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U:STA ARG. 

CLARENGE D. MARTIN, 
Staten Washingtons nyvalde 

guvernör 

SYAll
>HElAlANDET 

Med R,oo8evelt vinnande följa de 
demoltra,tiska kongresslmndi

daterna i segertåget 

Den hetsiga och bittra valkam
panjen, som· pågått över två må
nader, ängades i tisdags med över
väldigande demokratisk seger vad 
beträffar både de nationella samt 

., stats- och county valsedlar. 
. Franklin D. Roosevelt, guvernör 

1
1 New York, valdes till Förenta 

I
' Stfl,ternas president med den stör
' sta m(ljoritet i historien och med O;\.. I honom valdes J()hn N. Garner tal-

TACOMA, WASH., FREDAG DEN n NOVEMBER, 1932 

DEN SE, ... IJ".:" ~· h.,.; n~,~ 
··_ \J J~gJ2cl il~ !:h* t1: f N ÅTERBLICK öVER 

VALKAMPANJEN 1 - ' 
Den politiska kampen 1932 har I · 

!'1krivit ett sällsamt kapitel om bit- 1 

terhet, fejd och strid i nationens ! 
historia. Utkämpad mot bakgrun- I . 
den av depression och arbetslös- I 
het framkallades bitterhetens kän
slor av striden, som sönderslet 
partibanden och blandade missnö
jets och hånets tjut med bifallets 
åskor. I 

NO. 46 

TRE PER 
DEIAER 

. · .. · • j man . i reprysentanthµset, till ' vice 
president.. De segrade i 42 stater 
erhållande .472 elektoralröster. I i 
presidentvalet 1928 vann Hoover I 

Ett aeroplan, fört av Frederick. med 444 elek~.oralröster. Vid t~s
Ames, manager för ett aviatik- . dagsvalet te:rholl han blott 59 fran 

Kampanjen började med de bå-1 
da nominerade presidentkandida
ternas fulla tillförsikt om seger. 
Med guvernör Roosevelt var det I 
en sjudande förtröstan, baserad 
på hans övertygelse om att natio
nen var uttröttad på den republi
kanska regimen. President Hoo
ver å andra sidan förlitade sig på 
att nationen icke vore villig att 
"byta hästar i strömmen" eller 
med andra ord att göra president
ombyte under rådande svårigheter, 
och att den stora allmänheten 
därför skulle giva administratio
nen sitt understöd. 

bolag i Newport, R. I., störtade sex stater. j 
i söndags till marken å landnings- . Roose-:eit .. dro_g "i segertåget med 
platsen nära Boston fattade eld sig ett tillrackhgt antal demokra
och demolerades. När tmskyn- tiska kandidater för att funstän
dande personer lyckats släcka .el- digt kontr.ol.lera n.ästa.·kongress. 

1

. 

den, var· det blott förbrända lik En av de mest sensationella kon
av de tre aeronauterna som fram- gress kampanjerna utkämpades 
drogos. De omkomna voro för- här i staten mellan den republi
utom föraren hans passagerare kanske ser-tor Wesley Jones och 
Frank Penrose och Miss Frances Homer T. Bone. Deff sistnämnde 
Burnet, som alla begivit sig ut seg~ade med stor majoritet, så att 
på en lustfärd. Arnes var fram- senator Jones, en av seniorerna i 
stående jaktman och tilldelades U. S. senat, efter 34-årig ämbets
hedersmedalj av American Cruis- tid måste draga sig tillbaka. 

invald som Förenta Staternas se
nator från staten Washington vi.d. 

ing Club för att med två mans I valet till kongressen från sjät
besättning hava korsat Atlanten i te distriktet, innefattande Pierce 
en 40-fots segelbåt. county, blev likaledes den demo-

kratiske Ifandidaten Wesley Lloyd 

SJÄL YMO RDPROBtEMET I ~~~~a~.e ~~~;:t~::on~epublikanske 
Tre andra demokratiska kon-

Självmordsstatistiken för 1931 g~e~smän ii;ivalde-s här i staten, 
• ' dar1bland tva av svensk härkomst 

som utarbetats av ~r. Fredei:ck nämligen Monrad Wallgren i Eve
L. Hoffman, har nyligen pu~!1ce- rett och Martin Smith i Hoquiam, 
rats. Den bestyrkte det allmanna Den senare efterträder Albert 
antagandet att självmordstenden- Johnson. 
sen är i stigande, och att själv- Demokrater i stats- och county-
morden nu utgöra en viktig faktor styrelsen 
i dödsprocenten i landet. Underc Samtliga statsämbeten komma 
sökningen innefattade jämförande at.~ besä~Las .:r1e~ .demokrater i 
data för självmord i de 100 stör- stall:t for republikaner. Till gu-

t t
"d . 

1 
d f'" . " vernor valdes Clarence D. Martin 

s a s a erna i an et or varJe ar ocll ti"ll · ·· v· t 
.. 

0 
vice guvernor 1c or 

sedan 1_~00. For. det aret var .. an- Meyers. De övriga nyvalda stats
talet SJalvmord i dessa stader ämbetsmännen äro Otto Case för 
2,590 och procenten per 100,000 kassör, A. C. Martin för commis
människor var 15.4. Under perio- sioner of public lands, och Cliff 
den 1900-1908 steg siffran sta- Yelle för auditor. Det enda un
digt. Därefter följde en nedganO's- dantaget i statsstyrelsen blev su
periad tills år 1920, då den iå'ga perintendent of- p.ublic instru?tion 
siffran 12,3 nåddes. Under det Showalter, republikan, som ater-

, . valdes. Ingen demokratiskt kan-
gangna decenmet sedan dess har didat had t"'llt f"" d tt ... 

1 
. , e upps a s or e a 

SJa vmordss1frran stadigt gatt upp. ämbete. 
Ar 1931 uppgick antalet själv- I legislaturen komma demokra
mord i de 100 största städerna till terna att hava absolut kontroll. I 
6725, vilket innebär en procents- Pierce county blev varenda demo
sats !w 20,5. • Denna siffra har kratisk legislatur-kandidat inrö
överstigits endast under tre år un- stad. De äro för senaten Mrs. 
der de sista tre decennierna. Fem- Kathryn Malstrom, J. H. Ryan 
ton städer hade procenttal över- och 9· I:J· Garrett; för. represen-
sti d "'" d f"' r d t å tanthuset Tony Roselh, L. R. 

g~~ e vv un er or i e. r. Smith, Harry Brown, Glenn Ma-
SJalvmordsprocenten i amen- lim, Martin Johnson .och Martin 

kanska städer är högre än den i Easterday. 
de flesta utländska länder. Mycket Till county commissioner valdes 
höga siffror äro tillfinnandes i John Murphy i första distriktet 
Centraleuropas städer. I de län- och Cal Guthrie i tredje distriktet. 
der, för vilka statistiska data fin- Alla initiativ förslagen antogos, 
nas är självmordstendensen i av- bland dem det 61sta, som upphä-
tag~nde. ve.: st~tens prohibitio,nslag och 

L 
.. k k t ..._ · d . trader 1 kraft om en manad. 
a ar ons en .. 1ar un er de sista 

femtio åren gjort rena underverk 
i fråga om förebyggande av smit
tosamma sjukdomar, åvägabrin
gande av bättre sanitära förhål
landen, nedsättande av risken vid 

"DEN STORA VREDENS" 
FöRfATTARE.DöD 

operationer etc. -- Den ällmänna Författaren Olof Högberg avled 
dödsprocenten har nedgätt till en- på onsdagsmorgonen den 12 okto
dast omkring . hälften av vad den ber efter en tids sjukdom i sitt 
var för femtio år sedan tack vare hem i Njurunda. Han var 77 år 
dessa åtgärder. - Beklagligt nog gammal och född i Säbrå, Anger
motverkas dessa seO'rar av förlus- manland. 
ter på grund av dö~sfall på grund Högberg inskrevs 1877 vid Up-

• o sala universitet och blev där fil. 
av automobilolyckor, drap och k d 1880 ft 1 , t. ·· 

... 1 d A 11 d'" 1 an . , vare er 1an a ervan-
SJa vm.?r : ': a. t att · oma .. 1ar de till hembygden, där han ver
ett manmskohv icke storl varde 'kat som tidningsman, lärare och 
bland en stor del av befolkningen. föreläsare. Redan 1885 började 

Alla möjliga förklaringar ha han bearbeta de minnen och säg
framlagts för att förklara denna ner från äldre tider, han hört be
stegring i självmordstendensen. - rättas, men först 1905 erhöll hans 
Under de sista två åren har det verk sin slutliga gestaltning un
varit lätt att skylla stigningen der namnet "Den stora vreden." 

• . .. Det är ett av de märkligaste ar-
pa tiep~ess10nen. --:-- Fastan _denna I beten, som utkommit i Sverige un
e~ononnska katastrof, allvarligt. be- der senare tid, genom sitt överflöd 
rart en stor dd av var befolkmng, av kulturhistoriskt och etnogra
har dess inverkan på självmords- lnskt stoff från Norrland. Arbe
statistfäen dock ej varit stor.· Sta-1 tet skildrar denna landsända un
tistiken visar att självmordsten-1 der period~n mellan Karl. XI :s tid 
densen var i stigande under och Frednk I:s med en utomor
"boom"-åren 1927, 1928 och 1929. de~tlig fantasi, i en avsiktigt a~-

Om vi nnnPrsöJ,-,.1 ""' kPn ni\ nlh- I ka1serande och egenartad stil. 
h. 

11
-- k-- -

1 
-- -~--f:-------- t~ -- ~.~-1-- Stämningar och livsöden i det för-1 

mare a s 0 a vi mna a .L SJa v- flutnas Norrland har i "Den stora 
mordstendensen är ett symptom vreden" fått ett monumentalt ut- ' 
på mental sjuklighet, en följd av tryck. Högberg har även skrivit I 
mental depression, varunder den en frisk ungdomsbok samt en del 

(Forts. sid. 5) småberättelser och skisser. 

1.'<'RANKLIN D. ROOSEVELT 
Förenta Staternas nyvalde president 

Men djupare tänkte demokrater
na: de trodde att inga åtgärder 
som republikanerna under tiden 
kunde hitta på, skulle förmildra 
harmen och förbittringen, söm 
alstrats av depressionen. Utgån
gen bevisar att denna åsikt var 
korrekt. 

valet i tisdags. Han erhöll d~J;'. 
högsta röstantalet av alla·kandi-: .. · 
daterna, över 251,000. 

f RUKTANSVÄRT ·NATUR-i 
FENOMEN 1 CUBA 

Tusentals offer för orkan och 
tidvattensvåg _ startade demokraterna genom för-

Strax efter Chicago konventen I 
. · m att radikala ändringar äro nöd- SÖksröstningar en systematisk Ull- .. , LANDETS KRIMINAL vändiga i kriminalsystemet, vilket dersökning av de röstägandes tän- 1 En .oerhort valdsam o~kan bru-

•• o , betecknas som föråldrat och o- kesätt och böjelse. De helt enkelt I ~ade 1 torsdags fram ~~er syd-SYSTEM f ORAlDRAT, praktiskt. Rättvisans gång är förvånades över det gynnsamma ostra Cuba, och den uppror~a o~e-
1 hämmad med ty åtföljande van- resultatet. Under tiden sökte re- anen sl~ngade en ?O ~ot hog .. tid-
1 vördnad för dess utövande genom publikanerna att främja sin sak v~ttenvag, sor:i pa . sma st~~len 

Brottslig~ietells tillväxt häpnads- 1 den största uppsjö av lagar, som genom förklaring att depressionen I ~:1dde fem .. mil m 1 landet _c;ide-
väckande 1· bekajat något land i världen. Sam- var på upphällningen och goda ti- laggande stader och byar. over 

manräknade stodo för tio år sedan der i annalkande. / 1,000 personer omkommo och 
. Supe~ior court domare associa- 11,900,000 lagstadganden i Förenta Men så i media av september ~gendomsförlusten beräknas i_ mil

ti_one~1 i staten Washington beslöt 
1 
Staternas statuter, en del totalt kom. den .demokratiska segern i j hontals dollar. He~a provmsen 

vid s~.tt nyligen hållna årsmöte att. bortglömda och en del motsägande Maine, och därmed insågo republi- Camague med dess nka ~!antager 
godkanna en av vederbörande ko- varandra. Allt detta har vållat kanerna att fara var för handen och vackra palmlunder forvandla
mite utarbetad rapport och utred- förvirring i rättskipningen och 0 • att den 16cåriga republikanska re~ des till en ödemark och staden 
ning. rörande. kriminalsystemet -:mh ·. tillbörli.gt lå'.1g.t utdi::agna , p.roees?:. :gåmen;;,allva:Dtig.t:·hotades:;med<sa:tn?' ~a.n:l;a; .Grttz btev:bortspola:d ocli to- · 
välbehövliga ändringar däri. En ser. · manstörtning. Hotet förvandlades , talt tillintetgjord. Katastrofen 
~opi~. av den digra rapporten har ; . Rapporten avslutas med att till- genom tisdagens valresultat till j1 ~eskrives ~om ~en största olyckan 
tills~alts Puget Sound Posten med Etu,·ku icke blott en ändring i kri- realitet. i Cubas lustorrn. 
anhallan om ett kort referat. 

1 
minalsystemet utan fullständig re-

Det påpekas att brottsligheten 

1

. vision av lagsamlingarne. 
ökats i häpnadsväckande grad. 
Statistiken utvisar att år 1850 
med en folkm~ng~ av 2~ mi!.lioner MASS-BENADNING 
voro 7,000 missdadare msparr:ide AV 

FÅNGAR I ITALIEN i landets fängelser, 1882 med en 
folkmängd av 50 millioner var an
talet 30,690 och nu 1932, det är 
50 år senare, med en befolknings- , . . . . , 
siffra av 123 millioner hysa de Mu~sohi-:1 fv;_ade t10.nde arsda~_en 
överfyllda fängelserna över 112,- av sitt tillt~~de t~ll premiar: 
000 individer inom sina murar posten, det ar envaldsmakten i 
Således under det befolkninge~ Italien med }ösgivande av bort
ökats 117 procent, har brottslin- e~ot 20,000 fangar ur landets 
garnas antal ökats med 400 pro- • fangelser, bland. dem ett par tu
cent, ocli det bedrövligaste av allt s~.11 poli~i<'lrn. förbr~'.tare. ~ång8:r 
är att fångarne rekryteras propor- d~'mmi. till mmdr,e an fem '.1-r fn
tionsvis mera bland ungdom i 20 gavcs ~d\ Le arc; ... stra~ftid a~
till 25 års åldern än av äldre per- drogs .. for aem, BOm aro domda till 
soner såsom förut var fallet. mer an fem ar. Exemplet torde 

.. .. näppeligen vara efterföljansvärt 
I rapporten lagges skulden for här i Förenta Staterna i sin hel

missförhåll~ndet delvis på fe'.aktig het, fast det kanske rättvisligen 
uppfo~t~a1'. 1 hemmen, oc~ kistan- kunde tillämpas delvis i betrak
d: rehg10s1~et och allvar i. det upp- _tandc av ll;Iooney episoden och 
vaxande slaktets behandlmg. de hundra som ännu äro inspärra-

Men å andra sidan framhålles de för vägran att göra krigstjänst. 

DE BESEGRADE 

PRESIDENT HERBERT HOOVER 

Amerikanska MinorH:etspart:ier 

Sedan det nuvarande amerikan- party"-rörelser sedan inbördeskri
ska tvåpartisystemet eta):>lerades, gets dagar, men de flesta ha upp-
har kontrollen av förbundsregerin- gått i andra. • 
gen svängt mellan republikaner Det första var den republikan
och dEmokrater. Detta gäller ej· ska revolten mot korruptionen ef
endast i fråga om presidentsyss- ter inbördeskriget. Det andra lan
lan utan även om det lagstiftande cerades av västerns farmare. An
arbetet. Mindre oppositionspartier hängarna deltogo i de stats-poli
vinna sällan representation i kon- ! tiska striderna under olika namn 
gressen. I de sista tio kongres- ! såsom "Independent," "Reform," 
serna funnos aldrig mer än två 1 "Anti-Monopoly"-partier etc. Stri
"independents" i senaten eller mer 

1 

den stod särskilt het kring såda
än nio representanter av minori- na frågor som fraktsatser för 
tetspartier i representanternas hus. jordbruksprodukter. 
I den 72ndra kongressen fanns Denna revolt sammanföll delvis 
endast en "farmer-laborite" i var- med den rörelse som igångsattes 
dera husen. Alla övriga represen- av de s. k. "Greenbackers." -
tanter i kongressen äro antingen Greenback-Labor-partiet (1874-84) 
republikaner eller demokrater. var inom parentes det amerikan-

Detta betyder emellertid icke att ska arbetarepartiets politiska de
inga försök gjorts här i landet att but, åtminstone mer eller mindre 
uppbryta tvåpartisystemet. George självständiga sådan. Greenback
Washingtnn var den ende presi- partiets anhängare intresserade sig 
dcntkandidat, som icke hade nå- 1 starkt i landets pänningväsen och 
gon politisk medtävlare i valet. 'dess kontroll. De sedlar som .ut
Vid presidentvalen sedan 1792 släpptes under inbördeskriget föllo 
runnos endast två kandidater i nio i värde till mindre än hälften av 
val, i a.terstoden flera. Redan så det nominella, och Greenback-par
iångt tillbaka i tiden som 1836 tiet sökte återställa parivärdet 
voro ej mindre än fem kandidater~ genom drastiska bestämmelser gå" 
upp;:;tällda. År 1860 hade Lincoln 'ende utpå att inga 'andra sedlar 
t1·e ka~1didater som medtävlare, än av förbundsregeringen utställda 
och år 1872 b.~1,de Grant sju. skulle kunna .inlösas med guld. -

Det är rätt egendomligt att det 
1 

Detta parti motsatte sig också 
l1.ra:J'ti;;aste motståndet mot de do- ! jordprivilegier för järnvägarna 
minernnde huvudpartierna kom samt yrkade på k~rtarn m·betsdag 
från grupper som höllo före att och sanitära förbättringar i fa
de gängse politiska åsikterna voro bl'ikerna. Vid valet 1873 fick par
alltför liberala, i synnerhet be- · tict ej mindre än en miljon rfärcer. 
~räffande immigrationen och lik- Populisterna kommo näst i ord
nande frågor. På så sätt organi- ningen. People's Party var före
seradcs det s. k. American Party trädesvis intresserat i jordbruks
år 1835, som snart fick öknam- frågor, men kan sägas vara det 
net "lrnow-nothing" partiet. första politiska parti här i landet 

Så kom det s k. "free-soil" par- som sökte sammanföra missnöjda 
tiet år 1848. Dess valspråk var: farmare och missnöjda arbetare. 
"Free soil, free spech, free labor, De agiterade vid:ctre för fri mynt
free men." Parti~t dominerades ning av silver, graderad inkomst
av abolitionister, som höllo för skatt, direkta val för tillsättande 
att kongressen "has no more po- av president, senatorer etc. Par~ 
wer to make a slave than to make tiet hade sin politiska höjdpunkt 

I a kin~." . Free-so~l-partiet ingick 
1
1894, då det fi~~ ej i::indre än en 

sedan 1 det repc!bhkfl.!18k'!, I och en halv m1l.ion roster. 
I Professor John Dewey, som är Bland andra minoritetspartier 
ledare av nuvarande politiska kunna nämnas Socialist-Labor-par
grupper vilka sträva efter upp- tiet, som e~.ablerades 1876, huvud
rättandet av ett "tredje," liberalt sakligen av tyska immigranter. 
parti, har spårat minst sex "minor (Forts. sid. 5) 
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Berglin så småningom krya'.de till 
sig. Man tror att Qlsso11 druckit 
f>prit, tillsatt. med rico13in. Olsson 
var i 25-årsåldern. 

med en utskuren ögla för . båtens 
angöring. Vidare påträffades en 
paddelåra, vilken . är den enda man 
funilit på denna . breddgrad. 

·X· +:· * 

Stockholm, l nov. De flesta av 
de vid. månadsskiftet uppsägbara 
arbetsavtalen ha prolongerats. 
Däribland äro avtalen inom kon
fektfol1sinqustrien, omfattande 6,'-
000 .. arJ:ietare, . chokladindustrien 
med . 3,400 arbetare, k::ireavtalet i 
Stockholm med , i~emot 2,000 an
ställda, pappersmasse- och såg
verksavtalen samt tobaksarbetare
'avtalet. Däremot ha några lokala 
sågarbetareavtaI i Norrland även
som avtalen vid skiljeställena i In
dalsälven och Ljungan uppsagts. 

* +:· * 

-r. * -Y.· 

Förskingring 
Valdemarsvik, 31 okt .. - 81-åri

ge förre sparbanksföreståndaren 
Rahmberg, har häktats för för~ 
skingringar och förfalskningar av 
ett belopp på 20,000 kronor. 

·X· -r. * 

* * .;+ I h~r·· :~;{~~~::;miyc~!~s~infåna~~~ 
B.INYON OPTICAL CO 1 

något så när uppe men med JöNKöPINGS LÄN 
· . . . · · a !'konstlade medel. Hur det blir näJ Hemmet Gunnarskog vid Näs-

Inbrott förövades natten till . den 
8 oktober. i de .kooperativa affä
rerna i Munksund och Klubbgärde 
vid Piteå. I Munksund hade man 
berett sig tillträde genom ett fön
ster · och i Klubbgärde hade en 
dörr dyrkats upp. På båda ställe
na förvarades större kassor än 
fallet brukar vara och detta ha
de tydligen tjuvarna vetskap om. 

Anlita vår sakkunskap. 
Oin • Ni är oviss om be-
hovet av glasogon, kunna 
vi giva tillförlitligt råd 
härom. Undersökningen 
är kostnadsfri. 

VI TALA SVENSKA 

sta år är mycket osäkert. Ett sjö, landets första erkända alko
annat storsjöfiske, nämligen ma- holistanstalt för kvinnor, kommer 

'krilldörjet i Nordsjön, har med enligt nu fattat definitivt beslut 
1932 dött .ut fu1lständigt. Det var att nedläggas den 1 juli nästa år. 
förr. i tiden ett av mellersta Bo- Då i år i Skåne upprättats .en ny 
husläns förnämsta fisken och sys- dylik anstalt, Hagbyhemmet, till
selsatte ett stort antal båtar, som, styrker socialstyrelsen nu hos k. 

I med god förtjänst sålde sina fång- m:t indragningen av Gunnarskogs
. ster för export till Amerika. Men. hemmet, vilket varit verksamhet i 
det är icke nog med att Nordsjö- snart 16 år. Under dessa år har 
dörjet praktiskt taget upphört. De hemmeterhållit b y g g n adsbidrag 
övriga makrillfiskena ha även gått från staten. med sammanlagt 15,
tillbaka. Under den. egentliga ma~ 000 kr. och socialstyrelsen före
krillsäsongen. maj-augusti har i· slår att detta belopp ej återkrä
Göteborgs fiskhamn • sålts 2.3 mil- ves av staten vid anstaltens ncd
lioner kg. makrill, för .. kr. 605,- läggande. 
500. Förra året var fångsten un- ·:t * * 

·:t ·i(- * 
SKARABORGS LÄN 

Dödsolycka under jakt. Adju
tanten hos konungen, överstelöjt
nanten vid Sv.ea livgarde m. m. K. 
·G. Samuelson omkom. den 16 okto
ber genom en jaktolycka på sin 
egendom Ekedal, halvannan mil 
utanför Vara köping. 

>/,• ·» * 
der samma månader 2. 7 millioner KALMAR LÄN SöDERMANLANDS LÄN 
kg. och utbytet 641,800. R:r., under Elektrifieiingen. För att förse Dödad genom olyckshändelse 
det att 1930 gav 2.3 millioner kg. Aktiebolaget Nybro glassliperi och kvällen före 50-årsdagen. Då 
och 'i'92,000 kr. . spegelfabrik och kringliggande ort stenarbetaren J. H. Ström i Es
Båk~r1~ på. ~ordlrn~ter. Et~ med belysningsström anhåller fa- kilstuna på lördagskvällen den 15 

nytt forsok att· rll:d~a bakarna pa briksledningen hos k. m :t om kon- oktober . skulle begiva sig ut på 
Nord~oste.r . har igangsa~ts. De cession för vissa lågspänningsled-, gården till sitt hem råkade han 
anst.rangn. mg··. ar, .. som .. g.Jorts a~t ningar från vattenkrafts.tationen 'taga. fel på dörr i förstugan och 

;skaffa medel pa mera. offentlig i Alsterån vid Kronoström. störtade nedför en källartrappa . .. .. . I väg, ha ~~ke krönts . med. fra~- * .x· .,, och ·slog huvudet så håi;;t i en 
920 Broadway. ~el. Bwy 1421 ~ g_ång .. SJqfartsmuseet ha;r mte !or KOPPARBERGS LÄN I stenbarriär, att han omedelbart 

sin d7.1 ~_unnat 
0 
avvara n~gra I_>an- · Oi·sa slipper slmtt även för nä- avled. lian var vid tillfället be

ga!.' f~r ..• a:p.damalet. Erhalle.s ic~e sta år. Orsa kommun slipper rusad. Ström skulle på söndagen 
snar 11Jalp kom~a ~meBertid ~a- kommunal uttaxering även 1933. ha fyllt 50 år. 
karna att helt förstoras. De aro Kommunalnämnden föreslår näm- '" '" ·X· 

redan på go~ väg mot ~örgängel- !igen fullmäktige att hemställa till VÄRMLANDS LÄN 
se~ .. · ·.· . J\.1usenntendente.n. _dr Sven Orsa jordägande sockenmän att översvämning i ölme. Under 
~.Jellber~ har .nu satt. sig 1 _spetsen samtliga kommunala utgifter måt- det svåra ovädret i mitten av ok
fo!' en .:nsamlmg bland_ privatper- te täckas av Orsa sockens· skogs- tober ställdes en stor del av 
soner. f?r att restaurermgen .. skall medelsfond och besparingsskog. slättlandet vid ölme under vatten. 
k_unn~ astadkomm~s .. Han ".ander Den sammanlagda bristen i de Flera gårdar blevo kringflutna av 
sig t11l .. stamblldgasterna pa Ko- kommunala utgiftsstaterna uppgår vatten och alla mindre vägar voro 

. . . . . •··· . . .. ster, folk, ISom å~. _efter ~r bott på till 662,559 kr. Fondens. av kast- ofarbara. Vid ölme kyrka hade 
da~~l1$ ramisakn1ng .·av mgem?rl platsen och ~omnnt att .• alska de~. ning, skogsförsäljningar, vägskatt t. o. m. stora landsvägen rasat på 
Tor:~te;n Kreugel' konstaterade ?--1 D~. ~aml'.'1' paka~na utgo~a ett sa och andra tillgängliga medel upp- sina ställen och vattnet hade sku
~lagaren att K~~ug~r var skyld:? stathgt ms!.ag l strai:~b1lden, att gå till 673,947 kr., eller 11,388 kr. rit djupa fåror genom vägbanan. 
t~ll konku:.sbe~rager1, fal~~ bokfo, K?.st.erb3:d.gas~erna ~akert med mera· än bristen. Orsa sockens De största skadorna ha givetvis 
rmg, bedrage~1 av .. all.mannheten glad]e v1l;Ja bidraga till deras be- skogsmedelsfond uppgår för när- gått ut över den utestående grö-
ui:~er. synnerligen forsv::~ande om- varande. varande till cirka 11.1 million kro- dan och trädgårdarna, men på si-
stand1gheter, samt troloshet som ·r. ,,. ,,. nor. na håll har vattnet också trängt 

huvudman. -r.· * -:+ ELVSBORGS LÄN ,, ' .,, ·r. ' '" .. . I ned i källare oc~ u~hus och för-
A m c r i ka gården invigd. Till KRIS'.IIANS'.l:ADS LAN orsakat en del forstorelser. · 

Amerikagården, Skäldsbo egendom Simris~1amn har fått en modern I .................. ~~-,.._~ 
Uppsala I vid Trollhättan, där stjärnbaneret gymnastikbyg~nad. Den un~er 

och svenska flaggan hissats, hade många år p~OJ~kt~rade gymnastik. 
den 16 oktober en samling gäster byggnaden i S1mnshamn har man 
styrt färden. Ett 50-60-tal per- i dagarna fått färdig. Arbetet har 
soner inalles togo med intresse pågått sedan i början av somma-

-x. * -:+ allt i· betraktande under ciceron- ren. Den nya byggnaden har för-

BÄSTA GLASÖGON 
från $1.00 till $5.00 

(Varför betala mera?) 
Ni måste bli nöjd, om icke byta vi 

om glasögonen kostnadsfritt. 
E. S. GUDMUNDSON 

l 728 St. Helens Ave., Tacoma i 
~ ................ -...~ ... ~ UtstäJlningen i Vetlanda skap av sektor Fredenholm med lEgts strax upptill samrealskolan 

Enhörningsverken Vetlanda, 28 okt. - Vetlanda- fru. Cirka 15 gästrum stå färdiga och vetter med sin östra fasad åt 
Sundsvall, '31 okt. - Enligt utställningen har lämnat ett net- att ta emot långväga inackorde- skolplanen för denna. En enkel 

f Sundsvallsmedd,elande ha förmän to på över 50,000 kronor. rino-ar. De första ha redan an- men trevlig entre leder från södra 
och köntorspersonal vid . Enhör~ * -:+ * länt ett äldre svensk-amerikanskt gaveln .direkt in i gymnastiksalen, 
ningsverken upp~agts från den 1 Egnahemslånen par från Los Angeles, som efter som m.äter 18 m. i' .~ängd ~ch 9 
februari 1933. Verken ägas av Stockholm, 28 okt. - I sam- 50 år i Amerika nu slagit sig ned :meter 1 bredd. I kallarvånmgen 
Handelsbanken och torde komma band med jordutredningen före- i hemlandet. Välkomsttalet hölls finnes bl. a. ett rum med 8 mindre 
att nedläggas. Omkring 1,000 j slås till statens' egnahemsstyrelse av 'grosshandlare. Douglas Lund- bassänger, avs~dda __för fotb8:~· 
personer äro för närvarande sys- uppskov av annuitetsbetalning så- gren. Han tolkade tacksamheten samt ett r~.m ii;inanfor detta, dar 

THE V ALHALLA 
Fountain Ice Cream and Luncll, 
Soft Drinks, Beer on Draught, 
Candies, 'robacco, Clgars, etc. 
Gladt bemötande och vänlig in· 
bjudan till vå.ra landsmän. 
Anderson & Hegglund 

selsatta vid verken. väl för låntagare som egnahems- mot dem, som i första hand hade 5 duschar aro mrymda. ~ostn~-

.,, * * låneförmedlare. förtjänsten av Amerikagådl'ens den ~ör byggnaden har gatt. till ·JOHN HEDBERGS i 
Nobelpl"isen ~· ->f ;i. tillkomst, främst rektor Axel Fre- omkm~.g 6?,,000 kr. Gymll;~stiklo- t 

, . Stockholm, 28 okt. ~ Arets No- Förlovningm·ykten . denholm och direktör Antenor kalen ar narmast avsedd fo~. s~m- k k . e k tad t 
belpris ·. f medicin och fysiologi London 28 okt .::'.__ I Londontid- Nydqvist. Talaren utbragte slut- realskolans och folkskolans larJun- S oma are; r S ( 

.. ~ .. 'tilldelades. på.· torsd.agen professo" ningårna 'gå.nya förlovningsrykten ligen ett kraftigt besvarat leve gar, men stadens frivilliga gymna- h . 508Y2t.· Sot •• 1thf~t. k repa ~ 
,,. " w • · · · · ·. .. · · · · · t·k J t · k k ar prima u rus mng or s o - • 
. ' rerna Charles ·• Sherrington, ?x- mellan prinsessan Ingrid och prins för konu:igen. Rek~or Fre~enholm s "1 samma~s u nmgar omma oc - ! rerlng. Full tillfredsställelse gl!:.: t 

Bdol~ eka .· . ford,. och Edgar Douglas Adrrnn, Georo-e. Förlovningen skulle ekla- I gav en hten redogorelse for hem- sa att anvand.a d~n... e ·ranteras och vi stå gerna vänner C 
.. S1:?ckholm;. 3~ ·. okt. -:. Bilol?"cka Cambridge, gemensamt för deras teras"" på kronprinsens femtioårs- mets tillkon;,ist. ~ Gårdei: är so1!1 ·.(- ~.. ... .. ! oeh gynn3:re till tjär.ist vid behov ~ 
mtraffade pa l?rdagskvll:llen .1 Al- upptäckter rörande neuronets dag den 11 november. bekant upplaten hyrt?sfntt av d1- IiRONOBERGS LAN ) av något i skodonsvag. 
vestatrakten, da en lastbil ~ed fy- funktioner. Båda ha förklarat att ·r. * 7.· rektör Nydqvist på två år. Man Försvann för två år sedan, Den ~-""'---~_...... .... _.... ..... ...,._~ 
r~ omb.ordvara:ide lJ~der .hog fart I de. personligen komma till Stock- Böter för ämbetsfel I hoppas emellertid bli självägande '28 november 1930 fö.rsvann från ~ ....................................... ~~ 
konie ... 1 ... ett ... dik. e.' d.· .. ar. b• ilen. · .sl. 

0
. g holm .för att hämta sina priser. . Stockholm 28 ok.t. _ Ho.vrät- snart nog. Invigningstalet hölls av ålderdomshemmet i .. Traryd, 37- ~ SVENSKA f 

runt, exploderade och .fattade· eld. * * ~· .d . .' t 1 d. f d ·s 1 överstelöjtnant Tham som gav en åri<>a Esther Konstantma Gustafs- .,T · · • 
f 0 

• • h ff"' · Kal Ny ten har om an s og e une · · · ' · "" VICEKONSuLATET ' 
s. trom. }ran Alvesta ?ch trettioar1- St.o.ckholm .. ·. 28 okt. - Sed. an. av-. maed. or.ol1'ghetern. a i Ådalen att bö- svensk-amerikaners syn på tingen. den försvunna lämnade. int.et re- I SEATTLE C 

,: .waz;ge c au .• oren r .. , .- Sträjk p· hlman för ämbetsfel i samband del roande glimtar av hemkomna son. Verkställd skallgång efter I I . C 

ge kopmannen Vmd Alvesta · · ' ·. · · · · · · · · ·· · · 1 • h"" t'dl" h lt t I St ·· ·· b k kt' C • . · . · ... .. ' ... ' talsförhandlingarna vid bilverkstä- ta 500 kronor Ett sarsk1lt ms ag i. og 1 ig e- su a . romsnas ru s .a rn- 209 White Building. C 
fra:mdrogos ihJalbrand~ ~nder ~1- . derna 'strandat ha arbetarna be- :; * * ten gavs med överlämm1.ndet av bolags skog i 'Hamphult, Hinne- . c 
1. en ... De .-båda .andra mfordes till l · 11 t. t ·· .. 'I .·. . d b" . 0 dag· . ett doktorsdiplom från Uppsala ryd ha nu resterna av ett kvin- omfattande staterna Washington 
VäxJ·Ö. lasarett den ene livsfar- s u a s raJ c me orJan man · .. Mordbrand . . . h d . .' .. k t t t och Idaho hålles öppet alla helg· 

·•.· ... ·· ..... •. ·.·.n .. d• · . •.· .. '·• . · .. ··. ·... . . . · I Åtgär·• den. gäller ett fy. rti.otal verk- S. tockholm, 30 okt. _ Eldsvåda College i_ Amerika till kyrko er e noh. k påtraffats, 0 som ons a era s fria dagar. Arvsutredningar .ut· 
ligt bra. · · städer i landet och omkring 700 h" . d • 1 .. d · tten ett min- C. G. Klmgner. vara efter den fran ålderdomshem- föras, fullmakter och andra av· 

arbetare darJah e pa_ orL'.'1-g~na G • rdens · * * met försvunna. Hon hade plockat handlingar utfärdas och lega. 11 
·· · · ) · • -:+ -r.· -r.· •• re . us 1 

• 
11;1. amn. a * · · .. samman en del ris och lagt sig på seras. Personer, som önska e?-:-A Å ·· HJNZ f 1 

. agarmna, trethoanga Ulla Bengt- .·... GEVLEBORGS LAN t · ·· t t d""d . hålla pass, b-Ora inlämna anso· ! 0 0 ! . . Lar.-tarbetarnas avtal .. son,. var vid tillfället bortrest, men 1 · Försvunnen. En känd försäk- sam mvan a 0 en. kan därom minst 10 dagar före 
. Stq~kholm, ·~~ okt. ---:-. Avtlasfor- ~terkom på lördagen o~h anhölls ringsman, 45_årige direktör Carl -ic * * ~ avresan. Tel. Main 5640. . 
hap.dlmgi:rna for lantarbet~rna av- {i.~ tillsammans med fastmannen Berglund, Gävle, är sedan den 8 MALMÖHUS LÄN ........... 

, brotqs · pa torsdagseftermiddagen, for mordbrand. oktober försvunnen och befaras Den van.förde donerade. I da- · 

• .............,. då sammanjämkning ·av .de kvar- •. ··. • ·. . . . . .. · . ·. . . . . . ha t. ag. it si~~. liv .. A. n. lednin·. g·. e. n.· .. · till g~rna a. vli~ne läraren. i _sko:n .. a~eri l 'f/ARL I .. A'NDERSON ! STOCK.HOLM händelsen ar av allt att doma vid vanforeanstalten 1 Halsmg- e\ Rm ~ 
Utvandringen. För innevara_nde ekonomiska bekymmer i samband borg, Gustaf Adolf Olsson, själv · Sheet Metal Works 

års tr.e första kvartal redovisas med en av .honom förberedd, stor vanför och utbildad vid anstalten, 

spacious slumber rooms. 

Providing every. comfort and convenience. 

Tr71...:.....,;,.._ 'T.7!....;.,,.3_,,......;....;. ..... ;...._..3 0 ............. - ..... +t... .... n ..... -.............. :1 
YY UCl.C .1.MUUUCio'.J~ GUJ.U t.JJ.U.J.}IQ.1-U.J' .L .L~Va..1.1. 

243 emigranter, medan motsvaran- process rörande .vissa. transaktio- har i testamente donerat 14,000 ~ MUELLER FURNACES 
de tid år 1931 uppvisade 532, år ner i ett bolag, där dir. Berglund kronor till österhemmet i Hälsing- l .. 
1930 2,832 samt år 1929 7,925. haft stora intressen att bevaka. borg, vilket är ett hem för svårt I De basta 1 marknaden. 

Tem .. · ··.pi.aror. d.en. o. m .. bilda.s. Sty.rel.- Dess.·a förbere.delser, so·m .. pågått i vanföra. . 613 St. Helens Ave. Main 6205 
sen för Nationaltemplarorden, som åratal ha kostat. Berglund oer- 'Donation på nära 54,000 kronor 
nyligen . haft sammanträde, har hört med arbete och pängar. Pro- i .Hälsingbm·g. Advokatsfiskalen ... ~ ........... - ..... ,...... ........... .,..... ............. _,....,.....,.,,, 
därvid beslutat låta utreda väckt cessen torde på ,sista tiden ha be- har godkänt ett testamente efter ~- l 
f.råg.a ··• .. ·o.m .. or.den.s ··. o mbil. d. ande., i rett honom stor;:i missräkningar i frö.ke~ Vilhe.lmina K .. nutsson, H.a··1- TACOMA TITLE 00. 
överensstämmelse med dess nuva- olika avseenden. singbörg. Behållningen i boet. A.LMIN L. SWANSON 
rande program, till ett förbund för * ;-, +:· uppgår till 61,311 kr. . Sedan ett Pres. och Mgr. 
folklig kultur:. Samtidigt kommer HALLANDS LÄN legat på 7,600 kr. utgått till nå- "Abstracts of Tltle':, och "Tltle i 
atf övervägas, huruvida namn~t Svensk grädde till Italien. För- gra vänner, skall återstoden bilda lnsurance 
på ordens tidning "Templar-Kun- sök ha . inletts med .. export av en fond, kallad "Mors minne," un- 2331 Bankers Tr11st Blctg. 
i·en' bör ändras till "Folklig Kul- färsk grädde till Italien. Härom der förvaltning av föreningen -~ 
tur." . dagen avsändes en provsändning V. 0. i Hälsingborg. De första 

·» · * * på 600 liter från Vallberga me- fem åren lägges räntan till kapi- l OCH K C 
GÖTEBORG. . . jeri till Malmö. Gräddtransporten talet, varefter årliga räntan utde-1 VED OL 

L .. or. e.nsb·····e.·J·gsteate. ~n··.. be.går ~.~ra. ställer sig bil. ligi;:re. än rrakten på !as till gamla. tjänar~nnor ?Ch ä~- Bästa .slag.-Resonabla priser. 
l.ott·e·r·1.·m.ed. e·l.. . A•. k·.·ti. e.b .. olag. e. t G. o. te. - motsvarande smorkvantltet. kori efter arbetare, vilka gJort sig HAffDISON BROS 
borgs Teater an~åller hos rege- ·» 7.- " förtjän~a. dä:av och ~ro i behov av H 
ringe. n·. •om. yt·t·e·rl.1gar. e .. et.1: ans.lag ·. .JÄMTLA. N. DS .. · ,LÄ.·N men eJ atnJuta fattigvård. ~ MAIN 93 av lotterimedel för innevarande Död a:v spritförgiftning. Måle- * * * ~ · 
arbetsår .. Teaterstyrelsen fram- riarbetaren Paul Olsson från NORRBOTTENS LÄN ............. ._. ................... .,.........,..,........,,,,..,..,.. .......... 
håller, att !let ej ,är möjligt . att öhn Strömsund, avled den 15 ok- . Ett fynd av högt arkeologiskt 
med enbart. re~ettmedlen, hyresbi- tol:J;r under omständigheter, som värde har gjorts under grävnings
drage~ från Gö~eborgs stad och j t:Y"da på spritförgiftning. Han ha- arbe~en invid Häggan, Skatamarks 
lotterianslaget pa 175,000 k.r. be-

1

.de jämte en annan person, ~rland by, överluleå socken. Fyndet be
strida .kostnaden för. upprätthål- Berglin från Lia, Strömsund, om- står av icke mindre än sex styc-
~an~~L~~-=n-~~~lY~}~ee~-s?_~_:m- h,änd~:r:_tagits __ av po~isen för .~y~l~- ken _ m~~ pri~tiv_a verkt~g .. til.1-

~ ...................................... ..., .......................... ........ 

~ BRANDFöRSÄKRING e ~ i de bästa o.ch pälitligaste bolag. ! 
) Ni kan alltid vara viss om acku· 
~ r,ate.ss. och. redbart be~ötande av! 

j ue u;;:~;;~ep~eiiiiG ~ 

1 
ii't:u .. ;:i. ;:i .... ·L·a· .. m::·r· ·i;;· •. ·u··r.L'" .. "*.~ •... i· i;;.:i.ua<> .n.··.·a.v. . ~.\· ri •. 'J:'·!. t.t p .. ~ .. :d·s.!r·r·::~.~n. IU. ;.~:·.·:·:·c· fi.~= frä~~ia:~. a.:;, gJ~~a:tö~~t~r:e.I~a~~ BOHUS LÄN däran, varför de fördes .till läka- längd av sex meter, de övri~a va-

Fisket går tillbaka. Under fle- re för magpumpning. Olssons liv rierande mellan fyra och fem me
~....,_,_, __ ,.......,...,_,...,,.......,,_..,..,...,....,..,...,. ... ..,....,..,.,_..,...,...,._. ra år har det yarit fara v,ärt att stod dock ej att rädda, medan .ter, med tvärstam och försedda 

l . lnsurance, Notary PubI!c ~ 
( 939 Commerce St. Tacoma c .......... .....-.... ___ ..,.,.~ 
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VÄSTMANLANDS LÄN 

hållandena på sinnessjukavdelnin- I jag var gift kom där en gammal säger att "om handen är oss till I 
* * * gen vid Motala stads . ~lderdoms- käring in en kväll. En var ju rädd förargelse, så ska vi hugga av den I· 

.. .. hem påtalas hos med1cmalstyrel- att de skulle ta med sig nå'n- och kasta den ifrån oss" - - - ~ 

Vid Högfors bruk nedlades den 
16 oktober masugnsdriften, vilken 
under de senaste två åren uppe
hållits i ungefär halv omfattning. 
Bruksledningen motiverar åtgär
den med de svåra avsättningsför
hållandena. Hur länge driften 
kommer att ligga nere är obekant. 
Personalen är nu helt utan arbete. 

BIG BEN OCH BABY BEN 
Repareras för 75c 

Andra klockor och ur repareras 
även till rimligt pris 

Allt arbete garanteras för ett år 

K. Andersen 
1216 South K Street 

3 
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Jordbruksarbetaren J. L. Gustafs- därvid fä.tt "ett ytterst bedrövligt hon satt till bords och fagnad och - Och nar Karna fick tant, så 
son, Aliden, Nordmalings socken intryck" av anordningarna där. fick natthärbärge och en gammal låg tösen på knä och hade yxan 
den 15 .. oktober var sysselsatt med På avdelningen, som ej är god- kjol efteråt. Men så började tjä- i hand. Tror inte pastorn, att det 
att grava ett vattenledni~gsd~ke, känd som si~nessjukhus, "vårda- narna på kvällen att skoja och var ett ärligt hjärta hos barnet, 
drabbades han av ett epileptiskt des" fem patienter. Fyra av des- . " . ?" 
anfa~l och. föll framstupa i diket, sa voro isolerade. En kvinna låg retas me~ ~1enne. ?c.h en av p1- f:st hon h~de t!uvsena . . Om 
varvid ansiktet trycktes ned i den innestängd i ett rum utan säng i- gorna sporJer om karmgen kunde for resten nagon sadan sena finns, 
lösa sanden. Gustafsson kvävdes förd handskar av läder. säga så fördolda ting, för då ville må de lärda förklara - jag bara 
hä~id till döds inna17 folk hann hon veta om hon skulle bli gift. 'säger på gammaldags vis. 
anlanda. Han var ogift. l "J .. å d " I Ad· kt d å I 

Sk 
"d Id F " ... a, mer an m nga an ra, sa Jun en rog p ax arna, 

ogens ro a gu • ran Jarn- .. . .. · . . 
vägsstationerna i länet ha i år till Guds Klocka karmgen. Och tosen var mycket. men svarade mte. 
den 25 september avgått 350 järn- Av pastor A. B. Nelson . glad vid barn, så hon sporde om) - Karna levde i många år, och 
vägsvagnar lingon om en samman- .... I hon skulle få några små. "Det varmare kärlek har väl aldrig fun-
lagd vikt av 2,040 ton: Av dessa VI är litet med det, men du ska få I nits mellan mor och dotter. Men 
ha 59 vagnar gått till utlandet. o • • · .. • j d t k d t ·· f"' k t ' b l'gt · d t tt ·· K 
D t .. · h ätt t"ll St k Da nu JUdarne hade fått lorte se u yc er e ar or myc e I esynner 1 var e , a nar ar-e ovriga ar g 1 oc - .. . 
halm, Göteborg och andra syd- om att åt.ervanda! oc? den engel- ändå," sa käringen. Och tösen na blev skrabbig och inte kunde 
svenska orter. Partipriset har va- s~8: re~enn_gen tillåtit ?et, :.~mt blev lite haj. gå uppe som vanligt, började tö-
rit 28-30 öre kilo, och plockarna ~tlVlt ~ittdbtif~_ll ocf~. smd J1~.lp, När nu l{arna hade blivit spådd, sen också att falla av, och det va-
h få t 2 5 ·· Al 0 • a erstar e annu or an ra an-a t 0-2 ore. ltsa mploc- d . ~tt . . . d så skulle J'u Eljena också fresta rade inte veckan ut efter Karnas 
k t t'll I" t ·· h 1 'll' er a gi;va sma memngar me a I ane over en a v m1 ron l .. t'll . t d k V d lyckan död förrän tösen f>'ick bort hon 
kronor. Anledningen till den sto- iansyn 1 JUS. enna s'.1 · a. · . 

0 
• .,. .. • • • 

ra efterfrågan har varit att lin-. komma Frankrike, ~.menka, It~h- - Nå, Jag da? sa hon. var så glad att få folJa sm mor. 
gonskörden i södra och meller- · ~n och andra? att sa~a och gora - Du vill ingen ha! Men nog - Det var i alla fall en egen 
sta Sverige slagit fel. Köplusten 1f dennha frååg~1· Ty, vi vket_aftav ertt. får du så du blir mätt, sa kä- historia! sa prosten. Nå, hur gick 

l · ,. b 0 d · t' d aren et s va som av s n en a . . oc 1 priserna ara a a i s 1gan e, . 1 f"" . . . .. 1 ringen Och Eljena blev blek om det med den andra pigan då" 
när detta 0 te r mgen ever ar sig sJa v. · . 

t d 
rapp r . rads, tme~ mgto- Den, 14 februari, 1918, uttalade näbben, för hon kunde inte tåla - Eljena ! , Jo - den är nästan 

tillvaratagna. sig, Fran n e 1 u. ~rmom m sm, arn for sm do , sa hon a 1- mar igare, en is onen. on nen or e vara 1 e narmas e . k 'k . f Il h . ed å b ·· · "d I I .. kl' d h' t · H 

Brand i Ursviken. Ursvikens såg Englands mandat
0 
till ~udarne, a~- tid. Mycket skoj fick hon ju hö- ville aldrig se eller höra talas om 

och hyvleri jämte inneliggande gåend~ deras . atervandande till ra se'n: de kallade henne alltid små, och pängakär var hon, så det 
· k 350 t d d h 1 t · k Palestma och mtagande av detta .. 0 .. j d .. . .. . .. cir a s an ar yv a vir e, 1 d å d . t' 11 for "moran" och sa dar. Och roJde bra lange, mnan hon faste 

förstördes av en härjande elds- Eatn 0 s som f.~raks nf~l1.onad iem. tvillingamoran och trillingamoran' '/sig vid någon. Så börJ'ad .. e det ta-
våda natten efter den 10 okt Så- t ar senare ore om o Jan e no- . 
gen hade två ramar och s;ssel- tis i tidningarne: "~r: S~kolow, Hur tror ni det gick för de två las om att hon skulle ha Per 
satte vid högdrift 75 a 80 man. som rep~esenterar zion~strorelsen, töserna här i livet? Jo, precis handlare. Det var en gnidare, han 
Det brunna var 'försäkrat för n_iotto~s .i dag av 1~: Pmchob, ut- som käringen hade sagt - . när också, en som bara tänkte på sig 
233 000 k 'lk t t d f" nkesm1mster som raknade det en .. • ... 1 h . b .. . 

t 
.. ek' f'" lr. tvi e S" or e kunge ar stor förmån 'att omtala för Soko~ j man bara tydde det ratt. SJa .v oc sm egen ekvamhghet. 
a a ar us en. agen ommer d f k · Folk undrade över att det ena 

att återuppföras low, att en rans a regermgen Karna gifte sig när hon inte , · 
· · h" .. stod i full harmoni med den en- .. '. . Stationskarl som aktats for 1 k . . llt k d var stort mer an tJugo år och fick 

f .. f l k · St t' k I U ge s a regermgen 1 a som un e or a s mng. a 10ns ar en · b f .. · tt t' lh · p 1 _ en bra man och de levde tillsam-
H. Schiller, som förestått anhal- ~ ram~~ e. . na l~~a em I a e . . .. 
ten Yttersjö i Degerfors och även stma f~r Judarne. man som turturduvor, som dar 
handhaft poststationen där, har I _maJ 191~ uttal~de ~åvarande står i visan, och hade bara en 
häktats för förskingring och för- pre~ident .~ilson sitt ~ifall, och sorg - att de inga barn hade. " . 
f I k . H 1 k" t D t Itahen folJde Frankrikes och 0 h h b .. k f å 0 I dom. Da svarade hon att en tids 

året ·gick efter det andra och in
te där blev något allvar av. Och 
på ett barndop var där någon, 
som sporde Eljena, varför de gin
go så och spillde bort sin ung-

as mng. an 1ar er an . e A .
1 1 c on lev an a e ter n gra ar 

f .. k' d b 1 t d k menrns exempe. ors mgra e e oppe , 
0 

son_i oc D 24 . r 1922 av Nationer- och gifte om sig, fick det bra på 
nog kunde få släp· med ungar och 
bekymmer. De ämnade inte gifta 
sig förrän på gamla dar då skul
de de i alla fall inte få stugan 
full. Jag tror de gingo på det vi-

numera ersatts uppgar till 18 • en .. JU 1 . ~ . . .. 
000 k 't t t' d '1 nas Forbund sitt bifall till det alla vis, men barnlos var hon fort-

r. av pos s a 10nens me e . å å f'" d t"d mandat som tv r ore en 1 en farande. Bägge sörjde de i tyst-
.;; -::· 

VÄSTERNORRLANDS LÄN 
Hellre döden än en operation. 

En omkring 70-årig torpare i 
Nordanede, Torps socken, beröva
de sig härom dagen livet. Han 
skulle på dagen ha införts till 
Sundsvalls lasarett för att under
gå en benoperation för en gammal 
skada. Gubben förklarade emel
lertid att han icke frivilligt ville 
underkasta sig en lasarettsvistel
se och i ett obevakat ögonblick 
passade han på att skjuta sig ett 
hagelskott genom huvudet så att 
han ljöt en ögonblicklig död. 

.~ -:+ ~f 

öSTERGöTLANDS LÄN 
Vanvård av sinnessjuka. För-

GöR SVERIGERESAN MED 

hade givits det judiska folket. Ef- het och mannen dog när han var 
ter övervunnen opposition i Natio- t tt' f å 

F .. b .d o f t' re 10 em r. nernas or un , gavo em 10en 
nationer sitt bifall i konferens den 
29 september 1923, ett bifall .som 
uttalar hela världens mening och 
samtycke. 

Här är i och för sig självt ett 
underverk. Ty före kriget fanns 
inte en nation i hela världen som 
var villig att hjälpa judarne åter
vända. Huru underligt att hela 
världen skulle så hastigt, histo
riskt talat, ändra opinion. 

I nästa nummer "mera opposi
tion övervunnen." 

Jag minns så väl en gång hon 
var hemma, se'n hon blivit änka 
för andra gången: hon grät så 
mycket över, att hon var rent en
sam i livet. Då satt där just en 
gammal fattighuskäring och hörde 
på. "Ska du några ha får du 

~ 

dem - var du lugn för det!" sa 
hon, "för de barn en kvinna ska 
ha, dem får hon." 

Och Karna gifte sig för tredje 
gång och blev barnlös änka på 
nytt. Så blev hon nästan lite 

set i tio år, så Eljena var visst 
över de fem och fyrtio, fast de 
gott kunde ha haft råd att sätta 
bo strax. Nå, hur gick det? Jo, 
först fick hon trillingar och året 
efter tvillingar en gång till. Hon 
fick ändå dem hon skulle ha. 
Som jag sa til henne på det för
sta barndopet: Gud låter inte 
gäcka sig, sa jag. Hade det inte 
varit bättre att ha dessa här be-
kymren, medan du var ung och 
stark? Då grät hon förstås och 
sa, att det blev hennes död. Ah, TYA SPÅDOMAR tungsint och drog sig undan um- du kan hinna få dussinet fullt! sa 

gänge med folk. Nå, alla visste jag. Då sa hon, att hon inte 
Skåneskildring av Henrik Wraner. I att hon hade grunkor i kistor och skulle ha fler. Men fyra till fick 

skåp, och en natt bröt sig en us- hon. Sju är ett gammalt heligt 
- Det är förstås mycket be- ling in hos henne och misshandla- tal, sa min far alltid. 

kvämt att undskylla sig med: de henne och tog vad pängar och Illa: skötte hon barnen och 
"Det skulle så vara!" "Det var silver där fanns. Men det var in- blev riktigt hätsk mot dem, stac
mitt öde!" "Det var så förutsett!" te det värsta, utan värst var att karna. Inte rådde de för att de 
och allt sådant där! Då kan man hon .med tiden fick en liten tös, gjorde henne till ljugare! Och 

NU billigt I ju bryta mot alla buden i lagen Då var hon fyrtiosju år gammat mannen tyckte, att de kostade för 

att leva 
i Sverige 

och skylla på ödet! sa prosten på Innan barnet kom till världen, mycket - tredje gången barnmor
kyrkovärdens påskagille. höll Karna på att förlora förstån- skan var där, var han storm o-

- Sådant är ingenting annat än det men vad hon sedan höll av I vettig på henne. .Hur det gick 
individens försök att vältra an- det

1 

lilla pyret, som ju inte kunde , med dem till sist, vet jag inte, för 
svaret från sig själv och på sam~ rå för sin tillkomst, inte mer än jag lämnade orten och har inte I 
hället - samma strävan som v1 Karna! Så underligt kan det gå! sport Ull dem de sista åren. LÄGSTA BllJETTPRISER 

PÅ MANGA AR 
finna i tidens benägenhet att göra Ett barn skulle hon ha och det Men jag tycker, att den gamla 

, , varje last till en sjukdom och ta- fick hon, stacka;en. tattarkäringen spådde inte så illa. 

Turlista från New York: 
*DROTTNINGHOLM ......... 2 
*GRIPSHOLM ............... 8 
DROTTNINGHOLM ......... 18 
DROTTNINGHOLM ........ 18 

*Julexkursion till Sverige. 

la om kleptomani och dipsomani För resten var det eget med den - Nej, må tro! Här finnes 
Dec. och så'nt sa adjunkten och för- I 1ma tösen: hon hade "tjuvsena," mycket besynnerligt till, och nog 1 

~=~: sökte se mäkta lärd och värdig ut. som de gamla sade, hon kunde in- finns det såna, som ser mer än 
Feb. Det blev tyst en stund, för in- te låta bli att stjäla. Arv efter andra, de är säkert, det! sa gam-

gen av gubbarna vågade sig på de farskräket, förstås. 1' la Bertha Möllarens. 
utländska orden. Men då var det - Flathet! sa adjunkten. Den 

JULEN NALKAS! undantagsänkan, som tog till or- sitt ris spar - - - Atervann sin hälsa 
Släkt, och vänner vänta Eder hem da. Gamla Bertha Möllarens. _Hm här är nu inga som ä så Fru Philbert Rogers i Roberge, 
till Julen. Res NU medan biljett· .. ' · tt k · k . ' Q e sk · · "Jag var så svag 
priserna äro så YTTERST LÅGA - Dar star JU a vmnan s a dugliga att uppfostra barn som u ". ri:er. . t° d tt tf" 
o::h levnadsomko~~nader~.a i ~ye- tiga i församlingen och bevaras •de där inga har, sa Bertha all- att Jag eJ var 1 s a~ a u ~ra 
r1~e- MYCKET LA?RE AN HAR. väl för mig att säga emot ett lärt · t J o på hur Karna något slags arbete; Jag hade gatt 
FolJ med en av vara storslagna .. .. ' . varsam . ag sag . ned i vikt från 180 till 115 pund. 

JULEXIHJRSIONER TILL och vordat prastersk~p .k Oc
1
h J~g uppfostrade d~t barnet, och Jag Genom att bruka Dr. Peters Ku-

SVERIGE vet också, att all v1ds epe se ar tror att hon gJorde det så att hon 
··med avgång från New York av förbjuden i andra budet. Men har kan ansvara för det en gång. Och 
"Drottningholm" 2 Dec. man gått här på jorden och tram- jag såg mer än femti gånger, hur 
"Gripsholm" ..... 8 Dec. pat i sjuttio år, så har en skå~at barnet stod och kämpade mot fres

BESTÄLL HYTTPLATS NU.! · många ting, som se besynnerliga telsen. Men "det ryckte i tjuvse• 

För vidare upplysningar, beställnin- ut för en människa, som ser bara nan" och hon var tvungen. Nå-
gar av hyttplatser, biträde vid. utfär- det för ögonen är. gra minuter efter kunde hon kom-
dande av nödiga papper etc. hänvän- N fl tt d · Il .. .. · .. d. d · de man sig till närmaste ~gent för u Y a e sig a a narmare. ma och erkanna och lamna mo ern en ast av lokalagenter, speciellt 

riko har jag återvunnit min hälsa 
och väger nu 154 pund." Genom 
att stimulera matsmältnings- och 
avföringsfunktionerna hjälper det
ta välbeprövade örtpreparat till 
att bygga upp goq hälsa och en 
frisk kropp. Det tillhandahålles 

VI FöRSTÅ OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KACtlLEIN BROS. 
Tacomas led'"1de optiker 

906 Broadway 36 år i samma lokaler 

·~ 

i '/ "BETTER CLOTHES • I FOR MEN" 

Callson ~ Ahnquist 
TACOMAS SVENSKA SKRÄDDARE 

501-2·3 Washington Builcling 

Varför lider ni? 
Orenheter i systemet äro orsaken till de 

flesta vanliga åkommor. ·· . 
Dessa orenheter kunna endast utdrivas, om avfö

ringsorganen befinna sig i gott skick. 

DR. PETERS 

I 
är känd för sina verkningar på dessa organ; den thiälper dem att 
avlägsna giftiga och förskämda ämnen. 

Den första flaskan skall beviaa dess företräden. Den är ett gam
malt enkelt örtbotemedel och innehåller ingenting som ej är välgö
rande for systemet, 

Efterfråga. den ej hos apoteka.rn, enär den endast tillhandahållea 
genom speciella agenter. f'ö1· närmare upplysningar tillskriY 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. 
2501 Washington Blvd. 

(Levereras tullfritt i KJinada) 
CHICAGO, ILL. 
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.... till släktingar och vann er 
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Hemlandet 

Puget 0 n osten 
Tacoma, Wash. 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och lnaänd nedanBtiende blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1216 Soutb K Street, 
Tacoma, Wash. 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po-

sten för en tid. av ett år. 

P . , "f Cl' " närslutes. renu~rationsavgi. ten, -rl..,O 
1
· .. 

er agges senare. 
linjen elle1r till . Bertha Möllarens hade alltid nå'n- igen det hon hade tagit - fast anställda av Dr. Peter Fahrney & 

SWE_DISH AMERICA:" LINE ting i språklådan. hon visste att hon blev straffad. Sons Co., Chicago, Ill. 11 Namn ·--· ········--·-··········-············---········-··------·--·-····-···---
209 Wh1te Bldg., 4th & U~1on, Seattle - Om de gamla tattarkvinnor- Och hon rät och bad till Gud . . 

·MARTIN CARLSON , ~ • ,, . • . • • • g . .. ' I ör.:;;k:::,;:;-En svensk dlt:r norsK 11 I 
121 A S0uth K Street, Tel.: M:alTI 3320 l na n:u11u0:: ::svci 0::110::r inte, t:iKa· 3ag j men hon kunde mte. En natt hor-1 kv"n h håll k h 

Soley, 306 F1dehty Bldg .. F. C. Hew- 1 • 1 an eman. ressera: le Grove, John Hedber.g, ~08'h So. llth; John lata vara osagt: mig har aldrig de Karna hur hon våndades oc·h· .. lk na somAd us ersOa os en I Adress --·--··-··----···-·-····----·--·····-·-"'···-··'······--··..;..·--·--

son, 903 Pacific avenue, T'acoma. någon spått. Men de första åren låg och läste på det språket, s.o~ Box 436, Route 2, Puyallup. (3) 8 ....,,,__....,....,....,....,....,...., ........... ....,_,,.,_,_....,_,,.,.......,....,,_....,....,...., ...... ,........,....,_ 



,den nyvunna "frihetens" missbruk. 
Det gagnar föga att "himla" ::;ig över 7esultatet. 

I,ngen kan väl ärligt påstå att .förbudslagen visat 
sig vara. praktisk för uppnående av folknykterhet. 

··~·~11.1 

Medan vi ·i Amerika. erfarit ·ovanligt häftiga po-
litiska viD;d.ar. är icke. allt trankilt i. Eur()pa. Ty~k
land gicki •.. söndags till val, men resultatet blev. 
icke så avgörande som här. Hitler och hans parti 
:förlorade flera platser i riksdagen, och kommunis
:terna vunnö på valet. Intet parti har där majori
tet. Ett koalitionsk~binett blir därför följden 
9ch med. anfa.gligen samma resultat som hittills: 

ning; som påtvingats ett förut av militär .anda be
själatland. Snarare hängåvo de sig åt del1 villan, 
att Tysklands påtvungna. nedrustning vore en lyc
kobådande och saken befrämjande omständighet. 
Mån ·.sluppe tack vare denna V ersaillesfredens 
framsynta bestämmelse att öda kraft på att bryta 
det motstånd mot avväpningen, som eljes hade 
varit att vänta frål1 detta håll. Och likväl var det 
just denna Tysklands påtvungna avväpning . som 
blev den sandbank, på vilken hela. avrustningskon
ferensen hotar ·lida skeppsbrott. Den i händel
serna inneboende logiken lät sig. icke gäckas. 

att alla .stater skulle avkläda sig sin rustning lika 
fullständigt som Tyskland måst göra, icke heller 

· att få upprusta till samma nivå som .de. övriga 
stormakterna. Det. n.öjde sig med att fordra an
tingen det ena eller det andra. Denna begäran 
stötte på Frankrikes motstånd. England försökte 
som vanligt finna en utväg. Det trodde sig ha 
funnit en. De fyra makterna England, Frankrike, 
Tyskland och ltalien skulle rådpläga för sig själva 
och bana· väg för en överenskommelse. Samman
komsten beram'.!-des till. Geneve. Tyskland har på 
nytt förklarat sig förhindrat komma. Det .vill icke. 
låta sig på en bakväg lockas in i nedrustningskon
ferensen ·igen. 

Det är alldeles självklart att ett folk på 70 mil-"" 
lioner i.cke årti6n~e efter årtionde låter sig place
ras i ett slags strykklass. Det är också självklart, 
att ett stort folk som ålagts avväpning gör sitt 
yttersta för att kringgå åläggandet. Historien om 
Napoleons försök att avväpna det tyska folket 
borde ha tjän~t de franska .statsmännen till var
ning. De anklagelser för att ha brutit mot Ver
saillesfredens stadgande i frågan om rustningarna, 
som :M:· H:er:r;}ot tagit i arv från sina företrädare, 

lha givetvis något fog för. sig. Tyskarna ha icke 
\brutit mot bestämmelsernas bokstav, åtminstone 
ick;e i någon större utsträckning. De ha däremot" 
kringgått dem. De ha förberett vad de skulle 
behöva i händelse av krig. De ha delarna till de 
tanks och luftvärnskanoner, som de äro förbjudna 
att äga. Deras flygare utbildas .utanför landets 
gränser. Deras ungdom är vapenövad och disci
plinerad ehuru icke staten sörjt för det. De ha 
byggt slagskepp i fickformat, som äro fruktans
värda genom sin effektivitet. 

. Tyskä folket eftersträvar icke ett försvarsvä
sen av samma storlek som grannarna. Dess finan
ser tillåta inga dylika planer. Vad Tyskland ön
skar är en principiell likställighet. Det vill ha 
rätt att äga tanks och flygmaskiner och luftvärns
kanoner. Det är pariasmärket, som det vill avplå
na. Det vet, att ,en fullständig utrustning för krig 
är dyr. Det vet också, att varje dylik utrustning 
mycket snabbt föråldras. Det kan vara en fördel 
att äga en mycket liten uppsättning av krigsma
teriell. Den kan ·förnyas allt eftersom tekniken 
går framåt. Har man endast fabrikerna, kan vid 
krigsfara en ·tillräcklig mängd förnödenheter fort 
nog framställa&. 

Det är en anmärkningsvärd kurva, som Tysk-
1ands roll i världspolitiken beskrivit efter krigets 
slut. . THL en början behandlades Tyskland som en 
spetälsk. Det hölls på grund av sin orenhet )Jor" 
ta i:från Folkförbundet. Det hade icke säte. och 
stämma bland hyggliga nationer. Småningom fick 
det tillträde till mötena och upptogs i det goda 
sällskapet. Det fick lov att vara med. Nu åter 
vill det icke vara med. Och dess frånvaro även
tyrar konferensens öde; Internationella överens
kommelser kunna icke träffas utan att Tyskland 
är tillstädes och deltager däri. Tiderna förändras. 

Aren närmast efter fredsslutet var det nödvän
digt att gång på gång påminna öm att världshi
storien icke avslutats i och med Versaillesfreden. 
Händelsernas ström hade icke därmed tömt ut si
na vattenmassor i· oföränderlighetens hav. Hän
delserna flyta alltjämt vidare i sin flodb,ä:°dd. 
Tyskland har småningom åter lyckats bibringa 
världen insikten att 70 millione~ ~ämilskor trots 
allt äro 70 millioner, åtminstone när de bo mitt i 
Europa. Statsmännen syn.as på väg att om än 
tvekande och osäkra komma underfund med detta 
märkliga faktum. 

Efter en del. krumbukter·komma de andra mak" 
terna att få gå in på Tysklands fordringar. Jäm
ibördigheten kommer att i princip erkännas. Först 
,sedan komma nedrustningsplanerna att kunna 
dryftas. Vad som kan uppnås står i vida fältet. 
Det är tä11kbart, att man enas om några åtgärder, 
vilka manifestera avväpning och skjuta tyngd-· 
punkten över på den industriella krigsberedskapen. 
Tyskland ::;kulle därmed ånyo visa sig tongivande 
i .militära ting. 

Mr. Hoover kan med goda skij.l göra anspråk 
på, att ha ·tjänstgjort· såsom FÖrenta Staternas 

under de fyra längsta åren i nationens 

Ördet Fritt 
(Under denna rubrik införa vi bidrag och uppsatser från våra lä· 

sare och V·änner. Pet står envar fritt att använda sig av spalt· 
rummet i rimligt mätt för diskussio.n om ämnen som ligga skri· 
benterna närmast på hjärtat.-RED.) 

Were Vespucci Amengo and 
Ohristofero Colombo 

Swedes? 

If not, why not?· 
To the Editor: 

from all over western Washington. 
A banquet will be served at 7 :00 
o'clock Saturday evening at the 
First Lutheran church, corner 6th 
avenue and. South I Streets." 

~X· ·:+ 

The writer thought he knew 
The following clipping from a that the first president of the 

recent Tacoma paper should prove "United States in Congress As
of interest to the readers of sembled" was a Maryland-Swede 
Puget Sound Posten: by the name of John Ranson and 

I "Vildngs" to Meet he hail heard that John Morton a 

Fredagen . den . ll;te november, .. 1932 
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I 

.Anthony M. A~tSon 
Attorney-At-Law 

911 Fldellty B.ldg. 

Telephone Broadway · 1418 · l 
. J. M. ARNTSON . ~ 

Skandinavisk advokat I 
Praktis .. erar infö.·r alla rätter 

MAIN 5402 
3 606 Washington Bldg. 

~ .. .....-..-........._.. ______ 
Henry Arnold Pete.rsbn l 

Svensk Advokat 

1016-1S Wash. Bldg. Maln 718 ~ 
Residenstelefon Proctor 2861~R ~ 

~~-

EMIL STENBERG 
Svensk Advokat 

Notary Public 

602-603. P. S, Bank Bldg. 

Saturday evening at 7 o'clock, Pennsylvania-Swede was one of 
all ''Bohuslenningar," that is all the. signers of the Declaration of 
persons 0 .born in the province Independence, but he must confess 
known as Bohuslen on. the west it is rather unexpected news to 
coast of Sweden., a~d their wives be informed that, after all the 1--------------

_,..,...._,...._'IMll" __ ~ll.J~ 

or hus]Jands gather for the first publicity given Leif Eriks o n, 

I
. time in Tac. !?ma for ".stemma" or. America was discovered by a 
tribal council. The provine in early Swede. 
days was known as "Viken". Vik I· have always understood that 
meaning bay or fjord, thus the Vinland was discovered by Leiv 
land of bays and fjords. · From Eiriksson, son of Eirik raude 

DR. S. P. JOHNSON . 
Tandläkare 

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

this province . came !arge numbers Tho!'valdsson, the discoverer of I ~"'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::-::::!. 
()f those who invaded England, Greenland, who was a "jrerbu" 
Scotland, settled Iceland and and that none. of these gentlemen 
Greenland, ·and discovered Vin~ were ·"bohuslänningar." I note 
land. They were known as Vik- that these only genuine "vikings" 
ings because of the country they will "come from all over the Wcst

~~,....,..., 

Ed Sproule's Butter Store 
Smör, Ägg och Delikatessvaror. 

Publix Market 
came from, meaning dwellers •in ern Washington." Första dörren· från 11th St. 
fjords and bays. They will come' P. G. Zwilgmeyer. 

--~~......-..-~~~~~ 

~ Spon.sor, Scandinavian Hour, K.V.I. 
~ . 
,. JULEXKURSION TILL SKANDINAVIEN 

S.S. "STAVANGERFJORD från New York den 7de december 
:M.S. "GRIPSHOLM"····---···---'·-från New Y-0rk den 8de december 
S.S. FREDERIK VIII -·---···-·-·från New York den 9de december 
Låga biljettpriser: 3dje klass från $151.00 till $153.50, U. S. 
skatt inberäkµad. - För beställning av hyttplatser, biträde vid 
utfärdande av nödvändiga papper m. m. hänvänd Eder till 

MARTIN CARLSON 
1216 South K Street. - Telefon: Main 8320 - Tacoma, Wash. 
All slags försäkring i pålitliga bolag. - Pänningförsändelser. ( 

'C 

~ Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I . 

I-IANS 
JOHNSON'S 

~;m1:mrawq;ru~1~1@!'ill::=;;;iOml!lml~!l:n;mw.nr~mn'~,;t.:l!l:~r.~1"=•~J.lirmma 

IFEDERATED 
STORES 

.J OiaiJr oflmkoo11ltn!Stums l!nitl?lii11Ba111Nlt ma/J!t!i'erlisfnr. 
1114-16 So. K Street 

BOY'S RAIN COATS, Towers Fish Brand Quality 

Regular $2.98 grade ---·--- -·-····----·-----·-··--··-----·······---········----$1.98 

MEN'S 50% WOOL ARCTIC UNION SUITS 
Heavy Weight ---------···-·-.!L ................. , __________ : ........................ $2.93 

MILLINERY 
WO.M:EN'S NEW FALL FELT HATS, Large sizes ................ 98c 

1 c 

PETERSON BROS. GRAIN & FUEL CO. 
1002 South K Street MAin 0331 

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

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

UPPLAG: So. 30th & Wilkeson. Tel. GArland 0095 

PRINTI 

W E ARE fully equipped to 
do every kind of print

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

G 

Try the 

Hillcrest Meat Market 
1214 So. K St.-Maln3490 

FRE~ DELIVERY 

· Service Always Our Motto 

~---~ 

Smör är billigare - kvaliteten 
bättre. Vårt smör kärnas av 
bästa kvalitet grädde. 

CRYSTAL CREAMERY 
(Crystal Palace Market) 
~~ 

PALACE MARKET 
1554 Broadway - Vid 17th St. 

Tacomas enda skandinavi
ska ·kötthandel som äges 
av innehavaren. 

OLE JACOBSON, Innehavare 
;...;...;. ........ _______ ""~ 

GEO. J. WEILER 
SKRÄDDARE 

~nsättning av nytt foder i damers 
kappor och herrars rockar 

1220 So. K St. Main 5638 
Hemstitching 

B. PA ULSON 
Juvelerare 

1 :a klass urreparationer 

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

• SEAMON'S FLOWEB i 
SHOP ! 

Rust Building C 

Corner 11 th and Commerce ( 
( 

--- ·--·-·· - ... r 

SVENSK MASSAGE OCH SJUK
GYMNASTiK 

STURE STRöMBERG 
Utexaminerad från Göteborgs Gym

nastiska Institut 
N. P. Hospital Main 0187 

-~ äro bered.d a at. t giva betjäning .. i· såväl dag som natt. 

TUELL FUNERAL HOME 
2215 Sixth Ave. Maln !i80 
~~,. 

PHIL OSTLUND 
SUPER SHOE SERVICE 
1012 So. llth St. Main 2480 

Vi avhämta· och leverera 

.. 

........ ...,,..., ............................................ """ ...... ~· ......... 

All work done as you want it, 
when you want it, and at lowest 
possible cost . . . Our overhead 
is lower, and we split the differ
ence with the customer. 1111 --

"Efficlency · spells Eci>nomy" YEJ..JLOW CA.BS 
Also . 

AMBULANCE, INVALID COACH. 
Baggage Checkad from Home 

Mr: Insull har antagligen utrönt, att fastän rui
nerna i Athen äro betydligt äldre ilon A nu~rikll5l 

.ruiner äro de dock icke på långt när så stora och 
fullständiga, som den finansiella ruin han lämnade 
efter sig då han rymde från Förenta Sta,terna till 
Grekland. I 

Pu.get Sound Publisbing Company 

1

.1

1

1 sPEc1~~ ~:u:T~::ve::::HERE

1
. 

1~16 South K ...... Pbone Maln ftS20 MAI;i
122 

to Destination. 

i 
I 



Fredagen den llte november; 1932 PUGET SOUND POSTEN 5 -··--··---
~~~~~~~~~~~~~!::~/ren, Ed Jones, omtalade att han)~~~~~'~"'~~~~~~~ 

på krönet av backen förlorade ) /11\ J f 711 W l ,......_~ ---~--------

T acmna och Washington KORTPARTI k~~troi1 över. mas.kii;:en som sedan ~ ml l.l. W U Il 
startade . fram heJdlost. ) 314 B . Bld 

* ,.. * ~ enuce g. Tacoma, Washington 

.......... __ .,,,___,_ ____ _. ....... ____ ,.,.,_.__~ .......... ~....,._-b,. 

anordnas av 
FÖRENINGEN V ALHALLA 
Lördagen den 12 november 

· Värdefulla p:;:iser ! 

Nu är tiden att tänka på foto- ) 
grafier för julen. Besök Lees ate- ) UNDERVISNING PÅ VIOLIN· 
lier i 312 Washington Bldg. Bil- ~ Elever mottagas, såväl nybörjare som mera försigkomna. 
ligare priser. .· (Adv.) I~ Brandförsäkring av hus och miiblcr 

samt a11tomobilfiirsiikring. - .Bratrud 
Mtge. & .Healty Co., 954 Commerce. 

från Seattle delgav på ett medryc
kande sätt en intressant skildring 
om Gustaf Adolfs stora livsverk 
och dess betydelse såväl i religiöst 
som politiskt avseende. 

Dans och förfriskningar 
Entre 25c '.a.r----~-~~_...._..,. ........... ~ 

ALDRIG SVENSH.: PIONIER
RVINN A AVLIDEN 

lliiB ·tte•=m11 ~ 

·X- * ,,. varorna. Hans underslev belöpte 

Advokaten J. M. Arntson har 
flyttat sitt kontor från Puget 
Sound Bank Bldg., till 606 Wash-
ington Bldg. (Adv.) 

Två bröder Ievnadströtta. Al- s~!5 till åtskillig!: !~undra dollar" 
fred och Henrik Berg t ' b ··d varde. Som formildrande om-, ANGBAT8NYT'.r 

TILL SALU-Piano av .standard 
fabrikat, . nära Tacoma. Gott
köp för obetald rest. Avbetal
ningsvilkor. Skriv till Tallman 
Piano Store, Salem, Ore. 

' va ro er, st"'nd· h t f I ··11 tt S · 
som tillfälligtvis arbetat i tim- a i~. e ram 1~ s a · vant --- I:-~~~ 
merläger nära Chehalis, begingo stysslolols ettt pbar ar totchd hade ~u- Bland passagerarne ombord Sv.- ) 
· t· d ···i d s ru oc 1 re arn a raga for- ! . . . ~ 
i is ags SJa vmor genom gas- M d , Amerika LmJens m o t o r s k e p p ~ 
förgiftning. De igenstoppade fön- s~~g ~~· en ;mar;n an~ag ~ock Gripsholm märktes vid dess avresa I 
ster och dörrspringor i ett rum, \ te varnan e exempe maste I i torsdags Marc Connelly, bemärkt I 
som de förhyrt i ett Chehalis ho- s a ueras. författare av bl. a. "Green Pas- ~ ~~iJ~~~l~~~fW t~ll och öppnade gaskranen. En ><- ,.. ... tures," "Dulcie," "To the Ladies"'i ~ J 
~1.i;nma ef,teråt påträffades båda I<'rälsnir.gsarmen, 1114 So. 12th I och andra arb~ten. Mr. Conn~.1-1 a 
dod.a. . . ~a en papperslapp hade street. Nu på lördag kväll kl. 8 I ly reser nu till Stockholm, dar ! 
de s~rw1t a~t. arbetslöshet och hålles hallelu]amöte. På söndacr ,, "Green Pastures" (Guds gröna i 
mot.gangar .dnvit dem till förtviv- hålles söndagsskola kl. 10 f. ~ ~ngar) f?r närvarande uppfö~es • 
~an.c Henrik var 32 och Alfred och frälsningsmöte kl. 8 e. m. a Dramatiska teatern. Under Sitt 
.:>5 ar gamma!,: :., ·:i· I ~.äst~ onsdag, den 16de, möter sy- J uppehåll i Stockholm. äm;~ar .. Mr. 

foremngen kl. 1 e. m. Mrs. David Connelly samla material for annu I 
Community Chest kampanjen ·Johnson blir denna gång värdin-1 en bok. your sys. 

st.artade på. allvar i. ~n.~dags kväll, na och bjuder alla systrar väl- . Andra mera bemä~kta passage- tr. ~l~ar an~ 
da de utsedda solhc1torerna voro komna. Arbetet med att repare- rare voro kapten Birger Zander, l iml~"''0" regu 
samlade till dinner i Taco.ma ho- ra lokalen är nu snart fullbordat verks~ällande. direl~t~r för Svenska ,Jill. :d si~es-

1\Ir, A , • . t~ll och mottogo slutl!ga mstruk- och om intet oförutsett inträffar Amen ca-Mexico hnJen, och fru; Si: a ÖJc. 
. s. 1111,1 Paulson tlone~. K~mitens or.~förande Carl så kommer invigningen .att äga !heodore Magn~sson ~ch Alfred I; PRfll'JO 

Stilla och fridfullt inslumrade E. ~~ndqu~~t f~~mh~ll, a~t beho- rum lördagen den 26te dennes. Oste, s~enska. Journahster, .. s~m j UU R PHARMACY 
Mrs. Anna Paulson i onsdao-s ven aro storre an nagonsm, kam- Den skandinaviska allmänheten under nagon tid studerat forhal-1 
kväll i den eviga vilan. Hon a~- panjens framgång följaktligen vik- hälsas hjärtligt välkommen till al- landena här i landet; Hugo Ny-
led 82 år gammal i sin måo·s och tigare, och att intet skulle lämnas la våra möten. blom och Arvid Lönnegren från 
dotters, Mr. och Mrs. T. Sande- ogjort för att inbringa den be- * ->:· "'' Sandvikens stålverk. 
grens hem vid Sheridan avenue. stämda su~man,. $15'4,?.50 ... Eh:1- Guvernör i auto-krasch. Be- •• 
Med henne bortgick en ädel kvin- ru de;ina ar .mmd~~ an forega- skyllning för överträdelse av tra- j .SJAlVMORDP~OBlEMET 
na, ::JOffi tillbragt ett långt liv i ende ~rets, . sa krave~ dock ~tt fikförordningarne riktades i tors- Ja ' 
kärleksfull verksamhet som huld mer~ mtensivt arbete for dess 111- da<>s mot cruvernör Roland Hart
moder och villighet att bistå och samhi:ig. Tuse.ntal forna chest- lev~ Han ~äo-es hava farit fram (Forts. fr. sid. 1) 
hjäl]Ja varhelst och så långt kontribuenter aro nu bland de ar- 1 ; T 0 t d 40 .. · b t 1.. m en acoma ga a me mils 
krafter och medel räckte till. Hon c s osa och hundratals av andra fart 1 d .... d "11 t l 11· . . .. 
, , t o- dl · k I _ förut bidragande hava fått arbets- ' ' oc : ar vi. va a rn is10n I l!dande personen soker undandraga ! 'm ro 0 en me em i svens a u . .. . ... . . . . . mellan sm lyxbil och· en lastbil . 1. . . .. ·. . . . 

therska kyrkan och hela hennes fortJanster och mkomster reduce- G· .. . · sig nets forpllktelser, av fruktan 
• ' ' • . • • > r1vernorens auto blev nagot ska- f"" . d 0 • 

levnad bar sann crudsfruktans rade,. sa att mera offervillighet d d 1 th"l t 1 L • I or att. se. essa ahgganden an 
"' • t f.. .. t f . a men as yl en to a t r ampo·· d f . k d D prägel. mas e orvan ·as ran dem, som nerad D" 1. k t"ll 1 t me ns t mo . etta n~dtryckta 

.. . .. . d" "d llt .. " . 0 • a po isen om l p a - . 0 •• 

S. & H. Green Trading Stamps 
WE DELIVJµR 

W. P. Ragsdale 

3822 N o. 26tlr. PR. 0571 i 
) . 
~-----~--~-~ 

PL UMBING and I 
SHEET METAL WORK 

Call Harrison Plmg Co. 
No. 27th & P1°oe. , PRoc. 0514 

.. Mrs ... ~'.mlson var fodd i Tar- ~:1 m r~11 u~. aro i stand att sen, var guvernören i färd med t~llsta~nd kan foror~akas av ~ropps-
n.~~: Har Jedalen, 1850. Henn~s lamna bidra,,." .,. ·" att styra om att vr[J.kbitarnc bort- hgt hdande, av bittra besvikelser, JHIAUWUT, SHA!liPOO and 
fo,r~ldrar ~oro Olof. och , :f\~n~ .. , ·· · ·· .. . . fördes, varefter han begav sig till allvarliga förluster, särskilt av J!'.INGERWAVE ............ $1~00 
Eastman, som med sma tva sone1 Dodsfall. Gustaf P. Chnsten- polisstationen och anmälde I - nära anhöriga och vänner fruk- M.a1cels .......................... , ......... oOc 
och dottern Anna emigrerade till sen, 5p år, avled i måndags i sitt schen <ra t f.. . 1 .d "k . '. r . Fu~ger Wave ........................ 50c 
Amerika 1866, ·således för 66 år hem nära Enumclaw, där han äg- · '"· ,. ·" an ?r socia a VI r~ mngar . e 1~1 Hancut _. ................................. 35c 

d R f 0 s . · t'll de en välsk"tt f H 1 d ·· · ·· av manga andra mer eller mmdre Combo Rmglette ................ $2.95 
se a.?· esan ran vcr~gc I . .• . o arm. an ~ve R d . ·er b 1 , k Ib 1 Eugeue Combination .......... $5.00 
bestammclseorten Va"'a Mmneso- I folJd av kroppsskador som tillfo- omansen av en 14-an,,a bru- 0 s,cy1a orsa er. land mn en S - , B 
ta tog nitton vecko;, , nära fem gades honom i fredag; förra vec- den, som .~örra v:eckan av s~n abnorm tillgivenhet för föräldrar- anstron~ s eauty 
månader, i anspråk. Därav till- kan då han i en autokollision fad~r h~mfo7des. fl~~n Tacoma till I na eller endera av dessa påverka , Parlors 

~~~ 
Butter Store 

BAY CITY MARI\.ET 
1146 Pac. Ave. 

Specials for week Nov. 12-18 
BUTTER, Lb. 22Y:,iC 

Jersey Cream ............ 1 

COFFEE, Lb. 19C 
Jensen's Market Blend ! 

KNACJI BREAD, Lb. 1 oc g 

BR!Cii CHEESE C g 
, F'ull Cream Wisconsin 18 

1
~ 

W~2IP;:~G···~~~~~-·-····· .1 oc . 
) \·rith each purchase 
~~ 

St:. Louis 
1306 COMMERCE ST. 

Tacoma, VVash. 

PALACE MARKET 
Tacomas eneste skandinaviske 

kjptmarket, som eies av 
innehaveren. 

bragtes nio veckor i en. saktfärdig J blev kastad från sin bil och där- c.ahforma, fick 1 son dags ett t~a- en ung person till den grad att .t7th & Proctor. PRoe. 01 W 
och obekväm segelskuta p. å Atlan-

1 
vid fick huvudskålen bräckt. gi~kt slut. F~dren G~orge Wlute han eller hon förhindras från att . i OLE JACOBSEN,_ Prop. 

ten. Resan över land från New I - Mrs. Ingrid Nelson, 85 år ~r~n San Obispo skot den 35- taga sin rätta plats i samhällslivet ALTA SlATTER ~ ~ 1554 Broadway (HJ. 17· St.) 
York till Vasa. med oxspann var gammal, avled i onsdags i sitt I ~·~ige .?rudgum~en '!h~mas Moses eller leder vederbörande till att . ~ .......,.................,_,.,,,...........,.~ 
icke stort mindre prövande och hem vid South J street. Hon ha- 1 I dod.s.. Whit~. pastar att 

0 
dot- I.. , , .. 

b .. l" A "ft . 1869 d 't b tt 20 • . T I tern bhv1t bortrovad och da de overokatta de svangheter som 3908 No 34tb St PRoc 0321 esvar ig. nna gi e sig e van osa ar 1 acoma, . ' I .. . . · · · 
med Paul Paulson och de bosatte var medlem i svenska lutherska hemkommit avfordrade han från vanta 1 skolan, i arbetet etc. - . ! SKANDINAVISK RESTAURANT 
sig kort efteråt på ett homestead kyrkan och efterleves av sönerna; Moses I?ftet att, häref~er lämna Mången person har antingen på REALISTIC '2 95 "MARY'S LUNCH" 
vid Oscar Lake i Douglas coun-1 Nick, Henry och Adolf samt I dottern i .fred ... Da M. vagrade att grund av arv eller omgivning bli- Permanent Wave 'i> 1 Mrs. Olof O. lson, Prop. 
ty. 1899 utflyttade de till Wash- döttrarna Mrs. C. I. Linn och, lova det, avsk~t den uppretade vit vad man säger "a psychopathic ~ Special Merchants Lunch 25c 
ington och bosatte sig i Tacoma, Mrs. J. H. Peters?n, s~u barn- mannen det ~od:nd: skottet. case," och är då mottaglig för Marcel .............. 50c i 1103 Tacoma Ave., Tacoma, Wash. 
varest Mr. Paulson avled 1908. barn och en broder 1 Sverige. ·· ·· ·· I ogynnsamma påverkningar av oli-
Mrs. P: var.Jrisk och kry med ·:c ·i:· ·:+ Undertecknad önskar härmed I ka slag. En dylik person kan en-, ..... ~...,, ..... ....,_~ ...... ~~~~ ....... ~~ ..................... ~~ .................... ~ ....... ~ .............. ~ ...... ~ .... 
goda. bad~. 

0

SJals- o. ch··· kr?pf.skraf,- , .. Förkastad hy r·e s-prop0os~tion. i g.~nom. Puget Sound. P?sten fram- dast med svårighet möta li.vets I Sponsor, Scandinavian Hour, Ii.V.I. l 
ter tills ~01. ett p~r ar scuan, da I Ji orslaget att hyra tre vanm~ar I f~ra ~111 ta~~samhet till . alla som I roblem och faller ofta alldeles Nll'CKELSENS GRQCERY 
helsan borJade sla fel, och hon , i Medical Arts byggnaden för city pa nagot satt deltogo 1 konser-1 p ' . . • I .IL 
slutligen för tre månader sedan I hall ändamål förkastades enhäl-1 ten i Jason Lee skolan till förmån s~mma~ 1 en ~:is: Ma.~~a so:n 1210 s .. ,. St _ F ·D 1. · _ p , 1 p t _ M · S"'"4 • - " . , •• " • - .,, - - .. ,,.. ' ... , .c _, .,,.. ,_ , •• ' finna livet odraE"hi:rt forirra sw o. -"' . ree e ivery arce os am °" 
Jactes pa SJUKsangen nan v1urn11 1 Jigt av counciin pa måndags mo- .:or en 11Ja1p1onu 1or ue1rnvanCte . . · ':' ~ ., .. , · ~ 
hon aldrig uppsteg. tet. Det begärda hyrespriset $30,- skolbarns lunch. Programmet var ofta m I fantasiens varld och 

LUTF·ISK. Efterlevande äro sönerna So- 000 0111 året ansågs alltför högt av bästa slag, bl. a. må nämnas hamna då till stor del på hospital 
Jomon i McCleary, Oscar i Olym- i betraktande av att hela bygg- särskilt strängbandet från skan- och sjukhus. Andra som äro mer . . 
pia och Alfred samt John och naden utbjudits till sflr!u för $380,- dina viska f r ä l s ningsarmekåren, impulsiva, söka en utväcr o-enom I Nytt lager av lutfrnk, per pound .............. : ............................... lOe 
döttrarna Mrs.. Amanda Sande- 000. För resten, såsom council-1 v.ars m~.dlemmar uppträdde i na- att begå självmord. "' b SVENSKA GULA ·ÄRTOR, de bästa vi någonsin haft,. 
gren, Mrs. Matilda An~erson och man Powcett mycket riktigt an-1 t10naldrakter.-:-F~ed: Anderson. Stecrringen i självmordstenden- 3 pounds för ............................................................................ 25e 
Mrs. Roseblla bWekell h1 t Tabcoma märkte, är den gamla byggnaden ,, .... ·r.· sen är. ett tecken på social till- KNÄCKEBRöD, 5 pounds för ...................................................... 50c 
samt 18 arn arn oc re arn- alldeles tillräcklig, och under nu- Tre auto-tjuvar arresterades i . ·· 
barns bal'n d f .. h · 

11 
d k 11 d t 0 d E d. b k" d bakagång. Ett dyl!kt fenomen BLOD-BRoD, per pound ······························-·-·························-···-·20c . varan e or a an en s u e e man ags. n av em e an e .. " . . .. . · 

Begravningen, som ombesörjes vara oförlåtligt att slösa bort sta- att de stulit sex automobiler un- som ar sa viktigt borde goras till PRIMA KAFFE, per pound ................................. , ...................... 19c; 
av C. 0. Lynn Co., förrättas från dens hårt begränsade medel på I der okt9ber månad. Deras förfa- föremål för ingående studier, så ) POTATISMJöL, per paket 19e; Kornmjöl, 4 pounds för 25c 
Första luth;rska kyrkan av pastor flyttnings- och hyresexpenser. ringssätt var att stjäla parkera- J' att lämpliga pl'evenliva ålgär'der ~ ............................ ....,, ....... ~,....,,~-...... ~......,~~~~~~.,., 
Sven:son mandag kl. 1 e. m., och * .,, * de bilar och föra dem till någon kunna vidtagas. I ~~~p~~ 
jordfästningen sker å Oakwood Första svenslm baptistkyrkan. undangömd plats, där de plundra- 11 (Sponsor, Sccmdinavian·' Hom·, K-V-1) 

cemetery nära veteran gravplat- Kvinnoförenincren av Första sven- de maskinerna på hjulringar och AMERIKANSKA M·INORI S l Sh C 
sen, där stoftet av den förut av- ska baptistk;lrnn kommer att allt annat löst av värde. Sedan .· - affiUe SOfl Oe - Offipany 
lidne maken vilar. hålla en basar den 18de denna såldes de stulna varorna varhelst 

·Y.· '"' * .. månad. Basaren börjar kl. 2 e. de kunde finna köpare. TETSPARTIER 
Dabförbundet avhåller affars- m. och fortsätter t. o. m. kl. 10 "* .,. .,. 

möte söndagen den 13 november på kvällen. Kaffe serveras vid Med ett slU"ämskott sökte 17 - (Forts. fr. sid. 1) kl. 3 eftermiddagen i Valhalla aftonmåltiden. Handarbeten till årige Dan Olsen i Everett bort
Tempel. Medlemmar uppmanas salu. Lämpliga julpresenter. All- jaga några ynglingar, som i o- j Partiet har deltagit i alla· presi-
härmed att infinna sig mangrant. mänheten inbjudes. kynne anställde oväsen på gården dentval sedan dess, även om röst-

Louis Person, sekr. J ·x· ->:· ·x· till hans föräldrahem. Olyckligt-·1 styrkan jamfört med huvudparti-
,.. * * Drunlmin«solycka. Hans Wal- vis träffade skottet och dödade en ernas vadt relativt liten. Det nu-

J,agstadgad högtidsd'.l'g är ~et i gren, 25 å":-, drunknade i mån- av ynglingarne. 
dag, fredag, då man firar mmnet dags i Chehalis floden. I en liten ·» ·» * 
av vapenvilan, som avslöt det ·sto- roddbåt hade han begivit sig ut på Fångade störbanditer. Två f. d. 
ra kriget, fast ingalunda följder- floden som översvämmade i följd medlemmar i den notoriske Al Ca
na av dess förbannelse. Troligt- av det ihållande rägnet. W. hade I pones "racketeer" band i Chica
vis är ~et d~rf~r som .högtidsda- föl.'I avsikt att berga sto~k~7! so:n go infångades härom dagen i At
gen gar forb1 temhgen obe- lösslitits från en flotte fortoJd na- !anta, Ga., tack vare Tacoma po
märkt utan tecken till någon pu- ra hans hem. Av någon anled- lisens påpasslighet. De båda ban-
blik entusiasm. ning kantrade båten, och Walgren <literna E. W. Bentz och Ernst 

.,., ·K- .,, föll i vattnet och bortfördes av Johnson, beskyllda för $70,000 rö-
Gustaf Adolfs-fästen i svenska den strida strömmen. Han hade veriet i Colfax banken och en 

varande socialistpartiet hade sin 
första nationalkonvention år 1900. 
Under presidentvalet 1912 fick 
dess kandidat, Eugene Debs, nä
stan en miljon röster. Den ryska 
revolutionen medförde en splitt
ring i partiet här, vilket ledde till 
att den radikala flanken gav upp
hovet till det kommunistiska par
tiet. -

lutherska kyrkan i fredags kväll anställning som förman i Weyer~ mängd andra brott, höllo för en Ar 1912 orcraniserade ex-presi-
den 4 november blev en minnes- haeuser timmerlägret. månads tid sedan hus i ett Arne- d t R 1; ·u . 
värd högtidsstund. Den rymliga ·* * * rican Lake residens, som de för- en . ooseve si progressi~a 
kyrkan var fullsatt av en upp- Till tt .o f" I d.. d s hyrt. Arresterade för vållande parti, eller Bull Moose Party. Vid 

e ars ange se om e vale~ er11··11 R It ·· f 
märksamt lyssnande publik, och G. L. Seagrove, som förvunnits till .en autokollision, gjorde poli- .. 0 o .. ooseve over ~ra 
programmet, som ut~ördes un~~r skyldig till sföld av livsförnö- sen under ~örh~ret uppdaganden, milJoner raster... De pro_gress1va 
pastor Svensons lednmg, var. va~- denheter, inköpta av Pierce coun- som le~de till m1stankar om deras s~elade en bemarkt roll ar 1924, 
valt och an~~~en~e. Den muSikah- ty för utdelning till arbetslösa. s. brottslighet. Detta bestyrkte~ ge- da ett farmer-labor parti bildades 
ska delen bJod pa flera storslagna var förut medlem i de arbetslösas nom korrespondens med Clucago av Robert LaFollettc. som vid va
sångn~~n;~r .. Så .?~;sterad~ "..as.a centralkomite och förestod som polisen, oc~ följden var. at.t de ai;- let fick närmare f~m miljoner 
manskor Stndsbon och Harli- sådan dispositionen av de inköpta resterades i Atlanta, dit de tagit röster 
ga land" mycket känslofullt, och sin tillflykt. De komma att hit- · 

den härliga norska tonskapelsen BJORKMAN & SON I föras för att stå till rätta för 
"Den store vide flok" fick ett I · Colfax bankrånet och andra brott. 
briljant utförande av Normanna · · '" * .,. 
manskör. För de respektiva kö- 1016 So. n: St. B'way 2114 En skenande auto rusade i sön-
rerna fungerade Miss Agnes Hava alltid på lager ett dags eftermiddag i svindlande 
Swenson och Miss Anna Mikkel- rikt urval av inhemska och fart utför 17th street backen och 

~J7F.Vi~ 
Julglädje 

SVENSKA, norska och engelska 
JULKORT 

SVENSKA Jultidningar och 

~j~a~~vr. J?.~~ii~~~· ~~~ ;~t~::!: Il I importc~~~n~~;~~;ssv[lror ll Il ~~gsB;o~~!~/11ct ~!t t;~u~~!!~; i i höcker. ~~~~:i~~~::assanäe ! 
1 ,och Sitt alskhga upptradande. Af- Kuriko och Ole Oid blevo alla skadade, en av dem, ! 9091h Pacific Ave. Tacoma ! 

tonens talare pastor Carl J. Olson Charles Ross, livsfarligt. Föra- ....,_... ..... ~....., ............ ......, ............ ....., ...... .,..,........,......,; 

l)13nna "one-strap" sko är en rnyc_ 
lrnt lrnmfortallel och pral<tisk sim. 
Svart getskinn. Läg klaelc 

Nedsatt i pris frän $2.00 till 

$1.35 
1110 So. K Street 

Telephone Broadway. 4652 

Vi ha nyligen . mottagit ett lager 
av de berömda "Martha Washington" 
komfortabla skor. Förr $5.00; nu-

$3.45 ...,_ ............ _.........,.._...,,..~ ... ........--...,...,. ............ -_,...~ 

At Broadway Theatre 

L.J /\ n1 /"\\I 1 :._ 
1- lf-\KLVVV lrl 

''RED DUST"--
starts November 14 
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rägnskurar 

Street, Tacoma, Wash. 

CARL GORD, ·Expert Radio Repairing, Proctor 0171. 

Ave., Tacoma, Wash. I BLUE MOlJSE THEATER, 1133 Broadway, Tacoma, Wash. 

C. C. MELLINGER CO., Funeral Directors, 510 Tacoma Ave., Tacoma 

BINYOI\T OJ;>TICAL COMP ANY. 920 Broadway, Tacoma, Wash. 

CARLSOI\T MATTRESS & UPHOLSTERY CO., 821 Center Street, 
Tacoma. Washington. 

letter och ingen kristen människa - Nej det kan jag inte. Och se sig för i valet av umgän 
vple väl förstöra en fin ljus klän- om jag kunde det, skulle det inte Hela festen blev fiasko tac~e~a-
nmg på .en kopp kaffe. falla mig in, om det så vore tio re Brådtom. 

Det . mulnade och började räg- k~ff.erep. .~et här rägnet är ett Kaffekoppar och andra tillbe-
na ·på· nytt. Hon stod i salen . och valsignat ragn. Och det gör nyt- hör voro inplockade. Fröken Ag
såg surmulen ut, när jungfrun, ta P~ ~Il .jordens g~öda... M~n det nes satt i !:fängkammaren och grät 
Lotten, kom · in och vattnade begnp~r mte en så n dar mpper- och Lotten vispade pannkakssmet. 
krukväxterna. tippa. Och samtidigt höll hon en lustig 

- Det var ett förs.J,i;räckligt · Och så gick hon och slog hårt dialog för sig själv. 
spring Lotten håller här i dag, igen dörren efter sig. - Den tredje, den var sämst, 
sade hon. Är det. för att. göra -Avskyvärda människa! ropa~ sade hon. Den andre i ordnin, 
mig ännu mer nervös än jag re- d'e Agnes efter henne. gen gick an. Han hade gjort på 
dan är? -Nippertippa! sa' hon. samma sätt, men hade kommit till-

- Vad säger fröken för något? · Hon gick frl').m till spegeln och baka och bett om ursäkt och lagt 
Jag gör väl mitt vanliga göra, ställde sig. Vad som där. verkade en blank tvåkrona på köksbordet. 
svarade Lotten. fördelaktigast var - toaletten. Det var en karl med heder i krop-

- Hör nu Lotten, som skall lät- Var hon. en nippertippa? Som pen det. Men den. där Brädtom 
sa begripa allting, kaii Lotten fyllde 24 år i dag och varit för- begrep varken svart eller vitt. 
trolla ·fram vackert väder i.. dag? lovad två gånger, frånsett den nu- Tamburklockan ringde häftigt, 

r--4'""":".7-~":".7~":".7":".7~_;.-_;._;. ______ _;..;. __ _;. __ _..___ varande. Ingenting att skryta men hon gittade i:qte gå och öpp-
med förstås, men ändå så . . . na fast hon hörde det. I stället 

ftorn our many samples. 
'Phone Garland 2'112 

FOR EXPERT RADIO REPAIRING AT REASONABLE RATES 

CALL 

CARL GORD 
PROCTOR 0171 

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

OPDAL POUL TRY FARM AND HATCHERY 
Waterman, Wash. 

JOHN.OPDAL 
Innehavai:e. 

AGENT FöR U. S; TIRES 

De förbiittrade U. S. Tires äro mera 
slitbara· och billigare än någonsin 
förr. ·ne tillverkas. av ·bästa slags· 
gummi och äro TAX-FRIA så länge 

Ett måste hon tillstå. Lotten vispade hon med all kraft, så det 
hade ett vackert ansikte, vackra- stänkte upp på kaffekopparna. 
re än hon själv. Det ansiktet ha- Vem kunde det vara? Spek-
de ställt till villervalla mer än en I taklet kom väl igen kanske? 
gång i huset vis-a-vis Agnes' ka- Efter en stund knackade det på 
valjerer. Vad. som totalt fördär- dörren mellan~. köket och säng
vade Lotten, var hennes sätt att kammaren. 
vara. Men vad brydde sig toki- - Kom in! sade Lotten. 
ga karlar om så'nt? I dörröppningen syntes Brådt-

Det klarnade verkligen på all- om. 
var framåt middagen. Solen sken - Jösses! ropade Lotten och 
s.tarkt och torkade snart överallt. I släpI?te vispen så den gled ned i .. 

Kl.oc.kan ... t. re .. dukades ka. ffebor. det··· i 

1

. fatet med skaftet. Efter kom 
bersån, som var omringad av nå- Agnes och log. 
gra träd, murgröna och litet blom- - Kan Lotten förlåta mig, sa
mor. . 'j de han. Det var dumt och illa 

Halv fyra kommo gästerna. Ag- gjort. 
nes nuvarande fästman, en fjantig Han räckte henne sin hand. 
bokman, Henrik Brådtom var för- ,---- Skall väl göra det då, om -
stås också bjuden. Efternamnet I om herr Brådtom inte gör om det, 
verkade. litet k011stigt, men han . svarade Lotten. 
gjorde väl skäl för namnet ifråga I - Tack, Lotten! Så lade han: 
om dumheter. ett kuvert på bordet. 

sticka, fast han inom parentes 
sagt hade två fulla askar i fickan. 

- Var så god! En liten dusör 
som skadeersättning. 

Och så gingo de in i sal.en. 
ögonen stodo på i::kaft, när Lot

ten öppnade kuvertet. 
- Fem kronor! --"- Hederligare 

människa kunde väl inte jorden 
bära. 

- A, fröken Agnes, snälla frö
ken Agnes, fyll år en gång till, 
sade Lotten. 

- Bästa mamsell Lotten, han I ett folkligt föred,rag uppbjöd 
'gick helt försiktigt fram till spi- föredragshållaren all sin förmåga 
s 

1 
för att för sina. åhörare klargöra, 

e n . . . . . . att jorden är rund, 
- Mamsella mig hit · · · Efter föredragets slut kom han 
-- En lit~n, liten tändsticka .. •. i samspråk med en av åhörarna. 
-Toker! är dom mindre än - Jag skall E)äga herrn, - sa-

dom har varit? de denne, att nog ha vi alla re-
Hon gav honom eld. dan förut ;ret~t, att "jorden är 

T. k t k 1 J k d • rund, men VI har bo pa den flata 
- ac., ac . a, n,u s a en sidan. 

väl. b:cinna. Lotten är ·en vacker 
flicka, ovanligt vacker - sådana 
ögon ..• 

- Tycker han? 
Det var ·inte utan att Lotten 

kände sig smickrad. 
Brådtom fick brått att begag

na övertaget. 
- Och, så'n mun ... 
Och innan Lotten visste ordet 

av hade han kysst henne på mun
nen. 

-Tvi! En så'n fästman! skrek 
Lotten. Och så till på köpet på 
fästmöns . födelsedag. Tvi! skrek 
hon på nytt. 

Brådtom for ut i bersån. Och 

sina vildaste drömmar. 
kom utrusande. Håret var i oord
ning och ögonen brunno i huvudet. 
Och så började hennes präktiga 

Hon ville börja. igen 
Hon var förlovad och han var 

en käck ung man. Men likväl kun
de. hon ej låta bli att försöka 
rätta på honom i olika avseenden. 
Då de sutto tillsammans en afton, 
sade hon: 

- Vi måste alla offra något här 
i livet. Min bror har slutat upp 
att röka; Vad vill du göra? 

- Jag tror, min älskade, sade 
han, att Jag skall neka mig den 
glädjen att kyssa dig. Det kom
mer att• bli ett svårt offer. 

Två dagar gingo och de sutto 
åter tillsammans· en afton. 

- Jag har något att tala om 
för pjg; sade hon. 

- Vad ar det? frågade han. 
- Bara det, viskade hon, att 

min bror. har börjat röka igen. 

Glöm icke att både arrangörer
na av programmen såväl som de 
uppträdande a:rtisterna. sätta· värde 
på ert· erkännande. Skriv och låt 
oss få er mening om programmen. 

Amatörsångare ocl:J. . musikanter 
som _ön.sk~, ku.nn:! betcda:; tillf~lle 
att deltaga i vår radio timma. 

Gynna våra. 
ANNONSÖRER! 

Fredagen den Ute november, .1932 

viaK I~ 
.ao p. • 

GENUINE MINERAL WELL'S CRYS'fALS, 205 South llth St., 
Tacoma. - 520 Pike Street, Seattle. 

G. ANDERSEN FUEL & TRANSFER CO., Fuel Dealers, 1549 Dock 
Street. Telephone Main 0873. 

HANS JOHNSON'S FEDERATED STORE, Ladies' & Men's Furnish· 
ings, 1114-16 So. K St., Tacoma, Wash. 

BUCKLEY-KING COMPANY, Funeral Directors, Tacoma Ave. and 
So. lst St., Tacoma, Wash. 

C. 0. LYNN, Funeral Director, 717 Tacoma Ave., Tacoma, Wash. 

-z~ 

(Sponsor, Scandinavian Hour, KVI) 

Get rid of the following ailments, in nature's own. way 
. Acid Stomach, Constipation, Rheumatism, N euritis, Bladder 

and Kidney trouble - by drinking regularly 

"GENUINE MINERAL WELLS CRYSTALS" 
Ask for it at your drug store and be sure you get the genuine 

in the "Black and Silver Box" or from our own store 
205 South llth St. (Rust Bldg.) Tacoma - Tel. Main 8526 

or in Seattle 

520 Pike Street Telephone EII. 0828 i 
Sponso•, Sean•tim.v..,. Rour, K.V .I. · l 

BUCKLEY-KING COMP ANY 

'FUNERAL DIRECTORS 

10~ So. Tacoma Ave. Broadway 2166 

Sponsor "Scandinavian Hour" KVI 

PRIMA KVALITET VED OCH KOL 

"Veneer Blocks," "Log Ends," Bark, "Miff Wood," "Forest Wood" 
"Slabs," Sågspån och "Hogged Fuel" 

SPECIALITET: GROVA "PLANER ENDS" 

61 ANDERSEN FUEL & TRANSFER CO. 
Phone Main 0873 1549 Dock Stree~ 

-

. . 

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

Vår firma är den enda i staden som har egen modern kardningsma
skill och som bedriver minuthandel inom facket. 

Nya madrasser till en gross pris. Madrasser omgjorda för $2.50 
Allt arbete garanteras. 

CARLSON MATTRESS & UPHOLSTERING CO. 
821 Center Street Telefon Main 5523 

................................. ,... ................................................................................................. ""' ................... ..., .......... ...., ... 

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

PHARMACY !SKANDINAVISKT APOTEK 

LIEN & SELVIG 
Recepter är vår t'IPecialitet 

IMPORTÖRER AV NORSK LEVER'l'RAN 

Agenter för 
Salubrin, Hasselrots Jernvin och Flussplåster. 

1026 Tacoma Ave. So. Telefon Main 7314 

....~ .................................... ....,...,,....,....,..., .... ..., ......................... ~~ 

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

SIGRID RllSE 
316· So. K Street Telephone Main 5542 

I
. PIANOUNDERVISNING 

PIANIST, SCANDINAVIAN HOUR, K-V-I 

~. 
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är et .. t • •.. br·o····.t···.t·· ..• ··.·;·· ·.s·o·m· .·· .· .... k····n· a··.P···P·.as· .. t ··.··.ha··.r· 1' p.i·n···o· r.·u. m ... ·.·.m:·'.·e.t. .B .. et·.·.ä·n· k .. en det.ta' me- 1.1e··· v·.a·r· .. en. · lyc.kli·g .. pred.ik;an .. t. vad med .. · strömmen ända ner Iavgrunsin like inom kristenheten. dan tider. är .och förhärden. icke utförandet beträffade; han hade den. Illa går det och rätt är det, 
Herr pastorn är alltför sträng längre edra hjärtan. en klangfull stämma, ett livligt då. hrin inte vill lyssna till mina 

~uarta 1Jiriikru 
i sitt omdörne, genmälde Gran- . I d~nna anda fortfor .. Törne att föredrag och ett rikt förråd på ord. Han får. svara för sig själv; 
qvist. Jag tror icke, att man bör tala en}ång stund utan att erhål- svavelångande straffdomar, som jag har gjort allt för hans omvän
nedsvärta et't helt samhälle för en la<någqnupplysning. Han fann mäktigt anslogo på mängden. Nå- delse. Mitt samvete är fritt, mitt 
enstaka händelse. Människorna slutligen för gott att d(ipa bar- gra funnos dock, som icke gillade sinne är glatt, ty jag 'har "trona." 
äro icke värre .•här än annorstä- net, varefter han avlägsnade sig, Törnes. predikosätt, emedan han Och trona gör allt, säger Tär
des. Ont och gott ·finnes över- mörk i hågen som en kulen höst- höll sig blott . till lagen . och ofta ne . . . 

;µ;::~ ~~ 

(Forts.) 
IV. 

Klockarefölket voro• ensamma. 
Granqvist satt· försänkt i djupt b.e
gruno.ande, men hustrun log och 
vyssjade den lilla på kärvänliga 
armar. 

mer med detsamma att uppkallas allt. Det goda.har, enligt mintan- dag. kom med personligheter i sina fö- - Ja; tron gör allt, upprepade 
både efter sin mamma och sin ke, (;ivervikten här på stället. Rå- -Jag är så fasligt ängslig till redrag. Bland dessa voro Gran-I hela samlingen i korus. 
fostermor. Marianne och Marie by har i alla tider varit ansett sinnet, kära Granqvist, sade Ma- qvist och fröken Linderos. Den se- - Vi gå från ämnet, mina 
är till sin betydelse alldeles lika. för ett stilla och fredligt sam- rie något senare på dagen. Jag nare hade vid ett tillfälle den lmstliga vänner! invände ortens 

Det var snällt av fröken. Gud hälle. tänker .Jämt på pastorns ord och djärvheten att öppet uttala sitt o- barnmorska, fru Slinger, vilken 
signe henne för det hon tänkte - Så döma vanligen världens ju mera jag Länker, desto sorgs" gillande, varigenom hon föll i en var en liten rörlig kvinna med 
på mig. Jag skall icke svika hen- barn, men annorlunda måste den nare blir jag till själen. Vi gjor- ohjälplig onåd hos pastorn. Av trubbig näsa, vassa ögon, spetsig 

. .. . . nes förhoppningar. döma, som fått sina andliga ögon de nog en stor .synd, som icke be- denna orsak var det, som han haka och en skärande diskant-
- Var mte ond eller ledsen, . mm ö .. . . . ·. . . . . öppna, invände Törne. kände allt för presten. . motarbetade hennes skola och be- sfamma, som hördes över hela la-

gubbe ! sade hon efter, en P_~us. Se v~~l~ggmngen var slut. Ti~gt -Jag dömer varke.:rL hit eller --Bekymra dig icke om den sa- tvivlade hennes renlärighet, var- get. Vi gå från ämnet för vår 
bara vilken rar unge det ar. Det den folJ~nd: d~gen .~tod, Granqvist dit, jag endast berättar hur det ken; jag tar hela a·nsvaret på för vi även framdeles finna ho- betraktelse, och sådant skulle in
blir .fröken själv· me~ tiden. Sa~- marsihf~rdig ti!,~ ~rastga:d~m. ~~11 är, fortfor Granqvist. Hela för- mig, svarade Granqvist. Männi- nom så oförsonlig och sträng emot te Törne tillåta om han vore när-

. ma ögon, mun och nasa. Ett bar g~v l~kval dessf~rmnan nodiga for- samlingen kan inte vara delaktig i skor se vad för ögonen är, men den stackars fröken. vanrnde. Han har sagt, att vi all-
kan inte. mera likna det andra · · · ~ hallnmgsorder at hustrun. Han en enda kvinnas brottslighet. Hon Gud ser till hjärtat. Han vet be- Törne hade emellertid vunnit tid skola vara beständi .,.e i det vi 
J.··ag ~r. ~iktigt .. gla~ öv.er. gå. van, bef~ld.e ~ienne. att st~da och put- är kanske .. själv icke så för.döm- vekelsegrund. erna för vårt hand- många. av sina åhörares hjärtan. , huva för händer, och s~m det nu 
fast Jag m11erhgen omkar ~en ar: s~ i varJe vrå och vmkel, ty ,han värd, som det vid första påseen- lingssätt, och .. Jag är viss på att Dessa sågo i den unge prästman- gäl'.er att fä reda på hittebarnet, 
ma fröken, som, skulle raka sa ville a:t barndopet skulle ~~!'.as det. vill synas. Många orsaker han gillar dem, ty Gud' är god ncn en Herrens apostel, som de' så önskar jag att vi inte släppa 
illa ut .. · Sadana be~ragare redan, 1 d~g, om_ det ~ore moJhgt kunna tala till hennes urskuldan- och förlåtande. Hade vi uppgivit voro färdiga att faUa ned för och sLken ur sikte. Vår kära syster 
karlarne äro .• · : ·. Al~ng k~n att fa prasten _till s.tallet .. Ef:er de. rätta förhållandet för pastorn, så tillbedja; de funno i hans lära T\"äs8elblad torde vara god och 
den goda. ~anmskan. bh lycklig_ ~~nna_ uppmanmg ~c~ ~~n sma - Nämn icke ordet urslrnldande skulle han utan skonsamhet slun- och leverne något gudomligt och clVJ>Ci.1',a l<itta förhållandet, om 
mera. Det ~rbeklagh~ och sorg- f~rde, sedan han .. hkval ann~ e~ då du talar om en sköka, inföll gat sina bannstrålar över fröken, hänförande, som väckte deras hon verkligen har reda på saken. 
ligt, men v1 .. skola. trosta henne, gan; kastat en monstran~e bhck ,1 Törne i förebrående ton. Säg i utan att detta på minsta sätt för- högsta beundran; de tävlade på al- Jag är säker, att hon misstagit 
k .. ära Gr. a. nq. vi.st. . V •. l skol. a ha .. u~- s~:"'. eln. ·o. c. h. avs. ~udda. t 11~ .. gra sma stället v.· em hon är, på det jag må bättrat hennes ställning. Nu vet la ;;ätt om hans ynnest och bevå-1 sig; det är visst som amen i kyr
gen till. vår ögo,nsten ~ch aldrig flackar'. som ma~.kte.s pa rocken. komma i tillfälle att framhålla han ingenting och kan därför in- genhet. Detta gladde storligen kan. Ty om någon skulle veta 
skall den Jida nagon nod. Detta. Gra~~:iy~~t hade namhgr:m d~n s_to- hennes lättsinniga leverne till väc- gen skada göra. Må han dundra pastor Törne. Han plägade ett liv- något i dylika fall, så vore det 
skall du genast på morgonstunden ra fortJansten. att han a:ltld ville kelse för henne själv och till var- och fördöma oss bäst han gitter. iigt umgänge med dessa sina sjä- väl Jag, som har en vetenskaplig 
igå och säga nådi' fröke~; det skall vara hel. oc~ r~n o~h tillika yt- ning för 3:ndra. Han är en fattig syndig människa lafränder, vilka han benämnde de blick för saken. Jag tog högsta 
lätta henn.es sorgsna hJarta. . , terst artig .~. si:t satt a~t :'ara. - Jag känner icke detta, herr liksom jag, och ingenting vidare., väckte och för vilkas räkning. han betygen iexamen och jag har no

Mannens allvarsamma anlets- Ha~ hade lar sig dett~ 1 Lin~e- pastor. Allt vad jag vet har jag Gud har satt honom till präst, stiftade ett sällskap, som kallades ga studerat allt vad kvinna heter 
drag ljusnade betydligt vid hus- ~o~ ska huset, och alla. mmnen dar- redan berättat. men icke till domare. Han har in- de heligas samfund. Varje fredags inom hela socknen; men jag bedy
truns försonande ord. Han gav rfran. voro honom .hehga. - Hyser ej Granqvist några gen rättighet att upphöja eller afton hade detta samfund sina rar på mitt samvete, att jag vet 
.henne en tacksam blick och yt- Vid framkomsten till prästgår- misstankar, varigenom vi skulle förnedra efter eget godtycke. Det- sammanträden, och det är just till platt intet om denna händelse. Li-
trade n'led vänlig stämma: den knackade han först ett par kunna leta 013s fram till målet'? ta är likväl något, som pastor ett dylikt, som vi för tillfället in- ka mycket torde syster Nässelblad 

- Du är en hjärtans god och gånger på dörren, varefter han frågade prästen med sin mildaste Törne gör, ty han tyder den heliga bjuda våra läsare. veta; men roligt skall det bli att 
r;näil kvinna, ~ära Marie! .· Det I s~kta öppnade oc~ st~g in. ~an stämma. Granqvist finner ju själv, sL:rift i många stycken efter si- . Det var på aftonen samma dag, höra hennes gissningar . . . Tala, 
gläder mig, att du tar saken som· g;Jorde sedan .en odmJuk bugnmg att vi böra göra allt för att upp-' na egna åsikter. Jag skulle kun- som vi förut råkat pastor Törne min älskade syster i Kristo! 
!Sig bör. .En annan skulle med for,.kyrkoherden, som denne be~ täcka den brottsliga. Det är en na slå honom på fingrarna när hos klockarfolket. "--Jaså, jag vet ingenting, yt
g11. d::jnådeliga mi. ner. bes. kärmat sig svarade med en stum nickning. skyldighet, som· icke får uraktlå- som hälst, men jag vill ingen för- I kamrerskan Nässelblads vå-1 trade fru Nässelblad, . jag skulle 
över händelsen och fördömt vår Kyrkoherden, eller pastor Törne, tas. a1·ga. Den dag kan likväl komma, ning sutto en mängd damer och således tala i fåvitsko. Vackra 
stackars fröken. Hon är visserli- som vi hädanefter vilja kalla ho~ - Jag misstänker ingen, herr då jag finner mig tvungen att ta- drucko kaffe. Det var ett blan-1 tankar om en Herrans tjänarin-

'

ge ... n· • ·~.ro~t. slig .. i. :.tt .avseende.,. me.n no. m, var en några och .~rettio ~r:i p~.stor. v:ad d.et vidare ~etr~~far, · g~ bindeln frå~ m~nnen, Till dess d~t sällskap i .mång~ avseenden, ty I na, s?m ~nnu .~ldrig gjo:t sig ·~ ... a- · 
om v1 .narmare tanka på saken, så man med ett ganska fordelakt1gt sa anser Jag det vara var forsta ma han leva i frid och ro, men dar funnos bade fnherrmnor och ker till nagon förargelse mom vart 
finnes det många mildrande om- utseende. Han hade ett väl for- skyldighet att inviga det lilla hit" också låta andra åtnjuta. samma prostinnor, borgarfruar och bond- heliga samfund. Jag vädjar till 

s.· tändigh. et.er, som ·.tal. a för h:nnes I mat. h.uv.ud.· ·m. ed s.ta.
0

rkt u. tprägl.ade t~barne~ till en medle. ~ 'av ~ri~ti förmåner.'. Jag kän_ner ~yck;t ~m J gumn1:?r, frö~nar och 1'.1amseller I e~t eget bedöman~e, mina .älskad. e 
urskuldande. Baronen var 1 be- anletsdrag, som gavo en allvar- .forsamlmg. Jag anhaller darfor pastor Torne, som icke ar sa sar- samt aven nagra gamla pigor, som j vanner ! . Brukar Jag fara med o-
$ittning .av alla de egenskaper, .sam anstrykning åt det hela. Fi- ännu en gång, att pastorn ·föjer deles rekommenderande. Han är i fått sin plats i köket och förstu- sanning? · 
som kvinnan f.~reträdesvis önskar i guren var i förhållande därefter. mig hem och verkställer dopet. min tanke en ulv i fårakiäder. Jag gan. Alla njöto med smak av den j Denna fråga besvarades med er.: 
finna hos mannen. · Fröken älska-J Han, var, i få ord sagt, en vacker Törne gjorde härvid den in- har därför icke mycken respekt "välsignade kaffetåren" och språ- I allmänt nej och mycken beröm
de honom därför med värme. Ic- karl ;med något manligt och im- vändningen, atten så helig förrätt- för hans straffdomar och heliga kade livligt om dagens nyhet, som melse över fru Nässelblads dygdi
ke underligt således. om hon I ett 1 ponera,nde i hela sitt väsende. Al- ning borde ske i kyrkan, men in- leverne. Man är ej själv vit för var klockarens hittebarn. Man ut- I ga vandel, Gudi behagliga sinne 

o.· ~:va .. :.mt. ·.ög···o·n.·bh.· ek• föll ... Varje.· l~ fl.'untimm.er voro betagna.i hans gick s. lutligen på försl.aget. , .eme- det i:1an svärta~: andra. Den däl' tömd:. sig i gissningar till höger I san:: alla .. de go~a egenskaper, 
0 

son' 
manmska har Sina. svagheter, som satt att vara, men karlarne påsto- dan han brann av nyyf1kenhet att ren ar, kaste forsta stenen. Jag och vanster, man bestormade barn- utgora ratta kannetecknet pa en 
det är lätt för den nedrige .att do i allmänhf)t, att det låg någon få veta barnets mor, vilket han är säker på att Törne icke kan morskan med· tusende frågor, men sann Kristi efterföljare. Många 
missbruka, helst då kärleken är dubbelhet i hans väsende, som. de trodde sig kunna utleta av kloc- våga försöket. Du behöver därför ingen upplysning stod att vinna. försäkrade, att hon var näst Tör .. 
med i spelet. Frökens felsteg är i aldrig kunde komma riktigt under- karns hustru. AV denna orsak fo, ej ängslas över hans härda ord Äntligen utropade fru Nässelblad ne den yppersta bland dem alla. 
Il1in tanke förlåtligt, och jag är sä- fund med. Granqvist ·och Torne vade han att komma 'inom en tim- och beskyllningar; de äro i verk- med triumferande ton: Ett sådant vitsord var ljuvligt 
ker på, att Gud icke skall för- voro gamla bekanta från Upsala- me. ligheten icke så illa menade. -·Jag har'et, mina älskade för den blygsamma frun att höra. 
skjut~ henr~e ~?r det. Människor- tiden. , De hade t

0

agit studentexa- G""ranqvi~~ skyndade g~_na:st mot . Så talade Granqvist och orden j ~ysLr~: i Kri~to ! Jag ve.t 
0

nu l:_ur H.on kasta~e en triumferande .. blick 
na dom.a . hkval helt annorlunda, men pa samma gang, "€huru kloc- hemmet, dar han med gladJe fann lugnade hans hustru; ty hon ha- uet hanger tillsammans fran bor- pa fru Shnger, sammanlmappte 
}rära Marie. Det är ingen konst karen var sju år äldre än. prä- att barnet var fullkomligt välmå" de .stort förtroende till sin man. jan till slut, men jag säger in- händerna och yttrade med rörd 
för den att skryta över dygd, som sten. Många äventyr hade de även ende. Det hade på morgonen va- Han var nämligen i hennes ögon geDUng förr än Törne kommer; stämma: 
aldrig .blivit frestad. Blir det för upplevat · tillsamman, emedan de rit något pjunkigt, vilket den go- den lärdaste och förståndigaste han allena är värdig att emotta- - Tack, mina vänner, hjärtans 
allmänheten bekant hur det rät- på den tiden voro ganska förtro- da Marie högeligen bekymrat sig' människa, som fanns. ,ga min uppenbarelse . . . Gud, tack för alla edra goda tankar om 
t~ligen hänger tillsa111man, . så sko- liga vänner. Nu var det helt an- över. ---. vad denna världen är bedrövlig och mig. Det är så litet, så outsägligt 
la kreti och pleti 9'tan förbarman- norlunda. Pastor Törne hade all- På utsatt timme infann sig Tör- V. syndfull! Vi kunna icke nog tac- litet jag förmår att uträtta i Her-
d.e överhölja vår stackars fröken deles glömt bort den gamla be- ne, klädd i ~ull prästerlig skrud. Råby hade i långa tider varit ka Törne, som ingjutit den helige rans tjänst. Men, mina vänner! 
med skam och vanära, Detta har kantskapen. Han visade väl icke Allt var i ordning till dopets verk- ansett för .ett ovanligt fredligt och ande i våra hjärtan. Alltsedan allt vad jag kan göra till befräm
hon troligen själv förutsett och av någon direkt ohövlighet mot den ställande. Marie bar barnet, och trevligt samhälle. Den vackra na- jag blev väckt och intagen i detta jande av vårt heliga samfunds ära 
denna orsak anförtrott sig åt oss. forne kamra:ten, men ej heller den ett par av grannarna voro kallade turen, i förening med det goda förbund, har jag funnit ro i min och lycksalighet, gör jag för Guds 
~i måste därför bevara vårt .ve- ringaste fortrolighet. Det låg nå- som faddrar. . priset på livsförnödenheter, hade själ. skull av villigt hjärta, och aldrig 
tande i den största tysthet. Intet got förbehållsamt och kyligt i - Mine åhörare, sade Törne. lockat många ståndspersoncr att -· Så är det verkligen, försäk- skall någon med sanning kunna 
?rd får. komma över '7åra läppar, hans upp~0rande mot Granqvist, Jag är hitkal:lad för att meddela flytta till stället. Där fanns i rade en gammal skrynklig fröken förebrå mig, att jag talar i saker 
t?Om kan giva den ringaste anled- som denne omöjligen kunde för- döpelsens sakrament åt ett hitte- mindre skala alla de folkelement, och lyfte långsamt sina · glasarta- och ting, som jag icke känner . 
.iJ.ing till någon misstanke. För klara, såvida han. icke ville till- barn, men mitt samvete förbjuder som vanligen äro till finnandes in- de ögon mot taket. Helgelsen har Härvid kastade fru Nässelblad 
.självaste fröken måste vi vara li- skriva det sin underordnade ställ- mig en dylik handling, om jag ic- om en stad. Byn hade både en förunderligt salig inverkan en utmanande blick på fru Slinger, 
+ta hemlighetsfulla, ända tills hon ning. ke dessförinnan får veta barnets handlande och hantverkare av al- även på kroppen. Förr kunde jag som icke var sen att upptaga den 
~jälv finner för gott att giva sig Sedan Granqvist gjort ännu en rätta föräldrar. Det anar mig, att la yrken. Den hade vidare apo- ej ligga på vänstra sidan utan att fälda stridshandsken. Hon satte 
till~änna, emedan . sådana männi- artig bugning, anmälde han sitt dessa icke äro obekanta för värd- tek, doktor, postkontor och mån- känna en häftig oro och hjärt- kaffekoppen ifrån sig med dar-
13kor äro ovanligt finkänsliga. Den ärende och anhöll i hövliga or- folket. I den Allsmäktiges namn ga andra bekvämligheter. Man klappning, men nu kan jag hela rande hand och sade i en något 
minsta !>11Spelning å vår sida dalag, att pastorn måtte genast ålägger jag eder att öppet säga kunde här få oskummad mjölk natten vila på densamma, försänkt förebrående ton: 
~kulle droppa gift i hennes såra- komma till stället och förrätta dö- sanningen. och färska ägg vid_ alla tider på i de ljuvaste drömmar. Lovad va- - Jag begriper inte vad man vill 
11?. hjärt~: . Gjord ge~ning stå~. ic~ j pelseakte.n, emedan barnet vore Marie 

0 

bleknade betyd~igt ~id året .. Mm1:. kunde även gå gans~a re 'Iörne -~ät .. min om_vä~delse. mig, ~ej sa~ner~gen ~ag det gör. 
ke .att andra, varför alla fore- fasligt SJukt. denna fraga, men GranqVIst for- tarvhgt kladd, utan att hånas for -- Må val saga det, mfoll en fro- Har Jag val nagonsm sagt att 
.bi·åelser äro överflödiga. Jag är Törne blev mäkta förvånad vid klarade, att han redan sagt allt sin yttre människa. Många min- dig bondgumma och skakade be- syster Nässelblad far med osan-

. dessutom säker på, å:tt inger: kart den' ovanliga underrättelsen. Han vad de vj.sste. Törne fortfor: dre bemedlade familjer av adels- tänk<"?mt sitt klotrunda . huvud, ning'? Det är fasligt att bli så 
.strängare än hon själv bedöma sitt lyfte blicken mot taket, samman- - Under sådana omständigheter klassen och prästerskapet voro vilket var blankt och skinande I missförstådd. Jag har endast 
.hå:ndlingssätt. Vi böra således ic• knäppte händerna och utropade kan jag intet göra. Barnet är en därför boende härstädes. Det gavs som ett nyskurat kopparkärl. Må sagt, att hon troligen misstagit 
ke lägga sten på bördan. I med darrande röst: djävulens avföda, . som jag icke isynnerhet ett rikt förråd på än- väl s~ga det, kära vänner. Jag sig, och detta vid,Jlåller jag. Har 

Det . skola vi in~ heller, min Ve världen för syndens skull kan upptaga i Guds församling: kefr~~r med både ga~a och un- Vf1r förr så världslig till sinnes, jag orätt i min förmodan, så ·'Kan 
gubbe, . försäkrade hu)3trun. Vi och ve den människa, genom vil- - Ett s,ådant uttryck hade Jag ga dottrar, som gemenhgen kalla- att jag bara tänkte på timliga ju ::.yster genast vederlägga mig 
skola hjälpa och trösta så långt ken synden kommer! . . . Kom icke väntat få höra av en kri- des fröknar och mamseller. Byn förmåner och aldrig fick jag nog med att omtala vad hon vet. Jag 
vi kunna. Aldrig skall jag med snart, du rättvise hämnare i höj- sten präst, yttrade Granqvist. Ari- hade således en ganska bildad so- &v denna världens fåfänglighet. skall icke falla besvärlig med nå
.en .blick eller ett ord försöka att den, och utgjut dina vredesskålar norlunda dömde vår Herre och cietet, som roade sig efter bästa Jämt gick jag i ladugården och gra onödiga anmärkningar • . . 

över en ondskefull jord och ett Mästare då hf!.n sade: "Låten bar- förmåga. Damerna hade sina kaf- pysslade om korna, kalvarna, gri- Var nu snäll och berätta, min kä-
förbannat människosläkte! nen kcmma till mig och förmenen ferep och tecirklar; herrarne sina sar11a och de välsignade hönsen. raste syster! 

Efte.r denna fromma utgjutelse dem icke, ty sådana hörer him- ,;,rhi::ltpartier och tutingar att trö- .Jag drömde natten i ända om så-1 - Jag kan intet säga, genmälde 
sänkte han åter blicken mot gol- melriket till." sta sig med under de Jånga vinter- dant otyg och var aldrig nöjd till fru .Nässelblad, förrän Törne kom
vet och fortfor i en lugnare ton: - Han tillade även, inföll Tör- k:~lllarna. Vid jultiden hade en ~innes. Korna mjölkade för litet, mer. Han skall först höra min 

-Det var en rysvärd nyhet, ne: "Den, som icke undfår him- or:h var en bjudning eller ett så hön:;en värpte för litet, kalvarna uppenbarelse, ty en uppenbarelse 
som Granqvist har att förkunna. melriket som ett barn, han varder kallat kalas, då alla voro endräk~ växte för litet, grisarna samma- är det till punkt och pricka. Den 
Man har velat inbilla mig, att Rå- icke kommande därin." Det vill teligen tillsamman, utan den rin- lunda; intet var till lags. Nu lå- kom ovanifrån, utan min förskyl
by församlingsbor voro hederliga med andra ord säga: Den, som gaste rangskilnad. Om sommaren ter jag allt sådant fara och bryr lan och värdighet. Bäst jag satt 
och gudfruktiga människor, men döljer saJlningen för Kristi tjäna- gjorde man sina utflykter i det mig, inte det ringaste om hela och funderade, upplyste Herren 
jag har ända från min' hitkomst re, underblåser med detsamma gråna, då ungdomen kastade krans världen. Jag bara sjunger och lä- mitt förstånd, så att jag fick ljus 

.som vi funnit i en korg på för- I märkt, att de äro försänkta i det lastens eld, som slutligen skall för- och sprang sista paret ut, medan ser från morgon till kväll. Detta i mörkret. Allt är nu klart för 
stukvisten. Något vidare säga vi I djupaste syndaelände. Därför har tära honom och hela hans anhang. de äläre pratade och förplägade förargar min man, som påstår, att mina blickar. Jag vet allt, men 
icke till svar på. alla nyfikna frå- jag med lagens åskor sökt att Sannerligen -~äger jag eder: I, som sig på bästa sätt. Det hela var ett vi bh snart utfattiga om jag sålun- vill intet säga förrän Törne kom-
gor. Må sedan folk gissa hit och väcka deras förhärdade hjärtan. upptagit denna huggormars avfö- glatt och okonstlat liv, som stärk- da fördriver tiden. Han är så för- mer. (Forts.) 
dit, det rör oss icke. Prästen kan Några själar hava också med Guds da i edert sköte, I ären lika te .kroppen och livade själe:q. härdaci till hjärtat, stackars Nils! 
ingen väg komma. Jag skall besö- nåd kommit till besinning, men brottsliga i den Allvetandes ögon, Ett sådant samhällsliv beh,aga- Måtte Törne snart kunna väcka 
.ka honom i morgon och ombe- den stora hopen framhärdar ännu som barnets föräldrar. Samma de icke pastor ~örne. Han påstod, honom ur syndasömnen. Jag li-
1>(irja barndopat; Marianne hette på förtappelsens väg. Jag måste lön skolen I också skörda_ :i;iå den 1 att •'let förde raka vägen till evig der och strider med honom utan 
sa,lig .Ö"\Terstinnan och så skall så.ledes skärpa mitt tal, ty saltet I stora räkenskapsdagen, dä.. alla I fördömelse och han försäkrade I {;tervändo, men jag förmår intet 
,även . barnet heta, enligt frökens får icke mista ~in sälta ... Ve;'ll våra gärning~_r skol~ up~:nbara hög .. tidligt, a:~. !:-åby ~örsaml~ngs- över hans fördärvade sinne. Värl
-egen önskan. J)et var en vacker kan den brottshga vara? Hon må- varda. Och lonen bliver Jammer,, borna voro forsankta 1 det dJupa- tlen är full av förförelser och 
:tanke av fröken, ty barnet kom- ste framdragas och bestraffas. Det gråt och tandagnisslan i det eviga ste mörker och syndaelände. Tör- OlKf ka. Nils är svag och följer 

Farligt 

Hansson och Nilsson äro på 
hPmvii.g; il:\ ilP f:\ RP. P.n ung dam 
st.å i porten Ull ett bankhus. 

Hansson: - Stå inte där, frö
ken lilla, i de här tiderna kan 
banken ramla när som helst. 



befinna sig 
hus 

HÖST 
Nyss föll glöden av . sommarsol 
Ner. över blommiga nejder, 
Nu far· storlllen från nordanpol 
Ned till höstliga fejder. 

Nyss min himmel var klar och blå 
Stjärnströdd i• korta natten, 

Nyss var livet så ljust och varmt, 
Glad qcb Uylig gick sången, 
Nu är ~llting så tomt och armt, 
Själen i sorg är fången. 

A ·community ·chest .... 
For a Community Need 

11111 

Throughout the last eleven years of Tacoma's history an 
average of 15,500 citlzens have dug into their purses to sup
port the supervisecl agencies of the Community Chest · each 
year. 

More than 15,500 citizens recognized a great work going 
on to help in maldng this a humane, unselfish, prog1·essive 
American community. 

More than 15,500 citizens contributed to the ideal of 
preventing as far as possible human suffering and want
taldng care of tbe needy sick, the unwanted child, the aged 
and infirm, the orphan. 

Perhaps you were one of the 15,500. 

If you were not, and this year are able to contribute 
your mite, bowevcr small, now is the time to come forward 
and declare yourself interested. Some of the 15,500 are to
day jobless and brcke. They would still help if they could. 
It is YOUR TURN NOW. 

Thousands of chilclren in destitute families, broken homes 
and. orphanages are crying to you. 

DO NOT FAIL US NOW! 

11111 
.Nu från skyar, så kalla och grå, 
Regna de kylande vRtten. 

Hösten hä1·jar vad sommarn gav, 
Lägger ängarna öde, 
Bäddar blornma,n i kylig grav, 
Glädjen, stum, bland de döde. 

Community Chest Nyss var . ängan.av blo.mmor full, 
Härlig~, blå .. oc]) · i'öd~, ''· 
Nu ·i döende, häktiskt gull 
Härjade .·Nidlforna· glöda. 

Men det stiger en vårens dag 
En gång ur töcknen .och natten, 
Vår med leende, ljusa drag, 
Vår över land oeb vatten. 

LEONARD ST.RöMBERG November 9 to 23 
gällde också byggnads- och andra 1 dare måste ägaren eller den per
lånföreningar. - Fföjden blev •.. att I so.n för vilken inteckningen är ut
många .. kreditinstitutioner tvungos ··ställd,. vara ."of. good character, 
avfordra kontantinbetalningar från J samt böi· ha åtminstone någon 

Ray Houghton -~ 
.,i,"~~=t:::.7.., 1 ·rr;A;SRsHOE

0

REPAIR' l 

emellan. 
digt ruinerad. 

förmodligen 
om det fun-

_course dinner. ---------·-------·--50c 
Also 30c and 35c Dinners. 

THECANARY 
3813 No. 26tn. PRoc. 0107 .................. ..,. ............................................. ""'"',..,,..,,. 

:1.o~~!u~.~1Tib~~~~~~~ ... 25c 1L~~. J 
i"EP. Jungie Book Free, J 9C ~_... ............... · ,,,.,,,,.......,.....,._,,..,,......,......, 

~!~~g~:;~:R;--~~~~~~::: 2sc KA Y ST RESTAURANfj 
9ATSUP, Nalley's, 12· ~C 1018 So. Kay St. 
J.4 oz. bottte -----·---------- . . MRS •. J. G. LUND, Prop. 
CLEANSER, JJrystal 2 %C Good Food at the Right _ Prices 
White, per tan .-----····------ 2 .,.,,. .............. ""'""......., ............... ,.....,....,.. ........ ,,..,,....;; 
JPOWD11;RED SUGAR, } 9C 
C&H, extra fine, 3 lbs ..... TEATER- YTT 

Sponsor, Scandinavian .Hour, K.V.I. 

BLUE MOUSE 

F~OUR, Clipper, best in g9c 
prwe class, 49 lbs. bag .... 
WALNUTS, California, 19c 
new crop, per lb. -----·----·
GRAPE FRUIT, Califor- 35c 
nia, 3 for lOc; dozen.... Il Now Pla.yi,ng-
POTATOES, Yaldma u. 43c 
S. N o. 1, 50 lb. bag ....... . 

Plumbing Heating Ser\ice 
Complete 

G. A,_ Richardson 
2607 No. Warner PR. 0548 

A CHOICE 
SIRLOIN STEAK 

Per Pound-19c 

"I AM A FUGITIVE" 
-25c ANY DA 1; ANY TIME-

FOX RIALTO 
Now playing: 

"Heritage of the Desert" 

BROADWAY 
Starts Monday-

"RED DUST" 

'lJ1 

But we emphasize the Quality 
more than the price. We sell 
the kind of meats that you. may 
depend upon at all times. 

I 
Jobbing, Supplies, Contracts. ' 

Alwa. ys ... read.y to s. e. rve .. .. . .I nh b . l . , M k t ·" ... · 1 v am er am s · ar e 
FITTS PLUMBING CO. 1· Best Meats-Always 

Sponsor, 
Scandinavian Hour 

K.VX 
x 

-~P ... R,,.·o,..c .... ,..i..,:o,..s:,.. .... N.o ..... c ... h ... ey..,!_: ... : ... : ... · ·...,4..,33""0""' .... ""27..,,.0 ... 2,..-..... N .. o..., ..... 2 .... ls,...c .... t .............. P .... R""o"'"c"". "'0'"7 .... 29....,, 

JUL-EXKURSION 
till 

SVERIGE 
med Cunard Linjens största 

expressångare 

BERENGARIA 
26. NOVEMBER 

och 

14 DECEMBER 
Passagerare resa via Lon

don utan extra avgift. Där 
göres ombyte till Nordsjö 
ångare, och ankomsten till 
hemlandet inträffar i god tid. 

Om så önskas kan man 
resa via 

PARIS. och BERLIN 

Dessa P.Opulära Cunard Jul 
Exkursioner till de skandina
viska länderna tillförsäkra 
passagerarne en behaglig re
sa i sällskap med sina egna 

'landsmän. Den namnkunni
ga Cunard betjäningen och 
mathållningen. 

Hänvänd eder omedelbart 
till eder lokalagent eller till 

CUNARO LINE 
Wheire St. Lawrence River Dams WiU Be Built NÄR MAN 

\I I 
h( I N 

211 Board of Trade Blclg. 

hänvänder sig till den
na firma för betjäning 

·<' och samtidigt urval av 
,f4 vad som ingår i denna 
·· betjäning, står va I e t 

fritt att använda sig av 
vad som står inom in
dividens betalningsför
måga. Moderata priser 
ha alltid varit ett av-

~I 
I I) 
11 

/i. 
d 

~} 
~J( !
h~; 

görande moment i vår · '1., 

'1~1 betjäning. :. 
i • ~\' 

~-. .. { 

- .. . ~ 
C.O.L-VNN CO. ·. 

PORTLAND, ORE. 

208 White Bnilding, 
SEAT'.i'LE, WASH. 

!New ~ Used 
(fars Cars 

Complete Equipped Shop at 
yoµr service 

Arthur Esueland Motors 
13th and A St. M.ain 6114 

~ -~
1~ 

MORTUARY ~ 
'©istinctive Gflpieral Jeruice ~ \ ~ _ _ _ _ _ . _ _ _ __ _ § 

~ .·· -p'~rr~z1·"".' 7 
.... '

1
." .. .. · .. · .. :..t· .. ••.

1
i'. 'l vA~A HOTEL ~ ~~COMAAVE. ~f:_L tJ,J C 

~~-(.~.~q,i \ . TACOMAS ~~:~tNAVISKE I 
Gynna. vara ! 1330!/z Pacjfic Ave. 

Äl.VNONSöRER ! 


