från den alldagliga slentrianen 
och därför så mycket mera be
aktansvärd. I största korthet 
vilja vi meddela huvudpnnkter-

bedrives av orden. 

Det torde knappast f,innas en 
svensk i Amerika. som ej har 
sig bekant, att Vasa Orden exi-

na. .. .. sterar, och att den arbetar för 
Mr. Hearst f~.rklarar ~t~ $.;,- att hjälpa medlemmarna vid 

Clark är en bemärkt advokat, 000,000,000, det ar fem b1lhon:r, sjukd0m och nöd, men det oak
och har i åtskilliga år varit de- med snaraste utlagda av regerm- tat står det stora flertalet ännu 
pnty distrikt advokat. Han upp- gen och använda för arbetssys- oförstående när det o-äller att i 
trädde vid valet förra veckan :elsät~.ning oförd~öjligen skulle någon må~ söka be~rygga sin. 
som kandidat för det municipala aterstalla prospentet. existens i händelse av sjukdom. 
domare-ämbetet i Los Angeles. Han påyrkar att regeringen Nu. mer än någonsin förut, är 
Oaktat anklagelsen mot honom lånar denna väldiga summa, och inbördes hjälp nödvändig föt att 
fick han 53,651 1·öster men be- icke anskaffar elen genom taxe- kunna uthärda i kampen för till
segrades dock civ en sin mot- ring, ty säger han detta är icke varon, i synnerhet när sjukdom 
kandidat som fick 75,011 röster. rätta tiden att reducera den na- inträffar. Vasa Orden iir orga

tionella skulden genom nya skat- niserad för att mot den lägsta 
tepålägg, vilket blott skulle för- möjliga avgift söka fy Ila ett lJe
värra situationen. " hov i den riktninge11, . och den 

DÖDAR TVÅ BARN OCH 
HUSTRU 

Det ekonomiska hopfallet till- har under loppet av trettiofem ·år 
Ett gräsligt familjedrama ut- skrives överkapitalisering och in- inbjudit män och kvinnor av 

agerades i lördags natt i Port- dustriens uraktlåtenhet att giva svensk härkomst till medlem-
U-båten "Nautilus" land, Ore., då H. Armoncl un- arbetet dess beskärda del av den skap. Genom energiskt och 

startar sin färd der rusets inflytande dödade si- ökade vinst som prosperiteten uppoffrande arbete från medlem-
-- na två barn, 8-i\rige Ivan och medbragte. marnas sida stå i dag omkring 

lJndervattensbåteri "N autilus" j 6-åriga Jane. Han begick dådet I Om b~teme.dlet sä~er. Mr .. H., 80,000 svenskar samlade inom 
med Hubert \i\!ilkins nordpols- med horribel brutalitet. Han, att en g1gant1sk bev1Ilnmg, icke denna organisation. Detta är 
expedition ombord avgick elen 3 drog vattenslangen frlm träd-

1 
en "dole" eller barmhärtighets- förhållandevis ett gott resultat, 

juni från New London, Conn., gi'trden in i sängkammaren och gåva, av regeringen för syssel- men dock icke tillfredsställande 
till Norge för vidare resa till forcerade ändan av slangen med sättni11g av enorma arbetskraf- om vi beräkna <let stora antal, 
Spetshergen. Från Providence- vattnet påskruvat in ·i barnens ter enligt goda tiders löneskala som ännu ej tillhör någon svensk 
town styres kosan till Bergen, munnar. Därefter rusade han skulle icke blott stabilisera lö- sammanslutning. 
där de oceonografiska förråden mot sin hustru, då hon hemkom nerna utan även omedelbart Ni hjälper eder 
tagas ombord. - Besättningen från sitt arbete, och dödade hen- sätta i rörelse maskineriet för (Forts. sid. 

själv rne?t, 
8) 

bestär av 20 man under befäl ne med bajonettstötar i bröstet. prosperitetens återställande, för-

a'.' kommendörkapten Sloan Do- Han försökt~ .. begå sjä~_.vm. o~cl _utsa:t doc~ a_tt . regerin~e~ f~r-, Kiv mellan katoliker och 
nanhower. men blev avvapnacl och ford till brukar bev1I111111gen och icl,e s1t- fascister 

fängelset. ter på elen som en lurad höna 

Skeppsredarna vill ha 450 
nya fartyg 

Förenta Staterna borde ome
dell:fart igängsätta arbetet pi\ 
450 nya fartyg framhåller lan
dets skeppsredare. - Detta är 
nödvändigt för att Amerika skall 
intaga en behörig plats bland 
andra nationer. - Regeringen 
fi\r alltfort understödja skepps
byggnaderna eller ocks11 kom
mer 'landets skeppsvarv att å
tergå till overksamhet. 

Med regeringens bistånd byg
ges för närvarande 26 nya stora 
ångfartyg för ti1 kostnad av 126 
milj. doliars. 

En som går 4,500 mil 

Danske journalisten Peter Nis
sen har uppenbarat sig i Malmö 
för att representera sig som "år
hundi·adets globetrotter." Han 
säger sig nämligen vara den en
de kvarvarande av från början 
tolv gentlemen, som för. sex och 
ett halvt nr sedan gåvo sig av 
friln Paris på en tur genom fler
talet jordiska länder, utgörande 
en sträcka av sammanlagt 45,000 
km. Två av de tolv ha avlidit 
och nio ha. tappat sugen, varför 
Peter Nissen numera är ganska 
säker om att vinna det för tu-

på ett pon;linsägg. 

Antalet arbetstilfällen Prosperitetens grundval är pu

ökas sakta (Forts. sid. 8) 

Mussolini upplöser en del ka-

to1ska föreningar, som 

stå honom emot 

Arbetsministern Doak ~·appo. r-1 Radiotrusten råkar ut för 
terar, att antalet arbetst1llfallen trustlagen 
i landet ökats något litet under 
månaden maj. Men det går 
skäligen sakta. 

Det har en tid rått ett sp~i nt 
förhållande mellan katoliker och 
fascister i Rom. Den 26 maj 

Ruskig belgisk trafik över 
Kanalen 

Den stora radiokoncernen Ra- framlades anklagelser for pilve
clio Corporation of Amerita har i stolen, att katolska studenter och 
dagarna av appelationsdomstolen medlemmar av Vatika11ens per
i Philadelphia dömts att till ett sona! blivit misshandlade av 
antal fristående radiofabrikanter fascister. - Samtidigt kommo 

, utbetala en summa av 10 rniljo- fascistiska motanklagelscr, gå-
Ett belgiskt konsortium, som i ner dollar för brott mot anti- ende ut på att åtskilliga katolska 

myndigheterna hittills inte lyc- trustlagen. präster i sina församlingar öppet 
kats uppspåra, har skaffat sig en Radio Corporation, som är in- protesterat mot premierminl'stern 
inbringande sysselsättning, som nehavate av ett stort antai ra- Tvlussoiinis regim. Det spända 
består i att uppgräva lik från diopatent, har begagnat sin förhållandet mellan iVatikanen 
slodatgravarna i Flandern och maktställning till att vägra till- och fascistregeringen ökades ny
smuggla in dem i England till verkningslicenser för radioappa- ligen, då köraren av en post
de fallnas anhöriga. rater, såvida icke licenstagarna vagn, tillhörande Vatikanen, blev 

De östra staterna ha fått be
vittna väldiga luftmanövrar den 
senaste veckan. Dessa började i 
Chicago senaste torsdag samt 
fortsatte i New York och Bos
ton i lördags och måndags. -
Ca. 600 järnfåglar och 1,400 
man, tillhörande den första di
visionen av Förenta Staternas 
luftarme, redo att sprida död 
och förödelse över en angripande 
fiende, seglade i sluten ordning 
fram i luften medan miljoner 
n1änniskor på marken betraktade 

Den indiske ledaren Mahatma 
Gandhi låter nu förstå, att det 
näppeligen blir något av med 
hans påtänkta resa till London 
för att deltaga i Indiakonferen
sen där nästk. november. Han 
har nämligen kommit på det 
klara med, att det blir omöjligt 
att uppnå enighet mellan hin
duer och muhammedaner om de ren av Le Petit Parisien på sin 
politiska krav, som där böra tid uppsatta priset av ::00,000 
framläggas. Han inser att det francs. Nissen har t. o. m. sex 
skulle bli gagnlöst att' deltaga månader till godo och inte mera 
i konferensen, om han ej un- kvar av vägen än 2,000 kilome
derstödes av eniga folkgrupper. t~.r. Han har gått tilJ fots hela 

Medan både franska och a- förbunde sig att använda radio- överfallen och misshandlad a~ 
merikanska familjer kunna få rör av Radio Corporations egen fascister, emedan han uraktlåtit 
sina fallna släktingar uppgrävda, tillverkning. Då utan dessa li- att stanna sin vagn under en 
har engelska krigsdepartemen- censer så gott som inga radio- fascistparad. Vatikantidningen 
tet vägrat att lämna dylikt till- mottagare kunna framställas i "Osservatore Romano" omtalar, 
stånd. - Krigargravarna skola Förenta Staterna, har förfa- att fasciststudenter uppbriint ett 
bevaras som de äro och alla an- ringssättet hotat att lamslå alla _antal exemplar av det m111111H'r 

sökningar om dispenser ha hit- enskilda fabrikanters p ro duk- av tidningen, som innehöll ett 

tills av~öjts.. Det bel~iska bola- ti~n, oc~ des
0

sa ha på gru~d j t~l av påven till katolsk·a· nniver
get graver nu upp liken trots harav vackt atal mot Rad10 s1tetsstudenter. - De skulle ha· 
myndigheternas förbud och an- Corporation med angivet re- tänt eld pä dem utanför univer
skaffar, där så låter sig göra,. be- sultat. sitetet i Rom under :.1trbpcn: -
vis för likets identitet. Trans- Saken förefaller egendomlig Ned med påven! Död ttt påven! 
porten till England sker pr mo- men sammanhänger sannolikt Späningen mellan katoliker 
torbåt och har man väl fått li- med bestämmelserna i trustla- och fascister ökades den 30 maj 
ket in i landet, placeras det i gen. Här i Amerika har man då premierministern Mussolini 
en vanlig koffert, som därefter nämligen i största möjliga mån beordrade, att alla organisatio
inlämmas i en reseffektinlämning sökt skydda den fria företagsam- ner, tillhörande "Catholic Ac
vid någon station. Släktingar- beten och gynna dem, som vilja tion" skulle upplösas samt alfa 
na erhålla kvittot och få sedan starta nya företag, även om des- katolska klubbar i Rom upp
själva ombesörja resten. Man sa från begynnelsen äro små. De stängas och likaså tre lekplatser 
antager, att ett hundratal lik på' stora trusterna anses utgöra ett i staden, som understödjas av 
detta sätt transporterats över hinder för denna fria handel, den amerikanska katolska före
Kanalen. Sannolikt låta de an- varför i amerikansk lag finnas ningen "Knights of Colum bus." 
höriga begrava den döde i sin inryckta vissa hes tå 111 n1f"lser, Påföljande dag . förelwrn 'flera 
privata park eller trädgård och j som kringskära deras möjlighe- bombexplosioner i närheten av 
röja inte sin hemlighet för nå-1 ter. För Öv·rigt är amerikansk katolska kyrkor i Bologna, var
gon. Kostnaden för att få ett finansrätt mycket invecklad, och vid en polisman dödades och ett 
lik upgrävt och innsatt på en I liksom i England äro straffen par andra skadades. Egendoms- . 
reseffektinlämning uppgår till I för ekonomiska försyn clelser förlusten var obetydlig. Schis-

skådespelet. 
Pacifisterna New York i-

vagen, utom då han måste be-

Val till isländska alltinget g:gna ~ärja eller båt någon 
12 juni gang, vilket han haft lov till. 

-. -- Han har hela tiden levat på 
Valen till det isländska all- I vad han under vägen själv kun

tinget skola hållas den 12 juni. 
Som följd av de demonstratio" 
ner och .andra oroligheter, som 
ägt ~um, avvaktas dessa val 
med' ·spänt intresse. 

nat förvärva, och en bra slant 
har nog gått åt, eftersom han 
bl. a. enligt egen utsago slitit ut 
129 par skor. och 13 kavajer un
der strapatserna. mellan 5,000 och lQ,000 kr. mycket hårda. men anses allvarlig. 





SVERIGE~NYHETER 
SKARABORGS LÄN 

Skövde bar fått >S.tadsbibliotek. 
Skövde har i dagarna fått ett 
dagligen för allmänheten öppet 
stadsbibliotek, inrymt i gamla 
läroverksbyggnadens andra vå
ning. Bokbeståndet uppgår f. 
n. till omkring 9,000 nummer. 
varav omkring 300 band refe
renslitteratur. I dagarna sker 
nyinköp av skönlitteratur för ett 
belopp av 3,000 kronor. Till bib
liotekarie har med skolöversty
relsens godkännande antagits fi
losofie kandidat R. Ljungh, för
ut vid stadsbibliotcket i Stock
holm. 

Ett synn€rligen märkligt rätts
fall har avdömts inför Södra 
Vadsbo häradsrätt. En man, Jo
han August Karlsson från Ler
dala, som gjort sig skyldig till 
olaga tillverkning av spritdryc
ker, dömdes för detta till tre 
månaders fängelse och 1,500 kr :s 
böter samt förpliktades att ut
ge 399 kronor i tillverknings
skatt. Då Karlsson emellertid 
tidigare varit dömd till livstids 
straffarbete, från vilket han i 
februari 1909 villkorligt frigavs, 
dömdes hai1 nu även att fort
sätta detta straff. Hans sprit
tillverkning; kommer sålunda att 
stå honom synnerligen dyrt. 

* * * 
STOCKHOLMS LÄN 

Ett försvinnande som uppkla
rats. Den 3 maj gjordes i Eds
viken utanför Ulriksdal ett fynd, 
som klarlade ett försvinnande 
sedan mitten av januari. Då be
gav sig nämlige1i.- handelsläraren 
vid borgarskolan Nils Arvidsson 
från sitt hem i Västerled i Äp
pclviken för att företaga en skid
tur till Grangärde i Dalarna. 
Dit framkom han emellertid al
drig, och hans anhöriga begär
de genom polisen efterlysning, 
utan att dock få höra något livs
tecken från Arvidsson. 

* * * 
SöDERMANLANDS LÄN 
Melle,rsta Södermanlands Järn

vägsaktieholag har hos regerin
gen hemställt om undersökning, 
huruvida och på vil~a villkor 
statsförvärv av dess järnväg må 
äga mm samt om utredningen 
därtill föranleder, förslag därom 
måtte föreläggas nästa {irs riks
dag. 

Ett ·vilohem för baptistpredi
kanter. Förre skohandlanden C. 
J. Winberg, Katrineholm, har 
som gåva till Svenska baptist
predikanternas p e n s i o nskassa 
överlämnat villabyggnaden Berg
vallen i Läppe, . V. Vingåker. 
Byggnaden, som ·är belägen in
vid Hjälmaren, kommer att inre
das till vilohem för baptistpredi
kanter. 

* * * 
UPPSALA LÄN 

Sista öv;er liggaren ur tiden. 
Fil. kanel. Herman Baumbach, 
Uppsala, har avlidit på Hemmet 
för kroniskt sjuka, där han se
dan något år tillbaka vårdats. 
Baumbach var född år 1857 och 
inskrevs efter mogenhetsexamen 
i Vänersborg vid Uppsala uni
versitet 1876. Han avlade 1919 
:f\9Aiil!jD!AW&itOO'lt.11ft.!6'ilA9t9ti9tVb'f'iYli1Vfl\'!11!1i~ 

GÖR SVERIGERESAN I AR 

DIREKT 

TILL 

GÖTEBORG 

PA 

8-9 DYGN 
STOR BESPARING 

å Tur- och Returbiljetter i Cabin, 
Andra, Turist Tredje och Tredje Klass 

Turlista från New York: 
Kungsholm ............... 6 Juni 
Drottningholm , .......... 20 Juni 
Gripsholm ............... 27 Juni 
Kungsholm ............... 3 Juli 
Drottningholm ..........• 16 Jul 
Gripsholm •.•.•••...•..•. 23 Juli 

För vidare upplysningar, beställ· 
ningar av hyttplats. biträde vid ut
färdande av nödiga papper, etc., hän
vände man sig till n~r~~~~~ is-ent 
för linjen eller till 

SWEDISH AMERICAN LINE 
209 Whlte Bldg., 4t.h &. Union, Seattle 
Hedberg. Bros., 5081,!i So. 11th; John 
Soley, 306 Fidelity Bldg., F. C. Hew-

son, 903 Paciflc A venue, Tacoma. 

P[JGET SOUND POSTEN 3 

Scenes and Persons.· in the Current News ~UEN~ViG-f j NEIGHBOR -
~ PHARMACY · r 

Skandinaviskt Apotek · f FILUNG STATION 
ftl~Cfilft.>TtJR V.AH SPEClALIT.VlT ( . S & K $ 

Agenter för ( 1 th . t. 

I
·~ SALUBRr-;, ~1ASBF~LROTS JEJ-JJ'\i. ~ Alfred Iversen Main 83 
~ VIN och PLUSS PL.AS1'El{ . · . • 

i MAIN 7314 ; Gllmo:re, AV1at1o~s and 

I 1 O'"" T A " h r Texaco Gasolme . .ov acoma venue ..,out 
1 

--...,,...-~-~~' Fisk and Samson Tires 

1 
SVE. ~S~ FOTO.GRAF ~ 

c~ I 
~ 2nd Floor Puget Sound Bank Blg. ' 
~ Special!tet: Barnfotografering. j _ ............... 

~ BÄSTA GLASöGON c 

Ni måste bli nöjd, om icke byta T1 
om glasögonen kostnadsfritt. 

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

• OLOF BULL '! 
Vfolinist 

CONCERT ENGAGEMENTS 
LEKTIONIDR PÅ VI. OLIN 1' 

Bernfoe Buildlng ~ 

. """""" 

Tacoma Buttermilk Co. 
MJöLK och SMÖR 

Specialitet: 

1-Baha'i ''Temple of Light," a beautiful strncture neurlug completion in Wilmette, lll., near Chicago, whicl1 has 
.iust been declici1ted. 2--Flags of seventy-llve nations unfurled in Stratford-on-Avon on the anniversary of the blrth 
of ShakespearP. 3-Seniors uf Wellesley engaging in the hoop race, whlch was won by Catherine l\fitchell of 
Downington. l'a. 

! 
från $1.00 till $5.00 

(Varför betala mera?) 

E. S. GUDMUNDSON 
) ) 727 St, Helens Ave., Tacoma, Wn •. 
~~ 

Kärnmjölk - Cottage Cheese 

A. E. PETER.SON, Prop. 

2140 So. Jetterson 

fil. kandidat examen. Med Her- varje dag allt större omfattning. att jag nu åtnjuter god hälsa," 
man Baumbach mister Uppsala Sålunda har på landsvägssträc- skriver herr Jos. Trottier i Bal
ett original, man kan för resten kan Linclesberg-Fellingsbro en dur, Man. Dessa välbeprövade 
säga sitt sista original. För dy- landsvägsbro vid Påfalb bort- botemedel hava varit av stort 
lika finns ej längre plats i kon- spolats av vattenmassorna, var- värde vid behandlingen av så 
fektionens och nivelleringens igenom förbindelsen brutits. Sto- kallade reumatiska smältor; tu
tid. Den kände gestalten i sin ra åkerarealer ha lagts under sentals människor hava vittnat 
liet pauvra klädsel, särskilt då vatten. om deras välgörande resultat. De 
de ludna mössan och de kippan- * * * kunna erhållas endast från spe-
de lädergaloscherna, var känd öSTERGÖTLANDS LÄN ciella lokalagenter, tillsatta av 
av varje Uppsalaho. Baumbach Donation. Linköpings stad får Dr. Peter Fa:hrney & Sons Co., 
var ingen dagdrivare och sorg: enligt testamente efter framlid- Chicago, Ill. 
lös vagrant. Han var tvärtom na doktorinnan Jenny Cedergren !"-"....,_,,,,._...._.,,_....,,,....,....,....,...,....._~....., 

en lärd man, som in i det sista mottaga en donation på 20,000 LOVELAND DAIRY 
fördjupade sina ej ringa kun- kronor. Beloppet är avsett att Main 1910 
ska per. uppdelas på t di lika stora fon- . . 

* * * dcr. Räntorna ur dessa fonder :.Milk:, Cream, Butterm1lk 
VÄRMLANDS LÄN skola tilldelas äldre, fattig;:. kvin- Fresh Eggs 

översvämning. Den 3 och 4 nor med företrädesrätt fö1 sjuka. . .. 
maj ha översvämningar inträf-
fat vid Slättne i norra Klaräl- En munvig knall€ CHEVROLET 
ven. LandRviigen var över
svämmad p:"1 . en sträcka av 75 
meter och avstängd för trafik. 

Alderdomshem i Brattfors. Till 
entreprenör för det nya i'tlder
domshemmet .i Brattfors har 
hyggnadskomiten antagit liigste 
anbudsgivaren, byggmästare E. 
J. Jonsson, Molkorn. Entrepre
nadsumman ~ir 25,400 kr. Arbe
tet kommer att påhörjas omedel
bart. 

* * * 
VÄSTMANLANDS LÄN 

Driftsinskränkningar. Fri! n och 
med i maj komma driftsin
skränkningar att företagas vid 
Centrala flygverkstäclerna i Väs
terås, omfattande omkrfing 100 
man. 

Fagersta bruk översvämmas, 

Fri'in Knallebygden, d. v. s. 
från V iistbo, begav sig härför li
den en s. k. sållaknalle uppåt 
Falbygden och Falköpings torg 
fiir att sälja sf:ll och siktar. Af
fären gick bra, t. o. m. pi't torget. 
Här blev han å tjänstens vägnar 
av stadsfiskalen tillfrågad, om 
han själv tillverkat sina artiklar. 

- Ja, gu'nås har jag så, sva
rade knallen. 

- Gott, sade ordningsmanne11, 
ty annars hade ni fått betala 
planpängar. 

- Därborta står en skock bön
der å säljer grisar oantastat, och 
dock ha de inte tillverkat en en-! 
da gris själva. 

Staclsfiskalen blev svaret skyl-
dig. 

Den starka vårfloden har vållat' Den farliga vanans makt 
betydande svårigheter på flera De hade varit gifta blott ett 
platser i Västmanland. Vid Fa- halvår och likväl var hon myc
gersta bruk stodo, den 12 ~aj ket olycklig. 
stora delar av verkstadsområdet - Men vad är det egentligen 
under vatten och arbetet med. fråga om? undrade hennes bästa 
utlastningen från stålmagasinen väninna. 
har så gott som omöjliggjorts. - Ack, suckar den unga frun, 
Baggbo mejeri vid Övre Stor- min man är så förfärligt tank
sjön var fullständigt omflutet av spridd. När vi ha ätit frukost, 
vatten och befolkningen måste lägger han drickspängar vid tall
använda båtar vid samfärdseln riken, och då jag hjälper honom 
mellan olika byggnader. på med rocken, ger han mig ock-

* * * så dricks. 

VÄSTERNORRLANDS LÄN 
De samvetsömma i Angerman.

land. På uppdrag av ett folkmö~ 
te ha ordförandena i Bjärtrå, 
Nora och N ordingrå socknars 
kommunalfullmäktige ingått till 
försvarsministern med begäran 
om upphävande av inskrivnings
revisionens i Västernorrlands län 
beslut att avslå de samvetsöm
mas framställning om befrielse 
från krigstjänstgöring, 

- V ar det inte värre än så? 
Men han har ju ätit så många 
år på restaurang, och vanans 
makt är stor. 

· - Det är just det, som oroar 
mig, säger unga frun. Då jag 
räcker honom hans hatt, kysser 
han mig alltid. 

På "mon" 
1 :te rekryten : - Vad ä' den 

där läkare besiktningen till för, 
du? 

Köp Eder nya Chevrolet frän 
Jack Sandell 

Donoghue Chevrolet, Inc. 
9th och So. K Main 3390 

------------~~ 
'!"" ..... -. ................. ,.. ............................. """...,............,,_. 

Vi äro beredda att giva betjäning 
såväl dag som natt. 

TUELL FUNERAL HOME 
2215 Sixth Ave. Maln 580 
~.....,.,,.~ ... 

När Ni är på K Street 
besök 

COZY CAFE 
1408 So. K St. 

SVENSKA MATRÄTTER 
Rimliga priser. 

~ ...... ~~~--~-~~-
DR. WM. SMITH 

Tandläkare 

Parkland, Wash. 
Telefon Madison 145-R-2 

I TACOMA 
finns nu den tokroliga svensk 

amerikanska humoresk
samlingen 

OLLA PODRf DA 
AV JOSEPH SW.ANSON 

att få genom 

ELMER WILSON 
1110 So. 17th St. 

Priset är nu nedsatt till 50c 
per kopia. 

" • . . man finner glädje i att 
läsa de pigga berättelserna." -
Redaktör Ragnar Fleege i All
svensk .Samling, Göteborg. 

Sänd 

G 
s 

0 sas om 10 gava 

till släktingar och ... 
vanner 

i 

He, landet 

?et nd sten 
H25 Tacoma Avenue 

Tacoma, W ash .. 

VI FÖRSTA OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KACHLEI BROS. 
Tacomas ledande optiker 

906 Broadway 36 år i samma lokaler 

* * * 2 :e rekryten: - Jo, di vill se 
om vi htiller att skjuta på . 

....,,,..,,....,..., .............. .,....,""""'"'"""""' ........ .....,..~1 ....... --................ .,... ............ ....., ....................... 

öREBRO LÄN 
Donation. F. hemmansägare 

A. F. Eriksson, som avled i vin
tras. samt dennes broder P. A. 
Eriksson från Hovesta, Hack
vad, ha till Hackvacl kyrkoråd 
iiverlämnat 22,000 kronor. Av 
räntan skall hälften läggas till 
kapitalet tills detta uppgår till 
30,000 kr .. , återstoden av räntan 
skall användas till kyrkqgårdens 
förskönande samt till underhåll 
av givarnas ~ravar. Räntan får 
i den mån elen ej åtgår härtill 
användas efter kyrkorådets gott
finnande med tanke särskilt på 
äldre behövande. 

Vändpunkten 
- I dag för ett år sedan led

de jag min hustru till altaret. 
-Nåå - ? 
- Och där slutade mitt ledar-

skap. 

Reumatiska smärtor. "Jag har 
varit plågad av reumatiska smär
tor och förstoppning i mer än 
tio år och har bl'ga.gna.t E.!!a 
slags botemedel utan att erhålla 
tillfredsställande resultat. Åtta 
flaskor av Dr. Peters Kuriko och 
två flaskor av Ole-Oid liniment 

Översväm.ningarn,a antaga för 'bava gagnat mig i sådan grad, 

. ~ ..... ~~ 

J. f u VISEll CO. i 
Papper och skrivmaterial, böcker ~ 

och tidningar C 
EILJETTER ( 

Till och från Europa med alla ~ 
förstklasisga linjer. t 
909 Pacific AV€. ~ 

I ! .~~~~Dfli~§.!~!~t ! 
Ni kan alltid vara viss om acku-. ~ 
ratess och redbart bemötande av i 

lnsurance, Notary Public · 

"""''"""""""" .............................................................. .. 
PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och Insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1125 Tacoma Avenue 
Tacoma, Wa~h. 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po-

sten fö:r en tid av ett år. 

P . . .,, $ . 0 nänllutes. 
renumerat1onsavgide:n, 1.0 _.u.:--- ____ _ 
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1-raComaoch--wash1ng1on-1 
) ! 

de dag, då han avled av blod
förlust och invärtes skador. 
Johnson var 68 }ir gammal och 
mycket välkänd i skandinavi~ka 
kretsar. Han var en gemytlig 
umgängesvän och särdeles skick
lig i sitt fack. Han var för ett 
20-tal lir sedan faktor å Puget 
Sound ;Postens tryckeri, men har 
sedermera havt anställning å 

Daily News officin. Den avlid
ne efterleves av hustrun Olga, 
döttrarna Mrs. Marnie Jacobs 
och Mrs. Genevieve Best i Ta
coma samt brodern Harry 
Spokane. 

Municipal Dock, där han i sex 
år stod vakt vid nedgå1.).gen till 
Tacorna-Seattle bi'.itarnes land
ningsplats. Bassett kom till Ta
coma för 40 år sedan och har 
cirka 30 år tillhört poliskåren. 

. -----, 
Dickson Bros. I 

Co. ~,....,.. ... ~ ............... ~--.. 
Notis·'.) r och nyhetsmeddelanden 

·om vad som händer och sker bland 
landsmännen uppskattas av oss och 
införas beredvi'lligt i dessa spalter. 
'På grund av förekommen anledning 
.önska vi upplysa att det naturligt· 
vis sker kostnadsfritt och med vårt 
tack. Skriv särskilt n·amn och adres
,ser tydligt, ty felaktig uppgift är 
wärre än ingen sådan.-Red. 

"Majblommans moders" Taco· 
roa-besök. Fru Beda Hallberg 
från Göteborg, Maj b I ommans 
initiativtagarinna, anlände i mi'tn
<lags pt1 sin beramade Tacoma 
visit i sällskap med sin färdle· 
dare, pastor C. E. Magnuson, 
Svenska Sanatoriets i Denver 
representant. Berrskapet Gustaf 
Lindberg, i vars hem fru Hall
berg var gäst under besöket här, 
hade till fru Hallbergs ära an
..onlnat en finare middag för ett 
tiotal inbjudna giister. Pii kväl-
1en hi.ills den arrangerade fast
ligheten i svenska lutherska 
kyrkan, och det var en rätt an
senlig samling landsmän. kyrko
så v~il som rnib1g·a föreningsmed
lemm:ir, som infunnit sig for att 
höra och hedra fru JJallberg. 
l nledningsvis utfördes ett kort 
·och nätt impromptu program a \' 
shng och 111 nsik under ledning av 
·pastor Svenson, som presentera
'lle hedersgästen, vars anförande 
utgjorde aftone;1s hu vudn um-
mer. 

Pru Hallberg berättade pi't ett 
enkelt, värdigt men intressant 
sätt Majblommans saga. Hon 
'omtalade att hon redan som 
barn av sin mor fått lära sig 
:att tänka socialt och ömnia för 
sin lidande nästa. Hon kom ti
digt i välgörenhetsverksamhet, 
-0ch 1907 undfick hon iden att 
hjälpa de nödlidande lungsiktiga 
med försäljning av en liten 
blomma. Till dato ha 72 millio-
ner blommor sl'dts i Sverige. vil
ket inbrakt 6,190.000 kronor. 
lilomman säljes även i 17 eller 
18 andra länder. Mest gladde 
·det henne att Majblomman hit
tat väg«:'n iiwn till Amerika och 
11är blivit v~ll mottagen. Hon 
:avslutade sitt tal med en tribut 
till Svenska Sanatoriet i Denver 
·och dess kdare, människovän
nen Dr. Charles A. Bnndsen. 

E f t e r föredraget serverades 
förfriskningar och det gavs de 
·närvarande tillfälle att personli
gen helsa fru Hallberg. Hon 
·föreföll vara en helgjuten per
sonlighet, en enkel och hjärtegod 
1.;:vinna, fylld av energi och verk
lig social patos. Hennes kon
versation är lätt och ledig. Hon 
sade att hon med tacksamhet 
·mottagit Svenska Amerika lin
jens anbud att göra Amerika 
turnen på dess bekostnad, så 
att behållningen av föredragen 
·så gott som odelad tillfallet 
Majblomme-fonden. Hon ut
tryckte sin stora belåtenhet med 
mottagandet här ·1 staden. Å 
Tacoma svenskhetens v ä g n a r 
tacka vi fru Hallberg för det an
genäma besöket och önska henne 
lycka i hennes ädla verksamhet. 

* * * 
Den å r I i g a rosutställningen 

'kommer att hållas i Scottish 
Rite Cathedral den 15 och 16 ju-
11i. På grund dels av den gynn
samma väderleken och dels den 
utvidgade rosodlingen av sta
<lens blomsterentusiaster motses 
en ännu störn~ och mera intres
!'ant utställning än föregående 
{1r. Utställningen anordnas och 
ledes av Tacoma Rose Society, 
för vilket Arthur Basset är pre
!'iclent och Victor Hedberg kas-
sör. 

* * * 
Tvänne trevliga dagar på lan

'{]et tillbringade herrskapen Mar
tin Carlson och Carl Hellström 
över sistliden lördag och söndag. 
S~mmarnöjet njöts vid det na
tursköna Long Branch, varest 
familjen Hellström har en villa. 
Tiden tillbragtes med att moja 
sig på bästa sätt i den härliga 
naturen, med besök. och genbe
sök av det ansenliga antal lands
män som där bygga och bo. 

Sätt edra sparpängar i verksamhe 
med ö pct. vinst i "preferred certifi 
cates" i Bratrud Mortgage & Realty 
Corporation, 954 Commerce St. 

* '!< * 
Svensk Tacoma pionier avli

den. Algot Berggren avled i sön
dags, <ien 31 maj efter en gan
,;ka li'tiigvarig sjukdom. Be1-g
grcn var född i Sandsjö socken 
i Smflland 1863 och således vid 
frånfället 68 i°ir gammal. Han 
lärde sig snickareyrket hemma i 
Sverige och kom 1883 vid 20 års 
ålder till Amerika. Efter att i 
några iir ha vistats i Minnesota 
kom han till Tacoma 1888. Han 
tog homestead nåra Eatonville 
1892 och stannade diir till 1897, 
clli han reste till Alaska och för
sökte sin lycka pil Ynkon grnv
fäl ten. Il an i'1 terkom ti 11 Taco
ma 1899 och öppnade i kom pan
jonskap med sedermera frarnlid
ue Chas. \Villiarn,; klädeshandel 
hiirstiides. Under senare ilren 
har han som kontrakti'ir sysslat 
med byggnadsverksamhet. Berg
gren var driftig och företagsam, 
och för sitt blida och vänliga 
kynne hiigt avldllen av alla med 
vilka han kom i närmare berii-
1·ing. lian var mi\ng~\rig med
lem i Valhalla. Han var änke-
man och saknad a\· en stor viin
krets sörjes han 'närmast av so
nen Arth11r. dottern l\lrs. Fred 
Herzog och brodern C:. E. Berg
gren, den senare bosatt i l\'Iin
neapolis. 

* * * 
Konfirmation av årets natt

vardsbarn hftlles nu pf1 söndag 
f. m. kl. 11 i svenska lutherska 
kyrkan. Klassens medlemmar 
äro Margaret Akeson, Gertrude 
Birchman, Dorothy Bornander, 
Margaret Bowman. Margaret 
Hendi-ickson, Elsie Holm, Mar
garet Johnson, Frances Lund, 
Helen Norman, Ruth Norman, 
Ruth Salander, Florenee Carlson, 
R.alph Benson. Stewart Berg
sten, Gilbert Gord, Harvey John
son, Gunnar Johnson, Rodney 
Larson och Ffarold Olson. Ett 
exemplar av bibeln i praktband 
kommer att tilldelas en och var 
a\· knnfirmanderna. 

* * * 
Drun.knad skolförestånd~re. 

Fred iVI. Gemmel" 35 år, rektor 
vid Park Avem1e skolan, drunk
nade i söndags. På lördags 
morgonen körde han med sin hu
stru (JCh sina tre barn ut till 
Brem.~rton. Där förenade han 
sig med sin sviiger och sväger-

* * * ska Dr. och l\frs. John Schntt, 
Söndag kväll kl. 7 :30 giver kö- och siillskapet hegav sig· på pick

ren i l\'l issionskyrkan en sång- nick till den niirbcliigna \Vild 
afton, till vilken allmänheten in- Cat Lake. l~fter att ha fikt ned 
bjudes pi\. det hjärtligaste. Bland pil glidhanan vid badstället iit
clc m:\nga sf111gnumren som pre- skilliga g~rnger sam G. ut i sjön. 
steras ku111ma siidana odödliga men kommen ett par hundra fot 
si\nger att sjunga:-1 som "Stor är frih1 stranden, sjiink han under 
vi\r Gud," "Gud var mig nådig," vattnet i ;°1synen av den hj.älp
"Edert hjiirta \'<ll'C icke oroligt," lösa familjen och vännerna. 
111. il. Den som iilskar den and- Kroppen upphämtades tio 111im1-
liga si'n1gen och lyfte;; av dess ter efterih, men alla iörsök att 
himmelska toner vill icke Etta i1ten-äcka livsgnistan voro frukt
dettil tillfälle gå sig förbi. Vi lösa. Gemmel hade i sex år va
tro att m:'111ga av \'i\rt folk sko- rit lärare vid Park J\vcnue sko
la tacksamt motse denna afton. Ian, var högt uppskattad för sin 
Fritt intriidc; endast ett frivil- dnglighet och innerligt avhållen 
ligt offer upptages som tillfaller för tillmötegående och viinsäll
de11 s11111111a som i f1r utbetalas het ay kolleger men framför allt 
for orgeln. De iivriga mötena ay sina 111;'111ga lärjnngar. 

under dagen äro som vanligt. * * * 
Oscar F. Larson, pastor. Inhiberad Pacific flygning. 

* * * Den amerikanske aviatören Tho-
Äkta danskt smör och kärnmjölk mas Ash. som i lördags skulle 

Crystal Creamery, Crystal Palace Pub . . , ' 
lie l\färket, llth & Market. starta den 4.400 11111 langa flyg-

* * * färden över Pacific oceanen från 
Mrs. Axel Wahlquist tillsam-. Tokio till Tacoma utan mellan

mans med döttrarnc Mrs. Fell landning, kom liksom Bromley 
fr;'1n Tacorna och Mrs. Tustman "av sig vid ingången," i det han 
fro'.1 n \r elm, avre~te i ons~lags per misslyckades att uppstiga. Han 
automobil till Los Angeles för hade ombord nära 1,500 gallons 
en månads visit hus en annan gasolin, pi\ grund av vars tyngd 
dotter, Mrs. Stock, som är bo- planet vägråcle att höja sig över 
satt i närheten av Los Angeles .. marken. Han gjorde flera för-

*" * * sök, men alla misslyckades. Fö-
Första luth. kyrkan, Tisi::lag re den misslyckade starten till-

kväll id. 8 möter mansföreningen kännagav Ash, att han icke äm
i kyrkans bottenvåning. - Ons- nade göra Tacoma utan Seattle 
dag e. m. kl. 2 möter Fife La- till ändpunkten för den berama
dies' Aid hos Mrs. E. A. Bor- de flykten. Detta emedan Se
nancler. - Onsdag kväll kl. 8 attlc affärsmän skul!e hava ut
giva Mr. och Mrs. A. Erickson lovat $25.000 belöning för den 
en "strawberry social" för för- första aeroplan, som landade där
samlingens medlemmar och vän- städes efter en lyckad trans-

* * * i 

Ym;1igt vattenflöde från South I 
Tacoma källorna. Den for när
varande pågi\enc!e källborrnin
gen i South Tacoma distriktet, 
som verkställes1 av Jens en Drill
ing Co., uppvisar gott resultat. 
Vid företaget prov visas att de 
fyra nya källorna. som nu hfilla 
på att borras. kunna frambringa 
20,000,000 gallon vatten dagli
gen. Enligt kontraktet skall 
J ensen Drilling Co. erhAlla $40,.~ 
000 för ett dugligt vattenflöde 
av 12,000,000 gallon. Fram brin
ga källorna 20 millioner gallon 

1134 Pacific Ave. 

Arrow .Grad 
Underplagg 

Arrow (\rad underkliider repre
sentera det nyaste och mest hec 
kväma till lägsta möjliga pris. 
De komma i vitt eller olika fär
ger, efter tycke och smak. 

SHORTS ·······················-···-·-······50c 

SHIRTS ·······-···-·························-50c 

erh[dler bolaget $51.700. Med I~-- -
tillhjälp av de gamla källorna 
kommer staden att förses med 
ett tillflöde av cirka 40,000,000 
gallon utmärkt rent och friskt 
kiill vatten dagligen. 

* * * 
Genom nytt tjuvknep fri'tnlura

des 19-ririge Glenn Anderson 
vid South A och 36th street 
$12.50. Han mötte en man, som 
sade sig vara "truck" körare 
mellan Tacoma och Seattle och 
behöva en 11jiilpare. Unge A. 
skulle f/1 johhet mot erläggandet 
av $12.50 union-avgift, vilket han 
gjorde. Han tillsades att infinna 
sig pf1 "teamsters' union hall," 
men där v~intade han timtals 
förgäves pi'1 sin prospektive ar
betsgivare. 

golvet med ett revolverslag i 
huvudet, sparkade honon1 och 
flydde. Morgan kunde giva god 
beskrivning· på boven, varigenom 
han blev infi111gad några timmar 
efteråt. Det har uppdagats att 
han förut begått en mängd stöl
der och röverier. 

Räddad av brandsoldater från 
sitt brinnande hem vid East 
Harrison street blev Mrs. Au
gust Anderson i onsdags morse 
vid 2-tiden. Innan hon gick och 
lade sig i sängkammaren i övre 
vliningen, hade hon tänt eld i 
en kamin. Efter några timmar 
blev kaminen överhettad, och 
väggen fattade eld, som hastigt 
spred sig till trappuppgtmgen. 
Eldens sprakande väckte Mrs. 

Stor timmerbolags konsolide- A. som vid tillfället var ensam 
ring. Den planerade samman- i huset. Hon sprang upp och 
slutningen av vVeyerhauser Tim- i)ppnacle dörren, men eld och 
ber Co. med vVillapa }Iarbor rök a vstängdc henne från trap
oeh l~aymond Lumber Co. rati- pan. Hon kröp genom fönstret 
ficeades häom dagen vid års- ut pil clet branta taket till ve
möte av de . respektiva bolagens I randan. Diir höll hon sig fast 
a.ktieäga:e. F. E. Bell valdes J med förtvivlans kraft. tills b.rancl
tJll president, A. \V. Clapp, F. soldater efter en kvarts tnnrne 
vVeyerhauser och W. McCor- kommo till platsen, och å en 
mick till vice presidenter. uppsatt stege buro Mrs. A., som 

* * * vid den tiden var nästan van-
Dödsfall. Harry Engman, 8- mäkig, i säkerhet ner till mar

årig son till Mr. och Mrs. Emil ken. 
Engman vid l\fason ave., avled 
i lördag~. Jfan efterleves av 
iöäldrar och tvti bröder. 

- ~·frs. Christina Halverson. 
80 i'ir. avled i miindags i sitt 
hem vid South J street. Hon 
efterleves av tre söner, Harolcl, 
vValter och Cilbert samt tre 
döttrar, Mrs. Erik Löfg1·en i 
Tacoma, Mrs. E. A. Anderson 
och Mrs. L. Gilström i North 
Uakota samt fem ton barn barn 
och fyra barnbarns barn. Be-
gravningen förrättades i torsdags 
fri\11 C:. U. Lynns kapell. 

* * * 
För ett brutalt överfall blev 

25-årige Joe Ifansen arresterad 
i tisdags. Han försökte röva en 
gasolindcp11 vid Market street 
och befallde äg-aren Fred Mor
gan att giva honom sina pängar 
eller bli skjuten. "Skjut, men du 
får inga pängar," svarade l'vL, 
varpå banditen fällde honom till 

TEATER- YTT 

BLUE MOUSE 

One to ten shares of onr 
Preferred Stock may be 
purclrnsed under our 

Monthly Plan 

INTEREST 
Compoumled quarterly. 

For information 
call or write 

Pugei: Sound 
Power ~ lighi: 

Company 
5th Floor 

Perkins Bldg. 

Phone 

Broadway 3191 

Grönsaksfrö och Trädgårds
redskap 

"MOHR HAS IT" 
Henry Mohr Hardware Co. 

1141 Broadway 

,. 

MÅNGA ÅR 
erfordras för att kun
na framdriva en af
fär till ett stadium 
där den anses som en 
pålitlig institution. 

Det har tagit 
många lir att nå 
den ställning av 
seeende som vår 

oss 
till 
an-
fir-

ma nu ;°itnjuter. Nam
net Lynn är känt och 
betyder det samma 
bättre begravningsbe
tjäning. - Folk vän
der sig till oss utan 
tanke pi'1 annat val. 

C.O.LYNN CO. 

\> 

>'' 

}1 
,\. 
'\:, 

MORTUARY 
'!Distinct ive Gfuneral Service "'' 

'Plwne:Nain 77-15 
717 TACOMA AVE.. 

SEAMONS FLOWER ! 
c 

SHOP · · ~ 
255 South llth Street ~ 
~~ 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Phone: Office Mad. 3813-J-5 

Brookdale Lumber Co. 
.t Brookdale on Monntain Highway 
Lumber, Hardware, Paints etc. 

P.O. Address R. F. D. 3, Box 376A 
Tacoma, Wash. 

~ .................................... --
~ G. A. RIOH.ARDSON i 
) Plumbing and Heating l 
~ 3906 No. 27th St. 
a Phone Proctor 548 
i .•. ' _ ...... .....,.-.,.._.........,.~~ .... 

I Bäa:~l~.~~!a~O~leer. 
~ HARRISON BROS 
~ MAIN 93 _ 
.......................................................................................... 
~ 

l A New 

' Shoe Repair Shop 
ner i familjens hem vid Puyal- Pacific flyg'.1in_g. Nu har det I Starts Wednesday 
lup. - Torsdag kväll kl. 8 hål- dock kommit 1 dagen, att Seat
ler kvinnornas missionsförening tle-löftet tillbakadragits, sedan 

B. PA ULSON 

~ Equipped with most modern 
~ machinery - and we do 
~ higl1 class work. Best ma-John Barrymore 

in 
möte hos Mr. och Mrs. John dess egentlige upphovsman såg- "SVENGALI" 
Benson, Dash Point. - Luther verksmagnaten Stimson nyligen 
Leaguers samlas till möte i kvr- avlidit. Det kvittar även lika, 
kans bibel-rum fredag kväll kl~ 8. ty inom aviatik-kretsar anses det FOX BROADW Å Y 

* * * otroligt om icke omöjligt att 
I en fatal autokol!ision om- Ash med sitt aeroplan "Pacific," 

kommo två äldre och inom fac- vilket är detsamma, fast omdöpt, 
ket mycket bemärkta typografer. som Bromleys 'City of Tacoma,' 
Olyckan inträffade i tisdags ef- någonsin skall göra den lfmga 
termiddag pil Tacoma-Seattle ocean-luftfärden. 
vägen nio mil norr om staden. Em~llertid håller den japanske 
De omkomna voro J. A. Johnson aviatören Yoshihara fortfarande 
och Walter Ross. De i'1 kte i en på med förberedelser för en 
lätt auto och kolliderade mot en trans-Pacific flygning, som han 
större maskin, som kördes ay G. ämnar starta den 25 juni. Hans 
Ledbetter, dä de gjorde en has- avsikt är dock att göra mellan
stig vänsterväng. Den lätta au- landningar pi.\ Kurile och Aleuti
ton välte, demolerades och de ska öarne. 

båda åkande fastnaglades under * * * 
vrakbitarne. Ross, 62 år gam- Polis-veteran avliden. William 
mal, dödades nästan genast. Bassett, pensionerad polisman, 
Johnson, som fick svåra blessy- 73 år gammal, avled i söndags. 
rer i. irnvudet, ena armen bruten. Han var synnerligt välkänd för 
nästan avryekt, lenle till följan-1 publiken som passerade genom 

FOX RIALTO 
Thursday to Wednes·day, ;nd. '. 

Popular Joan Crawford in an
other success "La:trgning Sinn
ers." Wecinesd'ay, the revival 
is showing "Golddiggers of 
Broadway," 

Juvelerare 

1016 So. 11. St., Tacoma, Wn. 
l :a klass urreparatipner 

(Nära llte och K) 

MARIE ABEL 
Teacher of Piano 

2 years at Oberliu Conservatory 
Special Rates to Deginners, 

3311 North 29th Street 

SPRING CLEANING 
Lt:t uti· uo your Spring Cieaning. 
Unexceled Work and Prompt 
Service. Curtains, Drapes, Blan-
kets, etc. All carefuly done. 

Proctor 140 
Daily Service. 2513 No. Proctor 

l i teria!C~RLSOa;:~Srices. 
3 Shoe Repair Shop 
I 3315 North 26th St. g 

20 procents avslag på damers 
kappor och klädningar. 

Pantorium Cleaners 

PARKLAND LAUNDRY 
Phone Mad. 145-J-1 

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

I Till "SNOWDRIFT" 
för all slags skandinavisk mat. 

> Olaf Schei, Ägare 
; 1918 Westlake Ave_ Seattle 
· ............ ~~ 

r-~~--! 
Fountain le~ C-;_ea-;--~'J:;nch, l 
Soft Drinks, Beer on Draugbt, 
Candies, Tobacco, Clgars, etc. 
Gladt bemötande och vänlig in· 
bjudan till vära landsmän. 

, Anderson & Hegglund ~ . .....,.....~ ..... ...,.....,...,......,.,.~ 





tPUGET SOUND POSTEN '! . 

Hinzes skarpt markerade huvud Han steg långsamt upp. Tror du, att hon tycker ~m ho- Därpå kör~e Christian för den 
visade sicr. - Vad skall det bli av lilla nom? Han är en god pOJ ke, om gamla frun. bil staden. 

'1 " l and~~~;innan 1! 
GUSTAF FRENSSEN 

Fru MÖller vände sig om; Frauke von Knee? Det skulle han än blott heter Möller. D~ Gertrud bett henne stanna 
hennes röst ljöd ganska ovänlig: jag vilja veta· ... det! l\Ied ögonen fulla av tfirar på sm P.~~ts,. hade hon tackat 

_Vad önskar ni, herr Hinze? Och han fattade med båda hän- klappade Gertrud leende elen !il- henne hjarthgt, men sagt: 
_Jag hörde er sons röst. Jag derna tag i bordkanten och stir-' la fruns heta kinder. - Jag .. måste. vara hos honom, 

skulle vilja tala med er, herr racle på Thorbeeken. - Hon håller red.an av .?.onom. I han behover mig. 
Möller. - Vad angår hon mig ... hon hon vet det blott icke s1alv. 

Hans blickar gingo oroligt från är ju vacker ... hon slår sig nog - Och så för resten äro vi ju X. 
(Forts.) Det var so·m· om a.II~ d~ goda den ene till den andre. fram ... ha! ganska förmögna, du, Trucle, du En solig eftermiddag åtta da-

Herr von Knee, som gått ett andar, som hittills d.~tvi~ sitt spel _Var försiktig! viskade den Då brusade Christian upp i misstycker väl icke, att jag sä- gar efter dessa sorgliga händel-
1itet stycke i förväg under vän- med dessa tre··· 

111.anmsk~r och lilla energiska damen till sin son. vredesmod, hans stol for tillba- ger det - men om ni skulle ser närmade sig Christian Möl
tan på Christian, tycktes icke va- t~~ll~t fram hjar;hga oi ~ och Han iörstocl icke riktigt detta ka, så att den hoppade hänåt gol- komma i någon förlägenhet, vad ler den bakre parkporten på väg 
ra sä synnerligen överraskad vanliga lee~'.d~n pa. deras lappar, moderliga råd, men det var ho- vet; i samma ögonblick lyftes lmshå.llet }>cträffa1: . .' .. jag !~än- från Västl~yn. H~1: hade, sam
(iver sin dotters angrepp; han med ens for_svunm.t. _Assessor 110111 dock klart, att besynnerliga bordet av hans starka händer och ner till sndant, sa sag det icke ma dag Hmze blivit avskedad, 
vände sig blott om och sade på .r: agel lade sitt ansikt~ 1 d~ vai~- saker voro i görningen. Han rä- sattes i'iter hårt mot golvet, un- till heri' von Knee, plåga icl~e med <l,en gamle V ~ss' hjälp satt 
·sitt vänliga, milda sätt: liga, ayvarsamma vecken, mvah- tade up) sin kraftiga gestalt och der det att innehållet i de kros- honom med det, utan kom till sig in i alla de· olika lantbruks-. 

.. . · 1 d den sag betr)rckt ut. Gertrud 1 .. I D 1"11 · 1 .. I d t G ·rtrud? ·· "1 .i: - Varfor ger du dig i ag me . . · .. öppnade elen di:)n, som forvalta- sade glac en rann ut. en i e mig, 10r < u e , re · goroma en. 
henne, Trude? flytta~lc srn stol litet i~armare ren åter stäno-t eftel' sig. Denne, baronen, som med stolen i han- Gertrud lovade detta. Då den unge förvaltaren vek 

Franke hade åter gått upp på farbrod.erns, som om han 
1 

denna vfirdslöst klädd j en grå riddräkt, den rusat på Christian, flög i -- På sft sätt hjälpa vi oss om en lmskgrupp, såg han Marx 
I l .. d • stund icke kunde undvara hen- · .. .. .. f . h" ·t · 

0 
h se- V tb tt 't.t t f. lt"v trappan och agt 1an erna pa . .. med de höga stovlarna betackta detsamma mot vaggen. ram genom os en · . · c oss, som tt y s1 ranga ~ 

H d . t f?tt nes hJal1J. Hon fruktade mycket . " . D .. ., .. 1 . 1.... 'h • d , . l"tt 1. d ;·kt . b t·t ryggen. on ha e JUS a syn av tjockt damm och med haret 1 a oppna<. es ( 011en, oc pa an . . • re mot en a mne ra , ar e ' 
• . . d · k · det som nu skulle komma. . . '·'··] 1 ·! 1 l "cl .... f" 0 ·l . l· t t? · · l t tt ? ? a ·pa Chnstrnn, som me pis an 1 · ' .. •• oordrnng, gick med dyster upp- tros 'e 11 sto( o te Ja a, som or- . c 1 sec an, an . 1 sitt an e es sve p,L gangarn . 

banden kom från porten till stall- Och det var varre an hon svn av och an i rummet. fiiljde Thorbeeken i hans dröm- - Det som kommer sedan är Den gamla vinkade åt honom 
gården, och då gällde det för tänkt.~ . .. • - _Var så god, herr l\Jöller, vill mar, :;om hela denna natt sti'itt min hemlighet. . med ett soligt leende på sitt ryn-
11enne att intaga en högre stånd- -1\.an Jag tal~ oppet? fra~ade ni inte slå er ned hos oss en vid hans säng. Hinze hade Jämnat rummet 1 kiga ansikte och pekade på en 
punkt. . assess?rn 1;1ed djupt allvar, 1 det stund; jag har beställt fram er Han utstötte ett oartikulerat ett fniktansv~rt sinnes:1ppror. Då skuggig linclben~.~l. . 

Christian ursäktade sig med, han sag pa Gertrud. iiationaldryck, __ han pekade pi't ljud, och den stympade armen den kalla lutten på garden slog Franke von Knee hade avgjort 
att han just återkommit från fäl- Von Knee tog sin unga släk- tre rvkan;le glas grngg, - det rörde sig tafatt. därpå föll han emot honom, blev det honom tråkigt, iEgen människa ville ha 
tet, där nödvändiga göromål up- tings hand, som vilade pi't rygg- g·?ir ~it bra ;tt prata vid dem, tillbaka pi\ soffan. Christian först klart, .att han icke åter kun- med henne att göra, emedan in-
pehi'lllit honom. Herr von Knee stödet till hans stol: och Yi skulle Yilja tala med er. Möller g·ick sjudande av vrede de 1:"1ta sig se pn herrgården. gen människa hade tid. Därför 
Dch Gertrud stego upp i den be- - Ja, var sä god. Han i)ppnade dörren till det och claJTande ut ur rummet. l\'lcn hans tillhörigheter, hans .hade hon pi't en stund tagit sin 
:kväma öppna droskan. Christian Den gamle juristen for flera ~törre gästrummet. Han,; hiinder voro krampaktigt brev. hans piinningar? . . . Han tillflykt till lind bersån. 
fattade tömmarna, men si'lg fort- g~nger med handen genom sitt __ Herr 'fhorheeken? knutna. och man hi.irde honom in,;i'1g, att han måste handla Då Christian JHöller inträdde, 
farande på den ljusa gestalten, korta, vita hi'tr. Strax därpii inträdde denne där ute gi'1 fram och tillhalrn med ra::;kt. lian gick fram till clrän- lutade hon sig tillbaka, lade bå-
som så älsklig och frisk lutade Och sft kom det förskräckliga, och riickte ,;in hreda hand [1t häftiga steg. gen och uppdrog f1t honom att da armarna om ryggstödet och 
sig mot elen gamla grå muren. att såväl den sista stora inteck- Christian. som flyktigt och stelt Det blev tyst i rummet allde- si'i fort sig göra lät sadla en häst betraktade honom med halvt be-

- Rosenbusken vid väggen, 1ingen som alla växlarna. tillsam- berörde den. le,; t_1·st. Gcstrud stod t~itt bred- f1t honom; han ~kulle i morgon slöjade ögon. Han såg dock gan· 
sade han sakta. mans en summa pit inemot 300,- _Vi skulle vilja bedja er, hör- vid ,;in farbror. siimla elen tillbaka med Thorbee- ska bra ut i sin lätta, lösa som-

- Passa på edra hästar! sade 000 kronor, befunno sig i en enda jade ll inze osäkert. --· Ni vet I invalidens sorgsna ansikte kens folk det hastade mycket mardräkt, de höga stövlarna och 
hon högt och stolt, och en flam- mans händer. och denne man var kanske inte. att jag i dess;i da- arhet:c1dc ,;tridiga känslur. med han,; ritt. Och därp;°1 jaga- elen gri't filthatten, som tämligen 
mande blick for upp till kusk- Thorbeeken. '"ar kommer att lämna min plats _Bar ni ingenting att säga de han genom sanden framåt förlorat sin ursprungliga form, 
bocken. Herr von Knee lntade sig till- ho,; herr von Knce för att intaga mig. Hinze? fri\gade han mer! landsviigen mot herrg·;"irden. Vid och de bländvita. blixtrande tän-

Christian nickade vänligt till baka i sin stol och stirrade för- en dvlik hos herr Tlmrbeeken. darrande rö~t. Inte ett enda dörren stod elen gamle Voss. som derna bakom de lätta, blonda 
henne. farad framför sig, lik en som ryg- Då blir det mig tyvärr omöjligt ord? ]{ominer ni ih;°ig de aft- av rnrrnltarens [örstörda utseen- mistascherna. Han såg så där 

- Vad har Hinze för sig? frå- gar tillbaka för en avgrund. att längrC' utöva det in[lytande nar, dit vi sutto bredvid varan- de ,,ch den främmande hästen, en smula oordentlig och företag-
·gade herr von Knee. - Hur länge har ni vetat det- på herr von Knee. som jag hit- dra .,icJ mitt bord under lampan. som <°t11gade av svett, förstod, att sam ut, icke sft där svarvad, ic-

Christian vände sig vördnads- ta ... Varför säger ni mig det tills gjort. Och i förtroende sagt Baronen kastade kvalfulla hlic- ni'1got alldeles särskilt tilldragit ke som en pojke, som nyss läm-
fullt om. först nu? befinner sig· herr von Knee för kar mot diirren, förbi den S\'arta sig. nat sin mor. 

- Herr förvaltaren red strax - Herr von Knee ! niirvaranilc, i en fiirt Yivlad hehi- hindein in i de rena, djupt gliin- - lJ ur ~ir det med herrn? fri'i- -Är ni trött? sade hon mo· 
efter sin hemkomst neclfit marsk- R.östen ljöd hård.· ;>enhet. sande flickiigonen. Vilket grymt gade hans ängsligt. derligt, drog väl åt sig sin kläd-
1andet; han kom icke tillbaka i Gertrud kastade en bönfallande ·' _Gå ni rakt pi'1 saken. brnm- tydligt spriik talade icke dessa I Hinzes ögon glödde det vilt. ning och flyttade sig ut på de11 
går kväll och har heller icke i blick pi'1 assessorn, vilken dock made Thnrbeeken. iigcm ! över han,; eljest sfr stol- Vid tisynen av detta hus, där han yttersta änden av bänken, på ,yil-
<lag varit synlig. förblev obeaktad . . . _Inteckningarna i det IZnee- ta ansikte flög en brännande tillbragt si'1 goda, fredliga år - ken det gott och väl var plats till 

- Utan att säga ett enda ord?! ·-Ni erinrar er mi'1h~i11da, att ska godset, fortfor Hinze, - be- rodnad av blygsel. och de första i'1ren hade varit fem personer. 
Hen- von Knee sade detta med jag for tre i'ir sedan var hos er finna sig i herr Thorheekens _Kommer ni ihtig de aftnar. utan skuld - greps hai1 av det -Åh ja, tillstod han. 

>djup förbittring. sista gången. Då gjorde jag er h~indei-. . Ingen människa kan d/1 jag talade med er om mitt ömkliga i sin ställning. I det Och ha.n berättade, vad han 
- Hinze vet således icke. att uppmärksam på. hur illa lantbrn- hindra Thorbeeken att fä hela korta, lyckliga äktenskap ocb om han hoppade av hästen. gick han gjort och vilka arbeten som ännu 

jag far ti11 staden? ket sköttes och pi'i vissa under- o·oclset i sina händer. Det bleve de ensamma, olyckliga sjukdoms fram till den gamle mannen: voro att göra. 
- Herr förvaltaren har ingen slev. Jaa uttryckte mig ganska "'d~ l·icl· mvcket ohehao·Jio't for herr i1ren de1 J·au kände mirr uppro- Varfor sade du inte, gamla -Kan Hinze undvaras? fråga-.·:::::. '-- '-'\ .; ' b b ! l ~ b 

:aning därom. Han vet icke ens, tydligt. och ni borde vetat. att Thorheeken, om herr von Knee. risk mot min käjsare, mitt fader· gråskägg. att din herre med ens de hon plötsligt. 
att ni lämnat ert rum. Folket jag var en trofast vän till er. Men han;; m:h1g:°irige granne, slog sig nesland och min Gud, och då jag blivit frisk igen? Du ... du . . . Han nickade: 
berättade för mig, att de icke ve- ni erinrar er kanske också vad i!ecl till exempel här i staden som sökte er hane! ... en väns hand? Il an höjdP ridpiskan. Jag tänker det skall ga. 
fat säga det för honom. ni clft svarade mig. Varken fru en fattig man. Därför önskar Hinze stönade tungt. DF1 lades bakifdm en gammal -Trude har avskedat honom, 

Invaliden nickade, därpå vän- Möller eller jag hava sedan kun- herr Thorbeeken, att saken skulle Och minns ni. n~ir ni berät· darrande hand på hans arm. sade hon fundersamt, - ingen 
'<le han s·ig till Gertrud. nat göra något för ert bästa. Ni ordnas så här: herr von Knee tdae nm er mor, att hon varit en - Frans! annan än Turde. Då är det sä-

- Vad säger du, sade han, - gjorde det omöjligt för edra vän- ()verlämnar godset åt fordrings- hederiig. enkel kvinna, och när Han vände sig hastigt om ... kert rätt, att han lämnade oss, 
vädret är ju härligt, jag märker, ner att hjälpa er, herr von Knee. ägarne, varför herr von Knee fru Siemens ko111 fram till bor- och störtade pi'1 knä. Vad Trucle gör, måste vara rätt. 
att det gör mig gott att vara ute, ·-Och nu? Vad skall det nu skall erhålla kontant åt sig nt- det o;:h klagade iiver, att hon - Mor, skrek han, - mor! Hinzes mor har skrivit till Tru-
1åt oss fara omkring ladorna och bli av? betalt en summa på 50,000 kro- hade en enda son, som stod i Varför skulle det gå sli li'mgt de ett riktigt vänligt, rart brev. 
taga vägen om Västhyn. så kom- - Ni kommer icke att kunna nor eller kanske ii11n11 bättre fi'i iara att gå förlorad? D/1 blev med mig! Ilinze är alls ingen baron, skri-
ma vi över a11a ägorna. behi'tlla det gamla godset. det som en livränta, emedan herr ni djupt rörd ... Ni förde själv Voss hade ryckt till. ver hon, han har varit något 

Cl11'ist:'ian Möller vände sig om Han bemödade sig om att giva von Knee icke försti'tr sig pli att den vacklande kvinnan ur rum- - Fru Siemens!! utbrast han slags skrivare, han har heller al· 
mot hästarna och skötte sin sin röst ett uttryck av hjärtligt handskas med pänningar. Till met. och jag såg tårar i edra förvånad. drig varit i Amerika, alla de rö-
syssla som kusk De åkande vo- beklagande. följd av sin sjuklighet kan han ögon. il - Det är min son, sade den varhistorier han berättade föi' 
·ro tysta. Efter en timmes färd' - Jag hoppas, herr von Knee, sv;hligen leva länge - han kan. Hinze darrade i hela kroppen, gamla kvinnan och strök sakta pappa, voro blott uppdiktade. 
stannade de framför assessorns att vi kunna rädda någon sum- ju icke ens tåla friska luften och han for med handen över ögo- det huvucl, som dolt sig i hennes l\len nu är han helt förändrad, 
bus. ma, ifall ni vill låta mig hava sa- irnr icke pi'1 sex år lämnat sitt nen och gick mecl vacklande steg kläclning. och hon är mycket lycklig ... 

Christian fick i uppdrag att kö- ken om hand. Den där mannen mm - och därför blir denna till dörren; famlande sökte han Heta t[irar föllo på den knä- Hon heter fru Hinze, Siemens är 
ra till Mun'kgården med vagnen, kommer att bjuda, vansinnigt för 'ränta ganska betydlig. Herr von efter Htset, därpå försvann han böjande sonens huvud. hennes flicknamn. Det är·· då 
«::le andra skulle komma efter om att få godset i sina händer. Han Knee å sin sida måste förplikta utan att se sig om, utan att ha- - Gfi, sade hon sakta, - gå ocksli dumheter, att fruarna må-
en timmes tid. kommer att överbjuda alla andra. sig att tillbringa resten av sitt. va sagt ett enda ord. till staden, jag vill först bringa ste antaga sina mäns namn. Och 

Herr von Knee steg mödosamt, Detta är det ena jag räknar på. liv i Berlin och icke återkomma Thorbeeken hade suttit stum allting· här på det klara . . . vet ni, vad Trude säger: För-
stödd på Gertruds arm, uppför - Det andra, sade han i allvar- till denna trakt; han skall även på soffan. Han hade under den ()ch han gick -- till fots. Dit skräckelsen fö~ Thorbeeken har 
trapporna till sin gamle väns bo- lig' ton, - är det, att det finnes gil in på, att fröken Gertrud för korta scenen stirrat med ett för- han gick förbi rättarens kamma- bragt Hinze till besinning. Tru
stad. en Gud, som hemsöker fädernas ett rimligt pris överlåter ruinen färat. slött uttryck på ek håda re. såg han en enkel käpp hänga de är så klok, hon tänker så all-

En fin, mager 'herre med in- missgärningar på barnen ända till herr Thorbeeken och att personerna på tröskeln. bredvid seldonen, en sådan lant- varligt över allt. Tycker ni icke 
te!Iigenta, skarpt tecknade anlets- till tredje och fjärde led. Det även hon flyttar till Berlin. - Kom, farbror, sade Gertrud. män gära ha i handen. då de mycket om Trude? 
<lrag, uppstående vitt hår och kommer också den mannen att Christian Möller hade med si- Han lät sig som ett barn föras gå ut pi'1 fältet. Denna käpp var ,--- Jo, sade han, men hans ögon 
med mycket ra1<: hållning kom erfara, och om jag icke misstar na kraftiga händer fattat tag i in i det trevliga förmaket på det enda han haft med sig. cl[1 mötte hennes med ett uttryck, 
emot de besökande med ett ut- mig. så erfar han det redan. cle båda karmarna på den ekstol, Munkgården. Där bad han om han för första gången beträdde som sade: "Dig håller jag ändå 
tryck av förvån'ing över att se Von Knee steg med svårighet i vilken han satt. och lutade sig att bli lämnad ensam. detta hus. ·Han tog den och gick mest av." 
sin gamle 'klient i staden och det I upp. Stödd på Trudes arm, med så häftigt mot ryggstödet, att Utanför i det så kallade dam- ut. Då han uppnått allen, tog Franke tog förvirrad armarna. 
till på köpet så 1uy, att man den fria handen hårt pressad mot stolen knakade i alla sina fogar. rummet kastade Gertrud si'tg gri'1- han vägen åt marsklandet. Bak- från ryggstädet och lade dem i 
kunde nysa hopp om hans full- bindeln, gick han långsamt ned- - Och vad ... skall jag göra tancle om halsen pi'i cle11 gamla om honom hördes rullandet av knäet. Därpå frågade hon: 
1rnmliga tillfrisknande. Han tala- för trapporna och befann sig för åt saken . . . frun. en vagn. Han vände sig om. _Går det bra med lantbru-
<le till ·en början på ett affärs- första gången sedan åtta år till- Han sr1g pi\ Hinze. -Tant, vad skall det nu bli Vagnen höll framför herrg·år- ket? 
·mässigt, torrt sätt, men då han baka på den lilla staden,; gator. IIinze böjde sig ned och fat- av? den. Gertrud steg ur och hjälpte I Han nickade, i det han flyttade 
med sina skarpa, grå ögon upp- Under tiden hade Christian fa- tade sitt glas; s~iclana ögon som - För Guds skull, håll modet invaliden, som med svårighet sig litet närmare henne. 
t~ickte det lidande uttrycket i in- rit snett över torget till IVIunk- Christian Möllers i detta ögon- uppe. Pojken min har helt och lämnade vagnen. Ett ögonblick Men Frauke anmärkte: 
validens ansikte, blevo hans ord gilrden och blivit mottagen av blick hade han iinnu icke sett. hi'1llet förlorat besinningen. Om stod han där ensam, nedböjd; -Jag tror icke .. att stallpoj-
vänligare och hans rörelser mju- sin mor. I korridoren viskade hon - Ni skall försöka för111;°1 den det iir sant, vad han pratar, s:°1 därpit kom Franke ut och flög karne komma att lyda er. 
1rnre. till honom. att Thorbeeken och gamle att antaga förslaget, hrnm- har han kastat bordet i huvudet honom om halsen,·och invaliden _:.Jag vet, att de skola lyda 

Aktningsfullt men dock med I-Iinze sutto i skänkrummet. made Thorbeeken, röd i ansiktet. pi\ Thorbeeken. Nu sitter han lade armen om sitt barn, den mig. 
<len frihet, som är tillåten för en - Ha de sett vår vagn? Chri:-;tian Möller nickade utan i sitt forna sovrum och är för- svarta bindeln försvann i de lju- ___ Nå, jag ... skulle åtmin-
gubbe, betraktade han den hög- - Nej. Varför frågar du det? att se upp'. argad över. att han icke krossat ,;a lockara. St1 stodo de blida stone icke göra det. 
växta, vackra flickan. Herrn steg av hos assessor Och törs jag fråga - varje ben i kroppen på Hinze. hredvicl varandra, över vilka o- _Och varför icke? frågade 

Det stela sättet smälte hastigt Nagel. Han förvi'macle sig själv över St1dant gudlöst prat . . Jag lyckan kommit. han med ett godmodigt leende. 
bo.;·t '. d:n gamle herrn för~ljupa-1 Fn·t· Möller lade handen på sitt sitt kalla lugn, men sad .. e .sig på vet a.llt, Trude ! "Men jag · : · .. *.. . . - Emedan ni alls icke kan bli 
de sig 1 den Kneeska slaktens klannande hiärta. I samma g·i'mg, f1tt det hlntt var men pg vet ocko:;1 mera ... pg Na:.;t::i morgon larn:;adc f;·;.; S;c onå. 
minnen, ha11 hade alltid med för- _:__·En sor~lig färd, denna hans en hems!~ stillhet före stormen - vet ocksi't hjälp! Jag har ju brytt mens huset. Herr von Knee räck- -Ahå ! 
'kärlek sysslat med det; som an- första resa till staden, Christian. - Ni talade om en livränta .. min hjärna hela detta sista halv- te henne vänligt handen; Ger- Christian tänkte p~t scenen j 

gick dess angelägenheter. Där- Gud hjälpe honom! )\ro flickor- Kapitalet gi'ir således förlorat vid år, ty jag har förutsett, att den- trucl smekte de gamla händerna, Mt1nkglirden och skrattade. 
på reste han sig hastigt: na med? herr von Knees död . . . Ni er- na stund skulle komma. För det Frauke föll henne snyftande om Detta överlägsna skratt upp• 

- Kommer ni i och för af fä- I detta ögonblick öppnades inrar er kanske, att herr von. första är ju pojken min upp över halsen och bad henne återkomma rörde Frauke på det högsta. 
rrer? ·dörren till skänkmmmet, och Knee har en dotter . . . . Öronen föräbkad i lilla Franke. al'lt emellanfit. (Forts.) 




