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TACOMA, WASH., FREDAG DEN 25 NOVEMBER, 1932 

Grupp av FräJsningsarmeens musikanter, NATIONERNAS, FÖR· 
och sångerskor 1 BONDS PROGRAM 

NO. 48 

PRESIDENTKAMPANJEN I DEN 
UTLANDSSPRÅKIGA PRESSEN 

T I l l B A K AVISAT Nu då presidentvalet är lyckligt ska leden. Under kampanjens si
och väl undanstökat kan det vara sta vecka var ställningen denna 

Japan vägrar ingå på något av visst intresse att se hur den bland de skandinaviska tidningar-
Både i den amerikanska och eu- medlingsförslag utland~språk~ga pressen här i '.ah- na: Den svenska grupe~n: Hoo-

ropeiska pressen har denna fråga ------ det stallde sig under kampanJens ver 12, Roosevelt 1, fristaende 10, 
livligt diskuterats. Så meddelar I en lång diplomatisk skrivelse, hetta. Foreign Language Informa- -0politiska återstoden. Den norska 
till exempel tidskriften National o~fentliggjord i ~.åndags, ~illbaka- tion Service företog även i år en g~uppen: Hoover 8, Roosevelt 1, 
Business i sitt senaste månadshäf- V!Sar Japan bestamt Nationernas analys av dessa organ och resul- fnstaende 8. Den danska gruppen: 
te ett uttalande av Alex Legge, Förbunds program för lösning av tatet ter sig som följer. Roosevelt 2, Hoover ingen, åter-
ordförande i farm nämnden, som den tillkrånglade Mandsjuriska Av 1,078 utlandsspråkiga tidnin- stoden fristående eller opolitiska. 
väl förtjänar att beaktas. Han. frågan. . .. gar och andra publikationer i lan- 36 utlandsspråkiga organ un-
påpekar att det ännu finnes 523,- Ehuru dokumentet bar den o~ det uttalade sig 163 för .Roose- derstödde Norman Thomas och det 
000,000 acres regeringsland i 16 skyld~ga titeln "ob~ervatio~_er av velt, 152 för Hoover, 36 för Tho- socialistiska partiet. Detta är en 
av de västra staterna som,, är till- den Japanska regermgen rorande mas, 20 för Foster, 5 för Reynolds ökning av 16 tidningar jämfört 
gängligt för "home~teads," och ~ta ter; Manchukuos tillkomst," ~å I och 2 för Upshaw. 204 intogo en med kampanjen 1928. 9 av de or-
dessutom tusentals acres öster om mnehaller det dock en uttryckhg neutral och självständig hållning, gan som understödde den socialis-
Mississippi floden. Mot betalande f?rkl~:ing att Förb~ndets me~- 275 voro opolitiska organ, som ic- tiske kandidaten, tillhörde den ju-
av en obetydlig avgift kan nybyg- lmgsforslag absolut forkastas ha- ke diskuterade den politiska situa- detyska gruppen, 6 den italienska. 
garen där få en kvarts sektion de av Manchukuo och Japan. tionen i sina spalter. Från åter- 22 tidningar understödde Foster 
land absolut fritt. Men han påpe- Som svar på "observationerna" stoden, 219 organ, erhöllos inga och ,det kommunistiska partiet. 
kar också att allra största delen avgav den kinesiska delegationen definitiva upplysningar. Inalles Sistnämnda siffra är något mindre 
av detta land består av ofruktbara omedelbart varningen att "Kina, omfattade analysen ej mindre än än den vid valet 1928. 
sandöknar, moras och tjärrmar- oakta~ all avsky för mili~arisi:i, 38 olika språkgrupper. I likhet med våra infödda med-
ker, alldeles o~illgängliga för od- d~c~ .. icke 0sk~_ll tvek~. att gnpa t:ll Mr. Read Lewis, direktör för borgare, äro de utlandsfödda hu-
ling. Nybyggare som lockats för- n;.ihtara 

0
atgard.er :or .. att befria ovan nämnda organisation, har vudsakligen intresserade i ekono-

söka sig på lantbruk i sådana A bilden ses i ordning från vänster till höger: Mrs. Drosethes, ~Itt ox:,irade fran m~raktare, .?m följande att säga om president- miska frågor. De utlandsfödda fö-
trakter hava lämnat sina farmar, l\frs. Helge Petterson, Mrs. Margaret Peterson, Miss Nettie Pearson, I~ke Forbund~; kan giva det ratt- valet i den utlandsspråkiga pres- refalla att i övervägande grad va
under det andra gått under klub- Mrs. Sjöberg och Miss Ruth Dro sethes, medlemmar av Frälsnings- VISa och ~red. . , sen: "Det finns åtta millioner ra. motståndare till förbudet, men 
ban för oguldna skatter. armens strängband, som komma att bidraga till underhållningen på Japan a andra sidan _framhal~er utlandsfödda amerikanska med- de representera långt ifrån en en-

I Tyskland har regeringen fram- vår Scandinavian Hour i kväll, samt intaga en framstående plats i s~appheten och ored~~ i .. Ma~ds~u- borgare i röstberättigad ålder i hetslig motståndaregrupp. Detta 
kommit med ett av landets riks- festprogrammet lördag kväll', då en storslagen invigningsfest av ar-, n~ts styrelse so~ skal for sitt m- landet. Dessa åtta millioner ut- gäller särskilt skandinaverna, rys-
dag antaget s. k. agrar- eller lant- mens lokal försiggår. ! gnpande ?c11 ... fo~~larar att det göra mer än en sjättedel av de i sarna, och finnarna, i all synner-
bruks-program, som avser att un- . handlad~ i .~Jalvf~rsvar, då. dess 47 millioner män och kvinnor, som het de sistnämnda, som tyckas 
derlätta .jordbrukarnes trångmål PRES HOOVER OCH NÄR MAN" INTE FÖR- 1 trupper rntrangd: 1 Mukde~ i sep- ha rätt att gå till valurnorna. I vara övervägande "torra." Det 
I detta program framhålles att en I STÅR SVENSKA I tember 1~31·. Tillstån~:t 1 landet händelse av 'a close election,' kan faktum att bägge huvudpartierna 
av orsakerna till åkerbrukets be- ROOSEVELT I SAMR 0 o --- I var .outhardhgt och, foruto~. det det därför mycket väl hända att uttalat sig för en förändring av 
tryckta läge är arbetslösheten i A Vivian Duncan, en av Holly- ::tt Japanska. medborg~res hv oc~ de utlandsfödda medborgarna fäl- den nu gällande lagen, bidrog i 
städerna, som gör det omöjligt för --- woods stjärnor, erhöll den 10 den- Japansk .kapital~lace~mg stod. pa la utslaget. Det s. k. 'foreign born avsevärd grad till att förminska 

·11· f ·1· tt k" 1 t K . k ld h f k'l .. . S . C t . spel bevisade sig Kma ur stand bl , .. 01· . f"" b d f • b t d 1 • k nn 10ner arm Jer a opa an - rigss u en oc arm.un- nes s 1 smassa i upenor our i ' .. . · ;. oc ar en myt. ika nat10na- or u s ragans e y e se i am-
b t"ll · ·· . att forhmdra upprorsrorelser och . . . . · ruksprodukter 1 pnser som go- derstödet diskuteras Los Angeles från srn man, den ,. b d , d t i· .. htetsgrupper uppvisa ollka ten- panJen. 
ra det lönande för jordbrukaren --- svenske filmaktören Nils Asther. -lagga an P~ ~ 0 a iga rov~_re- denser, och dessutom finnas inom I nästan alla grupper gör sig 
att producera dem. Detta gäller På president Hoovers inbjudan Hon anklagade sin man för grym- hopar'._ ~?m standigt spredo skrack praktiskt taget alla grupper skar- en stark tendens gällande att un
också här i Amerika. De 14,000,- infann sig nyvalde president Roo- ,het och som exempel härpå sade oc~ forodels;· t"llb k . . å pa meningsskiljaktigheter. Våra derstödja kandidater tillhörande 
000 sysslolösa stadsarbetarne äro sevelt i tisdags i Vita Huset för hon bland annat till domaren: d 0

: s~gt d apan 1~ ~-· a~isar P utlandsfödda medborgare äro in- gruppens egen nationalitet eller 
allesamman konsumenter, och det att överlägga om de åtgärder som "Ni kan själv inse herr doma- 1

1

. e~l ~t~m ~st~ a a ff~.rs ag 0~ 
1

.tresserade i samma politiska hu- ras. Denna tendens är ett lo
är solklart att den delvisa för- borde vidtagas i betraktande av re hur olidligt det' är för mig m d a~t ~-n~ 1 es~t a ar.erN ~·c _ vudfrågor som de infödda och på- giskt utslag av reaktion mot dis
lusten av så många kunder måste den politiska och ekonomiska si- at~ höra min man och min svär-J va a g;~ ~r ;a k ~rna ·~ta a 1.? I verkas i stort av samma faktorer krimination riktad mot gruppen. 
återverka på jordbrukaren. .. tuationen. Konferensen leddes i mor samtala om mig på svenska nernas d o~k~~ ~ 0. at vi t'ga 1~r J som göra sig gällande bland de En italiensk redaktör uttrycker 

I det tyska agrar-program~t aro samtalsform mellan deltagarne, av vilket språk jag icke förstå~, ;n, av e vi igas e :: er:adwne d~ infödda." detta på följande sätt: "Ameri-
som hjälpmedel ant~gna forsl_ag som förutom Hoover och Roose- ett ord." I ~a:orna som nu s p agor I samtliga sto:ra nationalitets- kanska medborgare äro uppdelade 
om nedsättande av rantan på m- velt utgjordes av kabinett-med- I nm,,en. och rasgrupper göra sig ansehli- i två klasser: de infödda och de 
teckningar till 2 procent samt för- lemmarne. I allmänhet diskutera- ga meningsskiljaktigheter beträf- utlandsfödda. Den italienska pres-
bud mot tvångsförsäljni~g i fall des krigsskulderna, farm-under- Högt uppskattat I STOR REDUKTIO. N I fande de två huvudkandidaterna sen yrkade kraftigt på val av den 
då oförmåga .att betala förorsakas stöd och möjligheten av en extra i gällande. 24 tyska organ uttala- republikanske kandidaten Pinto till 
av prisfall und.er produktionskost-1 kongress-session. erkännande I REGERINGSEXPENSER de sig under kampanjen öppet för kongressen. Den ledande judety-
naden. Även omfattar programet i . . . d I Hoover, 20 för Roosevelt. Av de I ska republikanska tidningen i 
ors ag om s ora pu 1 a ar e · E 1 d .. ·ir t .. UNITED STATES p,QST OFFICE -- .ita ienska t mmgarna, som utta a-1New York kom under kampan~en f .. 1 t bl"k b ten Hoover och statsmm1stern me - ---- I · 1. d' · 

1 
· 

Frågan om utflyttning till Ian- ~e~age0 ~~~ nt an 1 ~r vi ig å go~a Tacoma, Washington Av nöden för att täcka kas- de sig öppet för endera kandida- ut med följande motto: "Vote for 
det är naturligtvis mycket vansk- 9.' O ' _av eta nbmgar P . s~n N b . 

19 1932 
\ sabristen ten, stodo 26 för Hoover och 26 the two Herberts-Herbert Hoo-

lig att besvara. Icke ens de mest kngsskuld 1 ~ecem er, i:ien ic e ovem er ' -- för Roosevelt. 22 polska organ ver and Herbert Lehman." Den 
erfarna nationalekonomer hava så kom.mer att gor~ några vidare ~e- Mr: E. M. Nyman, l Efter kabinettmötet i måndags, befunno sig strax före valet i Hoo- sistnämnde, som avgick med se-
tills vida lyckats finna någon till- talru~gar, 0~ Forenta Staterna 1~- Editor Puget ~ound Posten, I det första efter nationalvalet, till- vers kolumn, 20 i Roosevelts. Av gern, är född av judiska föräldrar. 
fyllestgörande lösning. Och även ke gJorde na~on .antydan ~ller mm Tacoma, V1:7a~hrngton. kännagav president Hoover, att de judetyska organen stodo 6 för "Att den utlandsspråkiga pres-
orn en sådan skulle finnas, så är om skuld-revid;rmg. Om icke .~et- My d.ear Sir· . ' administrationen skall företaga en Hoover och 2 för Roosevelt. sen uppvisar en så stor procent 
det dock ganska tvivelaktigt, hu- ta skedde, ~nsa~ han att en .. hogst 1 h~tened with a great ~eal ' reduktion av $700,000,000 i rege- Denna delning, som gör sig gäl- \organ i den fristående kolumnen, 
ruvida de som makten äga skulle allvarsam Situ~.tIOn skulle forestå. 0~ enJoyment to the Scandma- ringsexpenserna. Ehuru denna in· !ande rätt vanligt i den utlands- 1 innebär icke," säger Mr. Lewis, 
befinnas villiga att använ.da den, Roosevelt fork~_arade atttt h~~ ;ian H~ur br~a~cast la;.t ~ver besparing avsättes med $200,000,- språkiga pressen, är emellertid ic- J "brist på intresse för politiska 
ty fortfarande råda allt för stora var mycket . ~ngelagen om ~ e mg an wan ° . p~r icu. ar Y 000 som skola utbetalas i ränte- ke till finnandes i varenda grupp. frågor. I många samhällen finns 
själviska privat-intressen. ~arm-understods progr~m vidtages expres~ my appre~iatw~ of the satser och dylikt, komma dock re- Bland tjeckerna till exempel tyc- I endast en tidning som represente-

Och å andra sidan är det tvi- 1 den stund~nde ses~.10":en ~amt splendid man~er ~n whic~; you geringsutgifterna att minskas med kas sympatierna för det republi-1 rar språkgrupepn, och redaktören 
velaktigt att de 30 millioner redan om. en drastisk nerskarm~g \.re- put over the Marl Early fea- en halv billion dollars nästa år kanska partiet vara minimala att' tvekar då att riskera sina prenu
etablerade farmarne skulle med I g.ermgs-ex~ense~ och 0~ eg~ ise- ture. . .. . . 

1 

och budgeten således att balanse- döma av pressorganen i gruppen- I meranter genom att ge luft åt sina 
blida ögon se sitt antal ökas ge- nng av bie~ .. for regerrngs-fman-

1 

f I~ w~~ ~h~hfI;~st advcrt~mg 'ras. Ännu har emellertid icke Blan~ dessa uttalade sig 28 för personliga politiska åsikter. Mån-
nom ett större tillskott av utflyt- sernas upphJalpande. 0 its {~Il a rns ever een I meddebts huru och i vilka depar- Roosevelt och intet för Hoover. I ga utlandsspråkiga tidningar ut-
tande stadsbor och sålunda möta put on m Tacon;-a and I want tement nerskärningen kommer att den finska. gruppen är situationen givas av allehanda föreningar, och 

0 
· d .. to thank you ana all those who .. · . . .. 

ny konkurrens pa den re an over- förvaltningssyster och var från . d . h' t f tl ske. ,omvand. 11 organ yrkade på Hoo- dessa kunna icke mtaga pollt1sk 
f 11 f d kt knaden · · ' assiste m L is par 0 ie pro- 't l d R It · t 0 d kt f" 11 t -u a arm-pro u mar · 1913 till 1918 tulluppbördsman i . 1 vers a erva , me an ooseve 1c- s an pun or e er emo en viss 

Port of Bluefields. Han har se- gram. . Grekiska regeringen har intro- ke hade någon förespråkare. kandidat, på grund av att med-

SVENSK-.A:MERIKAN 
NICARAGUAS MINI

STER I TYSKLAND 

Nicaragua, den centralamerikan
ska republiken, har hedrat en 
svensk-amerikan på ett rent ovan
ligt· sätt. Det är ett erkännande 
han fått, som går i mantal och 
har ytterst få motstycken. 

Irving August Lindberg, svensk 
prästson från Cherokee, Iowa, har 
utnämnts till att representera re· 
publiken Nicaragua som dess mi
nister till Tyskland, Italien och 
Sverige. · 

Irving August Lindberg föddes 
den 14 februari i Cherokee, Iowa, 
son av pastor Charles Lindberg 
och hans maka Hannah, född Ny- .

1 

ström. Fadern är bördig från 
Vetlanda, modern från Stora Ske
devi, Dalarna. Sonen. studerade I 
vid University of Illinois, där han 

v.ann A. B.-graden 1910. . Därefter I 
ägnade han sig åt lagerfarenhet 
och högre bokhålleri. Och däref
ter börjades hans framgångsrika I 
offentliga bana. Han var "econo
mist" i den av president Taft ut
nämnda Economy and Efficiency 
Commission 1911-12. Så utsågs 
han att omorganisera Nicaraguas 

nare oavbrutet varit i Nicaraguas Srn~~~J'~~~LSON ducerat brödbiljetter, e.~edan lan~ Vad den skandinaviska gruppen lemmarna tillhöra olika partier. 
tullväsens tjänst och har sedan I A . P t' dets veteresurser uppg1v1ts vara l beträffar gjorde sig särskilt un- Många tidningar anse sin uppgift 

I ctmg ostmas er. d t .. t 1 t d k · f" d k d l t·· t 1928 varit dess chef. e narmas e s u · er ampanJens . orsta ske e en vara, som en nors re a { or u -

----------------------------------------------,~~~~~~~~~-,~~~~~~~~ .. ~~ 
•• • ver gällande, särskilt då i jord- agitera.' " 

"Villastad" för hem- och arbetslosa I Tyskland I bruksdistrikten ute i västern. Ef- Detta var, vad Puget Sound Po-
. ter det att presidenten begav sig sten beträffar, den hållning vi i

För att bispringa de hem:-- och arl~tt~tslösa. hava ItiY1i<llgh~terna. i IIamburg ställt ett visst landomr<\dc 
till disposition. för uppförandet av temporära bostäder för de nödställda. Dessa bostäder, om man 
så kan kalla dem, utgöras av träskjul ungefär liknande vanliga amerikanska vedbodar. Dessa uthy
ras till de hemlösa för cirka tio cents i månaden. Den låga hyresavgiften kan till och med erläggas 
i avbetalningar på en tidsrymd av tio år. 

ut på sin kampanjturne, mildra- akttogo under kampanjen, och att 
des denna stämning i avsevärd det uppskattas av höga vederbö
grad, och vid kampanjens slut sto- rande bevisas av nedanstående 
do många skandinaviska organ skrivelse som vi haft nöjet mot
kvar i de traditionella republikan- taga: 

Mr. E. M. Nyman, 
Tacoma, Washington. 
My dear Mr. Nyman: 

EXECUTIVE MANSION 

Albany, N.ew York 

NoYember 14, 1932. 

Yours vcry sincerely, 

FRANKLIN D. ROOSEVELT. 
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Fredagen den 25 November, 1932 t' lJ GET S 0 lU N D I:' 0 STEN 
-- - -·- ·~~ 

[släppt någon in till sig i stugan, J Ja, det hade blivit en helt an-
efterlämnar omkring 50,000 kr., nan ordning i Ner gården, se'n Lo- svarade: SVERIGE-NYHETER Men Lova bara skrattade och 

vilken summa, då något testamen- I va kom dit. Folk från byn kom - Det är bara skurat och kri-
att verkställas i två omgangar te icke kunnat påträffas, nu till- dit och tittade och undrade. tat, och spisen är svärtad. Och 
den närmaste tiden, men man be- faller allmänna arvsfonden. · - Hon är allt en duktig jänta, jag har gjort det själv, så det ko-
räknar att endast behöva permit- .,.. * ·:+ den Lova, sade de och nickade · star ingenting. 
tera sammanlagt 60 man. VÄRMLANDS LÄN gillande. Och Jans affärer sköter 

0 
•• • •• 

Vl.d 1·e\•i's1· 0 n av Hammarlunda "I{uno-svägen" i Värmland om- 1 k 1 H .. 1. . .. 1k Och sa folJdc Lova och dran-"' 1on som en ar . on sa )er m]o · . 
sockenc ra·'1{ennkaper vilken före- bygges för 1.3 millioner krono1'. 1 .. . 

1 1 
k""t 

1 
gen den hemkomne husbonden till " " , . . · .. .. .. oc 1 smor, sa lon tan s o a 1ans 

0 
• 

tagits med anledning av kommu- Vid extra vagstamma med Josse l b klo v·· 
1 1 1 1 

.. t . loge och ladugard och visade med 
.. . . . an an. axe n Jar 1011 os m, .. 

nalnämndsordföranden Johan Han- härads vagkassa har beslutats att 
1 

G d. t h . t f
0 

•• stolthet, vad de utr. attat. Jan var 
·· , k 11 1 • t b 11 oc 1 u ve , 0111 on in e ar pan- " .. . sons självmord den 18 oktober, vag1rnssan s a a a om ygga a - .. . • . d" 

0 
h .

11 
sa forvanad och glad, att han nä-

. . . " .. .. . f 0 s· . · A .. gar ovcr at honom an a. e tI .. har det visat sig att en brist pa manna vagen ran agmon i r-
0 

•• •• • • stan grat. Det var annat och an-" ·· o f.. i· ·1 l t"ll T'.l J ··. · d ... .. pa kopet gor hon fmt I stugan nagot over 11,00 kronor ore ig- v1 rn soc ren i ~.,_i s 1ar a s gran::. . • · norlunda detta, än vad han tänkt 
· · B d k V"' ·, · ·a ar1·· som ien herrgard. Undras vad . ger i kassan. I o a soc en. agens s mm · .. ' sig och vad han var van vid för-

.. .. ·· lag·da la" ngd u'·gör 34 kilometer . .. .. ttl . 11 d d t .. t h Jan tycker, nar han kommer hem 
.,. "' "

7 

". • .. Snyggt och Renligt. For uppra m an et av e s rangas e y-1 . ut. Men den största överrasknin-
NORRBOTTENS LÄN och ~ostna.~en, m~lusi;~ marklu_- gieniska fordringar är Bergmans Enkas bageri utrustat med moder- igen. · I gen väntade honom till sist, när 

Orkanart. ad .storm över Norrboi- sen, ar bera~mad till 
1 ·~2t7 ,?OO ki« I na bad- och tvättrumsanordningar för bageripersonalen. Begär all- Det dröjde ett halvår, innan Jan I Lova redogjorde för sin förvalt-

. ··11d ·· k 0 lt · Arbetet utgor en fortsa tmn° pa 
ten nyligen ansta e sars I 1 "' I tid: Bergman's Swedish Bread. kom hem men då var han också I nino-. Hon hade allt. uppskrivet 
T d 1 d 1 k d Bl · ombyggnadsarbetet av den s. k . ' . ,,, , 

orne a en en e s a or. · a. , .. . .. . • alldeles frisk, hade han skrivit. och det var mest inkomster från bl t 1 f 1 d · · b tna Kun°svagen och memngen ar alt - - ---------------------- -------- ---- ---·----·· 
evo c e on e mngarna av ru . "' f.. A ·b 1 _ ... .. , • . . · . . 

0 
•• Jonke var nere och hämtade ho- åker och ladugård. Men det var 

genom stolpras. I Haparanda det skall ut oras genom 1 e s och 1arnvao·ens baaa kassaskap ne nycklarna till klaffbyran, dar . . .. . I o .. . 
. · i·· 1 t k · ·,. · . " e . . nom VId stat10nen. Men först ha- sa mycket, att det mer an vål vrå!des ett antal ledmngsstolpar os 1e s ommisswnen. sprängda med dynamit och alla han hade sma papper. . ... 

1 
•• • • 

omkull så att förbindelserna med Gasförgiftningsdramat i Iiarl- lådor uppbrutna. Alla kontanter. -- Du får sköta om allt, så .gott d: han s~tt upp ett par b~or~ar I rackt till de sto~~ utgi~terna: av-
landsbygden omöjliggjordes. stad. Kon:oristen Josef Ragn~r I sammanlagt cirka 50 kr. blcvo tju- dt·l· kan, sade han. Där i byrån vid stugdörren, ty det var I mid-1 betal~~mg och rant~ till banken 

.•. ·"· .~ Pettersson I Karlstad, som i va- v,11• 11~s b"''e 
1 

. . D sommarhelgen. och losen av Jans vaxel. 
.. •• .. . • • •• , c ~· .I' · rnr Jag mma papper. et syns . . . 

SöDER~Jl.ANLANDS LÄN ras tillsammans med sm maka ,. ... . . .. . .. . .. Inte var det underligt, att Jan 1 _ ~ •. 
.. 1 t d .. d ga"fo··1•0 •1·f·tni·110 .. .. I dem, nar du skall losa m vaxeln, . b"" . 1 .. d . 1.t t b tk I Du matte kunna trolla, sade , .. . .. ? so { e o en genom · ~ e ,.,, 1 onan {an e s1 i e or om-

En dodsolycka mtraffade den ~9 , ... . . . 1 . öS'l'!<'RGÖTL \Jl'DS ][ÄN som ja0 · måste ta för hästen. Men . . g Jan endast och såg stort på Lova. 
oktober vid Stora Djurö kvarn med pafo!Jd aa. husli un oc 1 ma- , ' , ·.. ·, '. ' ' ''.. . . , .. 

0 
."' ••• 

0
_ • 

0
., .o men i sitt eget hem. Det var re- . · . 

. ka ·nns femtonanrre son omkomma R1 unnet sl,olh.is. Bostm ps ske 1- pan,,,a1 hcH ,Ja,,, m,,,a. Kan du fa d. h 
1 

d 
1 

Men hon skrattade och svarade. 
strax utanför Katrineholm varvid 1 

· 0 ' . . .. . . . ., . ., na gar mer oc nys mra e go v . . .. 
... ' ' . tnr nu undersökts av psykiatriker. llus 1 Skarkwcls socken ncdbrann ut. sa mycket av ladugarden, .att ,1 t t 

1 
f" t .. lit 

0 1 
- Det tyckte Jonke med 1 bor-mJolnaren och handlanden Johan-1' c . •• • "'" . . .. _ ., . • . • • • oc 1 pu sa oc 1 . m overa . c 1 . . · 

.. . .. k . I Dcn ·1e har funnit att Pettersson 11arom dagen i 1.1! grunden. .-,odrT- det rac1wr, sa bllr Jag dig riktigt d t 0 t J . . I Jan, men nu har han lärt sig nes Tornkvist omkom. Torn v1sL · ' . .. . .. .1. ., . . 
0 

e var nago , som an inte sett i . 
.. . d 1 ·· 1 vid o·ärnino·ens begående eJ vant lrnpmgs brandlrnr kallades 1.1 1 tacksam, men gar det mte Ja da . 0 .. 

0 
konsten ocksa. Och du kan väl 

skulle haJda ett par skenan e 1a-, . "' . "' . , . ,. , . . .1 .. ·f·· . , , . ' ' sitt hem pa manaa ar. .. . 
0 

•• •• 

. . .. . ·vid sina smnens bruk och att Pet- platsen men s!.tc.knmgsai .Jetet oi - far det "'a, hur det vill. 0 e 
0 

lara dig den ocksa nar du ar 
star, men blev kastad I vagen ocll · . " . d , d , . b" t " . - Har du malat och kostat pa ' 

, o . . . . . 0 ter:>son är i behov av anstalts- svara cs pa grun av vatLcn ns ·· Och så reste Jai1. Lova stod .. .. 
0 

•• frisk och kan arbeta igen. 
sa svart skadad alt han efter na- , . Skolhuset uppfördes 1921. för en ,.' u . • • har, sade han forvanad, nar han I 

0 
• • 

ara minuter avled. Den omkomne vaid. ... och sa,,, efter honom och suckade. 1 . h 
1 

d .. 
1 

t"ll d 

1 

Sa blev det ocksa. Jan tog vid, 
e , ., . ·" rn« · · · v O 00 kr och var for- . mm m oc a e mar rn I e rc- .. 
var i 50-årsåldern och efterlämnar Nya alderdomshem. Arbetet pa 1 .. ~tnad ~ 5 ' · Inte hade hot! tänkt sig, att ett .. 

1 
d •t t k .·· dar Lova och drängen slutat, och 

' l, ·. , "ld, ·d l , met i Sille- sakrat for 35 000 kr. .. .. .. na vaggarna oc 1 e vi a a en. 
0 hustru och flera barn. c ct 11) a a ei oms lem · ' · sa stort ansvar skulle laggas pa 

0 1 
. 

1 
.. k 0 D . k nu kunde han trollkonsten, sa att 

., d 11ar· 1· 110 .. ut tao-i't "in börJ'a11 I ""("l"t"1011 Fra1111i·d11e 1·1"ksclags- c 1 sp1se n ar ny oc sa. et o- . 
, .. · .. · · " , , )rins Wil- 1 

cl · ~ "' '° , .. • u,. " • '. . " henne. Men hon bet ihop tänder- .. . " . . Nergarden snart var skuldfri och 
Alha1hg mamn,,, .a~ I .. ... Det nedbrunna beredde plats ror man Aug. Henncson I Karlsund, ' l .··1,t d I . ft" . stade val mte sa htet.J ··1 k'·tt 

helm Ett stort opimonsmote fo1· . I , . . ... na ocn n o ' e e rra iga a1 mar- va s o . 
• c • 64 · ensionärer, det nya, som blir Skårkinds socken, har till BJall- . . . . .. . . 

ökad trafiksäkerhet hade den 2b P .. .. tt r·· 20 b 1 t t t t 10 000 na. Hon visste, vad hon ville och Det var mte utan, att han hor- Men vid den tiden hade Lova 
. .. . Jå1Pt modarnare, ar avse·· or · 1 o {Omrnun ·es ·a1nen era , .. . . . . . . .. . .. , . ... . 

0 oktober anordnats 1 Nykopmg av. '1. 5 d 1 .. 1 t. 1·1 k 11 . k . .. t· .. 1 11 'd 1 ... beslut a.tt nkt1gt visa, vad hon des litet missnoJd over sa mycket slutat sm tJanst som piga pa.Ner~ .. . .·· . Kos~.na en Jel'a {nas 1 om n g r., varav ran ·an s ut uc e as ::;a- · . . .. , · 
0 0 

• 

motorforarnas h e I nykterhetsfor-135 000 kr. He.mmet. skall vara tär- som pensionsLillägg till personer, dugde till. nytt. . Han tankte pa banklanet garden. Ty da var hon husmor 
bu?d. Som talare i::red_vcrkad~ di~t att tagas i bruk nästa år. I som idrn äro '"" fattigvården orn- . Lov.~ l?".ior~e för.st en inspek- och v~xel~, som v~l nå~on annan och fru där. 
prms Wilhelm, _l~ndshovdmg ... ~~ Karlanda, som i några är hafr. händertagna för varaktig försörj- twnsfard krmg sma nya besitt- fått losa m bara tills vidare. Nialson. 
clerhol~. och . pohsmtencle~t BOJOl ~- upp3lrnv med sitt ålderdomshems- ning. , ningar. Men n~r hon kom till la-
man, Goteborg. E~ publ~k ~a c_.a bygo·e börjar likaledes att bygga dugården, blev hon riktigt för- -·==-= J<()LZ:'.\ 
600 per::ioner hade mfunmt sig till "' ' .. ---

.. . .. i höst och har t.ill entreprenor an- skräck!:. Hon stannade innanför V"d f k 0 d ~lid 
motet. Prmsen framholl med . b. . .. t K Wei111ber·g N""R LOVA KOM. Till d.. .. l b t• d D .. I I rams r1 en cu er 

k .. d t .1 , . t k t. tagit yggmas are · · A orren oc 1 ara s Irra e. ran-s ar a att e vi ;;:-ogas c rave .. . . ., 
o p _,,.. .. tt d ho 11 Hemmet skall vara fard1gt att ta- gen J onke, som befann sig där, pa motonorare ar a e av a a . .. . .. 1 r . 
. f 0 lk l lb k d t gas I bruk .. nasta ar oc 1 upp oras NERGAo RDEN i kom och frågade om hon var bli-s1g ran a o 10 ru un er u - . . .. . ·· D ,. I ' 

.. . . . .. . i BJå.rn for S pens10narer. e" ven sJ"uk ovande av sm viktiga garnmg. d 1· • . .. ... beräknas drao-a en lrnstna av · .. o o 
Att missbruka alkohol ar att for- "' --- - SJuk, snaste Lova och sag pa 
nedra sig själv och sker det i 2.,5 ,000 kr., varav 20,00 kr. upp- Det stod illa till med Jan i Ner- honom med en allt annat än vän-

samband med förandet av motor- la~as. . . .. , . .. Lt gården i flera avseenden. Han var lig blick. Du skulle ha stryk, så 
.. . Aven Holmeclal har I host sa . . . . _ . . . 

fordon ar det ett hot mot hela cl .. Id. ogift och hade endast leJt. folk att. du bhr SJUk du. Tycker du det .. ' , . io-ång med byggan et av a er- . . . . ., 0 . •• ' 

samhallet, slutaae prmsen. ' "' H t r·· . so""cler lita till vid gardens och ladugar- ar fasoner, att det skall vara så domshem. emme · upp oi es .. . ... .. . 
0 

• 

Kyrlwherde omkommen genom 1 1 1 .. t"lltao-et fo··r 10 dens skotsel. Och SJalv var han har i lagarn Ser du mte hur . , ., om 'Yr ;:an oc 1 ar 1 "' . . . 
0 

• ' 

drunkmng. _Kyrkohcrae Gustat pensionärer. Kostnaden beräknas SJukl!g sedan många ar. Han ha- gammal dynga och smuts ligger 

kan ni vara kraftig och vid god hälsa genom 
ah använda 

DR. ?ETERS 

Den stärker edra matsmältningsorgan. 
Den verkar välgörande på edra njurar och er lever. 

Den håller er mage i ordning, 
Den styrker och uppbygger hela ert system. 

Isaac Trygg i Ripsa socken om- .11 k · 35 00 kr och för de fått en släng av lungsoten en här överallt? År det underligt då tI om rmg , . . _ , 
kom den 25 oktober under en ändamålet. skola 30,000 lanas. vinter när han huggit timmer i att korna sina och blir sjuka i .• 
promenad. Han var på väg till 
Edcby gard och drabbades därvid 
troligen av ett epileptiskt anfall 
och föll från vägen ned i sjön 
Båven. Vid efterspaningar anträf
fades han liggande död vid stran
den med huvudet i vattnet. Vägen 
går vid. olycksplatsen alldeles in
till sjön. Kyrkoherde Trygg var 
född 1864. 

x· +:· "' skogen, och sedan måste han lån- stället. Hur länge är det, sen du I ()i 

Ett försök akall övertyga er. Den är beredd av rena, hälsogi
vande rötter och örter och innehåller inga skadliga eller vanebildande 
droger, Ej en apoteksmedicin. Tillhandahålles endast av speciella 
agenter. Tillskriv 

En enstöringi,; död. Nyligen av
led en enstöring, Axel Lundström, 
Hagen, Bergshammar. Han hade 
under en promenad i skogen träf
fats av hjärtslag. Lundström, 
som var 84 år gammal och aldrig 

GöR SVERIGERESAN MED 

s 
~ER i i<A 

LINIEN 

NU billigt 

att leva 
i Sverige 

LÄGSTA BllJETTPRISER 
PÅ MÅNGA ÅR 

VAS'J'MANLANDS LÄN ga tider ligga till sängs. Pigorna, ryktade dem för resten? 
JGn dödsolycl'a inträffade den 24 som skötte huset, tänkte just inte Drängen svarade inte, ty san-

oktober i Källfallets gruva i Rid- på anna tän att springa ute om ningen att säga, mindes han inte 
darhyttan, i det att gruvförman- kvällarna, och dessutom var det elen dagen. Och inte var det hel
ncn S. Enström råkade komma ombyte av dem mest varje halv- ler vårt för honom att svara emot 
under ett ned~allande 

0 
stenblock, år. Drängen hade ju Jan haft i Lova, för då fi~k han en sådan 

varvid han erhol~ så .. svara. ska~o:, flera år, så att han var hemma- störtsjö med ovett, att han bara 
att han avled -~a vage~O t~~ SJ~ - van, men han var slö, och det gick kunde tiga och svälja. Och det 
stu"'an. Enstrom var g - .. 11 tt f" 0 "d f t · b o o 

·
0 f 1.. b t ,-11 sa an a a nagon vi are ar i lev manga sadana skurar av o-mal samt e ter amnar .us ru oc b honom. vett över honom denna dag. Han 

sex arn. · S 0 
' d d t "tt 0 

" J f" k ··1· L · Under älgjal't i Odensvi råka- a na e e ga nagra ar. an ·1c fo Ja ova ut 1 foderladan, 
kade 47-årige lantbrukaren A. Gu- hade mest legat till sängs inne i upp på logen, till gödselstaden och 
stavsson från Hättsta, Odensvi, bli kammaren, medan pigorna och ut på åkern. Och ju längre de 
vådaskjuten av en kamrat. Den drängen slarvat med allting. Kor- gingo och Lova fick se eländet, 
skjutne, som träffades i huvudet, na mjölkade litet eller blevo sjuka dess ynkligare kände han sig. Till 
infördes till Köpings lasarett, var- av smuts och vanvard, höet rutt- sist kostade Lova inte ens ord på 
ifrån det meddelas, att intet hopp nade i hässjorna, och på sädesåk- 1 honom, så arg var hon. Hon bara 
finnes om att kunna rädda ho- rarna växte det klent. Men skul-

1 

tittade på honom med en blick, 
nom till livet. derna ökades. Jan måste låna till ·som kom honom att darra. 

'" ·X· ·x· .• att köpa foder och utsäde och nya/ Men sen blev det också fart på 
VÄS'J'ERNORRJLANDS LAdNf_ kor, och så kostade läkarbesöken. honom, när Lova började kom-

Mvdrnt på samvetet. Lan s is- . . .. 1 •• •• 

~J · d. t "kt 1 · och med1cmen stora pangar. : mendera. Forst blev det att slap-
kalen i Grundsunda is n · iar . 0 •• ' 

0 
• 

. 1 b tt t · d Och nu skulle Jan till pa kopet: pa ut kreaturen, som statt i smuts för sedhg iets ro · mo mm er- .. , . 
0 " . t f.. · dbrarld i euen bort. Doktorn hade best.amt sagt och ohyra hela vmtern, och sa ang sam or mor "' . 0 0 . • 0 I 

fastighet för fyra år tillbaka ifran,. att h~n mast
0

e ligga pa sa-
1 
s~urade han och Lova hela ladu-

jämte förskingring av en motor- natormm nagra manader. ~an, garden me~ hetvatte~ och borste. 
cykel häktat 30-årigc arbetaren ordnade om plats, och det bestam-

1 
Det var mte trevligt, men det 

Gottfrid Westman från Husum, des, att Jan skulle resa. i skulle göras. Det blev så fint på 
Grundsunda. Westman, som är Då skakade bönderna i byn på en gång, att till och med korna 
gift har erkänt, vad som lägges sina huvuden och menade, att då 1 sågo förundrade ut, när de kommo 

' ' 
honom till last. .. skulle det väl gå riktigt illa med ; in igen. Och då var det deras 

Rik malmådra upptäckt i Op- Nergårdcn, när tjänstefolket blevo 'tur. Medan Lova lagade maten, 
Dec. poms by. Även i Ljusto~p i Me-J ensamma styrande. Det trodde skurade Jonke dem också, fast 
Dec. delpad pågår sedan en tid prov- I Jan själv också, men han var ut- de väsnades och hoppade vid den 

Turlista från New York: 
*DROTTNINGHOLM ......... 2 
*GRIPSHOLM ............... 8 

Jan. borrningar i en nyupptäcl~t malm- led och utpinE1d av sjukdom och ovanliga behandlingen. 
Feb. ådra i öpr)oms by. Enligt ana- · I · I • · I t H S " 1 ·· d · L bl" ""dd 

DROTTNINGHOLM ......... 18 
DROTTNINGHOLM ........ 18 

*Julexkmsion till Sverige. 

JULEN NALKAS! 
Släkt och vänner vänta Eder hem 
till Julen. Res NU medan biljett· 
priserna äro så YTTERST LÅGA 
och levnadsomkostnaderna i Sve
rige MYCKET LÄGRE ÄN HÄR. 
Följ med en av våm storslagna 

JUlLEX.KURSIONER TILL 
SVERIGJ<} 

med avgång från New York av 

''Drottningholm" 2 Dec. 
"Gripsholm" ..... 8 Dec. 

BESTÄLL HYTTPLATS NU! 

b " d k . sma e rnnom1s rn svang re er. an en 0e 10v e eJ ova i ra 
lyser innehåller malmen a e op- , . .. .. . 

d H·ttms har man bara ryckte pa axlarna och ville for smuts, nar hon skulle till la-
par och gul · · 1 k "f 0 llt 0 f ·· · d · 0 d h ... lk 0 h ·· . tt t ·· 11-1,t pa0 20' omma i ran a sa ort·som mo.i- ugar en oc mJo a. c aven borrat Igenom e vars ' . .. . .. 
meter utan att den mineralrika hgt. Jonke var noJd, for nu slapp han 
bergarten ändrat karaktär. Malm- . Men . innan han for ti~l sanato-l· det besvärliga ~_:bet:t att hålla i 
kroppen torde ha ett omfång på net le3de han en ny piga. Det ·gorna under mJolknmgen. 
flera km. För de försatta un- var en torparflicka från grann- - Jag tror du trollar med kor-
desökningarna har en andelsför- byh, som hette Lova. Henne ha- na, sade han en dag. Förr måste 
ening bildats. de man knappt hört talas om ut- jag hålla i dem jämt, för de spar-

,,. ·:{- ·X· om pembyn, ty hon var inte vae- kades och stod aldrig stilla. 
öREBRO LÄN ker och var sällan ute bland ung- - Jag tror nog, du håller på att 

Driften vid Stripa gruvor ned- domen. Och att hon höll sig hem- lära dig den trollkonsten, svarade 
lades tills vidare den 1 nov. Or- ma, för att hon tyckte om att ar- Lova. 
saken är att bolaget f. 11· har ~to- beta, det visste ingeo. Nu kom Och det var sant, ty nu hade 

För vidare upplysni.ng_?r, be.stiilln!_n- ! ra lager av malm och att avsatt- hon i alla fall till Nergården, da- Jonke alldeles slutat att själv 
gar av hyt~pl'.ltser, b1trade vid __ uH?r- ni.ncren är mycket dålig. Arbets- . .. .. 0 • 

dande av nod1ga papper etc., hanvan- 0 
• 

1 
.·tl gen mnan Jan reste. Och darfor sparka och sia dJµren. Det var 

d · t'll ·· · t t f'" styrkan vid gruvan iar uppga · ' 
e man sig 1 narmils e agen or blev hennes första syssla på den också förunderligt vad han hann 

linjen elle•r till till ett hundratal man. l ' 
SWEDISU: AMERICAN LINE Dynamitinbrott förövades natten nya .plats_en qtt pa

0

cka _och göra i med ~yc.ket nu, tyckte . ha_n själv. 
209 White Bldg., 4th & Union, Seattle t'll d 28 okt i Porla järnväo-s-1 ordmng till resan at sm nye hus- Och anda mådde han riktigt bra, 

u1 u Lcioutl1 K Street, Tel.: Main 8320 station. Då stationsirrspektoren bonde. . t3' ian IC . go mat oc e ov e 

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

(Levereras tullhitt i KanO..da.) ~ 

~-0:' "" 

4 

Sänd 

s 
0 tO sasom gava 

till släktingar och '"' vann er 
i 

He et 

get ste 
Tacoma, \/Va.sh. 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1216 South Ii: Street, 
Tacoma, W ash. 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po-

sten för en tid av ett år. 
n.ärslutes. 

PrenuJ.W?rationsavgiften, $1.00 . erlägges senare. 

Namn .... ····-········--~ .. '···-···-·····-·-··--·····-·····----·-··-·-···---·-··--

Adress --····---·----·-·-·----·-·-·-·--·-·-·-·-··--···--·-···-·--·-·-·---··-··--· 

Ä :v; 

~ 

-MARTIN CARLSON I .en . b I - j ' l f" k cl h b h"" d 11 
.Tohn Hodberg, ~0816. So. llth; John I vid 7-tiden på morgonen infann sig I Men innan Jan reste, höll han aldrig vänta på den i timtal som 
Solt"y, 306 F1dehty Bldg., F. C. Hew- • d.t. f h t ett litet tal till henne och gav hen- förr · . '" son, 9.0:l Pacific avenue, Tac.oma. pa <~xpe 1 10nen, ann an pos ens .. . · 





Fredagen den 25 November, 1932 PUGET SOUND POS'l:Elli 
~~~~~~~~= 

.,, , r"?Mt ~i Dödsfall. Förre profess~rn vid ; 
1 

. • ----;----------! KORTPARTI i ;.~~fi~'~'u::~:i::~~g:~;,:~~ I 
! Taco111a o·ch Wash111v-ton ~ anordnas av i~~n~e~::: ~:rårh::rr:~l ~a~~:er~,. 
i ö ! F~i::.~:r;.~ 2~ ".!!!!i:~~ I ::~~t~";::;~,::';'02~·::i;;~~ ''....---~~~~-~~~~~.,~~-~~""""""~~ .... ~~,..,.,...........,~-..-.-....... Värdefu~~a 1_1l'is~r! , (och verkade under tiden även som I 

,. .. . . I us ocl> mö!Jler I Frä!sningsarmen, 1114 So. 12th Dans och forfr1slrnmgar I läroverkets finansagent. I Brandforsakr1ng a.v 
1 

• · " 1 .. d k "Il kl 8 Entre 25c I ~ * J t . tomobilförsäkring. - Bratrud street. Nu pa or ag va · , * ,, 
~;;.e. ':~ Realty co., %1! Commerce. komma vi att inviga ~år lokal, ~om @i• • !JdM®llilljl§l,!!!ill i Mjöllipriset i Tacoma är ~rån I 

undergått en grundhg reparatwn. rättades under högtidliga ceremo- i och med i lördags re~ucer~t till 7 
'löm e. Valhallas kortparti nu Ett för tillfäl!et passande progra1:1 nier i Seattle. - Den avdöd~~ ~-e-1 cents per quart, enhgt overe~-~~ 

. G on Jkväll lördagen den 26te .av sång, .musik ocl: tal k~mmer da nators-termin utlöper icke for~an komn:~lse. m~llan stad~~s regu~~a I 1 

morg ' ·att pres. teras varefter .. kaffe serve- den 3 mars nästa år oc·h··· det till-1 ra mJblkd1stnbuenter for att .mota 
november. i·as. Såsom ledare for festen ha .kommer guvernör Hartley att ut- konkurrensen med utomstaende • 

"' .,,. ,,,. vi lyckan att få vår avhållne och .. n hans efterträdare för att I meJ"erister. I vilket fall som helst, ' 
. .. . . nam a · b"Ir På 67-års födelsedagen . 
1 son~ värderade di~isionsofficer . maJor tjänstgöra under den korta kon- har ~jölkpris.~t ~ldrig vant 1 

1
-

dags blev Mr .. e:ustaf ~mdb:~ 0 
H. Madsen fran San Francisco. gress-sessionen i december. .gare an nu har 1 staden. 

5 
~--"-----·--

• ~-~-4 
' ~ ( 
~ > r-u uv nnu t 

· I I e m pe I - ) just publiserad i Sverige, innet hållande sex spännande allvars-

1 n vigning In:,;;~ GUDS HJÄLP" 
verklighetsskildringar 

f RÄLSNINGSARMEEN I ! från Svc:~k-Amerika 

LÖRDAG AFTON 
26NOVEMBER 

KL. 8:00 

Speciellt program 

JOSEPH SWANSON, 
finnes nu tillgänglig i alla väl
försedda skandinaviska boklå
dor eller från författarent di
rekt, ·255 53rd St., Brooklyn, 
N. Y. Pris: häftad, 60c; in
bunden, 80c. Lämplig 

Som julgåva. 
··~~ 

föremål för en liv hg hyllmngsgai d _I tisdags tillkännagav guver- "'" ,,,, ·:+ 

av släktingar oc!1 v~nner, ~om ~a- .nören att han utsett E. S. Gram- I r d bandit. Vid utträdet 
gen till ära blivit bJudna till mid- mer en framstående och välkänd 11 anga 

1
. t t'o som h·m rö-11 Fri entre. 

· k f ·t bla hemmet vid · ' .. . t'll ur en gasa ms a 1 n, · < 

dag I det om o1 a . . sågverksagare 1 Seattle, I se- vat blev 25-årige Charles Pearson 
North I street. Bland de dehka_ta nator Jones' efterträdare. Gram- t d a Seattle polisen i lör-

Major H. Madsen från San 
Francisco leder programet. 

Kaffe serveras. 

-

'~ i 
~ ~~ .. t · t onade en aptit-

1 
k 

1887 
arres era v 

anra tmngarne r 0 mer är 64 år gamma , om d H b kände att han före-
retande födelse dagstarta, vars hit till staten och har ådagalagt , ~gs.d tansd:O' rövat VirO'es apo-t . d d lJ'us släcktes bl'k .. gaen e or ,, "' · 
m&ngtal m ran e synnerligt intresse i pu 1 a aren- . k . T där bvtet blev $56. 
med friska lungkra:ter av herr- I den. Han har städse varit asso- ·~ I paco:~ hem~ahör i Enum-
skapet L :s förhoppnmgfulla barn- cierad med det republikanska par- ' Inge d:arlo . fo"räldrar äro bo-

.. d llenta väl- .. . k c aw ar ians barn. Tack for en exce , tiet. Genom hans utnamnmg om- ' 
fägnaden frambars till Mrs. Lmd- mer partistållningen i senaten att satta. ~- ;;- -x-

berg, och hjärtlif'.t gratulerades förbliva densamma som förut, Förliden söndag hölls ett upp-

SPECIELLA MÖTEN 

hållas i förbindelse med tem
pelinvigningen söndag Id. 3: 30 
e. m., kl. 8 afton, och måndag 
afton klockan 8. 

Allmänheten inbjudes 

I 

födelsedagsbarnet till fortsatt ak- nämligen 48 republikaner, 47 de- b . elsemöte med ungefär fyra 
tivitet som handels- och svensk mokrater och 1 farmer-labor. - l yggd t' t r vid statens asyl 0 

1· t b Bland bl' mn ra pa 1en e 
hedersman pa 1ve s ana. c Den "våta" gruppen i senaten ir . St -

1 
Ci'rlra tva

0 
tredJ'ede- T .. ,.,,.... 

.. .. kt f" to . I ei acoom. ' EATER I~ Y1~'j , inbjudna gaste~ mar es oru m emellertid tillökt med en medlen:, lar av församlingen deltog i sån- . .r 11111111 • 

flera Tacoma-vanner Mr. och_Mrs. ty Grammer är känd som anti-
1 

. d s"tt uppskattande ·---,, S d f 
0 

n Chicago h f" gen oc 1 VISa e 1 
Andrew an egren ra prohibitionist, medan ans ore- b "k t och underhållningen. Sponsor, Scandinavian Hour, K.V,I. 
,runt ~r. och Mffl. Honry faaac· Adjutant ooh fru llolge Potter,.n. trädaro Joneo höll "1yvt på Vol· ~:t ~'.."r ~anten Fred Andor>on BLUE MOUSE ~ l~t~OM~~~i~T. 
son fran Seattle. Söndag e. m. kl. 3:30 hålles ett stead lagen. som föranst~ltat om och ledde mö- . 

~- * ·:+ 1 speciellt möte, till vilket vi inbju- * ,.. ~ . .. tet. Han omtalar att särskilt män- Now Pla.ymg- . 
Bland besökande i Tacoma den- ,dit våra vänner från olika skan- Lovar rösta "vått." ?· _s: se~a-, nen gåvo intryck av ett bedröv- Joe E. Brown m ,, 

~ Tacoma,· Wasb. 
#..,.....,,.,.........., ........ ~...,.,.""'"' .............. ,,...,,.. ........ 
~ ....................... ~""""' ........ ....,,......, ....... ~ 

na vecka befinna sig Mr. och Mrs .. dinaviska kyrkor i .Taeoma. På tor C. C. Dill, som hittills rak- ligt tillstånd, föreföllo nästan "YOU SAID A l\'IOUTHFUL 
J. A. Pelterson, som besöka sonen, 1kvällen kl. 8 hålles ett stort fräls- nats bland de "torra" _me~lem- såsom straffångar, med nedslag- -25c ANY DAY ANY TIME-

• 
VASAHOTEL 

adjutant Petterson i Frälsningsar- ningsmöte. Nästa måndag kväll, marne i kongressen, har hllkanna:- na miner, utan hopp. Det var I 
men. Resenärerna, som äro stad- .den- 28de, likaså klockan 8, hålles givit att han härefter kommer att kapten Andersons mening att söka 
da på resa hem till Sverige, kom- officersdemonstration då ett dus- ansluta sig till den vå,~a falangen. tända en gnista hopp i deras f~r
mo senast från California, varest ,sintal, kanske flera besökande of- Han säger att han gor detta _På mörkade förstånd, hopp om evigt 
de i längre tid vistats .. Resan t~~l ,ficerare deltaga. I~trädet blir gru_nd av va~resul~a~e~, som.~ydl_igt I liv i Kristus, utan _sinncsrubbning, 
SveriO'e anträdes i börJan av na- fritt till alla dessa moten och den utvisar anti-proh1b1bons-stamnmg, utan sjukdom, fattigdom och sorg. 
sta ~ånad och företages sjöledes skandinaviska allmänheten inbju- bland statens röstägande. "" _,,, ;;-

direkt härifrån kusten. des på det hjärtligaste till dessa ·r. ,,, '<· Anklagad för att hava begått 

FOX RIALTO 
Now playing: 

Zane Grey's Epochal Romance 
"THE GOLDEN WEST" 

TACOMAS SKANDINAVISKE 
HOT EL 

1330V2 Pacific Ave. 

'~~ 

i _,,......,.. ........... ,.,........,,...,.,., ......... ....,...............,. ..... 
! ~ CHOICE OF MEATS ·f 

---------------- 1 ~ Brcadcd Veal, Chicken, or 
•

1

> '

1

' ,,, speciella möten, som hållas i för- Ett sorgebud ingick telegrafiskt sex eller flera röverier i Tacoma 
Vägrat niidhjälpsanslag. Anhål- ening med invigningen av vår lo- till kapten och fru Fred Anderson det senaste året blev 23-årige Ro- Starts Monday-

lan om den veckliga nödhjälps- kal. Arbetet me\) reparationen har i onsdags kväll, då de underrät- bert Williams i tisdags arrester~d GEORGIA 40 l.\UNSTRELS 
bevillningen på $20,000 ingick s~m pågått i ungefär sex veckor och tades om att deras äldsta dotter i Portland, där han är studen~ vid 
sedvanligt till county comnns- ,har inbegripit hela byggnaden, Ruth avlidit i Los Angeles under Pacific Dental College. Han 1d~n
.sioners vid mötet i måndags-__Men både in- och utvändigt, och resul- dagens lopp. Miss Anderson .?a- tifierades som förövaren av m
commissioner Carl Ostlund vagra- tatet är att den nu ter sig mera de sedan fyra år varit anstalld brottsröveriet i Puget Sound 
de att giva sitt bifall, för~laran- inbjudande än någonsin förut.

1

1 som sjuksköterska i county hos- Power Company av kassörsk~n 
de att oegentligheter och missbruk I Kom tao- den i beskådande och pitalet i Los Angeles och under Miss Dorothy Cronander, med vll
insmu~it sig. _i välfärdsdepa:temen- fröjdas ~ed os~ över_ de_t sköna .I tiden vistats i s~.n ~~rbrors Ed ken. han.. v~rit kamrat i Grant 

BROADWAY Roast Pork with our 4-
course dinner .................... 50c 
Also 30c and 35c Dinners. 

tets forvaltmng, och att vissa re- tempel v1 nu fatt van v1 kunna Andersons hem darstades. Med skolan har 1 Tacoma. 
former må.ste ske förrän ytterli- mötas för att lova vår Gud! ' känslofullt och deltagande hjärta ·:+ ,,, ''" • 

gare anslag be;iljas. Hittills l~a- Alla de speciella mötena ledas I för lidande medmänn~skor .. skötte Lång s~ra.fftid, ~O till 65 ~r, t1ll-
va de under arets lopp uppgatt av major Madsen, som kommer att, hon sin plats som s3ukskoterska mättes foHe presidenten for den 
till $327,350. - Cou~t~ commis- spela, sjunga och tala såsom en-1 nitiskt och omsorgsfullt. Hon fallerade Home Savings. & 1:

0
an 

sioners sanktionerade I t1~dag~ ut- dast han kan. J verkligen arbetade över sina kraf- Association i Seattle, Ah1;:-a. Pierce 
färdandet av välfärds-obligationer Nästa onsdag kl. 1 e. m. möter ter och ådrog sig för ett år sedan vid domens avkunnande 1 tisdags. 
till $1.~0,000 v~:de att användas syföreningen. Mrs. Gust~!son bju-: en lungsjukdom som slutlige1~ lade Pierc~ v.ar förvunnen skyldig till 
som sakerhet for det av _Recon-, der denna gång och halsar var; den godhjärtade, fromma kvmnan för. smllnmg av $147,000 _av asso- ·1 

str:zction .. Fi~~nce 0 Corporab?n ~e- och en välko~men ! " .. I på båren i ålderns blomn~~g. Ut- ciationens ~edel, i_ned vilka h~~ 
vilJade nodhJal~slan~t. Obhgah_?- , Välkomna till alla vara moten · talande hoppet om ett kart åter~ spekulerade 1 ett .. nnsslyckat ~ad10 
nerna skola utgivas 1 $1,000 valor . och fester! Kom och hör evange- I seende med den älskade dottern 1 företag. Han ar emellertid så 
vardera och bliva inlösbara i tre lium i sång och tal på ditt mo- den eviga fridens boningar, till- sjuk och svag, att han icke_ tros 
årliga avbetalningar. dersmål. kännairiva föräldrarne att de ome- kunna leva. året ut mycket mmdre 

<+ ,x, '

1

'' ,x. ;+ '-· delbar~ ämnade avresa till Los den långa fängelsetiden. 
Levnadstrött Valhalla medlem. Chicago-arkitekten Anclrew San-1 Angeles för att övervara begrav- . ,~ * ·x· 

Andrew Edman, 32 år ~ammal, be- degren med fru anlände i fredags ningen. Samuelson Shoe Co., 1110 So. ~ 
rövade sig i tisd~gs. liv~t. genom .på besök till föräldrahemmet hos J '" -x- ·x· • 

1

street, påminn_er om, ~tt om m 
att intaga en doSis gift I sitt hem Mr. och Mrs. T. Sandegren. An- Silverbrcillop. En trevlig och 1 ämnar sända Julgåva till far och 

THECANARY 
~ 3813 No. 2Gtn. PRoc. 0107 _ Gynna våra 

ANNONSÖRER! ·--
~-:i.Cr•-~-.:•-•~1:~-iii a:-Jti~~·i:·• i:i:~-ir~rl]tlr'• 

EN JULPRESENT 
SOM ENDAST NI KAN GIVA! 

Ett fotografi av er själv, - barnen eller ett 
gruppfotografi av hela familjen 

e·ndast $3.50 per dussin. 

F'. J. LEE, Fotograf 
Hörnet av llte och Pacific. - 312 Wash. Bldg. 

-;~~--~. --~. -;$&.--. -".'ti·-. -~~. ~-.~.· -4l!s. ~. ~~--~-~-;.k-~~-A-~~-:;i!;.-<~Ai * - ~~ ~~· ~ ~- ·~ ~ ~~. ~ 4- .~ ,,,,_ ~ ~ "if$. ~ "'~ ~ ~ *.ii'Jl,\\.~ 

---~ _,.... Sponsor, Scandin~u""~~---

HANS 
JOHNSON'S 

E.dC1lEll::l;i"t~tm'.r::r~ru;:w.mmnm:;;,;!l!l!J';GIW\'i..'f;iJ;:mll1'.~~~ 

FJEDERATED 
STORES 

-.f.OwixollnJeoov!elt!Stmrsl!JJiM1i1/Ju11iJ;qmuli?tlitJrliJiH# 
1114-16 So. K Street 

X- AS CARDS 
Large Assortment to choose from 
Each ,ciird in tissue lined envelope 

V ery Speciål 

vid North 26th street. Det ~n- drew, född och fostrad i Tacoma, li~ad fästlighet firades i lördags mor, så sänd dem något so~. de! 
tages att sjuklighet var anle_dmng ,graduent från Lincoln högskolan, kväll å Valhalla hall, då en stor kunna hava nytta av och sa~ta ) 
till den . fö~tvivlade ha~dlmge.n- har ett mångt.al ungdom~v~nner i I skara vänner till målaremästare värde på. Samue:son har ett :ikt ~ 
Ed_man kom till Tacoma .for 10 ar staden, och en blan~ ~e 1~~timas~~· I och fru Oscar Nelson hade an- urval a~. tof!1o~ till s~ låga pn.~er 
sectan och har mesta tiden haft ,som hans första vIS1t gallde, ar I ordnat silverbröllop makarne N. att det ar forvanansvart. De aro 
anställning i Defiance sågverket. Mr. Bertil Johnson. De voro kon- till ära. Arrangemangen voro sär- passande som presenter och med ~ 
Han tillförde för~mingen Val~alla firmandkamrater eller som det he- deles lyckade, oeh vid de under Samuelsons hjälp kunna de inpac- ) 
i vilken han vant medle~ 1 

tre ter "läste för prästen" tillsam- smakliga anrättningar dignande kas i särskilt passande askar. Nu ~ 
års tid. Efterlevande aro hu- mans. Arkitekt S. har i över ett borden njöt man i fulla drag av är tiden att handla, om er pre- ) 

strun Olga, bröderna Jens och år varit anställd av regeringen den nordiskt karakteristiska gäst- sent skall nå fram till pulen. !:"::::::~::::::'.'.'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.:"'~:-==:=::=::::: 
Erik ·i Tacoma samt moder och som superintendent vid nya post- friheten. Sedan en present, bestå- ·Y.· "*' * . ,..........::;::;.:;, ...... ..., ..... ..,,..,,... .... ""'"'"'"'""".....,..,....,..,...."""'"""'"""1 
'"' mkon i !v~ri•:· kontorobyggen i lllinoi,. Han har endo av 25 inom glao oehmm in· En välkommon jul.gåva! Ka~ m ~Mor, S<audinavlau Hour, K.V.I, 

':. :: . . . .. just fullbordat två sådana och neslutna silverdollars, Jamte de tänka er en mera va~kommen ~.~1- ERY 

2 for Se 

Egendoms-forsalJmn_~en 1 
.. lor: jkommer i december att påbör~~ ett församlades lyckönskni~gar fram- gåva än ett_ foto!?'afl av e~ SJal~.. NICKELSENS GRQC 

da"' av county ka'5oren for I o trodjo. Mr. ooh Mn<. S. amna burit' till brudparet, U..ddos dan· ,att aända bli alakt ?°" vanner. 1210 S K St. - Free Deltvery - Parce! Po.t - Main '854 
guldna skatter sedan 19

25 
b ev utsträcka Tacoma visiten en eller sen med liv och lust, och det var Det är en gåva som ru endast kan o. 

nästan ett fiasko. Få spekulanter annan vecka. först fram på småtimmarne som ~iva; envar kan gå in i en buti~ LINGON VöRTBRöD och JULKAKOR; "ORANGE RYE" och 
hade infunnit sig och acceptabla 'Y.· * .,. det glada sällskapet upplöstes. 'och köpa något föremål, men m ' alla andra brödsorter från Nordic Bakery 
anbud gjordes blott ~å ett 

2
0-tal Senator Jones död. U. S. senior ,,. ,x. -x-

1själv blott kan presentera ett ~oto: Svenska ärtor, 3 pound för ., ... ______ --------------------........... 2
5

c 

egendomar. 5.00 '"3~gb~ter vor;: "natorn från abiten Wa~hingto~ I Community Ch"'t fonden fat· grafi. Bo~ök F: J. ""' .'"''er ' Norelrn fäkbollar, per låda ············································
150 annoM=do hll !

0

rea1Jm~g, ",:~. Wealoy L. Jonos avl~d plot''.'gt ' tadoa ännu $30,000 av don 'umma 312 Waabmgton Bldg, ' detta . alltid ett rikt urval av do godsaker oom avenakarne sätta 
under dagarne nacmast fo~: a200 frodaga i Soattlo, Darmod anda· på $1"4,650, '"'" ~tts '"m målet ärende. V<. ha å ,.. julon oeh i allmänbeL Giöm ieke att vår LUT· 
tionen' hållande hade unge ar deo on oavbruton 3Hrig verk,.m· för in,amlingskampanjon, då don· i;;~K P. k o;. Alaaka·fi'k utan äkta importerad no"" atoekfi"1<. 
inlösts av ägarne genom skatte- het som medlem i kongressen. na officiellt avslöts i onsdags Advokaten J. M. Arntson har ' ic e ar ' 
betalning. .Han räknades bland landets mest kva"ll Detta var rapporten som flyttat sitt kontor från Pughet 

"" ·l.' * · · l Bld trn 606 Was -. .. . . . • ,framstående lagstiftare, varande avgavs vid Chest komitens möte, ~ound Ban t g., Adv.) 
U P· P 

8
.:1 mg 

1 ~~~en?dustrien, , ordförande i bevillningsutskottet och det beslöts på tillrådan av mgton Bldg. * * .,, ( 
vad betraffar avlomngshstan, ut- ,och ledande medlem i flera andra. komite ordförande Carl E. Lind-
v!s~des. för första gången sed~~ Hans helsa har varit något vack- quist att fortsätta kampanjen med 
t1d1gt år 1930 under senaste m !ande de senaste två åren, men gott hopp om ett lyckligt slutre
naden, enli?1 rapport av . arbets- närmaste dödsorsaken var hjärt- sultat inom en veckas tid. 
och industndepartementet 1 Olym- .fel förorsakat av överansträng- '"' '* ,,,. 
pia. ~vlöninge~ till sågverksar- ning under valkampanjen, i vilken överkörd av en auto, förd av 
hetare 1 staten oka~es f~ån $67~,- han besegrades av den briljante poliskonstapel Walter Lisnick, blev 
000 under augusti manad till Homer T. Bone. Begravningen för-

76
_åriga Mrs. Mary Rodder så 

$785,853. u~_der 'okto~~r: U:nder svårt skadad att hon avled dagen 

Amatörsångare och musikanter 
som önska, kunna beredas tillfälle 
att deltaga i vår radio timma. 

samma tid okades avlonmgshstan . ft 
0 
t Olyckan inträffade i tis-b t . t' !"gren från AN & SON e era . 

för ar e are I immer a BJORKM dags vid Pacific avenue och 40th. -one of our cltofoe Pot ~' 

AFTER THE 
TURKEY 

Von Bergm.an's Svensk Punch 

(Sponsor, Scandinavian Hour. K-V-l) 

SEND ET PAR "SLIPPERS" 
TILL 'GAMLA LANDET' 

Nu är tiden inne för att sända 
denna ideella julgåva, - och hos 
Samuelson sparar Ni pängar. 

Ni får gratis en passande låda $303,800 till $417,500 .. De~. t_otala .· street. Det ådagalades att den Roasts with browned P?.ta~ 5 I f \f 
summan, som utlagts I avlomngar 1016 So. K St. B'way 2114 "Id . . kv'nnan plötsligt trätt ut toes an~ gravy wHL be Just 

; sfate~s aamtliga industrigrenar Hava alltid på lager ott ;å ~!:an ;akom on parkorad auto about ngh< !I I Samue!son. Shoe Company I 
unde: ar:ts mo forsta månader rikt urval av inhemska och och sålunda kommit rakt i vägen Chamberlaints l'vfarket i··1·~ . . 4625 uppgi.~k til~ $ .. 98,?0~:.ooo:. en be.~~ r importerade delikatessvaror t I for polisbilen. Mrs. H. odder hade. I~ Best Meats-Always . . . 1110 So. K Street Broadway 
lig nnnoskmngi i Jamforf'lse- --:--1 .Agenter för . varit bosatt 25 år i Tacoma och ~ 2702 No. 21sct. PRoc. 0729 . ~ 
1931, da den under samma per10d Kunko och Ole 01d medlem i Presbyterian kyrkan. uppgick till $147,000,000. . var 

för försändning. 
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~".~ ... -.,.:ie:-!<:-!€..f~<':~~-lii:~~~~€-lll:~~l<:-1$€~1C;.te-lll:~-!!;;-l'l:~-l.<l~~~.,;; sade honom: a_tt ha~ ännu .. hade I dock i~~e ~-pp~riska si,g med de öste v. år
0 

fr~ken :ir:ed. sin ~kur ~v hon fö~troligt yn s~tt bröst o. c~ 
':i.~':""'· .. ~'ila nog medel I sma hander for att glada forestallmngarne; ty helt o- ovett, sa foga kristllgt bade till deras tarar smal te tillsamman, 11-
~ ~ väcka och bestraffa den brottsliga. förmodat trädde fru Nässelblad ~orm och innehåll, att vår goda kasom daggdropparna på rosen-
~ &;. 7'.r ... L. ~ Nästa söndag höll han också en inom dörren. Den värda frun ha- fröken stod alldeles förstummad bladen när solens blida anlete I ~uarta 1Ji rn KJ:'U ~ dundrande straff predikan, i vilken de icke på långa ti~:r hedr~_t frö- a~- häpnad ~ch fö:undrau. ~:u tittar fram ur morgonrodnadens 
•'» ~ han talade mycket om en svart ken med något besok, varför det Nasselblad gJorde darefter en for- strålande portar. 
~ "' • ., fröken, som var saker till ett ny- högeligen förundrade vår hjältin- smädlig nigning för värdinnan och Det var. en rörande scen, som 
,- ic-it~~-lfi:~~~~~..,o:~-1.!l~~ ligen begånget brott inom för- na då h?n fick se den främmande. surrade ut genom dörren, ilsken i säkerligen skulle räckt ännu en 
~ (F ) k 11 . t f'" k' 11 samlingen, så hemskt och fasa- Att hon icke kom i någon god av- hågen som en fräsande katt. Frö- stund, om icke Granqvist kommit. 

orts. ven, b u e snar ors mgra a a .. 1 'k 11 o 1 b d k .. d 1.. h"' U t ··d · · 
.. fåren och . . . vacka

0

nde, att det var en_ stygge se si_ t e er __ med n~go~ gatt u s ap, k~n stangde me attat Jarta, pp ra e_t tog nu ett hasti~t 
- Min inspektor berattar, att .. . för bade Gud och mänruskor. vISste froken pa förhand, emedan dorren efter henne. I slut och flickorna troppade sma-

folket numera lagt bort att dan- --,-- Lamna endast getterna till Anklagelsen var så tydlig, att fru Nässelblad var allmänt känd - Det var en fasligt nedrig ningom av till sina hem, där de 
sa och roa sig på söndagskvällar- klippni~~ åt er, inföll greven med ingen kunde misstaga sig om per- såsom en mycket pratsjuk männi- människa, yttrade jungfru Betty, gräto och klagade i många dagar. 
na. Det är mycket bra, försäk- ett sabnskt leende. sonen. Fröken Linderos hade allt- ska, den där alltid hade något led- som varit inne under hela tiden, Granqvist hade icke talat med 
rar han; ty arbetet går raskt un-1 - Skämta icke, herr greve, sedan fadrens död ständigt gått samt att förkunna. På grund av I och med bävande hjärta lyssnat fröken sedan den timade händel
dan på måndagarne, vilket det ic- ~enmä-~de Törne, ty Gud låter sig svartklädd. Det var således hon, denna omständighet rodnade vl!-rd- till fru Nässelblads rika ordflöde. sen. Han undrade inom sig själv 
ke alltid gjorde efter en sömnlös icke gackas. som menades, vilket ytterligare innan betydligt, då hon bad sin - Klandra ingen på ryggen, go- huru hon skulle taga saken; men 
natt. Jag önskar likväl, att pa- - Det gör jag icke heller, för- bekräftades av alla medlemmar- gäst vara god och sitta ned. da Betty, sade fröken milt före- han hade föresatt sig att hur det 
storn icke driver sin gudsfruktan säkrade greven med allvarlig röst ne inom de heligas samfund. - Hon blyges, tänkte fru Näs- brående. Felet var egentligen på än månde bli, så skulle han icke 
:för långt. Inspektoren säger, att och reste sig upp. Jag har icke Från den dagen kallades fröken selblad och satte sig i en mjuk min sida, ty jag betedde mig o- låta undfalla sig något, som vore 
en och annan av arbetarne börjar tid att disputera med pastorn i Linderos allmänt "Svarta Fröken," länstol. Bra för mig, tänkte hon riktigt då jag visade henne på sårande för frökens kvinliga blyg
själv att predika, varigenom de religiösa ämnen, ehuru det vid till- en benämning som även vi vilja vidare, ty händelsen var den, att dörren. Jag borde tåligt fördragit samhet. 
försumma tiden. Sådant måste. fälle skulle vara ganska intres- stundom begagna. den värda frun infunnit sig för att hennes förebråelser, men det var - Tusenfalt välkommen, bästa 
förekommas. Jag vill en praktisk sant; jag vill endast i få ord säga predika uppror i den förhärdades mig omöjligt, emedan jag fann Granqvist, sade fröken sedan hon 
kristendom, begriper pastorn. er min vilja, som för följande: Ni --- hjärta, på det hon måtte komma mig förolämpad av hennes ord. något lugnat ,sig efter det före-

- Sådant är omöjligt, herr gre- tiger med saken och låter fröken VII. till bekännelse, ånger och bättring. Emellertid blev hon ond, och vid gående. Det var riktigt lyckligt, 
ve. Guds rike är icke av denna Linderos vara i fred och ro. I öv- Snart började hon också låta sin sådana tillfällen säger man en hel att du kom; ty jag behöver verk~ 

.. Id l' b "k . . t , . k""t t k 11 h . I alla kretsar talades nu en- d fl'"d H t I d t'll h t 0 • J .. 1· .. . . .. världen. Alla var s iga era mn- ng ma m s o a er a ur m .. sva a o a. on a a e 1 en op u an nagon menmg. ag ar igen en sann van, som Jag 1 nar-
0 'k f" · d t h'" ·11 h b h bl tt · d "k dast om Svarta Froken. Ingen b" · · d " Id d k "k ' tt I d 0 d t d k 'd .. d · gar maste vi a or e , som o- VI oc e agar, o ru un vi er onan om enna var ens on s a sa er pa, a 1on re an angrar varan e s un an ra gora me 1 

.. 0 G d I h tt f t . b t t"ll betvivlade hennes brottslighet. . 11 .. h t d h t 01 d . . .. ·1 . ·11 . . h 0 t k H"" f" o gre ar. Matte u upp ysa err a upp os ra mma ar e are 1 .. . . I a man e , en on u ma a e 1 sm oven nmg, vi ren VI eJ ava manga s yc en. ar orega un-

. . . d tt 0 d'k t FolJden blev den vanliga: en och d b ... t t f'" 1 d d .. . I .. k h t'll 1 t d l" k b'" t ä ' J . h .. greven om sannmgen av e . a pa- pre i an er. e Jar as e arger; 1on or a e ratt1g iet att ra na enne 1 as·. er iga sa er, as a v n. ag or, 
0 d annan beklagade, men de flesta d 'tt h b tt l 1 · J ·· k d'" f"' tt d · k · tt d fått d" tt h'tt b staen e! H k 1 . . . d se an v1 oc re om rnru JUV- ag ons ar aror, a u 1c e vi- a · u Ig e 1 e arn, som 

.. - err greven an vara ugn i fördömde henne. Många gJor e . . . .. . .. 
- En ganska from önskan in- d t f 11 t .. d T"' . ... .. d ligt det vore att vara en Knsti dare talar om fru Nasselblads man beskyller mig for att vara · . ' e senare a e , S\ ara e orne, det av rehg10s overtygelse, an ra . .. .. .. .. . 

vände greven med ett satirISkt le- . k o d f .. k L' d .. .. 
1 

brud, som var fullkomhgt saker upptrade harstades. upphovet till. Av denna anled-men ic e sa va ro en m eros av den medfodda onda begare sen , . . 0 ., .. • • • •• 

ende Skada blott att jag redan b t "ff J k 11 . .. pa den eviga saligheten; hon sade ·-Som nadi froken vill, svarade nmg voro mma elever har och to" · • e ra 1)-r. ag s u e vara en o- att tadla sm nasta. Det senare . . o . . .. .. 
tror mig vara tillräckligt upplyst .. d' H t ... · . .. d f'" sedan sm menmg rakt ut angaen- Betty och gick ut 1 koket. go avsked. Det var en smartsam · - var 1g errans Janare om Jag var rnynnerhet handelsen me or-
om den saken Kort och gott " f' d tt d . .. . de sitt egentliga ärende och be- Fru Nässelblads anklagelse hade stund. Mitt hjärta var färdigt att 

• · . . . . ' sage genom mgrarne me e y- samlmgens lagre hefolkrung, som . ·. .. . .. .. ... . . . .. · 
herr pastor' Jag vill e) veta av l'kt b tt H" . . . "d d svor den fallna vid allt vad he- for t1llfallet stort Jamnv1kten 1 bnsta av gramelse och sorg. Men 

· . • 1 ro . ar, om nagonsm, huvudsakligen fäste sig VI en 1. t .. tt i- h" .. d . f "k ... 1 D t , .. kbl 0 G d .. ·· d' d' H .. 
en :2"Udsfruktan på mitt gods som , t . t"ll" d t kt .. . ig ar a genas, anvan a sig ro ens s.ia. e s ora mor a u ar an a go . an gommer "' ' I mas e Jag 1 ampa or e s ma omstand1gheten, att den fallna var . .. .. . .. .. , . 
är hindrande för arbetet och vill· 1 1 k ft . 11 . t .. .. .. .. . d till Torne och bekanna sma syn- ogonen fuktades av tårparlor, och pa bottnen av sorgekalken alltid ' I oc 1 agens ra 1 a sm s rang- en froken. Hon var darfor 1 e-1 ,, , ,, . . .. .. . .. . .. 
ej heller ha nii<>"ra predikanter av 1 t Ett d 1 , t der, pa det hon matte fa ro till sm 

1 

en !att suck arbetade sig fram ur en glad. Jeparla, som betydligt for-
. "' 1e . ' varnan e exempe mas e ras tycke dubbelt föraktlig, och ·--1 henn"P bekla"mda bröst. Hon satte :mildrar den bittra drycken blott mrna torpare f . · t"ll 1 1 .. · · f.. 11 sJa . ..,., . . . . . . . . .· ... 1 ..... . 

· rams a as oc 1 avs OJaS m or a - de försummade ingalunda att . . . . . " . ,. - , 
Det är ett misstag av inspek- .. h t å d t tt d f'" d h 0 t Hela talet var ett sammelsunurrt sig ned vid pianot, spelade och vi ge oss tålamod att tomma dert man e en, p e a an ra or- klan ra utan sans oc mat a. .. . ... .. .. . o .. · 

toren försäkrade Törne. Ingen 1 .. d d d " k t'll .. . . .. d" d k av krystade utrop, losryckta bibel- sJong en langr.e stund, och nar hon bli slut. En sadan p.arla ·."a.·r .. den ' 1ar a e syn are ma omma i Varst 1 sm for omelse voro oc , . . 0 • • ··, •• 

av herr grevens underhavande , h b"'tt · D t .. G d .. . . d . f d sprak och dJupa suckar, som gJor- ater reste sig upp, var hennes an- nyss slutade avskedscenen for .. anger oc a rmg. e ar u 3 ledarnoterna i e hehgas sam un . .. . . . . . . ·· · . · .. . · 
kan ha vå<>"at att upptrada som ·i· 1 H .. t " t · . k de ett hogst obehagligt mtryck sikte milt och leende som vanligt. mig. Jag fick dangenom erfara "' v1 Ja, oc 1 ans ros mas e Jag De hade knapapst ord star a nog , . .. . . . . . . . . 
lärare· ty J·ag känner ingen som 1 d . t d t ·· k . t .. . , , • . pa det tilltalade foremalet. Hon Lugnt msomnade hon efter en, huru d]upt och mnerhP-t Jag var ' , V a. V e ar s r1ve. . . . .f°A'V> C1l'n .f"ncon r.,n.V>; .............. 1....... ],.,.-................ u.. C;J 

är däJ:till kallad av den helige an- ' · - . .. rn• ~"' rn.oa. vc"d' a.v.,n.,r. ..'.1."u UJUh satt likväl stilla och avhörde den hjärtlig aftonbön, med ljuva tan- älskad av mina elever. Det var 
~Nog, mm basta pastor, av- pa suckar, ne slagna ogon oc 10 • • d .. d t'll 1 t k o d D 1 1° t ·· · f" .. t l 0 de. Skulle sådant likväl vara för- .. · . . . å b" b .. d anga Jerem1a en an a 1 s u ; ar pa morgon agen. enna rnm ang over orvan an, oc 1 sadant 

. brot o-reven. Jao- har icke tid att krampaktJo-a t order eskarma e .. . 
0 

• .. • ... • 

hållandet skall jag o-enast taga .. 0 
0 "' • • .. "' • •• d d' darefter reste hon sig upp och med en stralande sol och klar kannes gott 1 sJalen . . . Nu till 

' "' avhora nagra utdrag ur den hell- de Sig hogehgen over en syn 1ga . . . . . .. . 0 .. • 

den förmätne i förhör och ställa . . . . -. 
1 

t yttrade med sm vanliga melodiska lummel, men 1 frokens fndfulla bo- nagot annat, basta Granqvist. Fru 
ga skrift. Mm vilJa har Jag sagt, varelsen, som de utan skonsam 1e .. t . bl d t l'k f lit N.. !bl d h.. d · 0 allt till rätta. Herr greven kan . h d b . f" d t'll d t . . ros : nmg ev e 1 a u en sorge- asse a var . ar re an 1 gar . och Jag oppas en hr efterkom- orpassa e 1 e eviga pmorum- . . 

vara förvissad om, att Jag icke · p t k 11 b . tt t d d t d . b" d · . - Jag tackar fru Nässelblad på dag. och upplyste mig till en del om · men. as ·orn s a. esmna, a me , un er e · e in or es pnsa-
med min lära skall väcka någon f .. k L" d .. 1 d G d f" d t d . k ro som det högsta för sin välmening. Det Tidigt var hon uppe och i ord- I det gängse ryktet; men jag kan 

ning för att emottaga sina elever., ännu icke begripa vad anledninJ? 
Dessa kommo också småningom, man kan ha till den slutsatsen, att 
men endast för att avhämta sina just jag skulle vara den skyldiga. 
skolsaker, bestående av böcker, Det är en gåta, som jag brinner 
noter, ritmönster m. m. Fröken av nyfikenhet att få löst. 

.. . rp en m eros ar av gamma e u or e e lC e vo .. . .. . 
skada och förargelse mom godset. .d 1 1 tt h f d d .. . k smartar rrug outsaghgt, att man 

0 .. • •• a e oc 1 a · · ennes ram ragan- an ra manms or. 
0 

• 

- Da aro v1 overens, sade gre- d . f" 11 .. 1 t k 11 .. k T" f ... d d . h" 1. en skall hysa sa dåligt begrepp om e m or a man ie en s u e vac a orne roJ a e sig oge ig 
ven och rustade sig till att gå. d t 1.. f lk t . b 1 h k d .. d t . t k 1 red"kan min person, som jag finner att e agre o e s JU e oc s a e- over e m ryc , 1ans p 1 
Törne hindrade honom likväl i sitt fröjd. Det bleve en skandal för gjort på mängden, emedan han frun och hennes vänner göra, då 
förehavande genom en omständlig 
beskrivning på dage,ns stora ny
het beträffande fröken Linderos, 
vars grova brottslighet han utmå
lade i de starkaste färger. 

Gre-,ren åhörde honom säkerli
gen med blandade känslor, a4,t dö
ma av de växlande uttrycken i 
hans ansikte under tiden. 

hela mitt stånd. Mobben skulle hoppades att Svarta Frökens gud- de utan ringaste anledning kunna 
tro mig skyldig till en dylik hand-fä nya anledningar till otidiga ut- lösa skola skulle därigenom upp

fall emot det enda ädla och stora, höra, såsom han i förtroende yt
som fins inom samhället, nämligen trade till några av sina utvalda. 

ling. Jag är visserligen i många 
stycken en svag kvinna, behäftad 
med fel och 11rister, men så djupt ridderskapet och adeln. Sådant Det smickrade honom även, att .. . . .. .. 

får ej ske, herr pastor! Jag bju- han på ett så fint sätt kunnat ut-I fallen ar Jag icke, basta fru Nas
der och befaller, att min vilja blir peka det brottsliga föremålet. Han selblad ! Det hela är en gemen 

åtlydd, annars förklarar jag er hade ju icke nämnt någon vid 
högtidligen min onåd. namn, så att greven ej hade rin-

osanning, som dock lyckligtvis är 
så illa hopfogad, att ingen för
nuftig människa kan sätta tro där
till. 

blev till en början högst förvånad; - Hon kan förställa sig bättre 
men genom något yttrande av flic- än jag trodde, tänkte Granqvist 
korna kom hon till att tänka på för sig själv. Han redogjorde se
fru Nässelblads beskyllning, och dan för samtalet i de heligas sam~ 
allt var nu klart för hennes fund, som han händelsevis hade 
själs ögon. Med djup rörelse tog fått höra av en bekant; han talade 
hon till ordet och yttrade följan- därefter om Törnes yttranden på 
de: predikstolen och tillade för egen 

- Jag känner den där Wingel- ... .. . .. o 
. · .· . Efter denna utgjutelse som ut- gaste skal till forebraelse. Han 

blixt, sade han. En f-n till att ' o . å 
· .. talades i en ganska bestämd ton var saledes 1 alla avseenden bel -

- Älskade barn! jag anar hur del, att han på det högsta ogil
det är. Det lömska förtalet har lade ett dylikt förfarande. 

Under samtalet fixerade Gran-ha tur hos det vackra konet. 1.. de t . ' ten med sitt görande och låtande - Smickra sig icke med dylika velat finna mig saker till ett brott, 
S I. .. do t b d f t amna greven rumme , svmga- ' · I · t f "k · 'kt · k kam igt an a at e raga en a - · . .. t h h · d d t b" t föreställningar återtog fru Näs- som allmänna omdömet måste på qvis noga ro ens ansi e, ic e . .. .. .. de s10- pilsnabbt upp på hasten varu av an oppa es e as a , 
tig froken Battre kunde han val- "' !bl d PI .. · l' "I d t h" t 'Il Ed f'" '"Id • 0 h r d s· fa·· d p t T.. för sin saks framgång. Och hans se a . anen ar v1sser igen va e ogs a og1 a. ra ora rar N° d t"' c e ma r e. as or orne ja sina offer . . . 
ker pastorn göra'? 

a, va an- slog sig för bröstet och suckade hopp slog därutinnan icke fel. anla~d, m~n för Gud~ barn är in- ! ~m satt tro til~ dett~ förtal, och 
tungt. Greven hade korsat hans Alla, som hade barn i frökens gentmg fo_:dolt. V1 ve~a allt. Jag ~nd:ar då icke p~, att de ve
planer. l:Ian ville ej trotsa den skola, sammarifrädde på söndags- Herrans rost har skett till oss, lat msialla er skolgang, ty det 
givna befallningen av följande aftonen och hade en lång över- ~ch _de_t är_ på . Ha~:' k~~lelse, s~m f~ller av sig själv:, att en män-

- Allt vad som anstår en sann 
Kristi tjänare, genmälde Törne 
med högtidlig ton. 

1

. skäl: Greve Adelboro- var för till- läggning, varvid det beslöts, att Jag rnfunmt mig har, for att vac- mska, som kan salunda handla, 
-- Och det är? frågade greven f'"ll t a"gar av I· d"' s .. S skolgången skulle genast upphöra. ka fröken till besinning . . . Kä- icke är passan.de till lärarinna för . .. 

o a e e .~1n e nas. om , .. .. . · . j vitt och rosenrott en och annan 
anyo. sådan hade han på grund av am- De voro visserligen goda vänner raste, goda fruken. forharda icke rena och oskyldiga barn. Jag 

0 
.. ' 

0 
.. 

för att utröna hennes brottslighet, 
ty om den var han övertygad på 
förhand; hans mening var att se 
huru pass hon kunde behärska 
sig. Med förundran fann han, att 
hon tog saken ganska lugnt. Väl 
växlade kinderna titt och ofta i 

A . . ... g l" 'tt d df 11 l ... t kl d d"" f'" . k d ot .. tar halkade aven fran de mork-- tt i allvarhga ordalag fore- mal bekantskap utnämnt Törne till fröken, vilken de djupt bekla- angre s1 · on a, syn u a 1Jar ·a. an rar ar or ic e eras a go-
hålia henne hennes stora brotts- till kyrkoherde- i Råb ty asto- gade, men icke kunde de lämna Bekänn med ånger och ruelse sin rande, men jag ber er, mina äl
lighet, på det hon må komma till ratet var patronelt. Y~örn/ hade vården om sina barn i händerna stora synd för pastor Törne. Han skade barn, sätten icke tro till 
ånger och bättring. Av denna or- således o-reven att tacka för sin på en dylik kvinna. Det vore att skall förlåta och trösta fröken i detta nedriga rykte; ty jag för
sak ämnar jag först besöka hen- snabba ;efordran, varförutan han sätta bocken till trädgårdsmästa- sin stora bedrövelse; han slnj.11 säkrar heligt, att jag i denna sak 
ne i godo, men skulle jag finna säkerligen ännu i många är skulle re. Anständigheten och sederna även vis~ f~öken den_ vägen, som är lika oskyldig son:: I. G~d vet 
henne döv för Herrans röst, äm- fått' gå och tjäna som fatti a- förbjödo all vidare beröring med drager till hvet, och mtaga henne det och han skall sakert forr el
nar jag anlita lagens arm, det storsadjunkt. Greven var gde~s- en människa, som så illa lönat de- i de heligas samfund. Och frö- ler senare lägga min oskuld i da
vill säga jag låter länsmannen i utom kammarherre hos konungen ras förtroende. ken skall bli en ny människa, fri gen. Tåligt vill jag underkasta 
sällskap med barnmorskan göra en och i besittning av många förnä- Medan man sålunda tisslade och från synder och all orenlighet . . . mig hans skickelse, viss att den 
undersökning, på det sanningen ma. släktrelationer, varför han tasslade i alla vrår och vinklar in- Ack om fröken visste hur saligt, leder till mitt sanna bästa . . . 
må komma i dagen; ty sådana framdeles kunde vara Törne till om den stora byn, satt vår fröken hur ljift och glatt det är att va
gärningar måste med allvar be- stor nytta; ty mannen traktade i helt lugn i sitt trevliga bo och ra döpt omed den hel~.ge an~e! Hon 
straffas. sitt innersta efter en biskopsstol, tänkte med glada känslor på mor- skulle d~ ~~nast bekanna ~~n skuld 

Och nu farväl, mina älskade, kä
ra barn! Helsen · .. edra föräldrar 
och glömmen aldrig de enkla lär
domar, jag försökt inplanta i edra 
unga sinnen . . . Hjärtlig och in
nerlig tack för varje glad stund, 
vi upplevat tillsamman. Jag kom
mer att sakna er mycket, ty I ha'n 

blå ögonen, men hennes hållning 
var på det hela icke i något avse
ende ovanlig. 

- Det är hårt, sade hon, ja det 
är rysligt, bästa Granqvist, att va
ra så misskänd och förtalad. Lätt 
skulle jag kunna vederlägga det 

- Ni är omänskligt sträng, herr på det han skulle få ett vid- gondagen. Hon hade, såsom vi re- och fly 1 forbarmarens skote. Men 
pastor. Jag känner icke fröken sträektare fält för sin verksamhet. dan veta, varit sjuklig hela den fröken är förblindad och insnärjd 
Linderos närmare, men man har Törne ville nämligen reformera föregåe~de veckan, men nu var i satans garn. Hon . tänker dölja 
sagt mig, att hon är en god och kyrkan i överensstämmelse med hon åter frisk, så att hon i mor- sitt brott, men det går icke. Tör
ädel flicka. Att hon felat i detta sina egna grundsatser vilka han gon kunde fortsätta sin kära sko- ne och jag och alla människor ve
stycke, k. an vara förlåtligt i hen ansåg för de enda s~liggörande. la. Undervisningen hade för hen- ta, att .. h~.n är den s~nnsk.yldiga. I m~~ få undantag varit lydiga och domslut över dem; ty de veta icke 
nes isolerade ställning. Bäst är Detta kunde likväl icke låta si ne blivit ett verkligt behov. Hon Fall <farfor genast till fota och snalla allesamman. Varen detsam- vad de göra . . . Bra besynner
därför att blunda för hela sa- göra i någon större skala om ha! älskade med ren systerlio- kärlek bekänn! Törne skall icke. förskju- ma även hädanefter, till glädje för ligt är det likväl, bästa Granqvist, 
ken. icke bekläddes med ett h~gre äm- de unga oskyldiga flick~r, som ta. fröken, fast hon är en fallen e~:a föräldr~r, till hu~nad för .:r om du icke kan ana vem den ona-

- Omöjligt, herr greve! Jag är bete. Greven kunde härutinnan voro lämnade åt hennes ledning, kvmna. SJalva och till nytta for sam~_al- turliga modren egentligen är. Jag 

nedriga ryktet, men min kvinliga 
blygsamhet förbjm$er mig att ta
ga ett dylikt steg. Vid närmare 
betänkande anser jag det också o
nödigt. Guq vet, att jag är oskyl
dig. Han skall förr eller senare 
lägga min oskuld i dagen. Må 
människor därför döma som dem 
gott synes. Jag vet på vem jag 
tror och beder av uppriktigt hjär
ta, att Gud må vara mildare i sitt 

en Herrans tjenare, som måste vara honom till en hjälp. Det vo- och hon gjorde allt för att bi- Vår fröken var visserligen tå- let · 
1 

• Gud v~:~ med er, kara förmodar, att du har skäl till 
verka i Hans tjänst allt vad jag re således mindre välbetänkt att bringa dem en sann kvinlig bila- 18.modet självt, men nu tyckte hon barn. · · · Farval · misstankar mot någon viss person. 

förmår till en fallen världs upp- stöta sig med honom. Väl var det ning. Flickorna älskade henne dock det gick för långt. Hon fann Dessa enkla ord, uttalade .med - Hon vill pröva min tystlåten-
rättelse, och därför måste jag i svårt, till och med orätt att låta med samma ·.kärlek tillbaka. Sko- sin kvniliga ära angripe'n, och en en av rörelse darrande stämma, het, tänkte Granqvist, varför det 
Hans namn bestraffa all gudlös- synden gå ostraffad; men ... än- Jan var därför ett glatt och trev- harmens rodnad flög över kinder- gjorde ett djupt intryck på de för- dröjde något innan han svarade. 
het, hos vem den än må uppen- damålet helgar medlen. ligt hem, där lek och allvar väx- na. Utan att säga ett ord, öpp- samlade barnen. Deras tårar run- Under tiden släppte jungfru 
bara sig. Det är en skyldighet, Sedan Törne en längre stund lade med varandra, liksom dag" nade hon dörren och vinkade ät no strida, de trängdes, högljutt Betty, som stod i en vrå av rum
som jag för samvetsfriden icke överlagt med sig själv, beslöt han rar och skuggor på ett vackert sin. gäst att avlägsna sig, något snyftande, kring sin älskade lärar- met och torkade porslin, ett par 
kan åsidosätta. Mitt överseende att avstå frän det tillämnade be- sommarlandskap när solen lyser alldeles rysligt i fru Nässelblads inna och överhöljde henne, i bok- tekoppar i golvet, så att de gin

med -~n dylik_ tilldragelse sku!IP. sökP.L Ffan gjorde det visscrlig-cn I w~nom "Prid.da strÖ!no!n. . tycke. II011 tlev uLum :sig av för.·- ::sLavlig mening, med iov ?Ch tack- go i stycken. Fröken gav ej akt 
medfo~a r~shg: förödelser inom J med beklämt hjärta, men tröstade Av denna orsak var det, som våning. Plötsligt lade hon bort sägelser. Fröken fann sig djupt därpå, utan upprepade frågan på 
.den hJord, Jag ar satt att bevaka. sig snart med en ny tanke, som fröken med glädje tänkte på den den fromma minen och den smäk- rörd. Hon smekte och kysste de nytt. 
Mörkrets furs.te, den glupande ul- uppsprang i hans hjärna. Denna kommande dagen. Länge fick hon tande tonen, varefter hon över- små flickorna, de större tryckte (Forts.) 




