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fl YKT STOR SUGGES BÄTTRINGSVÄGEN I OCH MED - OTUR OGH POLIS KRITISERAS T JÄNSTEFEl 

~ 

AVSKED 

I söndags höll Scanclinavian 
Pioneer Society of Pierce County 
sommarmöte med picnic vid 
American Lake: Det var en stor 
samling; till ett antal av cirka 
1,250 deltogo sällskapets med
lemmar och vänner i fästlighe
ten. 

Det är en härlig plats vid elen 
vackra insjön med tillfälle till 
bad och vattensport. Det var en 
het dag, den varmaste på mån
get gott år, men de skuggrika 
träden erbjöclo svalka och behag. 
Alla syntes befinna sig i hög
önskligt välmående, och de lån
ga borden dignade under alla 
slags anrättningar; inga tecken 
till hårda tider, allt var i över
flöd. I kokhuset puttrade stora 
kaffekittlar, och där serverades 
prima kaffe med grädde, socker 
och ice cream fritt och gratis. 
Kokkonstnärinnan blev icke blott 
prisad utan även utsedd till he
dersledamot i klubben. 

Frank Ekberg, pionier presi
dent, var outtröttlig och "allestä.
des närvarande." Strax efter mål
tiden gav V asa manskör ett par 
högt senterade nummer. Däref
ter introducerade Mr. Ekberg 
Mayor Tennent som förste tala
ren. I sitt anförande, titt och of
ta avbrutet av kraftiga applåder, 
yttrade Mr. Tennent bl. a.: 

Senaste telegram meclclelar att 
Thomas Alva Edison befinner sig 
på bätti-ingsvägen, efter det han 
förra veckan ra pporteracles Sft 

sjuk att man hyste föga hopp 
om honom. Vid hans höga ld
cler, 85 år, fruktade man att han 
icke kunde motstå angreppet, en 
kombination av njur- och lever
sjukclom. 

Mänskligheten står i oersättlig 
tacksamhetsskuld till E cl is o n. 
Med sina uppfinningar på elek
tro-teknikens område har han 
spritt ljus över hela världen. Han 
har upplyst de publika skolorna, 
de vetenskapliga laboratorierna, 
studentens bibliotek, de mekani
ska verkstäderna samt milliontals 
hem. Hans uppfinningar ha fram
bragt industrier, som utgivit 
mångtusen millioner i arbets
löner. 

Icke blott Amerika utan hela 
den civiliserade världen har med 
tillfredsställelse mottaget budet 
om den genialiske åldringens till
frisknande och instämmer med 
honom i förhoppningen om ännu 
ett 10-tal års verksamhet till 
mänsklighetens fromma. 

Pf1 sin orientaliska luft- och 
l ustfärcl anlände överste och fru 
Charles Lindbergh i onsdags till 
Nome efteir att ha flugit över 
Canadas och Alaskas ödemarker 
och tillryggalagt ungefär halva 
avståndet till Japan. De hade 
blivit uppehållna av dimma och 
oväder på ett par platser, men 
resan har i clet hela gått lyck
ligt och Yäl. Linclberghs glän
sande flygrekorcl kan icke till
skrivas blott och bart god tur; 
hans praxis utrnärkes av klokhet 
och försiktighetsmått. Han kom
mer städse till bestämmelseorten 
i all trygghet. 

Detta är något helt annat än 
vad som kan sägas om en del 
av v[1ra övriga flyghjältar. Jor
c~en-runt flygarne Pangborn och 
Herndon. som startade ut för att 
slå världsrekordet. hava icke 
blott misslyckats och strandat i 
Japan utan även där blivit an
hållna för en internationell förse
else, i det de flugit över och 
även tagit fotografier av japan
ska befästningar. 

infunnit sig vid festen, och för
utspådde att dessa under kompe
tent ledning med säkerhet kom
ma att samlas under ett baner; 
de samlade skandinavernas infly

"De stora framsteg som gjorts I tande för o·ott är omätligt. Mr. 

hä~; väs~ra \!Vashin~t~n,. ä~o Johnson a~slutade sitt tal m:d 
byooda pa de ttppoffrmoa1 och i en skämtsam antydan att nu far 
um bä~anden som l~ioniererna ~e- borgmästaren nog lära sig äta 
nomgmgo. Om v1 nu ha svara lutfisk, en av fordrinuarne som 
tider, så låt oss icke förglömma ställas på en äkta sk:nclinavisk 

Den b e 111 ä r kte amerikanske 
aviatören Parker Cramer, som 
begivit sig ut för att etablera 
en arktisk postroute, startade ut 
över Nordsjön trots hiigst o
gynnsamma väder leks-rapporter. 
Han har icke avhörts efter star
ten, och oaktat ivriga efterspa
ningar av norska och danska 
flygare har ännu inget spår fun
nits efter elen försvunne. 

vad banbrytarne genomgått. Vi 
äro nu för tiden bortskämda och 
förklemade. V ad det än gäller 
så räkna vi pä regeringens, sta
tens, countyets och stadens 
hjälp. Förr i tiden fick envar 
hjälpa sig själv så gott han kun
de. T. ex.: i Washington, D. C., 
ha vi en upplysningsbyrå, som 
står till handa med alla tänk
bara råd och upplysningar, t. o. 
m. hur man bör intaga rccinolja. 
Alla regeringsdepartement och 
byråer upprätthållas därför att 
allmänheten helt enkelt fordrar 
deras tjänster. Och dylikt kostar 
pängar och är liktydigt med hö
gre skatter. Och så komma kla
gomålen över de förhöjda skat
terna. Om jag finge råda skul
le jag sannerligen ge dylika 
klagande bröder en hel gallon 
recinolja." 

I detta sammanhang berörde 
Mr. Tennent den nu pågående 
( ?) "recall"-rörelsen f. n. riktad 
mot county nämden. Han lade 
skulden för densamma på indivi
der som svikits i hoppet om att 
erhålla en eller annan lukrativ 
syssla i publik tjänst. "Jag 
bar," sade han, "själv hotats med 
både ett och annat såvida jag ej 
ville utnämna elen eller elen till 
ni~gon syssla. Jag känner dylika 
kraftpatrioter och skall nog vara 
beredd att bjuda dem spetsen." 

Mr .. Ti;nnent behandlade dess
utom depressionsfrågan, och han 
är av den åsikten att vi lida 
på grund av den högt stående 
maskintekniken. I detta sam
manhang var han nära att glida 
in på politiken med ett anföran
de om president Hoover, men 
taktfullt nog-han "kom av sig 
vid ingången." 

Efter talets slut blev borgmä
staren enhälligt invald som he
dersledamot i Scandinavian Pio
neer klubben. 

Näst i ordningen kom ett tal 
av Mr. Bertil Johnson, vår po
puläre allmänne åklagare. Han 
slöt sig i det hela till vad borg
mästaren redan yttrat, uttryckte I 
sin tillfredsställelse över det sto- 1 

ra antal yngre skandinaver som I 

GIGANTISKT KRIGSLUFT .. 
pionier. SKEPP AV STAPELN 

Efter· programmet, som gick 
lätt och ledigt, sökte man de nö-
jen och tidsfördriv som mest Joc- Förenta Staternas luftarmada 
kade en och var-de äldre i inti- intager numera rangplatsen i frå
mare grupper återkallande min- ga om storleken skepp. I Akron, 
nen från "den o-amla o-ocla ti- Ohio, "kristnades" i lördags 

b b ' 

elen" och de yngre med lekar, .världens största krigsluftskepp, 
simning och annan sport. tillverkat av Goodyear Zeppelin 

Co. därstädes. Vid ceremonien, 
Som varande av särskilt in-

tresse i detta sammanhang åter
giva vi här nedan en lista p~l 

de närvarande pionie1·er som da
tera sin ankomst hit ända sedan 
territoriets dagar: 

Minnie Meyers, Tacoma, 1884. 
Mr. og Mrs. B. L. Kirkeho, 

Puyallup, 1889. 
Peter Holmgren, 1883. 
T. Lindell, Rt.4, Tacorna, 1888. 
Mrs. Alice Evans, 1888. 
Mrs. Tanetta Peders, 1889. 
Charles Evans, 1888. 
Olof Bloom, Tacoma, 1884. 
C. F. Erickson, Tacoma, 1884. 
Annie V. Erickson, 1881. 
Huda M Nelson Johnson 1887. 
Minnie Anderson Meyers 1884 
John E. Johnson, 1885. 
R. Swalander, 1888. 
Fred A. Johnson, 1888. 
Anclrew Foss 1888. 

' 
John Olson, 1887. 
John Eide, 1889. 
M. J. Westerfielcl, 1886. 
Mrs. F. 0. Carlson, 1889. 
Anton Brown, 1889. 
C. A. Stenersen. Tacorna. 
J. Ed. Johnson, 1889. 
Julian Arntson, f. Tacoma 1887 
A. C. Carlson, 1888. 
P. Nylander, 1889. 
Mrs. P. Nylander, 1888. 
John E. Nelson, 1889. 
Frank Ekberg, 1889. 
Charles M. Evans, 1889. 
Mrs. Fred A. Johnson, 1888. 
Mrs. Ida Eide, 1890. 
Mr. og Mrs. J. H. Hokanson, 

1889. 
A. J. N elson, 1881. 
John Westgrund, 1888. 
H. Westgrund, 1889. 
C. A. Magnuson, 1888. 
Mrs. A. J. Nelson, 1887. 
Charles Holmes, 1888. 
Mrs. Charles Holmes, 1889. 
Mr. och Mrs. E. V. Nelson. 

som förrättades av Mrs. Herbert 
Hoover, användes varken vin el
ler vatten, utan en skara vita 
brevduvor, 48 stycken, lössläpp
tes för att bringa budskap till 
de respektiva staterna. 

Skeppet, som i "dopet" gavs 
namnet "Akron," är av enorma 
dimensioner. Det är 10 gånger 
större än Shenancloah, som på 
sin tid beundrades så mycket 
vid besöket i Tacoma. "Akron" 
är cirka 1,000 fot i längd, har 
en kapacitet av 6,500,000 kubik
fot, samt 12 gas-celler innehål
.lande helium, 8 motorer och är 
i stånd att medföra nog bränsle 
för att korsa Atlanten, kryssa 
runt någon tid och därefter åter
vända utan ny påfyllning. 

Man kan göra sig en föreställ
ning om skeppets storlek, då det 
konstateras att det har ett sär
skilt rum 70 fot långt, 58 fot 
brett och 10 fot högt för place
ring av aeroplan, som genom en 
stor lucka hastigt kunna utsän
das eller tagas ombord. Försett 
med sju tunga kanoner och 
bom bkastare är "Akron" väl 'ru· 
stat både för anfall och försvar, 
ett fruktansvärt redskap i krigs
tid och nu i fredstid - en kost
bar leksak, hur många millioner 
den kostar uppgives icke offi
cielt. 

1ien ett nytt, ännu större 
skepp är beordrat och kommer 
omedelbart att byggas. Dock är 
Förenta Staternas "krigsmakt till 
luft och vatten" icke belåten. 
Flottans överbefälhavare, amiral 
R. H. Leigh överklagar att kon
gressen icke beviljat hundra mil
.lioner mer än den gjort för sjö
och luftförsvaret. Han påyrkar 
även att manskapet i sjö- och 
luftflottan ökas från 79,000 man 
till 134,000. Av allt att döma 

"Den ganska gängse me
ningen att den utlandsfödda 
delen av Förenta Staternas 
befolkning, deras barn inbe
räknade, äro ansvariga för en 

Columbia konferensens styrelse 
ogillar och kritiserar pastor 0. 
R. Karlströms Walkathonvig-
sel som ovärdig ,en prästman. 

oproportionell part av brot- Pastor Otto R. Karlströrn. f. 
ten förövade i landet, är o- cl. pastor vid svenska lutherska 
grundad, och icke ba,gerad på församlingen i Vancouver. B. C., 
statistiska uppgifter." har varit föremål för skarp kri-
Detta är en paragraf i Wick- tik från flera håll därför att han 

ersham kommissionens rapport nyligen vigde ett par vid en s. 
rörande deportering av utlän- k. \i\T alkathon i Vancouver. Nu 
dingar. Det tillägges ytterligare senast har styrelsen för Colum
att visserligen förekommer i bia konferensen tagit ståndpunkt 
storstäderna brottslighet av en i frågan och uttalat sitt ogillan
art som kastar skugga. på. vissa de av håndlingen. 
grupper av utlandsfödda, vilket Tjänstemännen i Colum bia
dock icke berättigar att hålla de konferensen ha utfärdat följan
utlanclsföclda som en klass an- de, som knappast kräver några 
svariga därför. Tvärtom, i mån- kommentarer: 
ga stater, där denna klass är Ett uttalande från tjänstemän
övervägande, förekommer rela- nen i Columbiakonferensen av 
tivt minsta brottsligheten. Augustanasynoclen rörande walk-

I rapporten påyrkas en kraf- athonbröllopet i Vancouver, B. 
tig tillämpning av deporterings- C., baserat på fakta, samlade un
lagarne för att utgallra främlin- der en personlig undersökning 
gar som på olagligt sätt inkom- enligt artikel x, par. 4 i Colurn
mit och befinna sig här i landet. biakonferensens konstitution. 
Samtidigt påyrkas att mera hu- · En walkathontävling· anorclna
mana metoder skulle användas. des av styrelsen för Vancouver 
Antalet deporterade uppgftr årli- B. C., arena, liknande sådana 
gen till 100,000 eller flera, av vi!- uthf1llighetstävlingar, som från 
ka många lagligen äro i landet tid till annan hi'illits på andra 

Det synes mig så underligt 
att snart det skall bli natt, 
att ing·en vår och ingen höst 
mitt hj ~irta mer !Skall nå, 
att sången, sången i mitt 

bröst 
skall tystna elen också. 

Men jublande den tystna må 
till allt som lyst, till allt som 

glatt, 
till allt som var så skönt 

ändå. 
Du vackra värld, god natt! 

Tor Hedberg. 

MöRDAR MOR, 2 BARN 
OOH SIG SJÄLV 

Filmaktrisen Mrs. Florina Wil-
liams, änka efter aktören Earl 
Williams, begick i söndags själv
mord och dödade sin 80-åriga 
moder och sina två barn, 7 och 
4 år gamla i sitt hem i San Fran
cisco. Alla de omkomna fttnnos 
med kloroform-indränkta vaddar 
over ansiktena. Mrs. W. fick 
en stor förmögenhet efter sin för 
några i'tr sedan avlidne make, 
men hade genom misslyckade 
spekulationer förlorat allt och 
var utblottad, vilket ledde henne 
till den förtvivlade handlingen. 

och även Förenta Staternas med- platser. Arrangement gjordes av faren, emedan den kastar en 
borgare. Vid deras undersök- .sagda styrelse för vigsel mellem mycket ogynsam reflex på det 
ning och dömande anviinclas of- två av deltagarna cl. 6 juli 1931 kristna prästämbedet och på 
ta inkvisitoriska och tyranniska mitt under tävlingen. Provins- kyrkan som sådan. I de tid
metoder, som borde avskaffas. lag förbjuder vigsel på en of- ningsartiklar, som han pttblice
Hela deporteringsprocecluren be- fentlig plats, till vilken inträ- rade något senare, gillade han 
strides nu av arbetsdepartemen- desavgift tages, och från vilken icke blott hela affären, utan 
tet, vars inspektörer och chefer allmänheten är utesluten. kastade allvarliga anklagelser 
äro både åklagare och domare. Pastor 0. R. Karlström enga- mot alla som kritiserat honom 
En särskild nämd eller byrå för gerades av styrelsen att officiera för att ha förrättat vigseln un
vartdera av dessa åligganden vid denna vigsel. En annan cler omständighetenia, jämföran
påyrkas, och slutligen förordas pastor på platsen, som vägrade de dem med de skriftlärde och 
ett högre standard samt att er- att officiera, hade erbjudits en fariseerna, som voro missnöjda 
farna och bättre kvalificerade mycket liberal summa pengar med Kristus, därför att han åt 
män utses till att förvalta immi- för att förrätta denna vigsel. En- med publikaner och syndare. -
grationslagarne. ligt ögqnvittncn, var paret i Konferensens tjänstemän arran-

Kommissionens utlåtande inne- ständig rörelse under ceremoni- gerade om ett sammanträde med 
bär ganska skarpt klander mot en för att vara inom tävlingens pastor Karlström i Seattle, den 
vederbörande departement, men regler. De åskådare, som loc- 7 augusti, som han vägrade att 
dess frispråkighet förtjänar onek- kats av denna uppvisning, upp- bevista, och vars ändamål var 
Jigen de utlanclsfödclas uppriktiga gående till många tusen perso- att på något sätt klara upp hela 
erkännande. ner, voro uppmärksamma under saken med minsta publicitet.' .. 

Polissystem klandr:at ceremonien och all dans och Anmärkningarna mot forrat-
Kommissionen kritiserar även andra sido;ttraktioner, som höra tanclct av denna vigsel av en 

på det skarpaste Förenta Stater- till dylika walkathoner, avstan- luthersk prästman under om
nas polissystem. Enligt rappor- nade. Vid tidpunkten för vig- ständigheterna kunna hopsum
ten äro städernas polisstyrkor på seln. som var ganska sent på meras som följer: 
få undantag dominerade av kor- kvällen, öppnades dörrarna till 1) Det heliga äktenskapet blev 
rumperade politiker, förvaltade arenan för allmänheten, 0111 någ- oerhört kommersialiserat. 
av oerfarna, inkompetenta chefer, ra skulle vilja komma in. På 2) Vigselförrättni11gen var t111-
som ständigt frukta för sin jobb, så sätt efterlevde man lagens der omständigheterna mot den 
och försedda med en personal, bokstav ehuru man bröt mot civila lagens anna. 
som är otillräckigl tränad o~h dess ai;cla. 3) Vigseln förrättades medan 
underlägsen i intelligens. Polis- Pastor O. R Karlström fick parterna voro engagerade i en 
män i allmänhet äro av läg bild- uppsträckning av provinsmyn- tävling, som är motbjudande för 
ning. Över 70 procent a:. de.m cligheterna för att ha förrättat sunda och förnuftiga människ~r, 
äro icke mentalt rus:.ad: fo_~ sitt vigseln under omständigheterna och därför uttalades Gµcls ~.al
uppclrag. Skulden harfor lagges och hans tillstånd som vigsel- signelse över dem och deras ak
huvudsakligen på elen kontroll 'förrättare upphävdes. - Sedan tenskap, medan de voro enga
som vid utnä1;::ningarnc utövas myndigheterna fått veta, att dör:- gerade i en handling, som ej kan 
av politiker. Over l~uvud. teck- rarna hade öppnats, såsom ovan gillas av den kristna kyrkan. 
nar rapporten en mork bild av omtalas, fick han tillbaka sin 4) Verkan av utförandet av 
Amerikas polissystem. . licens. Men vigseln som sådan denna heliga ceremoni under om-

I likhet med polischefer 1 flera registrerades icke av provins- ständigheterna är att beröva den 
cl ;· l I D D ment . o • h 1. h t 0 P an ra stac er ~ar ye: · ~ ' myndigheterna sa sent som elen dess verkliga e ig e , _Pa .. sa. 

härvarande pohskom1111ssane, av- 3 augusti, då undersökningen sätt förledande andra att mtrada 
givit en kraftig ~notest mot rap

0

- gjordes. Registratorn i Van- i det heliga äkta ståndet __ un~er 
P?rten. Han fo~klarar .. att,_ . sa couver meddelade oss, at pastor I liknande beklagliga omstanchg
v1tt Tacoma angar, de ovei !...la- Karlström blivit underrättad om heter. 
gacle missförh_åll~ndena i_~ke f?- vigselns legala status. Registra- 5) Det har brakt både det 
rekomma. Pobskaren utgores till torn bad oss att söka finna pa- kristna prästäm hedet och den 
större delen av intelligenta m~d- rct i fdwa och förmå dem att kristna kyrkan, särskilt den lu
lemmar. Utnämningarne äro ic- åter låta"' vio-a sig, så att cleres therska, i oförtjänt vanrykte. 
ke beroende av politikernas _god- äktenskap . blir lagligt. Det ho- Vi äro skyldiga allmänheten, 
tycke utan ske uteslutande 1 en- tell där de bodde efter det täv- medlemmar av den kristna kyr
lighet med ~ivil service regle- lin~en var avslut~d. vägrade att kan i synnerhet, och specie1lt 
mentet, och mga brutala meto- erkänna deras vigsel. medlemmarna av den lutherska 
<ler äro tillåtna. Pastor O. R. Karlström upp- kyrkan, att göra det bekant, att 

Dåligt laxfiske i Alaska 
trädde inför konferensens trustee- denna handling av pastor 0. R. 
nämnd i ett annat ärende d. 30 Karlström, under omständighe-

L f. k · Al k . 0 t . J. uli Nämnden som hört talas terna, icke gillas av vår kyrka, ax 1s ·et 1 as ·a 1 ar ros · ' .. . 
bl . cl · . · h. 0111 händelsen bad pastor Karl- utan bestamt strider mot dennas 

1 et mmsta 1 prov111sens 1- , • • cl .. f"" 
· T.ll •tt · l' h cl ström om en förklanng. Han ande och praktik, och ar or stona. i m1 en av JU i a e . .. .. k 0 •• 

bl 1 800 000 l f cl k t uppmanades vid tillfället av härmed brannmar ·es sasom ovar-ott . . a or pac a s. . . _ . . . . · - I konferensens president och andra dig en luthersk pastor. 
synes den tappre amiralen tro att' att göra ett uttalan~e i tid~_ings- Seattle, Wash., 7 aug. 1931. 
brinnande krig står för dörren, pressen, som publicerat langre Fast. N. vVm. Anderson, 
fast ordinärt folk inte har en artiklar om arenabröllopet, att Fast. P. H. Nordlan~er, 
aning därom. han beklagade sin del i hela af- Past. C. G. Bloomqmst, 





SVERIGE-NYHETER 
MALMÖHUS LÄN 

Fisken på utdöende i Öresund. 
Dr. Gustaf Sjöstedt i Lund. som 
under de senaste åren bedrivit 
vissa undersökningar i Ö:resund, 
har nu framlagt resultatet där
av. Vattnet är i hög grad för
giftat och föroreningen har un
der de senaste decennierna till
tagit i oroväckande grad. Detta 
faktum tilldrar sig också en allt 
större uppmärksamhet från myn
digheternas sida. På sina stäl
len är föroreningen så stark att 
botten är täckt av ett lager av 
vissa svavelbakterier, varjämte 
även vätesvavla förekommer. -
Detta är naturligtvis mycket gif
tigt för bottenfaunan och för 
fiskarnas romkläckning. - Man 
kan gå ut ifrån att det i. flera fall 
är ren förgiftning som förorsa
kat den allt mindre fiskföre
komsten i Öresund. Botemedlet 

·är att söka i en allmän om
läggning av avloppsledningarna. 
så att fabriker och komm11ne1· 
lagligen förpliktas att oskadlig
göra sina avfallsprodukter. Ut
vecklingen pekar också dithän. 
Efter den rika tillgången under 
krigsåren har sillförekomsten 
varit stadd i ständigt a vtagancle 
och har i år enligt gamla fiska
res utsago varit sämre än pi't 
40 år. 

Livräddai;en omkom själv. -
Utanför hamnen i Skanör inträf
fade elen 19 juli en clrunknings
olycka. N ilgra badande flickor 
löpte fora att i elen starka sug
ningen i vattnet bli förela ut på 
djupet, varför cle anropade någ
ra andra badancle om hjälp. -
Några unga män, bland vilka 
befann sig 30-årige Emanuel Ot
tosson från Klågerup. skyndade 
till och lyckades hjälpa de nöd
ställda till stranden. Här märk
te man, att Ottosson saknades. 
Tydligen hade han själv fallit 
offer för sugningen i vattnet och 
gått till botten. Trots genast 
igångsatta efterforskningar, i 
vilka bl. a. lotspersonalen i Ska
nör deltog, lyckades man ej un
der dagens lopp återfinna elen 
drunknades kropp. 

* * * 
NORRBOTTENS LÄN 

N orrskensflammans utgivare 
får fängelse. Svea hovrätt har 
fastställt Luleit rådhusrätts ut
slag på åtal, som förordnats av 
J. K. döma ansvariga utgivaren 
av N orrskensfalmman, journalis-
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ten J. E. Holmberg, till en 
nacls fängelse för brott 
tryckfrihetsförordningen. 

må-I Utan:ör det lilla rö:~a torpet - Dä a tretton år sen dä här I 
mot I uppe pa backen ovanfor skogs- skrevs nu du mor, sade Johan 

hryn~t s;1tto .. t~rparn ~ch .. h~~1s och veckla~le ihop p~pp.e.'.·et. Tret
h:1~.t1 u p.l tra'..1appan vid koks1.1-

1 

tm; hela ar sen da dar stock
gangen och vantade. hu1msherrskapet 1:i111 n a de lille 

* * * 
SKARABORGS LÄN 

Olycks1'.kott dler ej? D;i en 
1.rupp viirnpliktiga vicl T. 2 i 
Skövde under befäl av löjtnant 
S. Svensson elen 14 juli övade 
sig på karbin med blindpatroner 
blev löjtnant Svensson skjuten i 
båda knäna. Ett skarpt skott 
hade på något sätt inkommit 
bland blindpatronerna. - Huru 
detta hade kunnat ske och hur 
olyckan i övrigt har tillgått, är 
under utredning. Läkaren på 
garnisonssjuklmset meddelar, att 
utsikter finnas för löjtnant 
Svenssons fulla återställande. 

* * * 
V ÄRM LANDS LÄN 

Det \·ar kanske inte riktige rätt La-,se i vi'ira händer. A dä här 
att kalla Johan Anderson för papperet stå1' sej' nock ... 
torpare, men för det första het- Johans hustru slog avvärjande 
te stället Backtorpet och för det ifran sig med sin magra hand. 
andra var Johan, då han för Stockholmsherrskapet, ja. 
trettio frr sedan kom hit, en sade hon häftigt. Nu ä dä fjor
verkligt både liten och fattig tom dar i morron sen den där 
torpa1·e. S~t snart han flyttat in fina frun, som kallar sej Lasses 
fick han alltså heta Johan på tor- mor, var här i'1 gjorde oss be
pet och sedan var detta befäst redda pi'1 att vi måste lämna bar
för evärclerliga tider. Om Jo- net ifrån oss. Å i morgon kom
han flyttat in i ett slott skulle mer hon igen å har mannen mä 
han fått heta Johan på torpet. sej, å då ska Lars. vår lille käre 

Annars må ni inte tro att Jo- Lars, lämna oss å följa mä dom 
han Andersson och hans hustru där människorna, som han inte 
voro några vanliga torpare fast ens känner eller hört talas om 
de bodde på Backtorpet. Under förr. Ä sådant råttvist, Johan 
de många åren hade de båda en- du? 
samma månniskorna brukat upp Torparn stirrade rakt framför 
jorden och tagit vara på möjlig- sig med händerna slött och vil
heterna så väl, att Backtorpet jelöst nerstuckna i byxfickorna. 
var likgott med vilket småhem- - R~lttvist, svarade han hjälp
man som helst i byn. Han hade löst, nä, dn mor, men vi kan inte 
visserligen bara fyra kor, men hehi\lla harnet mä våld heller. 
det var hans stolthet att veta. Eljest vet du väl att ja känner 

ståltrådslina och en I att sådana djur kunde inte ens cfä lika hftrt som du, å skulle 
den största bonden i byn visa gärna ge allt jag iiger å har för 
upp. Det var likadant allt, bå- ;'\ få behålla pojken. 

Chaufför dödad vid timmer· 
lastning. Den 16 juli inträffade 
en svår olycka vid Katrinefors. 
Chauffören C. Ek från Gull
spång, vilken med egen bi vlerk
ställde timmertransporter, hade 
kört rfam timmer, som avlasta
des med en travers. Hiirnnder 
brast en 
stock träffade Ek, som fick rygg
raden avslagen. Skadorna Yoro 
så svåra, att Ek avled två dagar 
senare. Han var 27 år gammal 
och bördig från Södra Rftcla. 

de utom- och inomhus i Back- Gumman reste sig upp och 
torpet, allt var rejält, välansat började g!1 fram och fiter på 
och ordentligt. Johans åkerhi- g1'irclsplanen, ett rov för oro och 

* * * 
VÄSTERBOTTENS LÄN 

Återfunnen 1efter sju år. Jfar
förliclen gjordes i Bjurholm un
der en lantmäteriförriittning ett 
fynd i Dagersnäs. l skogen hit
tades liket av en mansperson. En 
del av hans kläder torde göra det 
möjligt att ide11tifiera den döde. 
Man tror att fyndet härrör sig 
fr?in en 40-årig· man, Jakohsson 
fdn Balfors i Bjurholm, som för 
sju år sedan försvann utan att 
han kunde återfinnas. 

tar voro inte stora, men i b~ista 

kultur, husen vmo heller inte 
stora, men väl underhiillna och 
rymde gott det som behövdes. 
Och bakom all denna ordning 
och mönsterskötsel satt ] ohan 
rnecl ett tryggt sparbankskonto 
bakom ryggen. Han hade alltid 
resonerat som si't, att det var 
bättre att yara en hederlig tor
pare ån en utfattig herrgärds
patron. och det kunde han då ha 
rått i, 

Men Johan på Backtorpet och 
hans hustru Emma hade redan 

* * * 1 Jagt ner sitt livs krafter i arbete 
v~~TERNORRI:ANDS L~N I och mödor. innan de nätt den 

Dodsolycka på Ange bangard. ltwna ställnmrr de nu hade. Jo-
"' b 

Under vagnsväxling på bangår- han var sextiofem år och Emma 
den i Ånge råkade trafikbiträdet tre år yngre. De hade god häl
V. E. Öclmark bli svårt klämd sa, men tröttheten började i alla 
mellan ett par buffertar. Han fall sf1 småningom taga ut sin 
fördes till lasarettet i Sundsvall. rätt. Gråa oc:1 hoptorkade sut
men avled på vägen dit. Han to de på kökstrappan sida vid si-
var född 1888 och gift. da denna liirdagskvälJ och lyss-

* * * nacle till skramlet av koskållan 
och den hojtande gossrösten bor
ta ifrån skogsleclct. 

- Dä hörs då när han kom
mer, Lars vf1ran, sade Johan 
med ett gott smil i skäggstub-
ben. · 

- Lars våran. ja, vi'1ran ... 
Det var hustrun som uppre

pade dessa orden, samtidigt som 
hon satte händerna för ansiktet 

ängslan. 
- Har du lagt märke till, sa

de hon .och stannade framför 
Johan, att Lars, ända sen den fi
na frun va här, har gått å sett 
besynnerlig ut. Den där männi
skan forsölde locka honom åt 
sej på alla vis. 

- Den här fina bilen kommer 
du att få lika i, Lars, sa hon. 
A sen kanske du får fara dej kö

ra den själv. 
- Ah. elen förskråckliga män

niskan! Dä ä ju inte hennes poj
ke, då ä ju min pojke, vår Lars, 
dä ä ju vi, som fostrat upp ho

nom ... 
Åter satte hon händerna för 

ansiktet och började gråta. 
- Ack, Johan, när dom där 

människorna kommer å hämtar 
Lars i morron så känner ja att 
ja inte har styrka att leva över 
detta, sade hon under det att 
hela hennes magra kropp skaka
de av snyftningar. 

- Så, sf1 du mor, försökte Jo
han i det han klämde sönder en 
tår mellan de tri)tta ögonlocken. 
Kanske Lars inte vill. 

loppet ri.ir sig om 90,000 kr. Dir. och föll in i en serie tysta, ska
Hemlin har i förhör hos polisen kancle snyftningar. 
erkänt förskingringen. Johan vände sig mot henne 

öSTE.RGöTLANDS LÄN 
Polisanmälan om förskingring 
Norrköping. Ryktena om en 

större försking-ring yjc] en firma 
i Norrköping ha nu besannats. i 
det att poli:canmälan ingivits. 
Firman ~ir A.-H. Gustaf Johans
son & Co., som handlar med ko
lonialvaror i Norrköping. Den 
skyldige iir firmans verkställande 
direktör Sven Ivar Hemlin. Be-

- Vill. Åh, du må tro. Såg 
du inte härom sisten hur Lasse 
hade satt di gamla skottkärre
hjulet pi'1. vagnskärran å lekte 
hil neråt backen. Han tänkte 
förstås på den fina bilen hans 
mor ... ja menar d~i. diir frun
timret, hade lovat honorn ftka i. 

Johan ville svara något, men 
avbröts i samma ögonblick av en 
sjungande stämma, som ropade 
nere från backslänten: 

Barnamörde:rska. Den 16 iuli med en hjälplös rörelse. 
häktades av staclsfiskalen i MJöl- - Sesft. ä! dä färdigt nu igen, 
by för barnamord Ag-nes Maria sade han med en trött suck. Va 
Johansson från Långstorp i Mjöl- hjälper lipa i den här saken, men 
by. Den häktade har erkänt, att se fruntimmer ... 

- Far du - mor, hallå där 
uppe, ha ni då alldeles glömt låg
ga ner stättan i dag! 

Torparen och hans hustru 
ryckte till som om de vaknat 
upp ur en dröm vid den ldin
gancle gossrösten och det ly.stc 
till i ögonen pi't dem av glädje. 

hon den 12 juli 1929 fött ett Han reste sig upp ifrån trapp
barn som hon sedan kvävt och steget och rände ner händerna i 
bränt upp. Samma i\r i novem- byxfickorna med en bister min. 
ber månad slog hon kokhett vat- Musklerna i hans magra ansikte 
ten över sitt andra, ett och ett arbetade och rörde sig, precis 

. . halvt år gamla flickebarn, vilket som om han ansträngt sig att 

KUNiGTSrHedJOe Klass till Sverige avled av skadorna efter ett par bita ihop tänderna mot en fram-

STOR PRISNED
SÄTTNING - Far du - mor! 

Å!h vad det kändes gott! 
Halvspringancle över gårdspla-LM och $9·5 50 1 S .. l . .. 1 .. 1 GRIPSHOLM ,. lagar. amvetskval ha senare tranganc e mre rare se aven ian. 

DROTTNINGHOLM ...... $ ?1:ivit henne att anförtro brottet .. Hustrun tog händerna från an-93 at annan person, och så små.ning- siktet och sade: 

fuo~hRet~;bii]ett--l :~: ;;:~~:d~:'.nähn tH1 pofacn vi h~~r::,!å l~~t ä::;' p•ppocet, 

Till Sverige och tillbaka till \ FOSTERSONEN Amerika i tredje klass ( __ Men i samma nu gick han i 
alla fall in, låste upp byrån och 

KUNGSHOLM och $} 5} 
GRIPSHOLM ........... . 

DROTTNING- $148 
HOLM ..................... . 

GRIPSHOLM ............. 19 Aug. 
KUNGSHOLM ........... 29 Aug. 
DROTTNINGHOLM ....... 8 Sept. 
GRIPSHOLM ............ 16 Sept. 
KUNGSHOLM ........... 26 Sept. 
DROTTNINGHOLM ......•. 3 Okt. 
GR!PSHOLM ........•.... 13 Okt. 

.ll.terresan från Sverige kan ske när 
som helst inom två år. _ ..... ____ .,,,,,~ 

För vidare upplysningar, beställ· 
ningar av hyttplats. biträde vid ut· 

Den ljusa gossrösten drillade 
och sjöng så ekot höll knappast 
på att hinna med i den lyhörda 
kvällen. Allt närmare och när
mare hördes sången bortifrån 
elen gamla kostigen, som från 
skogen ledde rakt ut till stättan 
nedanför torpet. Det livsglada 
hojtandet blandades då och då 
med en koskällas melankoliska 
plocktoner, allt eftersom ynglin
gen jagade på kossorna el.ler lät 
dem slöa på vägen. 

fä_rdande av n_ödig~- pap_per, etc., hän-I - Plock, plock, plockplock, lät 
vanae man sig tlll narmaste agent .. f.. · 

1
-.. 1. ·· 0 

för linjen eller till skallan or att p ots 1gt overga 
SWEDISH AMERICAN LINE till en skramlande serie av has-
209 Whlte Bldg., 4th &. Union, Seattle tiga kläppslag, tydligt bevisande 
Hedberg Bros., 508% So. Hth; John att den .sjungande nu satt riktig 
Soley, 306 Fidelity Bldg., F. C. Hew- f o .. Il k 

son, 903 Pacific Avenue, Tacoma. art pa sa s ·apet. 

kom ut igen med ett veckat, gul
nat papper i handen, som han 
ställde sig framför hustrun och 
vecklade upp och började läsa i 
små, osammanhängande satser. 
Johan upprepade endast det vik
tigaste. 

. . . mot en årlig summa av 
kronor ... till hans fyllt fjorton 
år . . . Skulle föräldrarna efter 
denna tid göra anspråk därpå, 
vore det deras lagliga rätt att 
hämta gossen och hava då fos
terföräldrarna avsagt sig alla an
språk och frias från allt ansvar 
gent emot nämnde gosse, o. s. v. 
Undertecknat av Johan And~rs
son och hans hustru Emma och 
bevittnat av tvänne vittnen ... 

nen kappades de gamla om att 
skynda fram och skyttla ner 
stättan. 

Nere i backen kom kavalkaden, 
först skällkon tung och fet och 
blank, sen de tre andra korna i 
rad med niclrnnde huvuden, och 
sist Lars, brunbarkad, barfota 
och barbent och med en lång 
vidja i handen. 

Det var en storväxt, vacker 
fjortonåring, frisk och svällan
de av liv. Han visslade och 
sjöng om vartannat under det att 
han lät vidjan vina i luften me
dan korna makligt lyfte benen 
över nedersta slån i stättan. 

- Dom va långt borta i kväll 
må 1 tro, sade han till de gam
la, som hängde vid gossen med 
ängsliga och kårlek shungriga 
6gcn. ~:\nd:::. b6rt ve !{ä11myrP.n, 

Så gick han fram till brunnen, 
vägde upp ett ämbar friskt vat
ten, satte munnen till kanten och 

(Forts. å sid. 6) 
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• 0 111 men det är kvalite
ten inne i paketet, som 
betyder mest. 
Naturligtvis packa vi OLD GOLDS i ett 
lufttätt, bakterieskyddande paket. 

Lika naturligt, när vi erbjuda Eder en 
BÄTTRE cigarett, önska vi att den når 
Edra läppar fabriksfärsk, utan någon 
förlust av dess verkliga fuktighet eller 
vällukt. 

Emellertid, Ni röker ju inte paketet. Det 
är det som är inne i paketet, som betyder 
mest. 

När Ni röker OLD GOLD, röker Ni icke 
endast en färsk cigarett, men en cigarett 
tillverkad av REN TOBAK, fri från ko
riander och andra oljiga, konstgjorda 
aromer, vilka förbrännas till ångor, som 
skämma andedräkten och fläcka tän
derna. 
"Håll Eder kysstäck med OLD GOLDS" 

är icke något tomt prat, ty OLD GOLDS 
rena, solmognade, naturligt välsmakan
de tobak lämnar ej någon motbjudande 
odör varken i Eder andedräkt, Edra klä
der eller Edra rum. 

3 

' 

Ej hostning .. 
I. en vagnslast en 

© P. Lorillanl Co., Inc. 

ALLTID 

SOM HONUNG FÖR ER STRUPE 

• 
Inga konstgjorda aromer, som skämma 
andedräkten eller fläcka tänderna. 
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N o t i s e r och nyhetsmeddelanden 
.om vad som händer och sker bland 
landsmännen uppskattas av oss och 
införas beredvilligt i dessa spalter. 
På grund av förekommen anledning 
önska vi upplysa att det naturligt· 
vis sker kostnadsfritt och med vårt 
tack. Skriv särskilt namn och adres
ser tydligt, ty felaktig uppgift är 
värre än ingen sådan.-Red. 

Valhalla nyheter. Med tanke 

Sätt edra sparpängar i verksamhe 
med 6 pct. vinst i "preferred certifi 
cates" i Bratrnd Mortgage & Realty 
Corporation, 954 Commerce St. 

* * * 
Avliden advokat. Maurice 

T ,anghorne, en av Tacomas mest 
bemärkta advokater, avled i lör
dags efter några mAnaders li
dande av hjärtfel. Langhorne ha-

1 

.PUGET SOUND POSTEN 

ARROW 
BROADCLOTHS 

Arrow Trump at $1.95 
Arrow Paddock, $2.50 

in white and in smart colors. 

olja över dei arealer, som täckas 
av stillastående vatten och som 
utgöra de närgångna parasiter
nas utkläckningsgrund. 

* * * 
Pastor Erne•s.t G. Svenson, som 

under de senaste par, tre veckor
na åtnjutit sommarsemester, har 
nu återkommit hem och återgår 
till ledningen av yerksamheten i 
Första Luth. kyrkan med början 
vid fönhidclagsgudstjänsten nu 
på söndag. 

* * * 
Planerna för Cle Elum konst

bevattningsprojektet ha nu upp
. gjorts genom överenskommelse 
I mellan den federala regeringen 

Äktenskapets fördelar 

Kalle Rosenblom, 45 år och 
nygift, möter en gammal ung
karlsvän. Viinnen : 

- J asså, du har gått och gift 
dig på gamla dar. 

- Ja, det var så besyärJigt att 
vara ungkarl. Aldrig hade man 
i ordning, än fattades knappar i 
kläderna, än v;ir det hål på 
strumporna. 

- Och nu då? 
- Jo, nu har jag fått lära mej 

bi'tde att stoppa strumpor och sy 
knappar. 

Äkta danskt smör och kärn
mjölk i Crystal Creamery, Crys
tal Palace Market. 

5 

- Fri undersökning. öppet kv:;::1 

DR. WM. NIPPOLT 
TANDLÄKARE 

Tandutdragning $1.00 
So. 11th & K B'way 1831 

(Over McMillan's Drng Store) 

! j P.~~~~~ö~.~~!~!ttt. I Ni kan alltid vara viss om acku! ratess och redbart bemötande av i de bolag jag representerar. 

> FRANK EKBERG 
~ lnsurance, Notary Public C 

1 939 Commerce St. Tacoma C 
·----------~-~ 

på dcu stundancle vinterns, åt
minstone nu till synes bistra ti
der, al!orduar Valhallas social
komite en s. k. "benefit clance" 
·den 12te september. Alla med
verkande donera vid detta tillfäl
le :-;itt arhete, och inkomsterna i 
sin helhet til.Jfalla en av Valhalla 
föreningen förvaltad fond. vil
ken under elen stundande vinter
säsongen skall fördelas bland 
nödställda landsmän. 

de prakitserat lagfarenhet i Ta
coma i 24 år och innehade un

der tiden prosecuting attorney 
ämbetet ett par terminer och an
dra viktiga uppdrag. Han var/ 
ett par år president i statens ju
rist association, och vid ett till
fälle erhj11cle11 säte i statens h?ig
sta domstol men avböjde anbu
det. Han var född i Tennessee, 

I 
och statsstyrelsen. Konstruktio-

nen av den proponerade clammen I~~~~~~~~~~~~~~~~ I Över Yakima . floden beräknas 
komma att kosta $3,500,000. Ar
betet som skall pi'tbCirjas si'1 snart 
anläggningskontraktet 11 n cl e r
tecknats, kommer att sysselsätta 
ungefär 500 man ett par i'irs tid. 

Try the 

Hillcrest Meat Market 
1214 So. K St.-Main3490 

FREE DELIVERY 

Service Always Our Motto 

- Den 19de september firar 
föreningen den 25te årsdagen av 
Valhalla Temples invigning. Ett 
u tomord en tligt gott p r o g r a m 

kommer cm att presteras. 
- För någon av dagarne i för

sta hälften av oktober planeras 
·en "all-svensk" soare. Den fi
nanciclla behfdlningen frl1n den
na skall, i likhet med elen först
nämnda, gå till välgörande ända-
111ål. Arrangemanget med soa
ren iir lagt i vår välkände lands
man Mr. Martin Carlsons hän
der. och han har allaredan lovat 
att då giva våt· svenska publik 
en överraskning. Vidare därom 
i ett senare nummer av Puget 
:Souncl Posten. 

* * * 

1869, kom till vVashington 1891 , . . _ . . 
. , 1901 :rr f I (,·uaranteed for Pe1 manent F1t och till 1 acoma . r an e - . _ , 

. · ., Don t take chances. Get your 

Arrow Sanforized-Shrunk 

* * * treleves av sonen Chfford, aven-' . ~ . · 
1 cl kf .. ! currect s1ze; Collars w!ll never Pastor 0 R Karlström vi l-e es sa - orare. . . . · . . • 

* * * bind; sleeves w!ll never cl1111b ken de senaste tre åren varit pa-
"Flygande doktor" på Tacoma -or you get your money back stor vid elen svenska lutherska 

hesök. flen;irnningen tillkom mer Just unpacke_cl-ready for församlingen i Vancouver, Il. C., 
med rätta Dr. John Drock från yonr summer wardrobe. Only tillträdde förra veckan åter sin 
Kansas Citv, ty: han hidler Arrow Shirb havc Arrow befattnino- som föreståndare för 

• . b 

världsrekordet för stadig flyg- Collars. den lutherska Compass missio-
ning varje dag i f1ret. Han har nen i Seattle. Kort före flytt-

flugit landet nmt 6~3 dagar å DICKSON BROS. ningen från ;ra_ncouver hade 1:,a-
rad och clarunder tillryggalagt stor K. en trak1g erfarenhet dar-
300,000 mil. I-Ian åtföljes av ett I CQ. stäcles. Vid en "walkathon," d. 
par affa:svä'.mer frå'.1. sin ,he:n- 1134 Pacific Ave. ä. en ;Jags Maratho1: da1;s, :ned 
stad. Pa vanskapsv1s1len 1 1. a- en skaclelysten publik pa cirka 
coma m.eclförde han helsningar 10 .. 000 personer, sammanvigde 
och brev fdm mayorn och andra för 14 fir sedan. Han var med- pastorn ett uttröttat par och 
myndigheter i _:za1-~sas City. Han lem i Longshoremen's Union. blev därför .. suspenderad so~1 vig
uppvaktades harstades av May?r _ Mrs. Nellie G. Lundberg selförrättare av ve cl er boran~e 
Tennent och delegerade fran avled i fredags i familjehemmet myndigheter. Men pastorn pa-
hanclelskammaren. vid N orth M;son ave. Hon var står, att han icke visste vad slags 

* * * 1 'Il "Il . I t cl 0 h ent 
Sågverk återuppby.gges. Ar-

betet med återuppbyggande av 
Mountain Lum ber Co.s sågverk. 
som ödelades av eldsvåda den 9 

49 ;1r gammal och har varit bo- tI sta nmg c e var, a an s 
satt 24 är i Tacoma. Hon efter- på. kvällen anmodats att komma 
leves av sin make arkitekten C och förrätta vigseln, utan trodde 
F. \;v'. Lundberg samt sönerna det vara ett vanligt bröllop: På 

. .. . .. juli, startades förra veckan och 
troligen att godkanna forslaget. kommer att bliva fullbordat i de-

Spårvägsbolaget har trätt i un
·<lerhanclling med stadens elektri
<:itets-clepartement och gjort ett 
-anbud på köp av elektrisk ener
gi till ett belopp på cirka $100,-
000 om året. Counciln kommer Glen och Burke. denna grund blev suspendermgen 

* * * omedelbart upphåvcl. 

Bolagets ma1~ag~.r Cu:·tis Bill sä- cember, tillkännager manager R. ,.· _10-åring begå: ~ord. H_erhert 
ger, att spnrvagsdnften kunde Sharp. Förlusten uppskattades N1cholls, en 10-ang gosse 1 Aso
betydligt förbättras genom den- till $100000. Anläo-o-ning·en kom- tin, Wash., ihjälsköt härom da-

• ' 00 ..,. • "' 
na anorclmng. mer 'att återuppföras i modern gen shenff John Vonne11. dn 

* * * 
Färsk kärnmjölk, - antingen 

ett glas eller en gallon i Cry
stal Creamery, Crystal Palace 
Market.-(Aclv.) * *• * stil, hava en kap~citet av 100.000 de_:rne skulle arrestera honom för 

Mot Tacoma skoldisfriktet in- fot om dagen och· sysselsätta en stold. Med laddad revolver ha- * * * 
1eddes förra veckan rättegång för arbetsstyrka på 60 man. de gossen gömt sig i en lada Andrew Ringseth nu mäster-
utbekommande av $75,000 skade- * * * bakom några höbuntar, och då skr'äddare hos Hy Mandles. Den 
stånd i följd av ett olycksfall i Bland skadade i autoolyckor i sheriffen inträdde träffades han populäre skandinaviske skrädda-
Mason skolans gymnastiksal. Vid söndags märktes c. D. Henrick- av skottet och nedföll död. 10- remästaren Andrew Ringset, som 
ett hopp frfrn trampolin råkade son vid So. Division Lane, Carl åringen har anklagats för mord i 6 års tid förestått skrädderiet 
han störta till golvet och blev Ahlgren i Midland och 13-åriga i _första graden, ;iiket betyder hos firman Lundquist-Lilly, har 
så svårt skadad i höften att hans Ruth Peterson dotter till Mr. dodsstraff. Men mget barn har i dagarne anknutit sin verksam
ena sida är totalt förlamad. R~it- och Mrs. Osc;r Peterson vid ännu avrättats här i staten och het till kläcleshandlarefirman Hy 
tegången har inletts av gossens Cushman avenue. Alla de ska- troligen får han en mildare dom. Mandlcs, 948 Pacific ave. Mr. 
moder, som beskyller distriktet dade ledo av arm- eller benbrott, Gossen beskrives som läraktig Ringseth kan se tillbaka på en 
för försumlighet i det ingen lä- men ingen av dem tillfogades men okynnig. Han har förut 29-årig framgångsrik verksamhet 
rare var närvarande vid gymna- allvarsamma kontusioner. varit intagen i reformanstalt. i Tacoma. Hans hem är i 1940 
stikövningen. * * * * * * So. Sprague street. I alla dessa 

* * * I utgiftsstaben, som eounty Drunkning·solycka. Sönner av år har Mr. Ringseth stått i in-
Undflyende en; bandit räddade commissioners proponera för nä- Norges distriktloge hade i sön- tim kontakt med landsmännen 

Harolcl M. Larson med knapp sta i'1r, bestämmes anslaget för dags picnic i Vasa park vid Lake och vunnit en stor krets vänner 
11öd livet i söndags natt, då han· countv hospitalet till $155,041 Samrnamish. Dagens fröjd blev och gynnare. När man köper en 
på hemvägen från ett bröllop och fiJr county farmen till $42,- förhytt i sorgestämning då en kostym kläder från den firma 
blev överfallen av en rånare, 533. Detta är en reduktion av av deltagarne, John Wullurn, clär Ringseth är anställd, kan 
som med revolver i hand sökte cirka $3,000 mot innevarande års från Everett, satte livet till vid man vara viss på att den blir 
hoppa upp på fotsteget til'. han~ bevillning för vardera institutio- badning. Ett 100-tal simentnsi- välsittande, och hans ri'ld vad ty-
auto. Larson satte maskmen 1 nen aster hade samlats vid baclplat- o-er ano·är är värt att tae-a i akt. • - b b ._, 

full gång, varpå banditen avlos- * * * sen, och i elen stora mängden Det säger sig självt att Mr. 
sade två skott, av vilka ett I en motorcykel-krasch på Ya- var det först ingen som saknade Ringseth i sin nya anst,ällning 
snuddade vid L :s arm, tillfogan- kima avenue blev 25-årige \;v'il- den förolyckade. När det upp- skall med nöje mottaga besök av 
·de endast en lindrig blessyr. Tre liarn vVelch livsfarligt skadad i dagades att han försvunnit, var landsmännen. Firman har ett 
vänner ;;om åkte med Larson måndags, då han kolliderade med det redan för sent att rädda ho- nytt rikhaltigt lager av kostymer 
blevo oskadade. en auto körd av H. vV. Dryan. nom; vattnet där han dök är och herrekiperingsartiklar samt 

* * * \V. fick huvudskålen bräckt uch 1' 25 fot djupt och på grund av ett särdeles stort urval av hat-
Sunrise P,ark ~~risad. Kon- blev invärtes skadad. Polisen bristen på livräddningsattiralj tar. Kostymerna variera i pris 

.gressmanna konuten, som ut- håller honom ansvarig för olyc- tog det allt för länge innan man från $25.00 till $45.00, alla med 

.sänts for .att ins\)ek:era ocl:. göra kan i det han ~tkte fram med ens kunde finna elen drunknades jtvå par byxor, och hattar finnas I 
förs 1ag t!ll hev11ln111gar for de hänsynslös fart. B[1cle motorcy- kropp. Den förolyckade var från 1 från $3.85 upp till $10. När ni 
natiunella parksystemens utveck- keln och auton hlevo totalt ram- Tronclhjem, 20 år gammal och är nere i staden för uppköp, titta 
ling·. besökte forra veckan Mt. ponerade. ogift,. samt efterlämnar släktin- då in hos Hy Manclles och fråga 
Tacoma och den nya Sunrise par- * * * gar i Everett och 4 syskon i efter Mr. Ringseth. (*) 
ken. Den senare blev isynnerhet Dödsfall. Andrew Gunclerson, Norge. Skarp kritik har riktats * * * 
beprisad för sin. naturskönhet, 61 i'ir gammal, avled i måndags i mot styrelsen för parken, som 

1 
Ungkarlar, se hit! När ni be

och komiten uttryckte sin avsikt sitt hem vid South L street. uraktlåtit att ens anstiilla kom- höver hjiilp med klädestvätt, re-
.all f,:·;rurda liberala anslag. Gunclerson har under ett trettio- petent vaktman eller tillhanda- parationer o. s. v. hör ni hänvän-

* * * tal år varit fL>rhunclen med spltr- hålla livrädclningsattiralj av nå- cla er till 1405 So. K st. Vi be-
Drunkningsolycka. Sex - åriga viigssystemet och innehavt en el- got som helst slag. En upp fin- höva arbete och lova det utfört 

.Franccs N ichols, dotter till lVlr. ler annan förtroendepost i dess ningsrik Tacoma norrman lycka- billigt och gott. (*) 
och l\lrs. Geo. _Nic~10ls i Gig Har- ~jänst, samt __ var. i_ fler~:. i'ir su1:er- des av ett stycke järns_krot for- ( .. . .. 
bur omkom i tisdags genom 111tendent for ltmen over t1cle- ma en dragg, varmed !Il~et slut- Effektivt forslag? 
drunkning. Med några kamrater landet. Han var omtyckt av Jigen upphämtades. - Jag har prövat på allt under 
lekte hun på varvet och råkade kamrater och förmän och hade * * * solen för att få honom att fria 
dänid falla i vattnet och fördes en stor krets av vänner i synner- Myggsvärmarne äro så täta till mig. 
bort av den strida tid vatten- het bland skandinaviska lands- och talrika pr1 ticlelandet att de - Varför inte prövat något 
ström men. Ett par gossar kas- mån. Han efterleves av hustrun utgöra en verklig- landsplåga i under månen? 
tacle :sig i vattnet men hade all Mamie, två döttrar och bröderna angränsande distrikt. Även hö-I 
inöcb <Ltt 1·iidda :oig sjiilvr,. Fllc- Charies och N eis Gunderson. Be-1 ras idagomEli från foiket i Ivic-r Ingen fara. 
kans lik uppdraggades efter ~n gravningen förrättades från C. 0. Ki_nley hill clistr~ktet, .dit vinckn - Sl~y1:cla. er, cirkuslejonet h~r 
k_?rt stund. och, en pul.lmotor elit- Lynns kapell. 

0 

clnver mygg~n I :11ynacler floc-

1 

sprungit 111 1 ert hus. Er fru ar 
sancles fran 1 acoma, men den - John l\f. Johnson, 46 ar, av- kar. Helsovardsnamden har e- ensam hemma. 
drunknade kunde icke återv~ickas led i lördags å hospitalet. J. var mellertid redan startat utrot- - Nå - lejonet flr klara sig 
till liv. född i Finland, kom till Tacoma ningskrig genom att Htta gjuta bäst det kan. 

Ett 
0 a 

Raffinerad, hlirclsmält föda 
förorenar blodet, orsakar o
lust och trötthet samt si ut
ligen sjukdom. 

Använd _Bergmans Enkas 
Knäckebröd för två veckor, 
och Ni kommer att bliva 
övertygad om att det är lätt
smält och renande för syste
met, 

KL>p ett paket i dag. 

~ ...... --. ........ -..... I skandDaAkNskansk 

- · V AR LÖRDAG KVÄLL 
klockan 9 

FELLOWSHIP HALL 
Nya Masonic Temple 

2nd och St. Helens 
Mest moderna danssal i staden 

med avkylningssystem. 
) Utmärkt orkestermusik .......................... 

il 
I DE MÅNGA ÅR 
vi ha bedrivit denna 

affärsverksamhet, ha 

vi lärt att betjäna 

våra kunder till de

ras fulla belåten het. 

Dessa års erfaren

het är av största vär

de för både oss och 

våra k u n cl e r allt 

[1 framgent. Vår firma 
/, 
•' 

etablerades 1905. 

C.O.LYNN CO. 
MORTUARY 

'0istinctive Gfuneral Service 
'Plwne•'Main 7745 

717 TACOMA AVE. ., 

~ Till "SNOWDRIFT" i för all slags skandinavisk mat. 

~ Olaf Schei, Ägare 
11918 Westlake Ave. Seattle 
c,._ ............. ......, ................................ ,,,.... ....... .,.,......,., 

THE V ALHALLA 
Fonntain Ice Cream and I.runch, 
Soft Drinks, Beer on Draught, 
Candies, Tobacco, Cigars, etc. 
Gladt bemötande och vänlig in· ' 
bjudan till vära landsmän. 

-

~ Anderson & Hegglund ~ 
,,~~~ 

CHEVROLET 
Köp Eder nya Chevrolet frän 

Jack Sandell 

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

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

~ TACOMA TITLE 00, -

! ALMIN L. SWANSON 
Pree. och Mgr. 

"Abstracts of Tltle" och "Tltle 
lnsurance" 

~ Maln 2331 B<mkers Tr111st Bldg. 

Ed Sproules Butter Store 
1146 Pacific A venue 

Smör, Ost och Delika
tessvaror. 

) OLOF BULL ~ 
~ Violinist i 
)l CONCERT ENGAGEMENTS C 
l LEKTIONIDR PÅ VIOLIN C 
~ Bernice Building ~ .. ~~~ 
!""'.................................................................... 

GEO. J. WElLER 
SKRÄDDARE 

'l'naittnlng av nytt foder i damers 
kappor och herrars rockar 

1220 So, K St. Main 5638 
Hemstitching 

Grönsaksfrö och Trädgårds
redskap 

"MOHR HAS IT" 
Henry Mohr Hardware Co. 

1141 Broadway 

Phone: Office Mad. 3813-J-5 

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

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

GYNNA VARA 
ANNONSÖRER! 

unna de in kasseras? 
Om Ni skulle bliva tvungen att flytta, kunde Ni i så fall 

inkassera alla edra kvitton för inbetald hushyra? 

NATURLIGTVIS ICKE ! 

Men om Ni hade avbetalt samma belopp på ett eg;et 
hem, kunde Ni få Edra pängar tillbaka. Det är bäst Ni 
gör en början nu, att förskaffa Er eget hem! 

, 
s 

• • 
~~nr1at1 
............. ~""811P"Cillllll......-~"'ll!IVC!flill 

n --
1109 Pacific Avenue 

Home of the Thrifters-Where Savings Grow 

Il Il • • •• • • l!I •• 
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.~! ~~ · "'I Ruth b.~r .. sin söndagshatt .. i sade dö:,ren visade s~~ ~. dctsam~ ~va, skogen har slagit dig i bo- faller · .. det mig, .som om man 
1 ~ . handen for att skydda den for rna en aldre, undersats1g man 1 ior? med avsikt försummat plantorna. 

Ett. h • •• t . .. . g Id. trädgr.enarna.s omilda beröring, jägarrock, som vänligt hälsade Eva slog armarna om sin fars En liten elakhet _ det är ju så 
i 1 ar a a V U under det 

0 

h~n s~.rang oi_:ikring på de ~nländ~nde gäs:erna .. _ 
0 

kraftiga gestalt ~ch sa~e sakt~ = vanli~t. . 
'J som ett radiur for att an be- - Ni har icke vant har pa -Jag kunde icke lamna dig Froken Sttller föreslog nu, att 

Roman av IVAR EDHOR undra en blomma och än en vac- länge, herr postmästare! utropa- ensam med Anna, flärden därute man skulle bryta upp. 
~ ·· ~ ker buske. I fulla drag insöp de han leende, i det hans skar- hade förlorat all dragningskraft - Det är på hög tid att vi 

(Bemyndigad översättning) hon den kraftiga skogsluften, pa blick flyktigt vilade på Ruth. för mig efter mors död - och komma till B. 
mer än en gång tryckte hon an- Välkommen, fröken Still er! så, jag narras inte, skogen med - Jag kommer tidigt i mor
siktet mot någon välluktande - Vi ha med en inkvartering sina mörka ögon lockade mig gon och stannar ända till midcla-

(Forts.) _Nej, tvärtoin det förefaller b~1ske, men utstötte :lutligen ett åt er här, herr uppsyningsman, så löftesrikt, att jag blott kunde gen, sade Ruth till cle båda 
- Men ännu en sak, kära mig, som om jag icke skulle kun- !att klagor.op. 1?~ langa flätor- sade Kalisch skämtsamt och pc- finna vila och frid i den. systrarna. 

Ruth. Du får ej heller tala om na få ner en enda bit. Jag har. t~a ku~:de icke folJa henne~ has- kade på Ruth. Ruth visste icke, hur det kom -Åh, ni skall taga er en luft-
dina förhållanden; till exempel sovit så gott, kära Alice, och har t'.ga ro~elser och. fastnade i dess Det var ju mycket roligt - sig, men hon måste tänka på kur, fröken? sade Heilcla mycket 
att din styvfar var en vanlig till och med drömt _ f1~~-a kvistar. Altce måste därför var så god! jägmästaren, vars mörka, eldiga intresserad. 
krögare. Och i en sådan här li- ~Jaså, du har drömt? Dri h~~lpa henne orh lyckades snart Dolling öppnade tamburdörren ögon mycket väl kunde jämföras Ruth nickade. 
ten småstad har det mycket att måste du berätta mig det. Den h:._alpa henne och lycka~es sna.rt och lät sina gäster stiga in. Det med skogsögon. - Ja, det är rätt. Det iii häl-
ibetyda, hur man är klädd. första drömmen i ett främmande fl_~torna buro otve.tycliga .spar hemtrevliga rummet . med de ~Hur få vi kalla er? frågade sosamt att vara i skogen; jag 

- Men - jag har inte flera hus är alltid av betydelse. darav .. J?et b~eka, f~.na ansiktet ljusa möblerna och luftiga gar- Dolling artigt Ruth. tror, att man aldrig kan dö här. 
1däder, kära Alice.. -Tyvärr vet jag varken hur hade e~. fatt mmsta farg, .men de dinerna verkade högst ange- -Jag heter Ruth - Ruth Det hade varit en strålande 

- Inte flera? - Det var trå- den började eller slutade, ty jag bruna ~gonen lyste och tmdracle. nämt. vValclen. vacker dag. Solen sjönk just 
kigt. vaknade plötsligt. D'.: ~tral~cle som ~v ungdoms- . En ljus vacker flicka med - Ruth! Det är ett ovanligt purpurröd bakom skogstopparna. 

Alice såg fundersamt ned på - Det var skada. Men n[tgot glad)~, vilken on~flot hela ges~al- drömmande, blå ögon visade sig namn t utropade flickorna. l'.'1yggen lekte och dansade runt 
golvet, därefter sade hon vän- vet du nog? ten liksom ett forklarancle sktm- i rummet bredvid, och anblicken - Men det är vackert, sade omkring sällskapets huvuden. 
1iot · - Jo i'ag såg en svart lik- mer. av henne kom Ruth att stanna Eva - man måste ovillkorlig·en Hellda e-ick nåo-ra steo· före m"'d 

b . ' ' .._ ~ •.J b b .... 

- Nå ja, låt oss nu inte bry kista överhöljd med kransar bä- - Se dit, Alice, där elen där på tröskeln. tänka på Gamla testamentet. Ruth, och Alice följde långsamt 
våra hjärnor därmed; det få vi ras ut från hotellet, och det fö- dörren för in i huset! O, vilken - Min äldsta dotter, Eva, pre- Ruth, elen fromma svärdottern - efter med Kalisch. 
·nog tid till sedan. Vila nu litet reföll mig, som om min pappa trevlig smygväg det är. Den är s~.nt~ra:~e Doll~ng leende, - och hon blev mycket lycklig, ty hon 

0 

-·Hör ni den härliga fågel
forst, så skall jag väcka dig, då legat däri och skulle bäras till ju alldeles kringväxt av mur- har ar aven 111111 yngsta. var stam moder för det släkte, sangen? Vad den är underbart 
kaffet är färdigt. sitt sista vilorum. Gråtande och grön, vilken hänger som ett fly- Skogsuppvisningsmannen öpp- ifrån vilket Jesus härstammade. vacker! Det är som klockspeL 

Alice lämnade vänligt nickan- med tungt hjärta följde jag efter. gande lövverk från träd till träd. nacle köksdörren, och en kraftig, - I~uth Utter så mystiskt, sa- Fastän varje liten fägel sjunger 
·de sin kusin. Ruth var ensam. Då lyftes plötsligt locket på lik- - Den dörren för direkt in till ung flicka med sin fars bestäm- sade Anna. i det hon skyndade olika, är det ändå icke disharmo
Sakta låste hon dörren till rum- kistan och min fars hand pekade skog su.ppsyningsmannens mm, da drag steg i detsamma in. sig ut för att göra i ordning en niskt - var clet icke en gylling, 
met invid, som om hon fruktade på någon, som jag först icke förklarade Kalisch. Hon hälsade med naturlig grace förfriskning ;°it sina gäster. herr assessor? 
-varje buller, och i själva verket kunde se. Men då pappa åter - Det lilla huset ser ut som på de oväntade gästerna. En - Ja, det är sant, tillade Eva - Ni borde verkligen tidigt en 
genljöd minsta larm i de tomma vinkade åt mig, vände jag huvu- en saga - som Törnrosas för- ytterst ren bomullskliidning och och lutade sig mot Ruth. - Edra morgon gå genom skogen, frö-
rummen. det i den riktning, som hans fin- trollande slott! ett veckrikt hushållsf6rkläcle pas- ögon äro g·ditfullare än sjöjung- ken Walden, och se soluppgån-

-Anna, viskade hon med si- ger visade, och här såg jag nu Ruth klappade i händerna. sad"' utmärkt till hennes figur, frurnas brunn i Hertadalen. gen. Den som icke sett den 
na händer sammanknäppta, - en lång man, som sträckte ar- - Ja, mycket riktigt, Törn ro- som knappast var över medel- - Fröken Eva, jag har al- vackra anblicken, anar icke dess 
Anna, jag är i min mammas fö- marna mot mig - och jag sa - prinsen, som befriade hen- längd. Hon räckte vänligt le- drig sett vackrare ögon än era. trolska skönhet. Långsamt, helt 
<lelsestacl och i det hus, där hon sprang fram till honom. - Då ne, lär ocks!1 redan vara funnen, ende bftda händerna mot H.uth. Ruth var sfi förlägen, att hon lih1gsamt börja de mörka skug-
tillbragt sin barndom ! omfamnade han mig häftigt, sade en klangfull manlig röst - Jag heter Anna Dolling. sa- icke visste vad hon sade. gor, som nyss höjde elen oäncl-

Det var som om den djupa rö- tryckte mig till sitt bröst och helt nära Ruth. de hon enkelt. Eva såg hastigt på Kalisch och liga skogshelgeclomen i djupaste 
relsen överväldigat henne, men viskade så innerligt ömt: "Min Hon vände sig förvl111ad om. - 0, jag kommer att h~1lla Alice, vilka satt sig ned och iv- mörker vid det första svaga ske-
hon ryckte hastigt upp sig och ffnth !" Jag kände mig så glad Lfr ett tätt snår trädde assessor mycket av er. svarade Ruth och rigt talade med oppsyningsman- net vid horisonten, att sänka sig. 
gick fram till det blomstersmyc- och lycklig, att jag underligt nog Hellda skrattande fram, klädd i fattade hennes båda av arbetet nen, som stod framför dem. Liksom slöjor faller dimman från 
kade fönstret. Försiktigt böjde alldeles glömde pappas begrav- jaktdr~ikt och med bössa över hårda händer, - ty min syster - I mina ögon kan man läsa de höga trädkronorna, det är 
hon ~;ig- 11t genom det. ning. Plötsligt väcktes jag av axeln. heter Anna. allt, vad som rör sig inom mig, som om träd och buskar skyn-

-- De. tre sista fönstren till hö- en gäll röst nere på gatan. och - Det kallar jag minsann tur, - Ja, sedan vfir mors död har men edra ögon bliva med varje dacle att kasta av sig sitt natt-
ger voro pappas fönster - och därför lärde jag icke känna den fortfor han, - i dag måste en jag varit husmor här. Under det blick allt gåtfullare, därför ser liga dok för att v~irdigt kunna 
här i detta rum bodde mamma. man. som si't fast tryckte mig till god fe hava lett mot mig. Eva uppfostrades i Berlin av man hellre in i dem, ty det måste hälsa elen nya solen. Topp efter 
Härifrån utspann sig det band, sitt bjärta. Med en världsmans artighet pappas förnäma syster, fick jag vara ett obeskrivligt nöje att topp avtecknas så småningom 
som döden så grymt sönderslet. _Det var en högst märkvär- tog han av sig sin hatt. min uppfostran av vår härliga kunna lösa deras gntor. mot luften, som blir allt ljusare, 

Långsamt föllo några tårar dig dröm, sade Alice skrattande. _Fröken Walclen, får jag frå- skog _ därför är jag så stark Ruth teg. Hur kunde det och slutligen ligger hela vida 
a1ed 1>:°1. hennes händer. Förmodligen är du icke viclskep- ga, hur det står till efter för- och fast som en ek. komma sig, att Eva just sade skogen i majestätisk skönhet i 

- Där borta i Rudolf Walcleqs lig, ty den svarta likkistan bety- skräcl,elsen i går? Sk 0 g sup p sy ningsmannens det? För framtiden beslöt hon den unga dagens belysning. Och 
-rum bor assessor von Hellcla ~ der döden - på vem skulle han _Mycket bra! sade Ruth och ögon strålade av faderlig glädje. ·att icke låta någon se in i hen- strålande, omgiven av rosiga 
jag kommer nog att ofta se elit. väl vänta här? Säkerligen inte såg upp på honom. -Anna är vår husfru och sör- nes Ögon. skyar kommer liksom på en pur
Hur CJfta måste inte mamma ha på dig, ty jag har under tiden _Då har ni sluppit lyckligare jer för livets materiella goda, I detsamma kom Anna med en purfärgad vagn dagens drottning 
stått på denna plats - hur ofta jämte mamma gjort upp en stor- ·undan än jag, sade Hellda skäm- men Eva är vår goda genius och kaffebricka och en doftande äp- fn"tn öster. 
1näste de inte ha växlat blickar artad räddnings plan för dig. som tancle. _ Jag har haft en sömn- har övertagit de ideella sidorna pelkaka. Asses:>orn hade tagit av sig 
·och hälsningar t -- Pappa - pap- helt visst vinner ditt bi fall. Re- lös natt, det har värkt i alla lem- av hushållet. - Inte sant, röken Ruth, jag hatten och såg med ett egenclom
pa ! stammade Ruth ömt och dan i morgon skall din kur bör- mar, och jao· har låtit doktorn Den grova, bruna handen for behöver inte krusa er? sade An- ligt uttryck in i sin följeslagar-
sträckte båda armarna mot ho- ja. Jag skall gå med dig till grunclligt un~lersöka min leka- smekande över hans vackra na och fattade hennes hand. innas ansikte. 
tellfönstren, pappa, ditt barn ro- skogsuppsyningsman D o 11 in g, men, 0111 intet råkat ur led. barns ljuslockiga huvud. - Visst inte! Men jag har en Ruth såg förvånad på honom 
par på dig från elen plats, dit du som bor i skogen och säkerligen - Ämnar ni er redan ut på - Ja, jag vet, att hos er har bön till er - jag kan inte säga och sade sedan frimodigt: 
så ofta sett i längtan och kärlek. skall vänligt taga emot dig. Du jakt? frågade Kalisch, under det man det gott ,och därför för jag "ni" till er, ty då skulle ni inte - Jag· måste verkligen göra er 

En smärt man: kom i detsam- kan dagligen gå ditut och av Alice ordnade sin kusins präkti- till er min lilla kusin. Hon är heta Anna. Vill ni kalla mig avbön för något - sedan jag 
:ma fram till det öppna fönstret hjärtans lust dricka mjölk och ga men något rufsiga flätor. litet klen och skall dricka mjölk "du"? fick veta vem ni var och ert yr-
()Ch såg forskande upp på post- andas elen friska skogsluften. - Nej, jag skall ut på tjänst- och andas skogsluft. Vill ni be- - Mitt präktiga barn! utropa- ke, har jag oupphörligt frågat 
buset. Där k,an du fä rikligt av bftda göring, herr postmästare. Jag hrtlla henne, herr Dolling? de Anna och slog båda armarna mig: Hur kan denne man trivas 

Ruth sprang förskräckt tillba- slagen. Vad säger du om det, skall se över litet odlingsarbete, Skog suppsyningsmannen såg om elen irnga flickan. i skogen? 
ka och satte sig på sängkanten. Ruth? som utförts under min frånvaro. leende på Ruth. - Jag vill också vara med, sa- -Åh, ni trodde kanske först, 

- Månne det var ett gott - Jag tackar dig av hela mitt Jao· träffar noo· damerna sedan - Det få mina flickor avgöra, de Eva leende, - om jag än är att jag var en stads- och sa-
b - b 

<Omen? viskade hon. - Anna, hjärta och antager med g-Iädje hos Dollings? svarade han, - därvidlag har jag några år äldre än Anna, vill jag longshjälte? 
fortsatte hon därefter högt, An- ditt förslag, eftersom Anna vill Hellda såg med strålande ögon intet att säga. Vilja ni behf11la dock höra till ert förbund. Kan Ruth nickade jakande. 
na, jag känner, att du är hos det. på Ruths smärta gestalt, i det det bleka barnet? du hålla av mig ocksi'i, Ruth? - Då tog ni grundligt fel. Vis-
.mig i tankarna, som du lovade - --- han vände sig om för att gå. -- Ja, pappa, svarade Anna. Ruth kastade sig i Evas ar- sedigen har jag ännu något { 
tag din Ruth, i dina trogna ar- IL -Apropos t Herr Kalisch, vad - Se. där. elen största' auktori- mar, och Eva kysste henne ömt. mitt sätt från elen tiden - men 
rnar och skydda henne! På eftermiddagen följande dag har ni gjort med Scholz? Ni teten här i huset har talat - och - Det går minsann raskt, sade jag är ändå i grund och botten 

Hon lutade huvudet mot de gick Alice Stiller med sin kusin har väl avskedat honom? du. lilla Eva? uppsyningsmannen till Alice, på en känslomänniska, om jag·· än 
mjuka kuddarna, och överväldi- och postmästare Kalisch till cli- - Inte ännu, svarade postrnäs- Den smärta, blonda flickan vars panna ett lätt moln visade sällan tillstlir det. Litet poesi 
gad av trötthet somnade hon i striktet Dolling, vilket låg· ro- taren tvekande. kom nu närmare. och i det hon sig. måste finnas hos varje skogs-, 
J1ästa ögonblick. mantiskt gömt djupt inne i sko- - Då bör ni snart göra det, ty s;ig in i Ruths djupa, möi'ka Hon sneglade hastigt åt Ka- människa för att hon skall fatta 

Timme efter timme gick. So- get:i under jättehöga träd. Hun- karlen är oduglig till all tjänst- ögon, sade hon långsamt: lisch. men han betraktade med skogsensamhetens djup~ poesi, 
'len hade för länge sedan gått clraårig murgröna omslingrade gonng. - Ja, pappa, hon skall stanna, tydligt nöje elen intima grup- och om ni visste, vilka svårig
.ner bakom skogen på andra si- huset, och blott fönstren voro - Scholz har lovat upphöra att uch vi skola allesammans h~lla pen unga lickor, som ömsesidigt heter jag har haft att övervi11na 
tlan husraclen. fria från dessa girlander. Man supa och på det hela taget göra av henne. omfamnade varandra. för att få slå in på denna bana, 

Bagaren bredvid posthuset ha-j kunde tydligt se, att det kostat bot och bättring, men jag tror - Nå ja, då är det avgjort. - Ruth, sätt dig nu ned och så skulle ni otvivelaktigt få en 
<le just satt ut några p!ft tar med en hel del besvär att hålla ran- själv, att det är förspilld möda sade uppsyningsmannen skrat- drick ditt kaffe, vi måste snart bättre tanke om mig. Trots de 
·ny hakat bröd på gatan för att korna borta från de spegelblanka med honom. tancle. - flickorna ha genast va- bryta upp! många hinder, som min far och 
svalna och stod själv med upp- rutorna. Till och med dörrpos- - Det är nästan livsfarligt att rit på det klara med sitt omdö- Alices röst ljöd vid dessa ord min syster lade i vägen för mig, 
ka\,]ade skjortärmar i porten, och terna och träclgårdsstaketet hölj- åka med honom, och ni borde me. Ja, det är något som kvin- litet tillrättavisande. har jag varit trogen mitt första 
flyttacle sin mössa än till högra cles av det gröna bladnätet, un- verkligen söka förebygga en norna stå före oss uti, ty de kän- Det knackade p:0

1 dörren. beslut, och nu - jag tillstår 
.örat och än till det vänstra. cler det yppig·a, mörkgröna ran- större olycka, herr postmästare. na varandra vid försa ögonkas- -As ses sur n ! sade uppsy- det, är jag stolt däröver. Och 

God afton, herr assessor t kor hängde ned från alla sidor - Jag skall tänka clärp1i, herr tet. Alltså, ännu en gilng viil- ningsmannen och reste sig. fastän jag än är här. än där, och 
Tupade han HU till denne, som pfi taket och liksom försökte assessor. kommen, fröken och nu fi\ vi - Mycket riktigt. Jag var man förebrår mig för att vara 
kom från hotell Roestel och gick Htnga och draga till sig alla, som - Är Scholz verkligen en så se till att inom kort trolla fram rädd, att damerna gf1tt hem utan flyktig - sfr förblir jag skogen 
<'mul pusthuset. besökte huset. . oförbätterlig människa? frhgade rnsor pi't kinderna. V~1ra Fittc- mig·. trogen! Den drager mig alltid 

Den gälla rösten väckte Ruth. - 0, så vackert, s11 obesknv- Alice, sedan Hellda försvunnit. träd ha en förvfmande fonni'tga Hellda slog sig ned pi'i en stol .. 
1 
m:iktigt till sig. Mitt i det stör-

I-Iun reste sig hastigt upp och ligt vackert! utropade Ruth. Tyvärr har han dukat under att hota klenhet. Akta er, si't at1 som uppsyningsmannen ställde sta festjuhel gripes jag ofta av 
bt)jclc sig ut genom fönstret. As- - Ja, det är vackert _I:är, sv~- iör dryckenskapen. Det tycks icke skogsanden fångar er i sina fram i'tt ho110111. obeskrivlig längtan till- den grö
scs,;orn besvarade just neclli'itan- ra<le postmästaren. - Aven va- vara ett olyckligt anlag hos ho- nät, ty den han en gi'1ng fått i - Dolling;. jag· blev litet for- na skogen. Kan ni hf1lla av vår 
·de bagarens hälsning. }fans gen från D. till detta distrikt ät: nom. Hellda är dessutom sär- sitt vi'ild, släpper han icke. Min argad i sko~cn. 'Jag var och s~ig skog, fröken Ruth? Som ni ser, 
:blick flög otåligt över Stillers angeniirn, och snart kommer 111 skilt förargad pi't honom. Scholz Eva har minsann fi'ltt erfara 0111 de orllingar, som just l>livit s;°J vet jag redan edert namn, sa-
våning. nog att tycka om den. Det är hörde fön-·. till skogs betjäningen det. Redan som liten kom hon gjorda. De unga ekplantorna ha de Hellda leende. 

R11th drog sig hastigt tillba- verkligen mödan viirt att .~ora och gjorde sig skyldig till mån- till min syster och blev mycket icke fött yatten. - Säkerligen kommer jag att 
ka och haclarle sitt ansikte, som en promenad till Dollings. Aven ga fel. Assessorn är mycket bortklemad och bortskämd, Och Assessorn sprang hastigt upp; hålla mycket av elen, försäkrade 
blivit helt upphettat av sömnen, fröknarna Dolling äro utm4rkt sträng i tjänsten, efter vad jag man gjorde allt föratt giva hen- han föreföll upprö;·d. den unga flic1rnn ovanligt allvar-
mecl fri~kt vatten. Snart kom vänliga. flera gånger hött sägas. Och just nc en god uppfostran. Men då. - Men ni kom iu först hem. i ligt. 
henne,, kusm in. I Alice knyckte litet pA nacken mot assessorn. lär Scholz ha upp- hon för tre år sedan kom till sin går? . - Se dit! Denna skogsstig för 
.. - _\J.t, d~r år cl~t ä1'.~lig:n ! Det I vid sin_ b:un~rares ord, 1~1en fört ~ig mycket illa och sedan mors begravning, ville hon .'.cke Det gör detsamma. Redan till Hertadaleu och till Sjöjung
~r tredJ'.: ga~1gen ~ag ar ha~. ~u I strax clarpa v1la.?e hennes

0 

blick, utspritt falska rykten om ho- mera .!ä~~na os~'. trots al.la boner '. gå .. r borde jag pliktskyldigas~ ha f~~trnas brun. n. Det är skogens 
ar du val 01 dent11gt hungrig, 111- som vore elen fangslacl, pa hen- nom. och forsok att overtala henne - 111spekterat skogen - men iust parla. Men ni bi)r ej gri dit! 
,te sant? nes kusin. I I den med murgröna bekran- hon stannade hos oss. Inte sant, därför att jag underlät det, före- ' (Forts.) 




