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KAPTEN LUNDBORG DöD SVENSKA BRATTSYSTE- lUDENDOHFFS PROFETIA EN LUGN RIKSDAG föRE- GANDHI PÅ FRI FOT ROMANS I SVENSKA 
KUNGLIGA FAMILJEN 1 fl YGOl YCKA MET f öRORDAT I OM NYTT KRIG BÅDAS I SVERIGE Enligt det vid elen nyligen i 

Den ryktbare svenske aeronatt- AMERIKA J Den från världskriget bekante ty-
ten kapten Einar Paul Lundborg --- ske gieneralen har i d,agarna 
avled enligt ett Stockholm tele- Sex medlemmar, det är majo-J givit ut. en bok "Världskriget 
gram den 27 els. i följd av ska- riteten i den av president Hoo-1 hotar." 
dor tillfogade i en aeroplan olyc- ver utnämnda Wickersham kom-/ 
ka. Han hade stigit upp i ett missionen för att finna bot mot Politiska och militära fantasi
plan av ny modell, som han skul- rådande lagöverträdelser, föror- er ha alltid varit älskade i Tysk. 
le avprova för svenska armens <lade införandet av någonting likt land och det tycks som om fan. 
räkning. Dykande från 150 fots I det svenska Brattsystemet, om tasiens tid åter skulle taga ny 
höjd störtade planet ned. Lund- ,någon ändring i den gällande fart. Otaliga böcker på de se
borg fick benen och armarne förbudslagen kan åstadkommas. nare åren ha fantiserat om det 
brutna. Läkarne hoppades till Den ansedde Associate Press nya världskriget som skall kom-

. en början att hans starka kropps- korrespondenten Ed McCormick, ma. Det är ingen som ryser vid 
konstitution skulle rädda honom, som nyligen besökt Sverige, detta. 
men han dog några timmar efter framlade inför kommissionen en Annat är det om en man som 
kraschen. rapport om sina iakttagelser. E- o-eneral Ludendorff o-riper till or-

"' b 
Kapten Lundborgs mest om- huru systemet i allmänhet är .det för att måla ett kommande 

skrivna bedrift var räddandet av mer eller mindre välbekant 'för krig.· X ven om han eljest genom 
general N o bile från ett isflak i svenska tidningsläsare, så inne-: allt man efter kriget hört om 
Arktiska oceanen. Men hela hans håller dock McCormicks rapport honom förlorat allt anseende, bå
levnadssaga vittnar om dådkraft mycket av intresse och vi återgi- de i Tyskland och· utlandet, så 
och hjältemod. va härmed några utdrag ur den- står hans strategiska prestation 

Son till en pastor statskyrkan samma. .. under världskriget, hans försvar 
• l . 1. "d 19 • •1 Brattsystemet staclfastes 1919 av TvsHancl mot en J'ättelik ko 1ns ffevs yng ingen v1 ars a - .. , . .. 0 • .J ' ' ' -

I · k · k d · 1.. 1 och ar saledes Jamnangt med alition av motst·01ndare än i daO' (er 1 ·ngsa a en11en, c ar 1an . . . • ' ' ' 1::> 

utmärkte sio- som atlet Redan proh1b1t10nen, ehuru de bada la- oanfäktad, och kan väl icke för-

f .. 1· d • <>t h · k d 1 garna äro vitt åtskillda till sin minsl-as· av det si)ott och spe o pn e ar og an avs e oc 1 . .. " ' 

· · 1 · t 1 ' K" · mnebord. som cle11 senare Ludendorff fått mgic { i ys rn armen. aJSa-
1 ... 1 f" 1 Svenska systemets upphovs- 11tstg Vad strateg·e11 Lt1de11 ren gav ionom Jarn <orset or Je- , .. ,., ' -

d 'ft I .. Id 1 . t N" man, Stockholms lakaren Dr. clorff sl·rive1· om ett event11ellt n er unc er var s u10-e ar ··' 
h "t k f • T k"'l . cl Hratt, hade i många är studerat framtida krig l·an alltså alltid an a er om ran ys an var· . , . ' 
F . l cl . k . I S . R spntfrazan, och hans forsknm- ra"l·iia 1)~l 1Jc•al·tatlde 111 an 1 ng mec oviet yss- · ~ . . ' ' ' , ·' ' ' · 

. . . . gar ledde honom till att bliva en 'V" Id 1 · I ' Il land, och han mg1ck 1 fmska ar- . . . ar s {nget 10tar, ka ar ge-
, .. rvno- nykterhetsadvokat men 1c- I L d cl ff I l men, vann utmarkelse och befor- <> nera u en or en )0.;: som 

. . · 1 ke prohibitionist. Bratt~syste- . . . ' drades ttll overste. Efter kn- han JUSt utgivit. 
• .. . met föreo-cks av Göteborgssyste- . . 

gets slut atervande han till Sve- 0 "' I de mledande kapitlen sys-
. .. . I m et sa att svenskarne voro vana; . 

nge och forenade sig med sven-I . ' . .. " k t selsätter han sig med det eu-
. . vid att hava ~sitt forrRd av star ·- . .. 

ska aeroplan-brigaden, vilken hanl 
1 

. ropeiska forbundssystemet, fram-. .. I drycker kontrol erat av regenn-

1 

. 
tillhort allt sedan dess. för allt med det av Hitler och 

gei:. . . . .. .hans män så ofta propagerade 
Grundpr111c1pen i systemet ar 1 . 1. 1 f .. b ·· cl A 

SVERIGE VID OLYMPISKA I 
. tys {-1ta 1ens rn o r un et. v 

att undandra ra privata bolag 0 

. il . . 

1

. . f o g_ ff" E detta förbunclssystem tror han.pa vmst ran spnta arer. "n per- .. .. . . 

S.PELEN b 1 . k tt h nodvandigheten av ett nytt kng, son, som eta t sma s ·a er oc .. . . 0 

· 
1 1 

• 1. k cl .. vilket enligt hans menmg maste 
1c .;:e iar nagot po 1sre ·or , ar . . . 

Bestämt att svenska ryttare nu 
skola dehaga. 

I.. .. . · 1 'Il 1 .. f· l't . utbryca mom en kort tid - han )erattigac t1 att ~opa yra 1 ei, . 
.• · • o anger som cla tum 1 nia J 1932 

tmgcfar fyra quarts 1 manaden, .. .. . . 
· . . utan att dock lag()'a sarskild vikt 

uppv1sancle motboken, som c1ke . . ". • 
I 

.. 1° ·Il 0 vid elen precisa tidpunkten. N H-rnn ovcr atas t1 . nagon annan. 
F .° . s . 1 I .. • :- .. ara kriusförklarinffar, säger Lu-

ragan om venges de tagan-
1 
Inkop av vm och bier ar obe- "' "' "'. ' 

d · .. 01 · I l .. 0 dendorff. komma icke att avges e 1 ?iasta yrnpis rn spe s ryt- g;rans.it, men motboken maste · · ' 
gevären komma att gå av av sig 
själva, och samtliga europeiska 
stater, med undantag av Norge, 
Holland, Spanien och Portugal, 
komma att mobilisera, dessutom 
iiven Turkiet och Japan. 

tartävlnigar har länge varit svä- uppvisas. 
vande. Som bekant ha flera eu- En person som uppträder 
ropeiska länder tidigare förlda- drucken eller pil annat sätt of

r~.t, att .. de a~ tids- ocl; ek~nomi-1 fcntli~·t bär sig illa i\.t,. be:·övas 
SKa skal maste avsta fran ett motboken med dess pnvileg1er. 
deltagande i det fjärran liggande I I landsortsdistrikten ha prä-
Los Angeles. , sterna i statskyrkan rätt att på. Luclendorffs skildring av det 

London hållna konferensen giv-1 ---
Trontal och budget i sparsam-1 na löftet att på grund av de Ryktet om att prins Lennart 

hetens t. ecken. stundande underhandlingarna rÖ-,1 förlovat sig rn. ed en icke furstlig 
rancle dominionsrättigheter för eller adlig dam har väckt ansen

(För P. S. POSTEN från S. A. N.) Indien bevilja amnesti åt poli- ligt uppseende i Sverige. Prins 
Stockholm 15 jan.-"Vi sven- tiska fångar i Indien, blev Ma- Lennart, 21 år, är en bemärkt 

skar äro ett lyckligt folk, obe- hatma Gandhi, Indiens frihets- sportsman. Han är sonson till 
rörda av den inre oro, som frä- ledare, i söndags kväll frigiven kung Qustaf och son till prins 
ter samhällskroppen hos så mån- ur fängelset. Utom honom fri- Wilhelm. Hans trolovade är frö-
ga andra folk." gåvos andra ledare, såsom Ja-

Med dessa ord hälsade ålders- wahariae Nehru, Vallabhia Po
presidenten och vcie talmannen tel, Hahoclev Desai m. fl. med
greve Raoul Hamilton Andra lemmar av den nationalistiska 
kammarens ledamöter välkomna kongressens exekutiva komite. 
till 1931 års riksdag. Stora skaror av Gandhis anhän-

Den gamle aristokraten och gare hade samlats i Bombay och 
folkfrisinnade ledarens yttrande Poona för att hälsa honom väl
som blev hans ~ista i riksdaget~ kommen. 
- han avled samma dag, drab- Det exakta antalet av dem, 
bad av slag - karaktäriserar det som för sina politiska åsikter 
politiska dagsläget i Sverige. De försmäkta i fängelser, är icke 
skilda partiernas chefer ha samt- känt, men intill slutet av decem
liga :leklarerat sn redoboaenhet ber ha inalles 54,000 personer, 
att bedriva praktisk, kons;ruktiv som deltagit i den nationalistiska 
politik - en politik, främst in- rörelsen blivit arresterade. Av 
rktacl på att övervinna eller lin- dessa hade 11,000 av en eller an
dra de sociala och ekonomiska nan anledning blivit frigiven. 
verkningarna av depressionen, . Det återstil.r nu att se, om det 
vilken visserligen i Sverige är ":'.d Londonkonferensen givna 
långt mndre tryckande än i den loftet om fullständig amnesti åt 
övrga världen men som dock alla de häktade kommer att hål. 
börjat göra sig kännbar. las. Gandhi hade under fängel-

Depressionen har också tryckt s~tiden tillkännagivit, att han 
sin prägel på trontalet och bud- f~r~clra~er att stanna i fängelset 
getförslaget. Genom återhållsam- savida icke alla de övriga fri
het i fråga om utgiftsäskanden h~tsmartyrerna, såsom han be
har c!et blivit finansminister namner dem, även samtidigt fri-

H . "'l' aåvos amnn mOJ igt att undgå för- "' · 

ken Karin Nisswandt, dotter till 
en framstående Stockholm indu
strialist av holländsk härkomst. 
Enligt tillkännagivande kommer 
förlovningen icke att eklateras 
förrän fram på sommaren. Om 
det blir giftermål mellan det tm
ga paret, måste prinsen avsäga 
sig sin arvsrätt till tronen, och 
det borde han kunna göra ska
deslöst, ty förutom kronprinsen 
Gustaf Adolf finnes det dennes 
fyra söner Gustaf Adolf, Sigvard, 
Bertil och Carl Johan som ha fö
reträdesrätt framför Lennart. 

WHISKYBÅT BESKJUTEN 
Ett skott från en kustbevak

ningskanon splittrade förmasten 
på kanadiska skonaren Josephine 
K i söndags natt och dödade 
kaptenen William Cluett. Sko
naren med spritvaror till $300,-
000 värde togs i beslag. Skjut
ningen försiggick inom 12 mil 
gränsen ungefär 10 mil från 
San dy Ho ok, New York. Efter 
det kustbåten skj~tit t're varslag om nya eller höjda skatter, ----------

trots att statsnkomsterna visa en 
Mme. Kollontay tillbaka i ,ningsskott utan att skonaren 

minskning på icke mindre än 25,61 Stockholm stannade avfyrades ett fjärde 
millioner kronor och bttdO'eten --- skott med ödesdiger verkan. 
samtidigt ökats från 813,4 till So~jetrysslands minister till Skonarens ägare och dess be-
850,7 millioner kronor. Anslao-et Sverige, Mme. Alexandra KoL '.sättning vidhålla att de voro 
till arbetslöshetens bekämpa1~de l~nta~ återkom förliden vecka utom 12-mils gränsen då attac
har höjts från 2,5 till 7 millioner till Stoc~ho~m efter flere vec- ken skedde. och de kanadiska 
kronor, varjämte 3 millioner kro- k~rs besok 1 Moskva. Ryktet och brittiska myndigheterna ha
nar anslagits till beredskapsarbe- ville veta, att Mme. K. b~ivi~ I va inlagt st:rk protest och for
ten for arbetslöshetens avhjäl- he1;1kallad, em~dan h~n fallit I dra skacleersattnmg. 
pan<le. Ökade arbetstillfällen onad, men sovjetregeringen för-
komma även att beredas genom nekar detta. I ''Löwen~kiölds'' gör succes 
det i öre slagna påbörjandet i vl1r i New York 

.. . . ERIKSON MEMORIAL 
av Sodra stambanans elektnfier-
ing, ett arbete som beräknas bli [ 
fullbordat hösten 1933 och draga 
en kostnad av 70 millioner kro-1 
nor. Skilnaclen mellan budgetens 
clebit- och kreditsidor är 36,7

1 

millioner kronor, och för att 
täcka denna brist har finansmi-
nistern nödgats taga ett djupt 
grepp i kassafonden. 

I Sverige har man på flera förekommen anledning konfiske- nya världskrigets gräsligheter 
r~ll f'tä!lt sig frågande rörande ra motboken. Det ger dem en och .iv -<len katastrof det kom
(]e ekonomiska möjligheterna att anf'enlig maktställning i samhäL mer att leda till brode göra ho
förverkliga ett deltagande av Jet. Folk som advocera Brattsy- nom förtjänt av nobelska freds
svenska ryttare, men sedan nu stemet vill knappast ge det vör- priset. Det förnämsta syftet med Tro!1talet förebådar förslag om 
regeringen anslagit medel för dade prästämbetet denna för- hans bok är dock att rätt efter - godkännande av den internatio
Sveriges deltagande i spelen 1932 månsrätt i Ai11erika anmäler Mr. tryckligt framhålla för tyska fol- nella konventionen om finansiell 
är det meningen att en del här- McCormick. ket faran av den anslutning till hjälp at angripen stat, förslag till 
av skall möjliggöra svenska ryt- Han avslutar sin artikel med det fascistiska Italien och till konvention om handelspolitiskt 

De amerikanska upplagorna av 
Selma Lagerlöfs "Löwens kiölds" 
och prinsessan Marias memo
arer ha nu utkommit. Båda 
böckerna anmälas samtidigt av 
;New York pressens kritici, vil
ka ägna dem de högsta lovord. 
De ~Jmnämnas på synnerligen 
framträdande plats i New York 
.Times' och Herald-Tribunes sön;_ 
dagsnummer. Om kritikernas 
entusiasm vinner gensvar hos 
allmänheten borde böckerna gå 
ut i stora upplagor. 

tares deltagande. att säga, att under de fyra må- So~jetryssland, som leker natio- samarbete me~ grannlä1~derna Känd general 
Svenska ridsportens centraiför- nader han var i Sverige, såg han nahstern.a, St~hll:elm och de . samt en. del s~ci~'..a ref~.rmforsla~, En holländsk tidning berättar 

bund har nu i dagarna beslutat ingen drucken i S~ockholm m:.n tysk-nat1~nella i hagen. J?.et av- bland vilka fort1an~ namnas bo- följande lilla tilldragelse från en 
att Sverige skall delta a i de väl en och annan 1 landsortssta- rustade 1 yskland skall ho i as ur testsraffets anpassn111g efter den s-kola i Holland: 
olympiska spelens rytt~rtävlin- derna. Och han tillägge~, att si? van?1ak~ och b.~frias. från sin dö~cles beta.lningsfö~·måga, samt The Norwegian National Ieague ha~ Läraren . frlgade eleverna om 
gar. Och förbundet uttalade tilli- lojaliteten till lagar och. förord- tnbutphkt_.1111 de forra hendern.a, reviderade forslag ti·ll · l~gar. om cornpleted pin~~ to erect. 11 $4~IO,OOO namnen på en rad ryktbara ge
ka som sin bestämda meninrr att ningar är större i Sverige. och I men att for den skull kasta sig arbetarskydd och fnvilhg sjuk- mem.orlnl in Cl11cago to L.1ef Er1ksou. neraler från världskriget. Bar-

"'' . · · · .. . .. .. · It w1ll conslst of two obehsks, 97 feet 
deltagandet måste ske i samtliga att han därför betvivlar att Bratt 1_ kng med abs~lut . 0.ti!lrackhga fors~knng... .. hlgh, f!~nklng the bronz~ figure of nen skulle åtminstone nämna en 
tre tävlingsgrenar och med full- systemet skulle ha samma helso~ k.'.after och tvivelaktiga bun~s- Nagot forslag om arbetslos- L!ef Erikson, 18 feet h1gh, shown känd härförare från vart och ett 
talig representation. Det ligger i samma verkan och resultat 1 forvanter, .~et vore rena van~.111- hetsfö1·säkring kommer regerin- nbove. av de krigförande länderna. 
sakens natur att skall ett delta- Amerika. net. Det ar vad den gamle falt- gen inte att framlägga. Från so- So - Jan, säg mig namnet på en 

· h 1 f Ikl d ·11 .. · 1 k · ·d .. · k angarhumor gande i ryttartävlingarna ske, .. . .erren oc 1 .. o e aren v1 saga c1a demo rat1sk st a ar doc ett fransk general! 
bör det ske med full kraftinsats Kapprustningen satter sma landsman. Han manar dem dylikt förslag att vänta, och på Manskören Sjungihop i Spik- - Foch, herr magister. 
och med tillvaratagande av alla. åter i gång att :ara på s~n vakt mot "över- denna punkt torde den allvarli- bodarna har repetition. Med Bra! Och Piet, namnet på 
möjligheter att nå framgång. --- s.tatltga" h~.mltga krafte:,. som .. en- gaste motsättningen mellan rege- anledning av en körmedlems sna- en tysk general. 
Man beräknar kostnaderna till Överenskommelsen mellan lta- ligt hans formenande vilp storta ringspartiet och landets största ra inträde i det äkta ståndet, är - Hindenburg, herr magister. 
cirka 140,000 kronor. lien och Frankrike om en paus Tyskland och hela Europa i ett parti uppstå. Den socialdemo- man ivrigt sysselsatt med att slå - Gott! Gerit, namnet på en 

i i dessa länders flottbyggnad ut- nytt världsk'..igs nam.nl·~·sa elän- kratiske partichefen Per Albin i "Studentsången" för att utfin- engelsk general. 
• • 

1 
gick den 21 jan., och nu står det de. Hans nastan rehg10st beto- Hansson bedömer dock :';läkerli- na en särdeles fin bröllopsvisa. - Sir Douglas Haig, herr ma-

Blomqmst segerrik '[dem fritt att återupptaga arbe- nade tro på dessa krafters allt gen läget riktigt, då han håller Man stannar vid Sibelius' "Bröl- gister. 
. . . , tet. Italien har låtit förstå, att behärskande inflytande må läm- före att 1931 års riksdag blir fri lop stundar" med tempobeteck- - Och du Sam, vet du namnet 

St. Montz, Schweiz, 14 Jan.-1 holl ... t nas da"rha"n Me11 hans ma11i·n0' f 0 t" l't" 1 t' . "C I " So f" . . 1 
• • · .. • 

0 
det kommer att a a iamna s eg · "' ran ::i orre po 1 is rn sensa 10ner. mngen ommoc o. angan o- på en 1tahensk genera ? 

Vtd skndskotavlmgar pa 5 000, ·11 b · · .. k k · I . ' . , med grannen. t1 es111111ng ar ·ans ·e 1c <e raren, möbe!hancllancle Emanuel - Diaz, herr magister. 
meter segrade fmnen Blomqmst\ överflöclio· "M fl ,, b R • J I I . b .. cl k l 1 • . O d 0 

d 8 44 2 i •• b' ay ower upp runnen esar, ) anc sangar ro erna a - - .• \.1ktigt. ch vem kan a 
me · · · · Kommunister uppstalla --- !ad "Emma," efter en stunds nämna en amerikansk general? 

stora krav Åkerbruksland i Alaska Jakten "Mayflower," som i ett tankearbete: Förlägen tystnad. Äntligen ru-

Presidentvalet i Finland --- --- antal år tjänstgjort såsom lust- Dä' ä' väl inga nygifta, som sar Piet upp: 
T::'L.t. _ _.._ 'L. ...... ....t ........ 1 .. r.....-...-.-. .... ..-.~.,,+01• T.-..,... 1 ·11-.....-.... 1,.."";J""'.-..,.. .. .J...,,.......,,,,..,...,_..,,.+- L ..... _ ! •_'f..1 "•-'" 1 'f, "'f I <"•• ·•• ••• • ·r...- • · • ' -. "-• 

. ---. .. 

1 

.J...:.,,

0

LL l.Ja.
0

1 11uuuia.
0 

n..vu.LU..L\.U.l"~ ... '"'... . J~ ........ ,_,..I. 1..u'\.>.J~'-'f"'O.J. 1.\...U.l.\...U.L'-"l.. ua.1 _ .i JäKL ~:L -1e111 a ~ 1a1~ueL::> pre!::i1uen-1 nu 1or llaen Koper en Korn- - ~1;rr tnag~~te~, Jag v~t aet ! 
Helsmgfors, 19 1an. - Rost •. begavo sig f. v. till statskapito- nyligen utgiven rapport medde- ter, odelades 1 mandags av eld mod! - Lat oss hora, det, m111 gos-

räkningen vid elektorsvalet visar liet i Baltimore, Maryland, med lat att omkring 65,000 kvadrat:.. och sjönk på 24 fots vatten il Sade, tog en blyerts, strök se. 
starkt stigande siffror för ex- krav på $20,000,000 till de ar- mil jord i Alaska är lämplig till hamnen vid flottstationen i Phi- över ordet "Commodo" och skrev - General Motors, herr ma-
president Ståhlberg. betslösa. lönande åkerbruk. ladelphia. dit "Lavoar." gister. 





PUGET SOUND POSTEN 

SVERIGE-NYHETER· l
f'"L'iEN&SELVI(i--1 aliena'.Jle rights of free American 

1 manhood and womanhoocl, sup-, Il McCall'a 
NORRBOTTENS LÄN PHARMACY I 1:usedly guaranteecl under our 11 Prlnted 

Piteå klagar sin arbetsnöd. Pi- Skandin<lpyiskt Apotek ! constitution? · 
SANSTROM'S DEP'T STORE 8. AH. 

Green 

teå sockens kornmunalfullmäkti- 1:u;cr.:PTER V.AH SPM'JALITr;·· ! \Ve clread Russian commun-

1 1 .. Il' . · l· .· I '11 Ageiner ror • · . 1 \i" . 
ge 1~. en 1a 1g; ~ s ~nve se t1. SA LL IJIU.'.', dABB.li:.LH.UTS JE<(> t 1.sm . , . ·~ e f~ar it l:ecause we are j 
r~gen~~~e1~ anhall1t a~t pr.opos1- VIN och FLU,S~ PLASTER ~I tolc] 1t 1s cliametncal.ly .opposite 
t1011 forelagges 193·1 ars nksclag MAIN 1314 ! f to our system of cap1ta!tsm. We 
med förslag till effektiva åtgär- ) 1026 Tacoma Avenue South S : fear now the futurc pcacc and 
<ler .för hjälp åt .. de a~:be.:sl~sa, ,. ___ .......,.....,... .............. ...,~~~~·- För~iss.~ Eder om ~:t den affär där I ~ontentment of our people is in 
varvid ar bet sloshetsforsakrtng , Ni gor Edra "uppkop ~.kyltar med · JCOpardy, that chaos and clisrup-
även bör ifrågakomma. De ar- Henry Arnold Peterson C ovanstaende marke! tion of our order of civilization 

betsl~sas ant~I .. inom socknen Svensk Advokat ~ What Is the Packers' Con- and all that we d.eem good and 
uppgar f. n. till ovcr 1,000. 1016_19 Wash. Bldg. Main 718 g sent Decree? ,

1
wholesome, accord111g to our eon-

* * * , ~ Residenstelefon Proctor 2861-R ( --- I ception, is in danger of extinc-
SKARABORGS LÄN ...,, C Many do not comprehend the i tion. 

Möbelfabrik i Hjo ned.brunnen. 1. tt t'll • t'll t . rncanin<Y of the words "Packers'I When Bolshevism made its .. . .. , 1ga ne o 1 gangar 1 e t pns ,.., , . · . 
Den 30 dec. uthrot eld 1 broder- t 1 tt .. d 3 00 1 Consent Decree " In a few i f1rst appearance upon our nat10-1110 svaranc e e var e av ·' 'r. · 
na Ca. rlssons möbelfabn.·k i Hjo. . 1 t' . . t .. cl 1 1 V" wc.Jrcls simple and plan eaS).' for I. nal horizon. or, more accuratelyl . .. • • . pr a < te 1 s1s namn a )0 ag. a- ' · ' .

1 

. · · . 

Fabriken, en storre tvavanmgs- t 1 tt 1 t' b 1 any one to unclerstand Mr statmg the case, when 1t was .. .. s er )0 ens gruva { ·1e o ag, som · ' · . . . . 
bvize-nacl av tra, var redan .over- "1 1 l. 1. .. t'll 1 1 Mont.lville Flowers exr)Iai 11s its usherccl mto ex1stence 111 Russ1a 

• ~u sa unc ·1 ) 1r agare ·1 )0 aO'ens · · · · ' · · 
tänd då elden varsnacles. Byg·Q·- tl.' t. 11 o. . • f' .. "'.. rneanini.» as a new idea and a .. 1)anacea for . .. . . ~ sam 1ga gn1v 1 gangar aran-, . ,,. . . 
naden .Jamte maskmer och ett 1 'tt .11 B 1. 1 I Dur11w the world \var thc five the dis of the human race, we .. . .. .. . crars1 namnt1 01censgruv-1 ·- " ' · .. 
sarsktlt mobel!ager, varderat till ' 1 t' b 1 h 1 1. t laroe packers Swift Armour env1s10necl a system that would .. · . . . a <: ·1e o ag oc \:om mer en 1g "' · '' • . . ' · . 
5,000 kr., oclelades. Ett 111t1lhg·- t I. f.. 1 t o t . et al hacl so ex1)anclecl thetr l)ttSl- .stand us aQ·a111st a stone wall at · · '·- s vre sens ors ao· a t s·~ snar 1- · · · ~ 

gancle virkeslager antänd. es flera f ~ ·- <l "' '. . ' .~ ' nes~ that tlH'V hel d<l virtual sunrise, strip us of our jewels 
, . .. . . . . , . . . rngavaran e uye1111ss10n agt ntm '· ·- _ · . 

g ane:er men raddacles. I-< abnken, t. I.. tt 
1
• • . . 11 mono1)()lv of all foocl stufis and monev, do awav w1th our 

u 
0 

n s appa y ··er 1garc en crn1ss1011 . · .. · • -' . . 
som endast var ett ar gammal, l. t.· o • 11 6 .111 / The o-overnmcnt rcalrz1110· the churches, take away arb1tranly 

·· av a . .;: ·1cr pa no111111e t . 1111 o- · "'. · ' . "' , . . .. 
sysselsatte ett 20-tal arbetare. 1 Il 1 ?OO destructlve i}Ower and 111f!11 ence our nomes and colelctiv1se our . . ner .;r.. t en n1rs av - pro- . · . . 
Den var med lager och maskmer t I3 1. t.. . 11 .. of th1s "Teed)• comb111e over farms, subst1tute a system of 

.. .. .. L cen ·. o agss ammorna go< rnn- · ,.., . · · · . · . . . . 
forsakracl for "10,000 kronor. 1 1 .. 1 . . 

1 1 1 . other lms111ess of all lmcs 111- free love for the sacred marnaiTe c e c e anc nn o-ar 1 )0 ao-sorc nm- · ' . . u * * * 1"' t' "' f" 'stitutccl action in court to dis- relation, 111 other wonls commun-
.. garna, som )C 111gas av orcta-1 . . . 

UPSALA LAN rret soh·e the great foocl trust. Ra- 1ze ·.1s accord111g to Russ1an 
Fängelse i bilmål. Livförsäk- " E. 1. 1 .. d 1 . .. ff 

1 
ther thau face tral the packers standards. 

. . .. . . n sorg 1g 1an e se 111tra ac e I . · 
nngs111spektiir L. I. .Larsson har . o • 1 tt. . "f 1. ,

1
-.. .. .. "conscnted" to clissolve. That is . Are we not now follow1ng the 

· ,. . .. .. pa JU na · en 1 iv a a-, annas. . . .. . 
av 1. mmla tm~slai.rs l.1aradsrattl ". ·.[ l" .l 10 1 11 1 .. E ; '1.·h .. 1· 1t is c.·z.tllecl the Consent De- one and only course that w1ll ·~ ,, 1v ·t ·1 soc ·en c ·1 rnnc anc en ' I · · · · · · 
för vällande till annans död ge-

1
) ' .. ' 

1 
'· .. ' ' f, ' ' .

11 
· cree. J bring that dread disaster quickly 

0 
.. ' • ,ranc strom c ter ett supg·1 c . . 

nom varclslos framfart med h1l f 1. 
1 

cl .. 
1 

. . 
1
- .-1 Dou htless other cha111s of that J upou us? 

anns 1gganc e oc 1 sitt JI ga- . . ' . . . ' . 
f ''. . f I l I". .. l t1111e 111 com1Jetlhon w1th tbe Do not the men at the helm rage. · a a tonen 1ac e iranc - ' . . . 

Patterns 26th and Proctor-Proctor 903 Stampa 
THE STORE THAT SERVES YOU BEST 

FINAL WEEK OF OUR 

PRE ... INVENTORY SALE 
Buy now while prices are reduced in nearly every department. 

SAVINGS FOR ALL 

Sweaters, Men's dress shirts and work shirts, underwear, neck
ties, si!k and wool socks, chi!dren's stockings and 3-4 socks-are 
just a few of the many items on whicll there is a big saving. 
Men's and boys' caps at ............................ HALF PRICE 
Nashua part wool blankets, 70r80, for ....................... $2.75 
Zipper snits for kiddies (blouse and leggings), with patent 

fasteners, sizes 3 to G. Formerly $5.75, now ............... $3.95 
Children's Ball brand goloshes, sizes 6 to 12. Formerly priced 

at $2.00. are now, the pair .................................. $1.50 
Children's Ball brand goloshes, patent fasteners, sizes 6 to 12. 

Former ly $3.15, now the pair ................................ $2.10 
Women's and missas' all rubber goloshes, low heels. Formerly 

$2.25 are now, per pair .................................... $1.50 
Women's and misses' cloth goloshes, low heels, formerly $1.75. 

Now, the pair ............................................ $1.00 
Women's Russet Avclon 2 button Gayties, all rubber, for medi· 

um aud high heels. Formerly $2.75. Now, per pair .......... $2.00 
Closing ont balance of our stock of rubbers. Children's sizes 

4 to 1072. Wiere 75c. Now, the pair ....................... 50c 
iMisses' sizes, 11 to 2. Wcre 95c. Now, the pair ............ 75c 

vYomen's heavy storm rnbbers, sizes 3~ to 8. Sold formerly 
at $1.00. Now, the pair ...................................... 65c 

.llI~-€'.~~-lt<!!1:~-1€-1€;~!\'i,!(ij!@:!@:-1€!«~{(!«~!!!;1f{~~~~~~ 

I 
WHY BUY CANDY FROM A CANDY MAKER? 

BillCAUSE-the Candy Maker must sell his candy on its 
merits alone. He depenrls very largely on his own com
munity for his trade and to hold this trade only the best 

lil grade of candies-containing the highest quality materials 
illi will satisfy. 

We make our own candies and they meet these require
ments in every respect-you'll always find them fresh, 
pure, and delicious. 

CHENOWETH CANDY KITCHEN 
2614 North Proctor Proctor 190 
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dömts till två månaders fängelse. 
Han hade på Flottsunclsvägen 
påkört en furir Joel Eriksson, 
som erhöll så svåra skador 

t ··. · . . 1. 1 I food trust were c1u1te as anx1ous of rnir government, our great 111-s nnn vant svnner igen )ernsac ' . . 
l 

.. ·t.. 
1 

· . 
1 1 

to hreak the Packers' Cornbine clustnal and commerc1al leaclers, ~~~~~~~ 
oc i upptratt s ·oranc e, varvJC rnn . . . . 

att I f" l l . 1 1 Il 1. 1ust as wc are today anxtous to our great th111kers, philosophers, 
1 

or < arat att 1an s <u c ta 1vet · . . .. 

1

1 • l\lf 1 1 1 1 . 1 1 
break the.· cham monopoly of ~tate.smen, and m1111sters of the 

av sig". ·1.an yc rnc es 11nc ra 10- . . , . . 
r o . • 

1 
.
1 

. 
1 

cverv clcscnpt1on. Doubtless, the Gospel of Chnst, realtze that the 
•• •• i nom . ra n att sarta sm Jl uc 1 • . . . . . . 

VARMLANDS LAN 1· l. .. . . .. " chains were, 111 part 111stru- contmuance ot monopollst1c con-)eo-e s1 o- 1 va.,. men senare ·1 ter- · ' 
Far och son slåss om en liter f "' · 1"" 

1 
.. ""

1
· . ' L D' .. 

1 
mental in bringing about gov- tro!, and the rapid extinction of 

anns ian < oc 1 garaget. . . o< s- . . ' . . . . . . . 
brännvin Under J"ulhälo-en äude 1 1 · . f" .f . ernment prosecubon of the pack- .111cltv1clual ltberty, nght of 1111-. "" "' orsa \:en var Jens1n org1 tmng-. . . . . 
ett V ·,01lclsarnt slao-.. små! 1·um mel- Bf" 1 t .. . 40 o, o.J ] ~ ers. \tVholesale and retailers, tiatlve and opportumty, as now 

"'' J anc s rom var 1 -ar sa < ern · . . 

han sedermera avled. 

* * * PETERSON BROTHERS 
1002-4 Soutll K St. - Main 331 

VED och KOL, MJÖL, FODER, Hö, KALK 

Gödningsämnen och utsäde 
lan tvänne tattare i Östmark. En 1 · 1.. . 1 h f alike felt.· the iron he.el of the forced npon us by dail yorgamza-oc 1 etter amnar 1ustru oc yra ' · . . . . . 
60-11rig man Alexander Jansson- barn · 

1 

packe.rs' monopolisttc control, as t1on of g1ant mergers and claily\;,......,..., ..... ....,_....,.,.,._...,.....,._,_....,,_ ..... _,,_...,._...., ________ ....,:111 

Sander råkade i gräl med sin son 
24-årige Fredrik Jansson, enär 
de1111c tillägnat sig en liter sprit, 
som tillhört fadern. Båda clrogo 
kniv och tillfogade varandra ett 
flertal hugg. Särskilt sonen blev 
illa åtgången och han fick djupa 
knivhugg i ansiktet samt på ar
mar och ben. Han fördes till 
Torsby lasarett, varifrån medde-

· * * * ~ve. toclay feel the iron heel ofl~reater .clestru~tion_. ~f indepe1~d-
VÄSTERNORRLANDS LÄN I ... hams. , e1:t bus1ness, 1s ~lt ivtng us at a 

D 'ft · .. 11 1 \T.ci cl K· .. Recently, the packers, by per-/fnghtful pace mto the very n smsta e se. 1 et reu- . . . . 
sistent effort, have succeedcd 111 rnaws of Rus1san Sov1et1sm and 
having the conse,nt decree modL to the end of all that has macle 

.. o 

1 
.. d • cl 

1 1 
fiecl to perrnit them to wholesale us the greatest, happiest, most 

nar som pa xa gar sar Jete e- . 
cl 

. L 

1 
. f" 

1 
other food proclucts, but not to aclvancecl and most enhghtenecl, 

gerkoncernen tillhörande Nacka 
sågverk på Alnön, där driften så 

gat nere se an 1 novem )er 1 JO , . . • 
' 

1 
.. 

11 1 1
. 

1 
1·eta1! them. The preclatory giant best fecl and best housed nation 

er 10 o ar )etarna nv igen mec - . 

CALLSON & AHNQUIST 
SKRÄDDARE 

Anbefalla sig i allmänhetens benägna åtanke för utförande 
av allt vad till yrket hörer. Stort lager av inhemska 

och importerade tyger alltid på lager. 

501-503 Washington Building 

l 1 I l 
·r · . . 

1 
·has been restorecl to h1s place of the worlcl? 

c e anc e om att c n ten eJ VIC are · . . . . ', • 
l
" G alongs1cle the other predatory 'N1ll they awaken 111 t1me to 
,ommer att upptagas. enom . 1 . . f 1 1 · cl" 1 · ? \XT 

las att skadorna äro av s1rnner- 1 .·. . .. 11 1 11 . 
1 1 

elements. to contmue t 1e1r de- oresta I t 11s tre ca aimty. •ve 
' -' c ntts111sta e sen ),i ett 1unc ra- . · . . 

!igen allvarlirr art Sander har 
1 1 . . struchve pnnc1ples. wonder and \Ve fear and tremble 

b < • ta man utan ar JCte. . . I r· 1 h ' . d 
anhållits . F" f" . k" . .. !' The. y w1!1 agam enter t 1e · 1elc w en we per1111t our 111111 s to 

· or ors mgrmg och forfalsk- 1 . . · · f I Il I · b' I * * * . 
1 

"k f . " cl f" as a com J111at1on 111 restra111t o c we upon t 11s su iect. 
.. mng 1a ·tacle f. attwvar sorcl o- . . 

VÄSTERBOTTENS LAN l T T l. "' N" . A trade. and, !Tkely w1ll be the 
ranc en . o 1ansson, l as, n- 1 1 E ··u b"l 

G bol · B l'd· · · backbone of t 1e great corn )na- n sa synt 1 
ruv agen 1 o 1 •en sam- unclsjö, slutrannsakades nyligen .· .: ~" , .. , . , . o- . • . . , 

m anslå"' Vid fortsatta ordinarie . f" ~ l I 1 t1on of x1 clMm~ no\\ br ou,.,ht ···-Jag vtll ha en bil, som sktl-
-· • < ' 111 .or :-\ngerman anc s norra c om- t I f . . • .. 

bolarrsstämmor med Skellefteå . 
0 
•• 1 :·. I· .;·tt T 1.. 1 .11 tlncler the hea.d and eon ro o Jer s1g fnin rnangclen. 

0 . sabas 1o11 ac s1,1 . . . c omc es t1 . l 1_,. r tl D• I Il · f" I" · 
crruvaktiebolarr och Västerbottens 2 P I 8 ~ 1 t ff .1 t" one giant 10 !Jmg compan)' 1e - a s <:u e pg ores a att n1 ,., ,.., ar oc 1 111,rnac ers s ra a1 Je e I' . 
O'ruvaktiebolaa framlades förslarr 1 tt 0. ~f"]' l . . f" l·l most stupenclous centra izat10n köper en kontant. ,_, . ,,, "' mcc e ai s pd o 1c samt or, a- f . 1 f' · 1 ·I . · l I P d .. . · · . . . .. o · econom1c anc inanc1a power 
om samman,, agmng av c e )d a racles ovarchg att 1 nkets t3anst . . . . . . . . .. . .. .. 
bolao·en ·då det blivit 1)~1tao-Jio-t · 1 tt' T 1 Il 1 t 1111 the lu,,tory of om .. fatr land - De har fotografierna aro ,,, , · ''b,., v1care nv· Jas. . S{a cessu - . . 1 . . 
att deras rörelser framdeles må t·11 A. 1 .. : 1 "t ancl of the world, with rnt one förfärliga. De gör mej mte rätt.. · , , - om 1 nunc s10 .;:om mun a er- . . · 
ste intimt 'ingripa i varandra. hetala 748 kron~r. purpose-to further. c~ntralt~e visa. 
För att genomföra samrnanslag- * * * the money of the nation mto still r - Det är inte rättvisa du be-
ningen har avtal träffats att Vä- öREBRO LÄN fewer ~rnnds-and to com plete~y I höver. Det är barmhärtighet. 

1 t 0
. • l· · 1 1 1· 11 paupenze, ens la ve and encham 

ster )O tens ontv a ,tie )O ag s ~a Stora donationer. Framlidne · . .. · J o 

f .. .. cl .t 1 b 1 t t an enhghtenecl but seemmg y Gynna vara orvarva e· ancra o age s sam - c . t fl · H" G St l on e ra ·1 nnspe' oren · ee e, mo st helpless people. ANNONSÖRER! 
Nora, har donerat inemot 100,-1 This, in part, is what we have ::,o_...,....,....,. ..... ._...,.....,,_,, _____ """"l? 

GÖR SVERIGERESAN I ÅR I 000 ;a. till olil~~ välgöran~e än-1 anticipatecl, only we did not be
damdl. 10 sociala och ideella. lieve this great merger was so 
föreningar i Nora och Örebro ha closely upon us as it now is. 

GEO. J. WEILER 
SKRÄDDARE 

DIREKT 

TILL 

inalles erhållit 14,000 kr. Re- The error 011 the part of our 
lnsättning av nytt foder I damers 

kappor och herrars rockar 
1220 So. K St. Main 5638 sten skall bilda en fond, vars år- courts seems to have becn in per-1• 

liga avkastning skall användas rnitting- the packers to escape .... ....,....,_...., _________ _ 

ti 11 u n cl ers t öd åt bh öva n cl c ä 1- p u 11i5 i;me 11 t by a J l 0 w in g t hem t o I .111111lil!llil!llil!llil!llil!llil!llil!llil!llil!llil!llil!llil!llil!lll 

dre personer samt till uppfost- "consent" to cJissolution of their 
ring·sbiclrag i'tt faderlösa barn i food trust insteacl of treating 

EN BOK 

GÖTEBORG I Nora stads- och bergsförsamling them as an,- other malefactor, som oör ägas av varje svensk. 

VI FÖRSTA OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KACNLEI BROS. 
Tacomas ledande optiker 

906 Broadway 36 år i samma lokaler 

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

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

samt Axbergs socken. Denna visiting upo;1 them the drastic amerikan, såvida han inte för-
sistniimnda donations nuvärde I punishment it was in the power aktar humor. Begär: I O 

8-9 DYGN beräknas till 75,000 kr. of the courts to do. OllA PODRIDA 
PA 

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

DR. PETER F AHRNEY & SONS CO. 
2601 Washington BIYd. CHICAG0, 11..L. 

• STOR BES~~RING Arbetet vid Basttjärn återupp- To put it milclly, "they slippecl 
a Tur- och Returbiljetter I Cabin, tages Vid PasttJ''irns oTuvor U I S " t 
Andra, Turist Tredje och Tredje Klass . · . "c < .' "" • ' one over on nc e am, a Humoresker från våra dacrars 

Turlista frän New York dar clnften legat nere i omknngl kast, we will be patriotic enoughl Svensk-Amerika "' 
.. :) Gripsholm ............... 21 Feb. ett halv~ år på ~rund av avt.~ls- 1 to Jet it go at that ! Now they 
} Kungs~olm .............. 21 Feb. fo1·hanclhngar. vilka nu slutfnrts I ha ve "slipped it back" by modi-
.) Drottningholm .......... 14 Mars .", , 1 1. , d 7 · · 

**) K h 
1 

d LCrttpp,ogs ar Je e, en Jan. fvi!1'r the decree wluch cloubtless 
ungs om ............. 14 Mars " S0-60 - "' • 

*) Gripsholm .............. 28 Mars med en arbetsstyrka pa • J was their original design when 
. Kungs~olm ............... 4 April man. I thcy "consented." 
·') Drottningholm .......... 11 April * * * I 'I.I . '[ * · · 1e query now comes, 1 gov-
) Gripsholm · · · · · · · · · · · · · · · .1 May öSTERGöTLANDS LÄN cl J • h h t ernment ha t 1c ng t t en o 

*) Calling Halifax. Medalj åt folkskollärare. K. / enforce clissolution of the Pack-

av 

Joseph Swanson. 
Fås genom varje välförsedd 
skandinavisk bokhandel eller, 
säkrast, direkt från författa
ren, aclr. 1602 Shakespeare 
St., Baltirnore, Md. 

**) West Indies Cruise m :t har tilldelat folkskolläraren, ers' food trust, why has it not 
För vidare upplysningar, beställ- klockaren, organisten och' kan-j now the same right to abolishj Pris: häftad $1.50. 

nlngar av hyttplats. biträde vid ut. +~··"' ; u~r"'~ .. ~.-~n~l:"'- n~~n- ,,_. -·--···--- -n--n- ~" ~t.n:.,~ .,~.. .... . ' 
f 

.. d d - .. -. .. '"'~~".l.l .1 _._.,_,,.L.l.l,::) 1-"-110(l_J.J..1.l.lllf5 '-./ULUJ,l Lue t;,1ccttc1 u. 1 \... 1 5"' 1 vi. '--J.J.U.&l.L'-'
1 ,.i:ortalJåa n1ed ett bllxtrande ar an e av nod1ga papper, etc., han· • . 

~~nd~ .man sig till närmaste agent Gustafsson, med avseende a wh1ch has become a far more galghumör och en humor som 
for linjen eller till hans under en långvarig tjän- clestroying influence than ever? lyser upp varje racl."-Bonniers 
SWEDISH AMERICAN LINE steticl ådagalagda berömliga för~ What peculiar kink is there in Julkatalog, 1930. 

SKRIV NU! 
209 Whlte Bldg., 4th & Union, Seattle hållande, medaljen i guld av our statutes that permits this 
Hedberg Bros., 50872 So. llth; John femte storleken med inskrift för wholesale merger system to an-
Soley, 306 Fidelity Bldg., F. C. Hew· l" .. . .. I • ' l I · 1--------------

son, 903 Pacific Avenue, Tacoma. .medborger 1g fort)anst. tago111ze and t ueaten t 1e 111- lil!llllll!llil!llllllllil!llil!llil!llil!llllllllil!llil!llil!llil!llil!lllll 

(Levereras t-ullfl'itt i Kanada.) 

-~..o;x::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::z:i 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1125 Tacoma Avenue 
Tacoma, W ash. 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Pol' 

sten för en tid av ett år. 
närslutes. 

Prenumerationsavgiften, $1.00 erlägges senare. 

Namn ·····--···········-·-·---·-·--··--·-·····--··-·-·--·---·-·-····--·--·-··--·---·---

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

Ä ;y;,; 

~ 





The Man of 
WasJesus 

7:30 P. M.
The 

Landsmän hör· sanningen 
om vårtid! 

P:A ERT EGET MODERSMÅL 
en serie av illustrerade bil)liskt-profetiska och 

föredrag son1 hållas varje sö11dag kväll kl. 7 :30 i 

Skandinaviska. kyrkan 
56te och Thompson Ave. South 

Spana\Vay, Parkl'&nd, Larchmont .eller ,Fem HiU 
vagn till 56te gatan och gå ett block västerut.) 

SÖNDAGEN DEN 1 FEBRUARI 
håller. evangelist v~ A. Lidner · föriedrag om .förevisar 

dens äldste oich mest seglivade man." 
Mannen som först· slogs omkull och . slog huvudlös,. sedan 
slets bröst och armar av honom; därefter togos buken •och 
höfter11a bort. Till sist slogos hegge benen av, oc:h ändock 
existerar(11an. Ni får .~~ honom om Ni kommer nästa sön. 
dag. afton .kl. 7 :30 ... Naturligtvis . talar . han litet engelska. 
Spännande och intressant. ~ En frivillig kollekt upptages. 

Klockor, Ringar· .. och 
Diamanter 

Lagning av ur och klockor, 

Guldsmedsarbete 





PUGET SOUND POSTEN 7 

l~VINDDRIVNA~J 
i -AV- l 

- Ingenting ont. skal! försöka tänka ut något. ned glaset; det kom ett drag av förstöra hela den skira vävnad 

I ELISABETH KUYLENSTIERNA-WENSTER . 

-Tack, åh tack ... ! Kanske herr Hallberg kan för- tungt allvar över hennes ansikte av förhoppningar och sällhet jag 
. - Får jag ge er ett råd? sträcka mig ett län; jag får nog och hon blev blek. irngivit din bild med, så gör det. 
-Vad är det? ·'· sna1·t lönefÖrhöjning och kan Han såg på henne. Gå, Lycka, och tack för den kor-
- Gå nu hem, anförtro er mor betala av det, jag skall fråga - Vad är det älskling? Han ta, oförgätliga stund, du förun-

allt och försöka att övervinna honom i kväll. Var inte så led- drog henne till sig, satte henne nat mig. Tack! Han kysste hen
frestelsen i tid. Tusen gånger sen, barn. Adjö, nu! på knäet och kysste hennes slut- nes hand vördnadsfullt, innerligt. 
hellre mä ni bli den där herr Hon kysste moderns fuktkalla na läppar. Kan det komma Lycka lät sin kappa falla, 

(Forts.) de det pä till kontoret. Owe Bengtssons hustru än Folke panna, fick Ingrid att lova, att skuggor in i glädjens rike? smög sig änyo intill Folke och 
Också ute i det folkuppfyllda Hall berg svarade. Lycka satt Gadds älskar . . . hon skulle följa Aina till de vän- - Ja, så mörka. snyftd:ie som ett hjälplöst barn 

.kafeet, där sorlet steg som en med hjärtat bultande av ångest• - Tyst! - Lycka stod rak tande herrarna, och halvsprang - Dem skola vi jaga bort! med huvudet gömt vid hans 
brusande flo«lvåg allt som små- och låtsades skriva. Hon hade och spänstig framför honom med sedan framåt gatan för att hin. Hon slog armarna om hans bröst: 
timm:irna närmade sig, kom ej träffat Folke sedan lördagen, högburet huvud och hotande an- na i tid till det utsatta mötet. hals. - Vad jag älskar dig, älskar 
Folke Dadel nära det Hegardtska och hon undrade, om det kunde siktsuttryck. - Vad har ni för Folke hade redan väntat en - Du, jag gör orätt, som sitter dig! Jag är din, gör med mig, 
kotteriet. vara han och om det var henne rättighet att förolämpa mig, herr stund, men han yttrade icke ett här och .egoistiskt njuter av min vad du vill, bara du inte överger 

- Det var mig en lurk att bli- han ville träffa. Owe räckte Hall berg? enda förebrående ord, lade en- sällhet, medan de mina . . . Åh, mig; du är mitt liv, mit allt; jag 
;ga på fröken Lycka, sade herr henne luren: - Förlåt mig, svarade han rlast hennes arm i sin och förde nej· jag kau inte tänka på det. kan inte tänka mig en dag utan 
Bengtsson, som plötsligt märkte - Det är någon, som vill tala undfallande. Det är inte er, jag henne fram till ett täckt åkdon· Jag bedrar dem! din kärlek'! 
Folkes ihärdiga blick, om inte vid fröken. dömer, det är honom, som loc- vilket han pf1. förhand beställt. - Så, så, så, var nu förnuftig, - - -
den snobben vet sjtt sorters - , - Hallå! sade Lycka i telefo- kar er i fördärvet. -- Stig in, Cendrillon, bad han, liten vän! Inte kan mari dela Följande morgon, innan Lycka 
så ska11 jag lära honom. nen. - Han har aldrig lockat, sade nu fara vi till lyckans land. - ett sådant ögonblick som detta gick tiU kontoret, sade hon med 

- Var är han? frågade nu - God afton! Jag vill ha Lyc- Lycka fast, om jag blir hans, J{an ropade adressen på en re- med flera, inte kan man ropa ut en underligt lugn röst till fru 
-0ckså Hegardt, som kände sig i ka i kväll, hörde hon Folke sä- blir .iag det frivilligt, men till staurang åt kusken, hoppade så sin lycka, den är ju endast och Hegarclt: 
stämning att lära själva kungen _ga, och dubbelmeningen av hans dess kan ni spara era domar. själv upp och slog igen vagns- allenast för två. - Här, mamma, är pängar Jag 
mores, on.1 så fordrades. ord korn henne att rodna. Är du Adjö! dörren. - Ja, men jag vet, att jag bor- fick det där lånet 

- Det är min chef, gross- ledig? Kan jag få komma och Lycka gick; hela hennes inre -Tack, d~1 lilla tusensköna, de handlat annorlunda. - Fick du, å, Gud ske lov! 
handlare <Gadd, 1)appa• inföll hämta dig halv åtta? var i uppror; hon kunde ej alls för att du ej lät mig vänta fö1·- - Hur så, min älskade lilla o- Nå, men betalningsvillkoren då, 
Lycka med ansträngning. - Ja, men · . reda sina känslor. Aldrig förr- gäves, sade han varmt, jag fruk- lycksprofet? stackars min tös? 

-Ah katten, är det han! Kan- - Inga men. Du kan ju ha än i denna stund, då hennes he- ta<le det ett ögonblick, men du Hon såg på honom. Ögonen - Jag får lämna igen, när jag 
ske jag skulle tömma en bägare blivit bjuden på teatern av nå- der antastades för hans skull, ha- är in~·en kokett, du är ren och skimrade och lyste som klara kan 
med honom. . gon bekant. de hon vetat· hur stark hennes älsklig och sann. Man känner stjärnor, trots tfirarna, och kring - Så snällt. Men vad du ser 

- Nej, nej för all del! utbrast -- Jag har ingen. kärlek till Folke var, hur mot- sig stark och lycklig i ditt säll- munnen lekte ett skälmskt le- blek ut, barn! Hade du inte ro. 
Lycka ängsligt. - Herr Hallberg, låt honom ståndskist. oreflekterat hon i tan- skap; du är på samma gång en ende. ligt på teatern i går? 

-Aja, sämre folk än Julius bli bulvan, det far han inte illa karna gav sig hän till honom. skogsblomma och den fagraste -Jag skulle ha varit i en an- -Jo, mamma! 
Hegardt har han nog druckit av, sade Folke vårdslöst. Au re- När Lycka ringde på hemma, ros; du har blivit allt för mig, nans famn i kväll! - Nå, det var ju bra. Ja, så 
med, det kan du vara lugn för, voir ! kom Aina och öppnade. du lilla fagra fe, och hade jag - Du i en annans famn! Han fick min flicka behålla sin frihet, 
,så. det är inte värt du åmar dig. Han ringde av, men Lycka Har du fått sluta tidigare, också köpt mig denna stund med tryckte henne lidelsefullt intill då. Du är duktig, lilla Lycka, 

- Nej, jag menade bara, att stod ~tt ögonblick kvar som be- ropade hon, det var riktigt bra. tusen försakelser, skulle jag glatt sig. Kanske den fete lantpatro- du går dina egna vägar. Måtte 
11~ ju inte känna varandra, med- dövacl. Folkes sista ord skorra- TTerr Bengtsson och pappa ha funnit mig däri blott för att äga nens. Åh, jag avskyr honom; Gud bevara dig! 
fade Lycka. de så falskt och fult i hennes gi'ttt till Blanchcs för att höra på dig. han är inte värd att kyssa mar- VII. 

- Pappa, inföll mt Ingrid, för öron;· han lät utan samvets be- musiken, och dtt och jag skulle Han drog henne intill sig och ken, där du gfrr fram. Och hans Ett par månader hade gått, och 
att komma henne till hjälp, tror tänkligheter .en annan bära an- komma efter; de gingo alldeles överhöljde hennes ansikte med ärbara hustru skulle du kanske man var nu över den Finga, tri-
du inte vi fä fov att bryta upp svaret. Hon gick långsamt till- nyss. Mötte du dem inte? heta kyssar. ha blivit; den där strutmakaren sta vintern. Varma, dansande 
nu. Mamma blir kanske orolig. baka till sin plats. Hur skulle - Nej, men Ingrid fi'.tr gå i Lycka hade nästan skyggt satt skulle du tillhört. Nej, Lycka, solstrålar gledo ystert längs de 

- Ja, och så svider all den hon gora? Be Owe att få sluta mitt ställe. Jag är redan bju- sig tillrätta på de mjuka siden- det kan du inte ens en sekund gråa stenkasernernas fasader och 
här röken så otäckt i ögonen, en halvtimme tidigare, skynda elen på - teatern, tillade hon dynorna; hon hade tyckt, att det ha tänkt. smälte kvarglömd is och snö. 
klagade Aina, jag 1rnn snart inte sig hem för att göra toalett - raskt, .och måste skynda mig. hela var en saga, en underlig - Han är rik! Lycka ryste Det droppade ur takrännorna, 
se upp. hon ville ju så gärna vara vac- - Men, Lycka, inföll Ingrid, dröm, men när hon nu vilade i till och hennes huvud föll tungt det porlade ur ränli_stenarna, och 

- Ja, du är en liten sjåpagås, ker för Folkes skull - och se- som nu också korn ut i tam bu- den älskades famn, försvann all mot Folkes axel. på de våtglänsande trottoarerna 
r;varaJe patronen ret1igt• en an- dan komma tillbaka. Hemma ren, det är ju dig, herr Bengts-I tvekan och oro, och endast ett - Det är jag med. mycket ri- gingo glada människor med vår-
nan gång gå vi ut för oss själva, _finge de då tro, att hon blivit son vill ha med. var en stor och härlig verklig- kare än han. känslor i kroppen. Blåsippor och 
:bror Bengtsson. bjuden på teatern av Owe, ho- ~Men jag vill inte. het: hon var hans. - Kanske, men · . . snödroppar hade strykande av-

- Hm, sade Bengtsson, det 110111 ansågo de som fullt oskad- Lycka gick hastigt in i flickor- Vagnen stannade med ett ryck. - Men, - vad är det? gång; man brydde sig knappast 
skulle vara på varieten, det då; Jig, det visste hon; och herr Hall- nas rum och började kläda sig. Folke hjälpte Lycka ur, och de - Åh, Folke, jag kan inte, det om att välja eller pruta, sådant 
den bar jag lust för. berg själv! Ja, till honom be- _God afton, min flicka, sade gingo efter en hovmästares an- ,är så svårt och ändå - jag må- var för vardagsfuttigt på vårens 

- Du sa' något! hövde hon knappt uppge något fru Hegardt. _ Hon hade sut- visning uppför en mattbelagd ste - - Hon lade hans hän- första dag. 
- Men vi skulle hitta på nå- skäl; han hade ej rättighet att tit i gungstolen i vardagsrum- trappa. En bugande vaktmästa- <ler för sina ögon och tillade En sådan luft! Man gick sig 

got för i morgon, yttrade Bengts- föra kontroll över henne. met och stickat, nu gick hon in re öppnade dörren till ett ele- sakta: Mina föräldrar äro utfat- trött av den bara på några sten-
son. Vad säger lilla fröken Lyc- I detsamma frågade han: till Lycka och stängde sakta gant, mattbelagt rum, där ett tiga. Jag hade kunnat bliva de- kast, men det var ingen nedtyn-
ka om en tur på~ släde utåt Nac- - Var det grosshandlare Gadd dörren efter sig. bord var dukat för två, och. där .ras räddning, förstår du? gande trötthet; det var barnets 
kanäs och så frukostmiddag där, som :elefonerade? _Du hörde väl av, pappa• att det doftade av friska hyacmter Han tog bort händerna, lyfte .rötthet efter elen yrande leken, 
vore inte det livat? - Hur så? herr Bengtsson skall resa i mor- och violer. Han stängde ånyo henne en sekund högt från gol- och somnade man in efer hem-

- Tack, herr -Bengtsson, jag - Jag tyckte, att jag kände gon, innan dess vill han ha ditt diskret efter Lycka och .Folke. vet, satte henne så åter i sitt komsten från sin promenad, 
har :itet att rusta med i mor- igen hans röst. svar. Barn, i kväll kommer han När Lycka fått av sig ytter- kpä och förde hennes lilla mjuka dröjde leendet kvar över dragen, 
gon, inen om herr Bengtsson vil- - Jaså. - Lycka drog hastigt nog att fråga dig, om du kan kläderna, lade Folke armen om hand mot sin rocks innerficka, det där leendet, som var släkt 
1e bjuda mamma ... det skulle efter andan. - Nej• det var en bli hans hustru. hennes liv och förde henne fram där den välförsedda plånboken med solstrålarna och våren. 
bestämt göra henne riktigt gott. herr Bengtsson; han är för när- _I kväll! _ Lycka drog häf- till den plyschklädda soffan. Så av fint ryssläder låg. Så viska- Man var i april, alla stämnin-

--He'! - Bengtsson lade för- varande i Stockholm och vllle tigt kammen genom sitt upplösta tog han en stor bukett från ett de han i hennes öra, allt under gars månad, och Ingrid, den el
j:roligt sfo ena feta hanc1 p[i Lyc- bjuda mig med ut. Jag tänkte hår. - Vi träffas inte i kväll. av kuverten på bordet, böjde knä det han slöt henne hårt intill sig: jest så lugna och stilla Ingrid, 
kas sku1dra. - Vi ta gumman just fråga herr Hallberg, 0111 jag Ja gär bjuden på teatern. framför den unga flickan och, i Tag elen där boken, Lycka• elen hade gripits både av våren ut-
med oss, fröken Ti11a. Hon får fick gå en halvtimme förr. Jag _Av vem då? det han lade blommorna jämte är din. Jag räknar inte dess in- om ,sig och elen lyckovår, som 
bH förklä', he, he, he ! menar, om herr Hallberg vill Lycka tvekade. Folkes ord, ett litet etui i hennes händer, pehåll, det är ditt, hör du lilla blommade inom henne vid tan .. 

Lycka drog sig undan den fa_ stanna här till sju i mitt ställe? att .hon skulle taga Owe Hall- sade han passionerat: trollkvinna, ditt. Men från och ken på, att Hugo Strömmer var 
miljära beröringen och sade - Tack! Då gör jag mig i berg till bulvan, runno henne i - Lycka, du älskade prästinna med denna stimd är du också utnämnd till vice pastor och re-
stelt: ordning nu. hågen, och i detta ögonblick i njutningens tempel, tag emot !nin, min, så att ingen annan får dan i början av maj kunde vän-

- Det beror alldeles på, om - Var så god. tyckte hon, att han ju egentligen din slavs offergärd. Du ljufva andas ens på din skönhet. Mig tas upp till Stockholm. Hon gick 
mamma orkar fara, om färden Lycka lade hastigt undan <la- icke hade något ont av det. Hon fe, låt det här, han öppnade etu- tillhör du, och i mina armar skall omkring och småsjöng hela <la~ 
skall bli något av, utan henne gens arbete, och herr Hallberg sade därför fort och en smula o- iet och lät en dyrbar medaljong du möta kärleken så röd som gen och var vid ett outtröttligt 
stannar jag hellre hemma. hjälpte henne som vanligt på tydligt: blixtra mot det elektriska ljuset· blödande vallmo och så berusan- gott humör, trots arbete och en-

-Ja. blygsamhet ldä'r ungdo- med kappan. - Av min kamrat på kontoret, erinra dig om att du är h~irskar- de som doften från jasmin ocl formighet. Hugo hade nu själv 
men• skrattade patron Hegardt. - Herr Hall berg sitter väl in- herr l1allberg. inna över mig, din vilja är min kaprifolium. Jag ensam har rätt yrkat på, att deras förlovning 
Lycka var nära att ge ett häftigt te över? frågade hon tvärt, me- - Kan du gä ensam j hans lag. Du är mig så kär, du' vet att smycka min fe med rikedo- skulle ,eklateras med det snara
svar, men. häjdade sig, då hon c18cn hm'. drog p~ han~skarna. sällskap? I inte, hur jag längtat efter att få m~ns förfin~ng, .. oc~1 enda

0

st för ste .. ty annars kunde lätt en 
visste., att hon därigen~1:1 e~1dastl .-.. Nej, anta-~ligen _. 1.nte, me~ .-Ja då, lik~ tryggt sorn med I sä~·;i dig det •.. att få. tryc!~a _dig "i ~mg .. skall_ di~1 fagn~g strala, ~~ skugga falla på han~ ~)rästerliga 
sknlk reta fadern ytte1hga1e. varfor bryr ftoken sig om .det. dig, mamma lilla. mm famn, kanna chtt hJarta sla Jag alskat chg, Lycka. Jag hai vandel, han hade skrivit, att han 

När de slutligen reste sig, tog -Åh, det kom för mig - herr - Lycka! -'-- Fru Hegardts \emot mitt. ;drömt om dig i förtärande läng- ville stå ren inför bftde Gud och 
.också Folke Gadd avsked av sitt Hallberg ser klen ut. - Hon magra hand lades bedjande på. Lycka darrade häftigt. Detta ~an, och jag vet, att också du äl- människor. Ingrid var blind av 
sällskap och, utkommen i tam bu- räckte honom plötsligt br1da hän- dotterns arm. - Kära, lilla barn! I våldsamma. berusande språk var skar 1'.1ig. Det l~a dina beclå- beundran för det stora i hans ka-
1'en, tog han Lyckas kappa från derna. - Jag är en dålig kam- Kan du inte lämna återbud. Jag I nog att skrämma henne och ändå rancle ogon sagt mig. Lycka, du raktär, och hon tyckte, att hon 
vaktmästaren. Herr Bengtsson, rat, sade hon upprörd, ni fi'tr ar- menar, om du tror, att du kan ville hon höra mera. Hon satt och jag, det är ett förbund, som var den lyckligaste människa på 
som noga undersökt, om kikaren beta för två, det vet jag. Åh, gifta dig med herr Bengtsson. rlär med strålande, vidöppna trotsar hela den småsinta, vrång- hela jorden, som fått en sådan 
verkligen fanns kvar i rockfic- 1 herr H allberg·, ni skulle vara - Men det år omöjligt, mam- bg·on och med läpparna glödan- tänkta skvallersjuka världen tl- skatt. 
kan, blev så häpen över denna' sträng och fordrande emot mig.1 ma, jag kan inte. rle av ännu ej skänkta kyssar, tanför. Länge leve min Lycka! Fru Hegarclt föreföll också 
artighet, att 1rnn endast förbluf- det vore mycket biittre. D;°1 slup- Fru Hegarclt brast ut i en pin- och i denna stund tillbad Folke Han tömde sitt glas och kasta- friskare; det hade med ens kom
fad stirrade på elen elegante pe jag åtminstone ha samvets- :-:am, tyst gråt; den skakade he- henne. de det bakom sig·, si'1 att det mit nf1got lättare och ljusare 
Stockholmsherren. kval, tillade 'hon med ett v.emo- la hennes utmärglade kropp, och ]Jan bar henne till hennes krossades i tusen skärvor. över hela hemmet, trots att pa-

Får jag hjälpa fröken? - cligt leende. de ord hon snyftade fram ljöclo plats vid bordet, fyllde hennes Lycka hade rest sig. Hon stod tronen fortfarande gick omkring 
Folkes ri-\st smekte varm och - Kära fröken Heganlt, - som ett ih1gestrop: I tallrik med facked1eter och hen- med plih1boken i handen, alldeles och expei·imenterade förtjänst. 
fangtancle Lyckas bron. han s~1g på henne med kloka, - Men• herre Gnd, vart skall I ncs glas med ädlaste burgunder, stilla, liksom förlamad, i.11 e;1 m:d Nu, när det blev vår, trodde han 

Hon vi'1gacle knappt se upp på trofasta pudelögon• - inte behö- det här ta vägen. Vi komma på. och han njöt av hennes barnsliga ens kas~ade. hon boken ifran sig, säke!·t, att det skulle bli ett 
110110111. när hon svarade sitt ver ni förebrå er något gent- gatan, vi komma på gatan! I g·liidje över att bli uppassad på ryckte till sig kappa och hatt och gynnsamt omslag i hans affärs
"'tack." men det var dock, som emot mio-, men akta er, att ni - Och för att förhindra det.! detta sätt. Själv hade han lagt utbrast häftigt: ställning; varpå han stödde den

svepte ha:11s b.lick in henne i en inte får n.""ågot. a.tt ångra för egen skall jag 'S~ljas. 
0

- Lyckas röst,' medaljongens f·i·1·rn guldkedja ~m ·._-;~ej, nej.' ;ag vil'.._g.å här; 11~ .sangvinis_'.rn förhopp.'.1in.g, .~r 
:rosen.~kimrande slöja av kärlek del. Jag vet. att rlet var Gadd ntr onaturligt hard. hennes hals och bett henne bara if.1<111: Jag vi~'.· De~ ai .. mte s,l eJ !att att saga, men sakert ~r, 
och jublande fröjd. Icke ett ord som telefonerade. - Nej, nej, nej, om jag bara, hans bild sT1. Hon stoppade has- har Ja~ .har tankt mig karleken. att den gav honom en otroh~· 
mera yttrades emellan dem, hon Lycka stod orörlig; blygsel visste mig någon råd. Jag or-1 tigt medaljongen innanför hals- Låt mig gå hem. spänstighet och livslust. (Forts. 
fiM1<' iilott hf'lt flyktigt kii.nt och fi~rtvivbn jagarlf." hr~nnande kar. intP. tänka mer; mitt huvud; linningen. :rar kväll skulle hon :Ian _såg på l:~nne, ~·g- .så uppi -:;; 
hans hand smeka hennes nacke, flammor över hennes ansikte och spncker. I kyssa hans alskade drag. planbol,en och .,,ide lu,,,.nt · I Try the 

när han s1og upp hennes kapp- ögonen stodo fulla av tårar. Slut- Lycka var klädd, och hon väi:-1 Nu hade honsaftiga fn~.kter på -:-.Som du. vill~ L!cka! Kan Hillcrest Meat Market 
krage, och det låg i denna rörel- !igen sade hon med skälvande de sig nu mot modern,. som kvi-

1 
sin assiett och guldglansande du o:'erge mig, ~a ga ... Men d:n 1214 So. K St.-Main3490 

se en ömhet vilken satte hela ~öst: dande sjunkit ihop på en stol. i vin i det slipade glaset. Hon pän111ngsumma iag skankt dig, FREE DELIVERY 

'hennes blod i svallning. -Nå, vad t.änker herr HalL ~Lilla .mam~rn, .. sa:le hon fe-/ha~e druckit ho.~01~1 till i yrande ~a-r jag inte? igen .. Plånboken1
1

, 

På tisdagseftermiddagen ring- berg nu om n11g? bnlt, var mte sa fortvivlad. Jag, skamt, men plotshgt satte hon skall du behalla. Vill du sedan ;....,_...,. ___________ _ 
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