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Den all-svenska soareen 
och hjelpsamhet:sfest:en 

All-svenska soaren och välgö- tryck, hålla av v:h svenska press, 
renhetsfesten å Valhalla · hall i vi älska det i tal. Det be vi ltnar 
söndags blev en lysande success min personliga erfarenhet. I tju
till heder för arrangörer och även , go ih har jag· varit pastor i min 
för den stora publiken, som till församling, och varje söndag 
trängsel fyllde salen och deltog kväll hållit gudstjänst på sven
i högtiden, och även med inspi- ska, och städse haft flera åhöra
rerade känslor tog andel i pro- re då än när jag använt engel
grammets utförande. Redan ·en ska i min predikan. Jag vill 
kvart till 3 e. m. voro stolrader- även gratulera mina Tacoma 
na fullsatta, och de "efterkom- landsmän till att ha upprättat en 
mande" fingo söka sig plats på svensk skola för barn, viss om 
sidobänkarne eller på stående fot att den skall lända till fromma 
bäst de kunde. och i en framtid ihågkommas av 

KL 3 introducerade festkomi- barnen med tacksamhet. Det ~ir 

tens ordföran'de Valhalla presi- en vacker ida av festproponenter
denten Victor Johnson, som å' ne at tar:ordna denna högtid i 
föreningens vägnar helsade för- välgörenhetens tecken. Det är f. 
samiingen välkommen. Därpå närvarande, som bekant, genom 
släcktes ljusen och uppvisningen arbetslöshet och vidrighet svåra 
av ett hundratal svenska bilder förhållanden i rätt månget hem, 
vidtog med textförklaring av och ömsesidig hjälpsamhet är av 
Martin Carlson, som ledde pro- nöden. Framför allt är det vår 
grammet. Den första bilden var plikt att efter bästa förmåga 
en skärg·årdsscen från Bohuslän, först bisHt dessa, som vi äro be
nära Göteborg, där vi få första fryndade med genom band av 
anblicken av Moder Sveas strän- vänskap eller landsmanskap. Det 
der, om eller· när vi göra ett är därför glädjande att detta är 
herniancls-besök. Mycket passan- ett av festens huvudsyftemi'tl. 
de och på sin plats uppstämdes Men, sade talaren som slutord, 
då i gemensam sång national- när Ni utsträcker handen till be
hymnen "Du gamla, du fria," hövandes hjälp. gö;· det alltid och 
som sjöngs med känsla och över- städse med varmt hjärta. Tala
tygelse. Härefter kom förevis- ren avtackades med ihållande ap
ning av övriga landskapsscener, plåder. 
täcka och oförgätliga, interfolie- I programmets sista nummer 
racle unisont med de vackra uppträdde Vasa manskör, som 
fosterlandssångerna "Härlig är under Nils Persons clirigering 
kvällen," "Sverige är mitt allt presterade först "D j örn e borgar
på jorden" och som avslutning nes marsch" och därpå "Till Ös
"Vårt land. vårt land," v11rt fos- terland vill jag fara" och "Joa
terland" med sådan kraft att det kim uti Babylon." De olika stäm
kändes nära på som "taket skul- morna voro ganska väl avvägda 
le lyfta sig." Säkerligen även och verkade harmonisk samklang. 
om det icke finnes många ar- Sångerna mottogos med storman
tistiskt utbildade si'mgkonstnärer de bifall, och vicl återinrnpning 
i svensk Tacoma, så finnes det gavs "Till mitt hem" som extra 
ett mångtal med friska lungor nummer. A komiteracles vägnar 
och röster, "dånande liksom i'1s- önskar Posten uttala ett hjärt
kan, bröder," och ingen av dem ligt tack till kören för dess mecl
sparacle på sina resurser. verkan. Även ett uppmuntrande 

Fru G en e Vv allin - Sunclsten ord till körens medlemmar för 
uppträdde därpå i två grupper uppoffring av tid och krafter, 
svenska folksånger, elen ena före samt en vördsam maning till vå
och den andra efter Dr. Fribmgs ra landsmän i allmänhet att bi
föreclrag. Fru Sundsten har en stå dem i deras strävan. Kören 
klingande, välskolad sopran och utgör en god grundval för upp
kan, ehuru född i Amerika, lägga byggande av en förstklasig sån
all den innebörd och känsla i vå- gar organisation, helt jämbördig 
ra vackra folksi\nger som trots med de bästa i dessa trakter. 
någgn iödd på andra sidan At- Soaren avsiöts med servering 
lanten. Särskilt må nämnas hen- av kaffe och dopp, som efter all 
nes excellenta utförande av elen oratoriska och musikaliska 
"Glädjens blomster i jordens välfägnaclen smakade gott, och 
mull." Fru S. ackompanjerades som gav tillfälle till socielt sam
av. direktör John Sunclsten, och kväm att muntert diskutera da
deras prestationer sent er acles gens program och övriga intres
ovationsartat. santa händelser, samt hoppet om 

Så kom glansnumret, festtal av ett annat dylikt framtida evene
Dr. Emil Friborg, svenska bap-1 mang. 
tistkyrkans i Seattle pastor. Tan-
kecligert utvecklade han ämnet I Spanien slopar statskyrkan 
"Svenskhet och svensk samman-

Genom ett dekret har spanska 
republikens regering pföjudit att 
stat och kyrka skola vara skilda 
institutioner. Det betyder att 
prästerna icke skola avlönas ej 
heller kyrkorna underhållas av 
staten. Det blir så gott som det 
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. SOVIET RYSSLAND PRI· KRIGSSKULD·.ANSTÅND 
SAT OCH UTSKÄLLT OCH AVVÄPNING 

Pastor E. C. Bloomquist 

FQr ett par veckor sedan med
delade vi nyheten att den här i 

George Bernard Shaw, den 

celebre författaren och filosofen, 

förklarade härom dagen i ett ra

cliogram till Förenta Staterna att 

Ryssland "kan skratta i'it oss." I 
sitt radio-tal från London, ute-

1 

slutande till amerikanare. försva
rade han kommunism och Soviet 
regeringen i Ryssland, där han 

I Il_\ !igen varit på besök. 

I 
"Ryssland," sade han, "har 

gäckat, besegrat, utskämt och 
överträffat oss i avseende på in
dustriell företagsamhet och all-
männyttig samhällsordning. Vi 
hava givit Ryssland upplexning 
från den höga piedestalen av vår 
moderna överlägsenhet, men nu 
måste vi med arbetslöshet, rac
keteering och depression hölja 
vårt ansikte i skam." 

Inte på långeliga tider har jag 
-- eller någon annan heU.er. va' 
de' angår - sett ~;å många glada, 
både kända och okända ansikten 

Dessa två propositioner mftste 
sammanlänkas, förklarade Sena
tor Borah från I daho, ordföran
de i komiten för behandling av 
utrikes ärenden, vid ett möte i 
fredags. Detta utgjorde sena
torns svar på President Hoovers pft en gång samlade i vårt gam-
förslag att utsträcka. moratoriet la Valhalla Tempel, som i sön
för ytterligare två år. dags eftermiddag vid den all-
~orah vill icke gå in på en svenska s~aren. Hoppats på en 

dylik utsträckning av betalnings- stor sarnlrng hade man ju litet 
a.~1stånd, så vida icke avväpning I ~ar, ~~en san~:er.~ige~ resultatet 
foretages i Europa. Det finnes, overtraffacle forvantnmgarna. 

sade han, inget hopp om fred 
1 * * * 

och ekonomisk stabilitet, så län- Jag kan undra, sa' flundra' -
var där flera smillänningar än 
svenskar? I alla fall var nog 
majoriteten övervägande norr
ländsk. Det kunde man tydligt 

"k t · 1 k höra av applådsalvorna när bil-o ·as rus nmgarne, oc 1 ·ostna- , 
l t .. 1 cl 1 .. cl derna fran Norrland drogo fram 

ge icke någon ansatts till avväp
ning eller minskning i repara
tionskostnaderna förekommit. 
Under nu rådande förhållanden 

c era u gora en tryc rnn e )Or a, ., . . 
· l l 1 I t'll .. over den vita duken. Antmgen som ic \:e rnn ec a 1 annat an 

0 
, ... 

k · h l D t f' · sa eller ocksa har dom battre ·ng oc mos. e mnes 1 ' . 

Tacoma populäre och avhållne 
f. cl. pastorn i härvarande sven
ska lutherska kyrkan, jakande 
besvarat inbjudningen att som 
festtalare n~tn·ara och deltaga i 
en större reformationsfest här 

.. . nävar och mera muskler 1 armar-
Shaw jämförde överändakas- Forenta Staternas skattkammare , l'd 1 · k .. f"" 1 na. Och pa tal om app a er. 

tanclet av tsar-reg·imen 1917 med 1c ·e nog pangar or att mnna . . , , . 
1 

.. 
c •• HeJsan, va de runga 1 sa en nar 

. . . den amerikanska revolutionen. radda Europa under nuvarande . _ . ,, .. 1 -a .. cl . den 1 november. 
I sista m111uten innan tidmn- . .. r· -h'll d pasto1 l n )OJ,,, omnamn e sma 

Lemn och hans vanner, sade han, 01 a an en. " cl -·:· . 0 l _ -fk t 1 
ffen <Yår till 1)ress ha vi mottaait .. . D l . 11 -t'd tt ,,,u stJanster pa svens rn spra e . 
'"' "' '"' togo kommando over Sov1et och ora 1 anser eme ei 1 , a Do, f'll Il .. r · b t 
meddelandet om att pastor B., etablera l c'ali t S . t krigsskulclerna vilka trppgå till a o o a a grans mJer or 

, • • • . _. c c e so 1 s - ovie repu- .. ' . och den äkta svenskheten stod 
pa grund a\ en beklaglig tvist bl'k ll l 1 ~ · \ixr 1 · den nastan ofattliga summan av 
. . . . , .. _ . ,1 en a c e es sasom ·vas 1mg- . . , .. , fram i i1· usan dag·er Till up·p-
mom den lokala kom i ten for fe- t J ·ff, 1 F 1.1. . · . 11 b1lltoner dollars fordelade pa · 

. . .. on, e er son oc 1 , ran ' 111 gJ o1- . , . . 1 snin för de beklagansvärda 
sten, 'ett sig nodsakacl att draga l ·· , 1 A .1., F" _ t St _ ett halvt dussin nat10ner, icke Y ~ . 
. . . . . .. ( e mec men ,ds 01 en a a , . som o·1n o miste om att vara 
sig t1llbaLt. . ter för 141 år sedan. Några av hava sa stor skuld till att Europa "'.· g. 

r.)et l'11t1·a''ffa(le 1)11' 1• 1100' till stor· 0 
• cl 0 t"ll ··t med, vill Jag omtala, att pastor ' ,., l" t l J 0 tO" ... I . gar sm un ergang 1 mo es, · . .. . ~ . c c mes tmc er )ara a ,.,a1 c e1 som . . Friboro· )å tal om modersmålets 

besYtkelse fu1 de 111<1nghundia f" f t' o d cl som det vanvett10"a rustnmgsra- ''" 1 -.. ·- or em 10 ar se an proponera es · , "' · ,:· I · o- 1 .. . · f" ·J · t · 
av pastor 13 :s vanner och beun- ·tv amerikaner men aldri()" full- seriet och reparationskostnader- am anc mn,., 1a1 t 01 ).ts n:1gen, 
1. . I ·l" 1· t tt ' c ' ' "' • • • 11p1)lyste att hans publik vid de c 1 a1 c, som mec g a(je emo se 1 1 .t 1 tt · 0 na vilka lett nat10nerna till av-, )orc a s 1ava nu sa s 1 o-anO" av ' k cl ... h 

det fiircstt1encle besöket. [ ..... - ' A O' • cl f'"'f.. ,., .. grundens brant. Däremot om svens a gu stiansterna ~om an 
N arrnare cleta!Jer 1 nasta vec- 1 t t .. · E 1 cl h F"' Euro1Ja v1dtaaer mått och steg - ·.. · ' 

.. . . .. 11) ssc11ne. n.,,npan e a arsman . . håller varJ· e söndag i sm kvrka 
oc 1 s a sman 1 ng an oc or- "' · S ttl b "] . tt b t dl' at 

kas nummer. , . S . . Sh . "E för nedrustning och reparations- 1 ea e, eso rns av e e Y 10 

1 enta taterna sade aw · r . . större antal än när amerikanska 

I 
])resident 50111 gJ"orde sig famös re.dukt1011, anser Borah att ame- , .. .. 0 ' · l l 11 -11 · a spraket an vandes. Dar ha vara 
1renom att mata de hungrande nkans <:a fo ket sku e vara v1 10 t " . . , " . 
"' ·.... , cl'f' .. . k 1 amenka111serade' och amenka-HOTANDE KRIGSMOLN 

öVER9RliNT 
millionerna i krio-slfarJ'ade Euro- dtt mo 1 1era ove1 ens omme ser- . 0 

.. - .. "'.,. .. na rörande kriO'sskuldernas be- n1serande" . pastorer nagot at~ 
P%. il! ~11µ,.pformogen atL .. fors.e · . "' · tänka IJå. I synnerhet när de 
, ... · ·•. .. . . . f· lk cl .. . o- . talnmg. . .. 
:itt e~l;l;, o me nann,,, ~ på engelska predika for svenska 

Faran för ett krig mella.q Ja- tredstid. -·-- ...... ~,-.... medlemmar som lysa med sin 
pan och Kina med Rysslaild in- Så långt Mr. Shaw i beprisan
blandat, ett krig som med lätt- de av ryska soviet. Men han 
het kan urarta till ett världskrig, har~tii.nga veclerclelomän, icke 
synes för ögonblicket större än minst i Amerika, som äro av helt 
någonsin. Kina sände i lördags annan opinion. Bland anclra en 
ett ultimatum till Japan, att det amerikansk ingeniör, som påsti'ii· 
måste vidtaga åtgärder för att sig hava varit många r1r i Ryss
draga tillbaka sina trupper från land. Han utni.ålar situationen i 
Manchuriet. Kina sände samti- de mörkaste färger och säger 
digt mec.Jd.elancle härom till Na- elen vara bedrövlig över all be
tiunernas Förbund. Strax därpå skrivning. Han förklarar den rå
blev Förbundet av amerikanske (!ande kommunismen gjort om 
utrikesminister Stimson uppma- intet individuell förtagsamhet, 
nat att söka medla i'· konflikten. och att man kan g·i\ från ena 
Men detta behagade icke Japan, ändan av Ryssland till den andra 
som tYärtemot förklarade att utan att se tecken till levnacls
cletta är en affär som blott an- glädje bl an cl folket. Han be
går Kina och Japan och att det I tecknar Shaws tal som "pladder 
icke vill veta av någon inbland- av en gammal tok.. barn på 
ning varken av Förenta Staterna nytt." 

KULTURFöRBUNDET AN
ORDNAR SÄLLSKAPS

RESA TILL SVERI-
GE I M.AJ, 1932 

Se att 1 e avdie•lningen inbjuder 
samtliga Kulturförbundets av
delningar i Amerika och alla 
föreningar och kyrkosamfund 
att deltaga. 

eller Nationernas Förbund. Ki- Det är vanskligt att söka av
na däremot förklarar att om ic- göra vilkendera av dessa motstri
ke Nationernas Förbund kan lö- cliga uppfattningar är den rätta 
sa. kon._flikte.n rättvist, det vill och sanna. Men en nyhet, som j DR. .. FRANCIS AHN!:'UND,. 
gnpa till kng. i måndags meddelades av Asso- FARDLEDARE HARIFRAN 

Under tiden ha japanska trup- ciated Press, tyckes antyda att 
per bombarderat flera järnvägs- ställningen visst icke är så "be
stationer i Manchuriet. clrövlig" eller förtvivlad. I tele-

Den britiska regeringen har gramet omtalades nämligen att 
beordrat fem krigsskepp med Soviet regeringen förhöjt avlö
trupper stationerade vid Gibral- ningen till yrkesskickliga arbeta
tar, till Shanghai, så allt artar re med 30 procent samt även be
sig till stor konflikt. · orclrat tillökning, fast i mindre 

Svenska Amerika Liniens Ge-
neralagent i Seattle, v.konsnl I
var Lundequist, rapporterar att 
han i clagarne träffat överens
kommelse med Svenska Kultur
förbundets Seattle avdelning för 
en stor sällskapsresa till Sverige 
och Finnland sommaren 1932. -

frånvaro. 

* * * 
Apropos svenska språket: pa

stor Friborg omnämnde som ett 
behjärtansvärt företag Vasa or
d·ens svenska skola för barnen; 
denna verksamhet är värd allas 
vårt' kraftiga understöd. 

* * * 
Ja' stod just och fundera' på 

om ja' skulle ge mej in i träng
seln och komma först till kaffe-

·bordet. Men så fick jag syn på 
Mr. och Mrs. Gustaf Lindberg, 
som just voro på väg att smita 
sig ut innan kaffekalaset kom 
väl i gång. Och nu u.ndrar jag 
vad brådskan gällde. Kaffet var 
ypperligt och där blev nog för 
alla! 

* * * 
På tal om kaffe. Hur god än 

tillsatsen må vara, ligger nog 
största knepet i kokningen. I 
alla fall tror jag det, ty jag kan 
inte ·ens koka vatten. Äran för 
den goda styrketåren får nog Mr. 
Lindberg dela med fruarna Vic
tor Johnson, Fred Peterson. Gus 
Sandell, Conrad Dahlberg . med., 

hållning," ledigt, lättfattligt och 
med en patos, som verkade med
ryckande. Inledningsvis gratule
rade han arrangörerna, sägande 
att det är djärvt och modigt att 
i dessa bistra tider anordna en 
nationell festlighet av detta slag, 
men elen stora samlingen i dag 
bevisar att det kan göras, om vi 
med håg och sinne sträva att för
verkliga våra ideal här i vårt nya 
hemland. Det nordiska kynnet 
karakteriseras av individualism 
och självständighet. Vi vilja ba
na vår egen väg och gå fram på 
den. Men därunder må vi icke 
glömma att fasthålla de band, 
de oslitliga trådar, som binda oss 
alla samman som ättlingar av 
samma folk och samma stam. 
Dessa ba.nd äro vårt språk, vår 
sång, vår kultur och våra histo
riska minnen. Av dessa är språ
ket kanske den mäktigast enande 
hävstången. Vi äro och förbli 
svenskar så länge vi leva, fast 
vi äro och böra vara lojala ame
rikanska medborgare. Vi älska 
det svenska språket, älska det i 

Det rapporteras också att So- skala, till grovarbetare. Det är 
enda land i Europa utan stats- viet Ryssland har 100,000 solda- något helt annat än de dagliga I Till färdledare har utsetts en i 
kyrka, och i detta fall likställt ter förlagda på den Manchuri- rapporterna från storindustrierna 

flera, vilka alla knogade allt vacl 
tygen höllo för att serveringen 
skulle gå med fermitet. Och 
sanningen att säga så blev det 
nödvändigt för hela social-komi
ten att hala av sig rockarna och 
ge sig med i köksbataljen bland 
koppar och fat. Men bra gick 
det, och ingen av den stora sam
lingen behövde vänta länge påi 

med Amerika, där de olika sek- ska gränsen, färdiga att ingripa här i landet. 
terna var för sig underhålla sina när som helst. Om detta sker, 
respektiva religions-institutioner. torde världsfreden vara hotad ge-

vida kretsa'r känd och uppskat
tad prästman, Dr. Francis Ahn
luncl vid svenska rnetodistkyrkan 
i Seattle. 

Det är egendomligt att Spanien, nom inblaclnning av de andra Hel familj mördad Anordningarne innesluta av-
som i gångna tider med sina in- stormakterna. resa från Tacoma och Seattle 
kvisitions-gräsligheter varit det Til följd av de oroväckande --- den 23 maj 1932, med extratåg, 
mest bigottiska land i den krist- ryktena har priset på vete och En farmare, Glen Davis, nära ett kort uppehåll i Chicago samt 
na världen, skulle vara det för- bomull, nödvändiga under krigs- B.e.rlin, Md., hans hustru och de- ett ytterliga1·e uppehåll i Wash
sta i Europa att frigöra stat tid, stigit betydligt på börsmark- ras två döttrar funnos i tisdags ington, D. C., varest en "sight 
från kyrka. Som bekant har den naden under de senaste dagarne. döda i sängarne i sitt hem. De- seeing tour" kommer att visa 
katolska religionen varit rådande Manchuriet skulle vara en god ras huvuden voro sönderslagna deltagarne huvudstadens alla se
där. Men förändringen torde munsbit för vilken stormakt som med yxhugg och liken indränk- värdheter. Vidare ha arrange
visst icke mena, att katolicismen helst att vinna. Det är med av- ta i fotogen. En 60-årig neger, mang; gjorts för ett festligt mot
unclertryckas. Amerika med sina seende på gott åkerbruksland och som haft clrängtj:änst å platsen tagande i Washington, D. C., en 
mångmillioner katoliker, luthera- mineralresurser ett av världens men avskedades förra veckan, ar- stor, gemensam lunch etc., allt 
ner, metodister och "holy rollers" rikaste landskap. Det har en resterades sås_om misstänkt för utan kostnad för passagerarne. 
m. fl. är ett exempel på att re- areal ungefär dubbelt så stor morden. En folkhop på ett par Avresan från New York sker den 
ligionssamfund kunna blomstra. som Sveriges, likaledes nära tusen personer sökte lyncha ho- 28 maj med "Gripsholm," s9m 
utan hjälp av någon förbindelse dubbelt så stor befolkning, över Inom, men polisen lyckades föra på denna tur kommer att avgå 
med staten. 13,000,000. honom i säkerhet till fängelset. (Forts. sid. 8) 

servering. 

* * * 
Vår gemytlige vän Martin 

Miller med fru hade blott de hög
sta lovord för hela tillställningen 
och båda uttryckte en önskan 
att dylikt kunde repeteras ofta. 

* * * 
Allas vår vän, den nytre Nils 

Person och hans käcka sångare 
gjorde sin sak bra. Tack ska ni 
ha, gossar! 

* * * 
Och bland dem som med kri

tiskt öra och ett gillande leende 
(Forts. sid. 4) 



Repareras för $1.00 
Andra klockor och. ur repareras 

även till rimligt pris 
Allt arbete garanteras för ett 

K. Andersen 

drunlrna ... Han var.22år gammal UPPSALA LÄN 
och bördig från Öland. Bruk som nedlägges. Verk-

* * * samheten vid Karlholms Bruk 
KRONOBERGS LÄN har upphört och kommer icke 

~ytt ålderdomshem. S. Ljunga att upptagas. Driftsinställelsen 
kommuns tmder vårens och som~ berör ett 60-tal arbetare. Karl
marens lopp .intill historisk mark, holms . Bruk anlades. år 1719. 
Lings kulle, uppförda nya ålder- Även sågverket i Karlholm, där 
domshem, vackert beläget i en li- omkring 250 man ärö sysselsatta, 
ten lövträdsdunge vid kyrkan kommer tills vidare att inställa 
och prästgården, står nu färdigt driften, som dock beraknas ater 
att taga emot sina pensionärer kmrna sättas i gång då :l'örhållan"' 
och åldringar. För finansieran- <lena bli gynnsammare på träva
det av bygget upptog socknen runiarknaden. Såväl bruket som 
ett 20"årigt ån på 25,000 kr. Allt sågverket äges av Gimö-Österby 
som allt torde dock hemmet dra.. Bruk, men bruket arrenderas 
ga en kostnad av omkring 33.-1 Fagersta-koncernen. 
000 kr. i komplett skick. .,..,... .,.. 

I *. * *· . GEO. J. WE:U.ER 
MALMÖHUS. LÄN .I . . . . . SKRÄDDARE 

F k. k·•· d. . • k" . . .· . · lnsättning av nytt foder i damen; 
· ru ts. or en 1. S ane. har tagit kappor och herrars rockar 

stora skador av den starka storm, 1220 So. I:< st. Maln 5638 
som rns,at senaste. tiden. Väldi~ HemsUtching 

ga mängder 1nögen och 0111oger1 """""' 
frukt ha blåst ned, och ·på en 
de håll .stå trädgårdarna fullstän
digt ayskalade. Då fruktskörde11 

denna I i ·år lövade ett gott resultat, 
främst i frå15a om pärop,.en, för
står nian hur olägligt öväclret nu 
kom, grusancle de stora förhopp
ningarna. 

Råg- och vete-skörclen. över 
hela linjen .har nu praktiskt ta
g·et hela den skånska stråsäcles• 
skörden inbärgats. Stora partier 
råg ha grott och kunna icke an
vändas 'såsom kvarnvara utan få 
fodrns upp, och man beräknar; 
att veteskörden genom härjnin
garna av vetemyggan och svam
par decimerats med cirka 40 pro
cent mot 30 procent i fjol. 

årstiden,• och får man tillfälle 
att inregistrera soldagar äve.n i 
fortsättningen, torde totalutby
tet bli medelmåttigt. 

* * >I; 

SKARABORGS LÄN 

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

I BÄSTA GLASöGON 
från $1.00 till $5.00 

(Varför . betala mera?) 
NI mb" bil n~jd, om Jdo brt& TI 

) om glasögonen kostnadsfritt, 
a E. S. GUDMUNDSON 
; 727 St. Helens. Ave., Tacoma, Wn. 
~............,,. ............... ..,.,...,,. 

VED OCH KOL 
Bästa slag.-Rcsonabla priser. 

HARRISON BROS 
MAIN 93 

I, JOHN HEDBERGS 
• Skomak. areverk··· stad 

50SV2 So. 11th St. 
~ bar prima utrustning för skorepa- , 

I ... r e.··r·i .. n. g·.·. l!. '.ull ti.11 ... fr• ed •..... s •. s. t. ä.11. e·I. s •.. e g. a.:·i ranteras och vi stå. gerna vänner 
och.· gynnare till tjänst vid ·behov C 
av något i skodonsväg. C 

......................... _,.,.....,...,.~-~ 
. 

Tacoma Buttermilk Co. 
MJöLK och SMÖR 

Specialitet: 

LIEN. & SELVIG 
PRARMAOY 

Skandini:i.viskt Apotek 
RECEPTER YAJl S.PECIAhIT1!l'I 

Agenter iör 
SALUBRIN, HASSELROTS JmRN· 

VIN· ocb.. FLUSS· PhAS'l'ER 
MAIN 7314 

1026. Tacorna Avenue South 
~ .... ~ .. 



SVERIGE .. NYHETER 
VÄRMLANDS LÄN 

Trankils ålderdomshem invig
des den 12 september och där
med har Nordmarken fått sitt 
fjärde vårdhem. Invigningen av 
hemmet ute vid Gunnarsbyn, där 
det uppförts på donationsjord 
till socknens "västra del," hade 
samlat väl ett par hundra per
soner. och tillfredsställelsen med 
de gamlas hem var så tydlig som 
helst. 

* * * 
VÄSTMANLANDS LÄN 

Vid köpings mek. verkstad ha 
ytterligare inskränkningar i ar
betet måst företas. Sålunda ar
beta nu vicl maskinformningen 
två lag turvis varannan vecka 
fyra dagar i veckan. Vid rens
verkstaclen ha arbetarna t. v. le
digt var tredje vecka och vid 
handformningen arbetas fyra da
gar i veckan. 

* * * 
VÄSTERNORRLANDS LÄN 

Ny ångermanländsk malmfyn
dighet skall bearbeta:s. Från 
Sollefteå meclclelas att en bear
betning av malmfyndigheterna 
vid Kittlahäll i J unsele lär vara 
förestående. Malrnådrorna ha en 
längd av tvä mil och en bredd av 
flera kilometer. Marken tillhör 
dels kronan dels några i socknen 
bosatta jordbrukare. Efter fram
ställning från kommunala myn
digheter med anledning av den 
rådande arbetslösheten har man 
nu börjat inleda förhandlingar 
med ett syndikat i Stockholm 
och man kan vänta ett avgöran
de när som helst. 

Ett barnmord ägde härom da
gen rum i Gärdtjärn i Sättna. En 
22-årig tjänsteflicka var tillsam
mans med sitt hus bondefolk ute 
på en åker för att taga upp po
tatis. Hon avlägsnade sig men 
kom tillbaka om en timme och 
fortsatte sitt arbete. Husbonde
folket fann saken egendomlig och 
gjorde en undersökning i skogen, 
varvid man päträffade liket av 
ett nyfött barn. K vi1111an har vid 
förhör på Sundsvalls lasarett, där 
hon nu vårdas, erkänt att barnet 
var vid liv vid födelsen. 

* * * 
öREBRO LÄN 

, ...., ii&*i •. -

Till SVERIGE 
via Oslo och Köpenhamn 

$91 
(med Frederik VIII $93) 

i Tredje Klass 

Besparing på Rundresebiljettpriser 
i Cabin Klass, Turist Klass 

och Tredje Klass. 

TUR OCH RETUR 
$152 

(Frederik VIII $156) på Tredje Klass 
gällande med följande avseg!ingar: 

United States ............ 7 Nov. 
+·~~~--~~~~---+. 

I Fredeirik VIII-9 Dec. j 
I JULEXKURSION 
._~~~~~~~~·+ 

Lokalagenter i alla städer. 

SCANDINAVIAN 
AMERICAN LINE 

218 Joseph Vance Bldg., Seattle. 

MARTIN CARLSON 
1125 Tacoma Avenue, Tacoma 

M#MWAmt?PHM'lflt;rdll'ijf *it fiM 

24 sept. av landshövdingen. Uet 
har ett fritt läge i Norra bergen 
i korsningen mellan Loggatan 
och Örebrovägen, och vänder fa
saden mot nordost. Byggnaden, 
som är uppförd av tegel, är rap
pacl. Grunden till huset är gju
ten av betong och sockeln är av 
granit. Byggnadsarbetet har på
gått sedan juli 111;'.macl förra het 
och har dragit en .-;ammanlagd 
kostnad av 87,700 kr. Det nya 
ålderdomshemmet startar med 9 
pensionärer, av vilka G komma 
från gamla å 1 d e r domshemmet 
och 3 äro unclerstödstagare. som 
bott privat ute i staden. J det 
nya hemmet finn::; fi.ir närvarande 
plats för minst 19 pensioniirer. 

KRISTINA NILSSON
MINNEN 

Det var på sommarrnarknaden 
i Ljungby köping i\r 18.'iG ... 
Allt vacl byarna diiromkring ha
de av folk hade samlats till det
ta stora folknöje, som kanske 
visserligen inte var sfi uppskat
tat som marknaderna i Värnamo 
och Jönköping, men dock hade 
samma lockelse på ortsbefolknin-

Askiersunds nya ål_der_domshem I gen. Redan tidigt pi't morgonen 
står nu färdigt och mv1gdes elen hade lantmännens skrindor, fyll-

GÖR SVERIGERESAN I ÅR 

s 
RIKA 
LINIEN 

DIREKT 

TILL 

GÖTEBORG 

PÅ 

8 DYGN 
Stor prisnedsättning 

i Tredje Klus till Sverige 

KUNGSHOLM och $95 50 
GRIPSHOLM.......... " 
DROTTNINGHOLM ...... $93 
~~~~~~~~~~~~~~ 

T nr- och Returbiljett 
Till Sverige och tillbaka till 

Amerika i tredje klass 

KUNG.SHOLM och $160 
GRIPSHOLM ........... . 

DROTTNING- $156 
HOLM ..................... . 

Återresan från Sverige kan ske när 
&om helst inom två år. 

~-------~~ FIRA JUL I SVERIGE! 

STORA 
JULEXKURSIONER 

Från New York 

Drottningholm ...... 2 dec. 
Gripsholm .......... 8 dec. 

Beställ hytt plats NU! 
Turlista från New York: 

KUNGSHOLM .....•....... 29 okt. 
GRIPSHOLM .............. 10 nov. 

*DROTTNINGHOLM ........ 2 dee. 
*GRIPSHOLM .............. 8 dec. 

"*KUNGSHOLM ...... · .•.... 19 dec. 

* JuleXkursion; ** W. I. Crulse. 
För vidare upplysningar, beställ· 

ningar av hyttplata. biträde vid ut· 
färdande av nödiga papper, etc., hän
vände man sig till närmaste agent 
för linjen eller till 

SWEDISH AMERICAN LINE 
:209 Whlte Bldg., 4th &. Union, Seattle 

MARTIN CARLSON 
1125 Tacoma Ave. Main 2520 
Hedberg Bros., 508lf.i So. llth; John 
ftoley, 306 Fidelity Bldg., F. C. Hew· 

son, 903 Paciflc Avenue, Tacoma. 

da av drängar och pigor, av kor
gar med ägg och byttor med 
smör, ostar, vävnader och allt 
vad ett allmogehems husflit kun
nat frambringa, kört in i köpin
gen. Kor och oxar kommo i 
långa rader, bakom en del kär
ror sprungo hästar, som skulle 
säljas eller bytas, i en del skrin
dor lågo bräkande lamm och fär, 
i andfa stodo grovt tillyxade 
svinburar, här och där kom en 
gubbe eller gun1ma stretande 
med en skrikande griskulting i 
en säck, som låg slängd över 
ryggen .... 

Solen var inte hunnen högt på 
fästet, då marknaden med köp
slående och prutande var i full 
gång. Krämarna lockade med fi
na fabriksvaror, från olika ständ 
bjödos ut lerkärl och laggkärl, 
schaletter och förkläden, bagare
kakor och granna smällkaramel
ler. I stånden, där kaffe serve
rades, pratades och skvallrades, 
dracks kaskar och "klara," posi
tiv började gnälla i kapp med 
marknadens vanliga oljudsinstru
ment . . Marknaden var i full 
gång. 

Några herrar sutto och poku
lerade pä gästgivaregårclen, be
ställde in mat och pratade politik 
och väder under tiden. Just som 
de höllo på att sluta måltiden in
trädde i salen en pigg tretton
årsflicka av de vandrande musi
kanternas släkte, stämde sin fiol 
och\ frågade utan minsta tecken 
till tvekan eller blyghet Dm. her
rarna tilläte, att hon sj?ng en 
visa för dem. 

Utan att avvakta den begärda 
tillåtelsen stämde hon upp en li
ten nätt visa. Det var en för
vånande klar och ren stämma, 
tyckte .åhörarna och lyssnade 
med stor överraskning. Särskilt 
var det en av sällskapet, som 
förvånades över stämmans rena 

PUGEr .. so:tn~h POSTEN 

klang. Detta var häradshö1ding 
Fredrik Tornerhjelm. 

Sedan sängen och fiolen tyst
nat, vinkade han till barfotasån
gerskan, och hon trädde fram 
utan nt\gon som helst rädclhåga, 
men med en skälmsk blick i ögo
nen. Hon visste att nu skulle 
det vankas belöning i form av 
en större eller mindre slant. Det 
fick hon ucksä 111en samtidigt sa
de häraclshövding·en till henne .. 
att han fann henne för god att 
stryka omkring på landsvägarna 
och att gå omkring och sjunga 
ph krogar och marknader. Om 
hon själv ville det, så lovade 
han att hjälpa henne till något 
annat och bättre. 

Den lilla flickan betänkte sig 
en stund; nog för att hon trodde, 
att en sådan fin herre ktrn cle 
hjälpa till ni'igot annat och bät
tre. Ögonen lyste av iver och 
det var s~ikerligen rnerl knapp 
nöd hon i glädjen över det loc
kande tillbudet kunde avhålla 
sig frt111 att jnhla högt. Hon såg 
sig reclai1 i fina ldäclc1· med 
strumpor på benen och skor på 
fötterna, något som hon livligt 
iistunclaclc. 

Men så kom hon att tänka på 
det lilla torpet, barndomshem
met, där föräldrarna sutto i fat
tigdom. Det var ju för att hjäl
pa dem hon var ute och sjöng 
på marknaden, inte för egen 
skull eller för att hon var så 
glad åt det. Och den tanken 
gjorde, att lilla Kristina Nilsclot
ter tackade, neg, gjorde en !mix 
för herrarne, sprang ur salen 
och ställde sig utanför och stäm
de sin fiol och började sjunga 
sin allra gladaste visa för mark
nadsfolket. En del bondpojkar 
blevo synnerligen förtjusta i tö
sen, började traktera henne med 
massor av körsbär, gav henne en 
grann papperskaramell och nå-

0 

MED 

Jorden runi: 
Bergmans Enka Knäckebröd 
exporteras till alla delar av 
världen. Sextio procent av 
knäckebröd ombesörjes av 
Bergmanska bageriet. Ett 
bröd, som vunnit världsrykte, 
måste vara av överlägsen 
kvalitet. 
Begär alltid det bästa-Berg· 
mans Enka Knäckebröd. ............... ~ 

.... ~~ ..... 
gra ören - och elen fine herrns 
anbud var glömt. N~ir markna
den var slut och mörkret bör
jade falla pi\, var hon glad över 
att hon inte låtit sig förledas att 
liirnna sitt arbete. ty dt1 hon räk
nade samman sina slantar visade 
det sig, att hon hade mera pän
gar än hon någonsin haft. Hon 
tyckte sig vara så rik, att hon 
rent av hade rf1cl att köpa sig ett 
par skor, som alltid varit hennes 
stora längtan att äga. Det gjor
de hon, och det hlev det första 
paret Kristina Nilsson någonsin 
ägt. Glad vandrade hon hem till 
torpet, där hon säkerligen blev 
välkomnad och hon tyckte, att 
LjunglJv marknad var den un
derbaraste upplevelsen i hennes 
ung<1 li \' Detta blev det också, 
men p;\ ett annat sätt, än hon 
då tänkte sig ... 

Efter triumferna på markna
den kom hon att följa med en 
buktalare på en turne genom 
bygderna, men denna tog snart 
slut. Då kom hon att tänka på 
den vänlige herrn på Ljungby 
gästgivaregårcl, ty hon hade trots 

L OLDS 
Charmerande kvinnor betagas först 
av OLD GOLDS tilltalande smak. 
Deras entusiasm fördubblas emeller
tid, när de komma under fund med 
att OLD GOLD inte skämmer ande
dräkten eller förstör pärlliknande 
tänders vithet. 

Detta beror på att OLD GOLD är en 
oförfalskad cigarett. Den är gjord 
av den finaste, av naturen aromatiska 
tobak, som är så god att den inte be· 
höver någon tillsatt arom. 

allt inte glömt anbudet. Då hon 
träffade häradshövdingen omta
lade hon, att hon nu vore villig 
mottaga hans anbud och mena
de, att det varit rena. barnslighe
ter, att hon på marknaden av
böjt detsamma. Men var elen lil
la torpartösen nu villig att låta 
elen fine herrn infria sitt anbud, 
så var häradshövdingen inte nu 
så säker på, att det kunde göras 
något av den lilla sångerskan. 
Han stod likväl fast vid sitt löf
te och för att visa, att han me
nade allvar tog han henne mecl 
sig till Halmstad, där hon under
kastades prov inför sånglärarin
nan Adelairle Valerius. Hade 
provet då utfallit mindre lyckligt, 
skulle Sverige haft en storsån
gerska mindre, men hon vann 
seger lika säkert inför sångpeda
gogen som hon gjort cltl hon i 
hemtrakten spelat och sjungit på 
bondbröllop och vid danstillställ
ningar. Detta avgjorde hennes 
framtida öde; med hennes för
äldrars meclgivancle åtog sig hä
radshövding Tornerhjelrn att lå
ta utbilda "Stina i Snugge," som 
hon mest kallades. Och det fick 
han heder av ... 

Den lilla flickan kom först un
der skicklig ledning av fröken 
Valerius och därefter fick hon 
undervisning av .Franz Berwald. 
Resultatet lät ej länge vänta 
på sig; redan 1860 var hon så 
långt hunnen, att hon kunde lå
ta höra sig vid en för hennes 
räkning anordnad konsert i De 
la Chiex' salonger i Stockholm. 
Här var Carl XV närvarande och 
tack vare hans mellankomst blev 
hon satt i tillfälle att i fyra år 
studera i Paris under de största 
sång- och musiklärarne. 

I värlclsstaden vid Seine kom 
hon också att börja sitt triumf
tåg; den 27 oktober 1864 debu
terade hon på Tl1eatre Lyrique i 

Det är "främmande aromer," inte god 
tobak, som lämna obehagliga efter
dyningar. Var försiktig! Rök de 
oförfalskade OLD GOLDS ! De lämna 
ingenting annat efter sig än behag
liga minnen. 

• 
Förseglade· i Fukttät 

Cellophane. 

INTE EN HOSTNING I EN 
VAGNSLAST 

J 

SVENSKA 
VICEKONSULATET. 

ISEATTLE 
209 White Building 

omfattande staterna Washington 
och Idaho hälles öppet alla helg· 
fria. dagar. Arvsutredningar ut· 
föras, fullmakter och andra av
handlingar utfärdas och legali 
seras. Personer, aom önska er· 
hålla pass, böra inlämna ansö· 1· 
kan därom minst 10 dagar före 
avresan. Tel. Main 5640. 

• I 

p,pp.~· !: !J.~~~t9.D:.., .. l 
och tidningar i 

BILJETTER 
Till och från Europa med alla 

förstklasisga linjer. r 909 Pacific Ave. ; 
~._......._ __ . 
.,.... ....................................................... ...., ..... ~~ ............. ~ 

THE V ALHALLA 
Fountain Ice Cream and Lunch, 
Soft Drinks, Beer on Draught, 
Candies, Tobacco, Cigars, etc. 
Gladt bemötande och vänllg in
bjudan till våra landsmän. 

Anderson & Hegglund 

Verclis opera "La Traviata" -
och sedan var hennes framgång 
given. Hennes rykte flög över· 
världen och bringade bud om 
elen stora sångfågeln från N or
den; alla större städer i Euro
pa och Amerika tävlade om att 
få höra henne och icke förrän 
1876 fick Sverige äran att lyssna 
till elen ryktbara sångerskan, 
som sett dagens ljus i en liten 
torparstuga i Värencl. Och här 
gick det som det tidigare gått 
i de stora världsstäderna ~ alla 
grepos av Kristina Nilssonfeber. 

Att tala om Kristina Nilssons 
många triumfer skulle vara en 
överloppsgärning; de äro bekan
ta för alla. · Hur stora dessa ock 
än voro lade sig "den nordiska 
näktergalen" aldrig till med nå-

(Forts. s. 8) 

@ P. Lorillard Co., Inc. 

INGA ARTIFICIELLA AROMER, SOM SKÄMMA ANDEDRÄKTEN ELLER FI,ÄCKA TÄNDERNA 



In Tacoma are thousands of desti
tute people ''who need us more than 
ever.'' 

with those who have 
nothing all" 

NP är rätta tidenatt köpasfäqs"." och laritegendom. 
Allting tyder på att vi ha nått. lägsta märket i affärskon

junkturerna och .att man hädanefter kan räkna på stigande priser 
särskilt. på Jastighetsområciet. 

Här nedan anföra vi någr<l ex~mpel . på huru billigt fllan nu 
kan köpa fastigheter. Jämför nedanstående priset med. dem som 
gällde för ett eller Wå år tillbaka: 

rented. The price of this property 
is $8,000, we. wm take in>exchange 
for o.ur equity a home. not· to exceed 
$3,700, if clear ti~le can be .· given. 
The>gross retul'ns on this present low· 
rate ba$is. is _ $70 per month. Will 
also cqnsider S & ;L, . This _ property 
is locat«*l in· a. fast growing business 
distric.t where there is . now a well 
esfäblished center. -

FIVE ACRE.S 
6·room house, city water, _ also · -w-e11 
and electri.c pump, city lights, barn, 
rabbitry, just outside. c-ity Umits; .This 
i.s positive.ly .• th{l ._ best lrny _ clos.e·in 
today, cqnsidering location; soil and 
i~provements. About .2 acres in· rasp
berrys and black berrys, small _or" 
chard. . If sold within the nex:t 10 
days tlle prize will be . $4,500. May . 
consider small trade il: title is clear; 
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I.' T· ac o. ma·.· ·O• c·h· · ·was· ·h 1·-ng-..... t--o-n"-l1 mcKSoN ~Ros. co ~;~ ;.k::k~:~i~::te~~~~:~:!~n E~~1 TEATER-I'' v,;.; 
: . C 1134 Pac1fic Ave. mtressant program har uppsatts • ,, 
, ' och förfriskningar komma att 
.~-~~----....,._,....,.. serveras. / BLUE MQUSE 

Sätt edra sparpängar I verksamhe . . The New * * * . 
med 6 pct. vinst i "preferred certlfi Trans-Pac1fic flygarne Moyle • . ... Now Playmg: 
cates" i. Bratrud l\fortgage & RealtY, och Allen sade i söndags farväl '' ARQM·ADRAE" "Nya laga pnser 1or oktober William Powell in 

"The Road to Singapore." ·Corporat10n, 954 Commerce St. till Tacoma, där de en veckas tid manad hos fotograf Lee i Wash-
varit hedersgäster, och begå vo . ii:~ton Bldg., vid 11 te och Pa-

"Sweden of Today" är namnet 
på en ypperlig Sverige-film som 
kommer att visas i'1 Valhalla hall 
-0nsclagcn den 21 okt. kl. 8 e. m. 
Film en har tagits av Svenska 
Turistföreningen, är värd att se, 
.särskilt om man vill se den vack-
ra :-venska naturen från söder 
till nord. Den är synnerligen 
väl tagen, och bilderna äro väl 
valda. Se vidare annonsen. 

* * * 

sig hem till Los Angeles. D~ir An Arrow S~1rt of woven ~:hc. ave. Beställ fotografier nu 
'.'~ntade dem .erfarenhetsrön av madras-Cho1ce_ of. colors / •or 3ul~n och, ~m s.å önskas, be-
bade det trevliga och det utrev- Fully sluunl... tala med veck!tga msatser. 

* * * 
$2.50 

3 fo.r $7.00 

liga slaget. Vid ankomsten hel
sacles de av en jublande folk
skara pft cirka 5.000 personer 
samt dessutom av en reprcsen

t~~t för japanska tidningen 'Asa-11 
h1, som gav dem i present $2.- I 
500 för deras flygbragd. Så till 
vida var ju hemkomsten nöjsam. 

Donationer in natura för festen 

One 
FOX RIALTO 

vVeek Opening Thursday: 
Laurel & Hardy in 

"PARDON US" 
and followed by 
Greta Garbo in 

"Ris.e: and Fall of Susan Lennox" 

~~~~~-

Skoldagar äro Sk<>.-dagar 

:För Community Chest kam-1 l?äremot var clet mindre behag
ligt för dem då de underrättades 

Pionieren Joseph. J. Glen, L d. 
president i stadscounciln, avled 
i lördags 71 år gammal. Han 
kom till Tacorna för 45 rir sedan. 
'fil! yrket var han smedmästare 
och en ][mg tid förman i N. P. 
\'Crkstäderna. På 1900 uch 1910 
talet var han en bland de le
dancle i counciln, även legislatur
rnecllem, och övade stort politiskt 
inflytande, 

Försvunna jägare. Under en 
jakttur i skogstrakten nära 
Eagle Gorge på västra sluttnin
g·en av Cascade bergen försvun-
110 Ed Green, ägare till en gaso
lin-station, och snickaren Dan 
Morrison för över 10 dagar se
dan. Oaktat allt sökande hava 
de icke påtr~iffats, men på en 
plats har man funnit en övergi
ven "camp," där de kvarlämnat 
litet proviant ävensom en del av 
sin j aktutrustning. 

ptt Valhalla hall i söndags hade 
gjorts av ,följande: Kaffe soc
ker och grädde från Standard 
Grocery Co.; bagerivaror från 
Benson Bakcry, Betsy Ann Ba
kery, 48th Street Bakery, Fris
bee Bakery och Tahoma Bakery. 
Och Puget Souncl Posten var ju 
också med pfi en släng, om än 
aldrig så ringa, i det den done
raclc trycksakerna. 

Men varför köpa nya skor? 
7 ? ? 

Komfortabla brulcade skor, riktigt 
reparerade, sätta barnen i ständ 
att bättre sköta sina läxor, i stäl
let för att se efter fötterna-och 
Ni sparar själv pängar. 

panjEn, som tager sin början den 
20 oktube1~ och skall fortgil. till 
·ocb med den 30, har vederböran
de komite vidtagit alla förbt.:re
dande [1tgärder. En summa på' 
'$197,550 har satts som mål för 
insamlingen. K u n t ribuenterna 
1mnna själva skriftligt bestämma 
vilken välgörenhets organisation 
<le i'111ska sina bidrag lämnade 
till. Kampanjen ledes av Mr. 
Stocking, biträdd av Mayor Ten-
11ent, Carl Lind(Jttist, John Brad-
1ey uch Minot Davis. 

* * * 
Inskränkning i county ämbets

personalen. I akt och mening 
~tt reducera skatterna har taxe-
ringsnämn<lcn beslutat om en an
senlig minskning i utgiftsstaten 
för nästa ri r genom att indraga 
en l1el del av connty ämbetspos
terna. Sålunda komma fyra bi
träden i assessorns kontor med 
en ~arnmanlagd lön av $7,200 
-om året att avskedas. fyra biträ
den i anditorns med en lön av 
!j>9.080, två biträden i ingcniörens 
1rnntor med en lön av $4,030, ett 
biträde med en lön av $2,700 i 
prosecutorns kontor, två sheriff
biträden med en lön av $4,050 
och två biträden med en lön av 
$3.360 i county kassörens. Dess
utom eliminerades en hel del an
dra poster i nästan al)a departe
ment. I det hela reducerades 
utgifterna med $35,085, så att 
·county utgiftsstaten för nästa 1tr 
1rnrnmer att uppgå till $767.998 
mot $803,083 för innevarande år. 

* * * 
Fångar rymda, motorbåt stu

len .. Från McNeil fängelset rym
de i lördags natt fängarne Jacob 
Harris och Glen Gray. De hade 
.sågat h?il i cellgallret och prak
tiserat sig ut genom ventilations
skorstenen samt därpå stulit en 
bä t i vilken de rodde till fast
landet. Följande dag upptäckte 
C. E. Högberg, ägare till Titlow 
Beach Mthuset, att en av hans 
motorbåtar blivit stulen. Poli
sen håller för troligt att de båda 
rymlingarne lagt beslag på den 
och begivit sig på väg till Ca
nada för att där söka landa på 
någon enslig plats. 

* * * 
Färsk kärnmjölk, - ett glas 

eller en gallon - i Crystal 
Crearnery, Crystal Palace Mar
ket.-(Adv.) 

Socialistpartiet i staten Wash
ington höll förra veckan sitt års
konvent i Spokane med 59 dele
gater närvarande. I den upp
shi'] la platformen påyrkas bland 
anm1t: upphävande av syndika
listJ;,g-en, enforcering av konsti
tutinnella fri- och rättigheter, fri
giyamle av fångar som äro offer 
för kapitalistiska och. poliliska 
ränkor, arbetare-försäkring mot 
s j ukclom och sysslolöshet, ålder
donE.pcnsion samt avskaffande 
av al] slags militär träning i sko
lor och läroanstalter. 

* * * 
Glöm icke att sända barnen 

till Va:sa barnlogens svenska sko
la p;'. lördags förmiddagarne 
Valhalla Hall. 

* * * 
Gasolin-kriget har åter brutit 

löst i Tacoma med den påföljd 
a.tt det .för några veckor sedan 
etablerade priset 19 cents per 
gallen rctluccrats till 17 cents 
a.v flertalet handlande. 
kommer. priset att 
.n e:dsä ttas. 

Troligen 
ytterligare 

att Moyle måste avtjäna en su
spenderad dom pr1 30 dagars fän
gelse för autokörning i berusat 
tillstånd. För Allens del, som 
stått i kyligt förhft!lancle till sin 
hustru blev det ingen försoning 
med henne, utan hon förklarade 
att hon skall söka skilsmässa. -
Aernplanet Clasina Madge skall 
unclergtt reparationer i Los An
geles och därefter ilterföras till 
Tacoma. 

* * * 
"En mot fyra ställdes," och 

det blev en het batalj i skogen 
nära l\Tineral, innan John Eck
lund, 68-årig skogsarbetare kun
de arresteras av jägmästaren G. 
Mitchell och tre biträden. Eck
lund hade försyndat sig genom 
att skjuta villebråd utan jakt
tlilstErnd, cl:°! Mitchell antastade 
honom, vilket sä retade E. att 
han gav M. ett gott kok stryk. 
Jägmästaren tog till flykten men 
i\terkom med tre biträden. Ek
lund är kraftigt byggd och oak
tat sin ålder en kärn pastark man. 
Han kunde inte inse att han 
gjort något olagligt, och satte sig 
därför till motvärn. Det tog en 
kvarts timme innan E. blev över
mannad och startad på väg till 
county fängelset, där det befanns 
att han hade ett krossår i hu
vudet, och samtliga hans antago
nister voro skavanka av ett 
m<°tngtal slag och skri'imor såsom 
minne av lrnlabaliken i skogen. 

* * * 
Ett upplags-magasin, kostande 

$100,00, for clistribuering av ga
sol in och fotogen skall anhigg«1s 
<l tidelandet härstäcles av Truex 
Oil Co. i Spokane. Bolaget äm
nar att härifrån distribuera alla 
sina Pacific kust produkter till 
östra och västra Washington 
samt till Idaho och nordöstra 
Oregon. 

* * * 
Marine View. landsvägen, som 

nyligen fullbordats på sträckan 
mellan Dash Point och Lakota, 
jämte elen nya stålbron över 
Y ounglove Creek, kommer att 
öppnas och invigas nästa söndag 
kl. 2 e. m. Ceremoni en sker un
der leclning av guvernör I-Iartley 
och vägsuperintendent Samuel 
Humes. Marine View vägen 
kommer troligen att inom ett el
ler annat år bl,iva fullbordad i 
hela sin längd friln Tacorna till 
Seattle. Det återstår blott att 
bygga sträckan från Lakota till 
Reclonclo, vilket skall utföras av 
King county. 

* * * 
Av vådaskott under jagttur 

dödades i söndags två personer 
i västra Washington. Walter 
Munn, 14 ih, var ute på jakt i 
sällskap med sin fader nära 
Vancouver. Då fadern avlossa
de ett skott för att skjuta en fa
san, råkade gossen komma i 
skottlinjen och blev dödligt så
rad. - Thure Senter. skogvak
tare i regeringens tjänst, var på 
Yäg till sitt hem i Morton. D11 
han kommen till en bäck böjde 
sig ned för a ttclricka, föll re-
volvern ur hölstret, som han bar 
över axeln, och slog mot en 
sten, därvid skottet brann av och 

* * * 
Dödsfall. George J ohnason, 14 

i'ir, son till l\lr. och Mrs. Ernst 
J ohnason avled i lördags i\ hos
pitalet där han intogs för ett par 
veckor sedan, då han insjuknade 
och måste avbryta sin skolg[mg. 
Begravningsakten förrättades i 
mrtndags av pastor Svenson. 

- Charles A. Scherlin. 68 år, 
avled i söndags i sitt hem vid 
Magnolia Beach. Han var född 
i Sverige, kom till Amerika för 
40 år sedan och har varit bosatt 
i Tacoma i 30 år, sysselsatt som 
betong-läggnings kontraktör. S. 
var änkeman och efterleves av 
sonen \;\/illiam och en syster. 

- Mrs. Margaret Anna Ander
son, 75 år, avled i tisdags i sitt 
hem vid N orth Carver street. 
Hon var änka efter Robert An
derson och efterleves av sonen 
Bert och iyra systrar. 

- * * * 
I kollision i söndags mellan 

två automobiler, av vilka den 
C1na kördes av Thomas Fifer 
vid Park avenue och den andra 
av Lloyd Owen från Auburn, 
blcvo åtta personer mer eller 
mindre svårt skadade och förda 
till county hospitalet. Olyckan 
inträffade å Park avenue och 
Lincoln street. Mest allvarsamt 
skadade blevo Mrs. Fifer, som 
fick ena handen krosad, så att 
tre fingrar måste amputeras, och 
Mrs. Owen, som fick högra be
ne tavbrutet och led av hjärn
skakning. 

* * * 
En dubqel inbrottsstöld i Ma

rine Supply Co.s butik vid 11 te 
och A street och en i en angrän
sande cigarrbutik inbragte tju
varnc ett byk på över $800. I 
Marine Co :s butik länsade de 
kassalådan på $55 och i cigarr
butiken upptäckte de en undan
gömd väska innehållande $725~ 

PRI 

* * * 
Dödad av gasångor. H. Cross

m an, 53 år, fanns i tisdags morse 
död under auton i garagen vid 
sitt hem vid South L street. Han 
hade gi\tt ut för att reparera au
ton, krupit under densamma och 
dödats av de från motorn a vsön
drade gaserna. Hans livlösa 
kropp fanns en halv timme efter-
ilt av en hans granne. 

* * * 
Lindbergh väntas. Överste 

och Mrs. Charles A. Linclbergh 
avreste i lördags frrtn Japan med 
ångaren Presiclen t J efferson och 
Yäntas till Seattle nästa tisdag. 
På grund av att Mrs. Linclberghs 
fader, Senator Dwight Morro\v 
nyligen avlidit, kommer ing·en of
fentlig mottagning att äg·a rum. 

* * * 
Dödad i 165 fot fall. Wm. Car

penter, en arbetare på den nya 
Aurora avenue hron över Lake 
Union i Seattle råkade i mån
dags förlora fotfästet och föll . 
från den 165 fot höga ställnin
gen på vilken han arbetade. I 
fallet bröt han nacken och dog 
ögonblickligen. Han var för nå
got år sedan bosatt i Tacoma. 

* * * 
"Världens två sista stora avgö

rande och avslutande cr:ieHgiösa 
rörelser" är ämnet för V. A. Lid
ners föredrag nästa söndag den 
18 oktobre kl. 7 :30 e. m. Alla 
predikningar och föredrag hållas 
på de skandinaviska språken och 
alla skandinaver hälsas hjärtligt 
välkomna till alla möten varje 
lördag kl. 11 f. m. och varje sötF 
dags kväll kl. 7 ;30. 

* * * 
Söndag e. m. kl. 3 hi\lles guds

tjänst på svenska i First Lu
theran Church. - Fredag kväll 
kl. 8 nästa vecka håller Cirkel 
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·W E ARE fully equipped to 
do every kind of print

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

All work done as you want lt, 
when you wan\. it, and at lowe11t 
posslble cost . • . . Our overhe&d . lil 
lower, and we split the dltterence 
with the customer. 

"Efficiency spells Economy" 

!Puget Sound PubJJ.c;hing Company 

hann fram till plat,;en, var Sen-_ 
Telephone Main 2520 1125 Tacoma Ave, So 

träffade S. i halsen. En kamrat 
som var med honom begav sig 

skyndsamt tiil .Mort.o n för att 1-
hämta läkare. Men innan denne 

ter död. ~ ............................. ,........,..,.....,_....,,........,...,....,,_..,_,...,....,....,......,...,..., .... ,,,,.,.a 

Ett missförstånd 
Läraren: - Det berättas, att 

Alexander den store, när han låg 
i )äget, förtärde en menig sol
dats ranson. 

Lille Sven: - Fick då den 
stackars soldaten ingenting? 

Skalder emellan 
A.: - Vilken är den största 

sun1111a, du nilgonsin fått för en 
dikt? 

J3.: - Tre hundratusen kronor. 
Jag skrev bara tre ord: "Jag äl
skar dig!" till min .nuvarande hu
stru. 

Gynna våra 
ANNONSÖRER! 

of:poinf: 
Electric Range 

$ 

ale 

' ' • .. 

• 
Down 

Puts anyone of the many mar· 
velouk new models in YOUR 
home. Don't miss this oppor· 
tunity to secure a new HOT· 
POINT ~lectric RANGEJ at a 
NEW LOW PRICE. Remem· 
ber, it's the range that com· 
bines cooking SPEED with 
economy, and gives you also 
the ultimate in automatic eon· 
venience, cleanliness and sci· 
entifically accurate cooking. 

As a special inducement we 
offer 

ree 
A Radiant Electric 

t 
with every Hotpoint Range 
purchased during our Sale, 
which ends November 7th. Al· 
most. unbelievable isn't it
but it's true, true as the fact 
that you can put your dinner 
in a HOTPOINT oven, any 
time in the morning, leave 
the home for the entire day 
and return to find a perfectly 
cooked dlnner awaiting you. 
So buy this remarkable new 
range today,-pay $9.75 down 
and the balance in one year. 

Department 
of 

Public Ut:ilH:ies 
Light Division 

' 

Champion Shoe Repair 
Shop 

1302 So. K G Fera, prop. 
Call and deliver service. Main 2058 

Lower Rat:es 
FOR thirty years this com· 

pany has served the needs 
of Western and Central Wash· 
ington. It is significant that 
as the use of electriclty has 
increased our rates have stead· 
ily dropped. 

"'lf"ODAY th.ese rates are 
.l among the lowest in the 

nation-and 

Still Going Down ! 

Puget Sound 
Power & Light. 

Company 
"Electricity Is Che.ap 

In Washington" 

B. PAULSON 
Juvelerare 

1016 So. 11. St., Tacoma, Wn. 
1 :a klass urreparationer 

(Nära 11 te och K) 

ugaboo 
FOUNTAIN LUNCH 

Parkland, W asih. 

Coast Housewreckers 
Dealers in 

Paint, L.umber, Brick, Doora, 
Elquipment. 

Windows and Fuel 
Plumb!ng and Second-Hand 

Main 6035 - 17. &. Tacoma Ave. 

..~ .............. ~ 
TACOMA TITLE GO. ~5 

' 

Al.MIN L. SWANSON 
Pres. och Mgr. 

"Abrst. ract11 of Title" och "Tltle .

1 
lnsurance" 

) Maln 2331 Bankers Tr11St Bldg. 

1~~~ 

VI är. o beredda att giva betjän. lng l såväl dag som natt. 

TUELL FUNERAL HOME 
2215 Sixth Ave. · Maln §80 
~~,,. 

OLOF BULL 
Violinist 

CONCERT ENGAGEMENTS 
LEKTIONIDR PÅ VIOLIN 

Bernice Building 

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

.. ~~~~~f P~.~~!m~t i 
Ni kan alltid vara viss om acku, ~ 
ratess och redbart bemötande av 

de ;1;;~;~ep~e~;;~G ~ 
!nsurance, Notary Public ~ 

> 939 Commerce St. Tacoma c ,,..,...,..,. .... __ ..,....,..., ... ~ 
I Till "SNOWDRIFT" .. I för all slags skandinavisk mat. 

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

_ _ i Ed Sproules Butter Store I 

I I l 
1146 Pacific Avenue l 

Smör, Ost och Delika- . 

.,........,.....,....,...,....,...,......,.....,.....,..,....., tessvaror. 
t 

....................................................... .....!! 



1214 So. K St.-Maln3490 

FREE DELJVERY 

Motto 

Gynna våra 
ANNONSÖRER! 

Callson ·~ . Ahnquist 
TACOMAS SVENSKA SKRÄDDARE 

501-2-3 Washington Building 

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

Den håUer el" mage i ()rdning, 
Den styrker och uppbygger .hela ert system. 

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

.~. · .• agenter.ok'.s~iTER .FAHRNEY & SONS CO. • •.• ~ 

.l. 

· •• · ... · ... • .. ··2·.··5 .. 0.1·· .. ·.W .. ·.auhi. a. gt.o·n.· B• .•. lvd .• ·· .... ·• . • ·.· .· . ·... ·. . .. ·. . . CH.· ICACO., l::]LL. .• ·. (Levereras. tullfdtt i Kanada.} 

.. •• ·~."';.(); . . . . . . . . . . . ~ 
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P.UGET SOUND POSTEN 1 

I raskt trav rullade en elegant 
vagn förbi fönstren. 

Ett hjärta av guld - Där äro de! utropade Alice 

I 
!i v·l·1·· gt och sprang fram till fön
stret. 

~Roman av IVAR EDHOR ~ 
Hellda hade länge sett upp 

mot posthuset och märkte nu 

(Bemyndigad översättning) Alice samt hälsade leende. Bred
vid honom satt en smärt dam i en 

'lll 

(Forts.) 

- Frans, korn nu inte med nå
·gra dumheter. 

- Men det är ändå sa\1t ! pi'1-
.stod Frans hårdnackat. - .i:\r ni 
ond på mig - fröken, därför att 
jag ropade på er - ser ni, vi ha 
så få blommor i vår trädgård, 
och ännu blopmrn de inte, och 
jag vill så gärna hava några. Jag 
vet, att ni är mycket snällare än 
båda Stillers tillsammans, inte 
sant, ni ger mig några? 

- Jag f:'\r inte taga några, 
.Frans, jag äger inte ett grässtrå 
här i trädgården. 

- Men det gör ju ingenting. 
Den gamla häxan skall inte miss
tänka er - blott några stycken, 
jag har plockat förgätmigej och 
blåklockor i skogen. Det blir en 
sår vacker bukett. 

Vartill skall du ha va dem? 
- Ja, ser ni, egentligen är det 

en hemlighet, men om ni ger 
mig några blommor -

- Jag rnr inte giva bort ni'i
gra blommor utan att moster v~t 
om det och tillåter det. 

Nii; clfi får jag alltså inga, 
ty hon unnar mig inte att grönt 
blad en gång, och jag blev Sfl 

glad, då jag fick se er stå där. 
Jägmästaren tycker så mycket 
om pa11seer, och Stillcrs ha all
tid de vackraste i hela staden. 

fin rägnkappa. En grå reshatt 

- 0, vad den är vacker! ut-1 mecl vajande plymer och lätt tyll 
ro?adc Frans hänförd. -:-- Men, 

1

1 lät en rike.· clo.m a~ ljusa små I_?c
mm Gud, ett bi har stuckit er kar synas. vilka 1 nacken smogo 

' sig undan de breda hattbanclen stammade han ängslig. 
Den unga flickan höll elen 

svullna handen med den inflam-
meracle och vita kanten litet ifrån 
sig. 

- Gör det inte mycket ont? 
Där ligger biet dött - det var 
märkvärdigt, att ni inte kände 
stynget. 

- Jag tänkte inte därpil, och 
sade inte alla tecken mig, att det 
var ett bistyng, skulle jag inte 
vilja tro därpå. 

- Fröken Ruth, min mamma 
säger alltid, att den mm har sto
ra bekymmer känner inte kropps
lig smärta. 

- Ruth, Ruth, var håller du 
hus, skynda dig in, jägmästaren 
kommer just ridande över torget! 
hördes i detsamma fru Stillers 
gälla röst. 

Frans förs vanu sorn en pil. 
Då Ruth kom in med sin mo

ster i det rum, där Alice salt 

och under det silverskimrande 
floret. 

Den unga damen såg sin brors 
flyktiga hälsning. Hastigt såg 
hon upp på cle blomstersmycka
de fönstren, och - Ruth rygga
de fönstren, och - Ruth hygga
vackra ansiktet under elen gri'l 
sai11metshatten hon hade sett 
det en gång förut, en trogen av
bild därav låg - i Sjöjungfrur
nas brunn, sönderriven av Alten
hofen. 

IX. 

Det rådde stor förvirring pi1 
Hotell Roestel. Assessor von 
H ellda hade hyrt hela första vå
ningen i1t sin syster, friherrin
nan Goerne, och i hast li'ttit stäl
la i ordning rummen åt henne. 
Men hon hade knappast beträtt 
dem, förrän hon rn cd ett uttryck 
a\• förtvi\'lan förklarat för sin 

med ett handarbete, s11g hon re- . . . . 
I ··· ·· . . l .. . l I bror, att hon icke ville stanna en c an Jagmastarens 10ga ges ta t, 

som raskt närmade sig posthn-
set. Hon clarracle lätt, och hon I l 1 
1 

.. 
1 1 1 1 

. 
1 1 1 arna och sac e: 

timme i sildana outhårdliga rum. 
JJellda ryckte kallblodigt pft ax-

'anc e, 1ur 1e11nes onc er J os-
saclc. 

han 

- Jag beklagar det mycket, 
men det är det bästa jag kunnat 
f1stadkomma. En vi Ila med all 

hans .. .. f , . . 
11 

,. .. 'k I o. • onskvard kom ort later sig mte 

I nästa ögonblick stod 
framför henne. Hon sf\g 
a varnga ogon n ·tac e pa sig, - Skall han hava blommorna? 
I 

.. 
1 1 

.. D framtrolla. 
.. I . f.. 1on e 1ans rost. _ et var som . 1 .. 1. -- Ta, det ar hans oc 1 111111 .o- k 

1 
f.. 

1 
Och tn vs du och rnnner c 1g 

- . om en 111ur s ·ymc e or 1ennes .. • 
<leh.eda2· 1 dag·, men det vet bara I. 1. 1 . 1 :. . 1 .. l ·· hernmastadcl har, Kurt? 
• ,, ~ ' 0 i ic<ar, oc 1 nastan mec vets os . . . 
Jacr, - I' rans knyckte stolt pa. .. k·. l h. I cl --- Ja som 1 s3t111cle himmelen, "' . rac -te 1on 0110111 1an ·en. ' . 
nacken, - och vi ge varandra ]'tt 1 .. tt f·.· o tt 1 1 d sva.rade assessorn sarkastiskt. 

' < a ·orv·mat u · ryc · ff e 
alltid ömsesidio-t presenter - jag ~ . .· ' ' .. ~ " Den uno-a friherrinnan rvckte 

"' .. . som en IJ us skugga over hans .. " " · 
ger honom hans alskl111gshlo111. -

1 1 
Il 'r t 1 1 1 foraktfnllt pa axlarna. 

. . . . ugna < rag. - an at a< e ue c ar- . .. . . .. . 
mor och han ger mig en enl-roc 

1 
f' · f"" cl cl Har 1 ensamheten forlorar 

' ' . ranc e mgrarna och or e em . . 
na dit jag famnar honom dem. 

1 1
.. 1 . t"ll . du ju all estetisk smale Fi clonc, 

• . o • mec en att trvc {!1lno- 1 sma . . . . . 
- Hur har du fa~t veta hans 

1
.. • 0 lille bror, du blir JU en nkttg 

' 1 1 ? appar. ··1 h .. töde sec ag. to p ar. 
Ruth tycktes intresserad. Fru Stiller och Alice sade nå- Sedan ägde en större förän-
-- Det är nu två ru- sedan. Jag got - det hamrade för Ruths dring rum i de vackra, luftiga 

kom ifrån skogen, där jag ploc- i.iron, och hon förstod inte ett rummen. Möbler flyttades och 
kat bär. Pli-'1tsligt kom jägmii- ord. - Det brusade som havet I utburos, andra fördes in, och 
staren ridande på v~gen, och just under storm . i hennes hjärta, mörka garcline:· hä1:gdes upp för 
(E. han fick se mig, kom han vartill hon anmgsiullt lyssnade, fönstren, ty fnherrmnan svarade 
ihåg n:°igot, som han glömt i fastän elen nakna verkligheten pil Kurts energiska protest clär
skogen; jag måste stanna hos hä- höll henne tillbaka. Med ett lätt emot pr1 det högsta upprörd: 
sten, under det han gick tillba- utrop av smärta, ur stirncl att be- - Tror du verkligen, att jag 
·ka .. Di'i han kom tillbaka, prata- härska sig, tumlade hon mot dagligen kan härda ut med en 
<le han litet med mig och frå-, Yäggen. stekande sol, som gör mitt an
gacle, hur gammal jag var. Jag Alice och hennes mor närmade sikte brunt och fräknigt som en 
svarade honom, att jag första sig henne med frilgande och fö- nmlattskas. Vilken ide av dig 
maj fyllde tio år. Då sade han, rebråencle blickar. Men Alten- att hyra en våning åt mig pil sol
att det var ett lustigt samman- hofen fattade hennes svullna, sidan! 
träffande., ty just samma dag fi- värkande hand, cch hans finger Under det Hotell l<_oestels al
rade han sin födelsedag. Di\ nu gled milt över elen inflammerade la tjänsteandar höllo på med 
första maj kom. gick jag till fläcken. den vackra fruns anordningar, 
honom med en stor bukett. Mam- - Ett bistyng! enligt vilka man till och med 
ma hade bundit den och satt så Fru Stillers skarpa öga gissa- milste skaffa de vackraste kruk-
rnånga tulpaner som vi hade uti de genast orsaken till Ruths illa- växter som kunde fäs, satt hon 
·den. Det var svårt att slippa rnående. själv i broderns rum, som redan 
iin j hans rum. Åh, vad det var 1 - Det ,är säkert ett bistyng. förvandlats till ett halvmörkt, 
vackert clårinne, ja, jag glömde I Hur ofta har jag inte varnat dig sömningivancle rum. Hon hade 
alldeles att lyckönska honom, för, att gi'l så nära insekter! vårdslöst kastat sig i en länstol 
fastän jag lärt mig orden utan- - Det fick du i går hos Dol- bredvid fönstret och , var trots 
till. Då jag stod där dum och lings. Om assessorn visste, .att det dåliga intrycket från sin 
Täckte honom blommorna, måste du varit där, fastän han förbju- nya våning vid ypperligt humör. 
:han med ens ha kommit ihåg sin dit det! Hon skrattade melodiskt - för
foclelsedag, ty han tog dem vän- - Du mt1sle se dig bättre för, tjusande, ty hennes bror hade 
Jigt ifrån mig och satte dem i 1 kära Ruth, och inte alltid g~1 upp just sagt: 
vatten. Sedan gav han mig en J i dina tankar och clrönnnar och -Att döma av din förkärlek 
1)lank enkrona och sade, att jag, stanna framför varencla buske, för allt halvmörkt, måste det in
·0111 jag för framtiden ville bere- klandrade även Alice. te stfi rätt till med din karaktär, 
,da honom någon glädje, alltid Så obehagligt, just nu, då eftersom du är ridd för ljuset. 
'Lon1e plocka skogs blommor, ty friherrinnan kan vara här vilket - En förfärlig liten håla! Hur 
.'(lem höll han mest av. Se här, ögonblick som helst! Alltid hit- kan det vara möjligt för dig att 
·frc.ken, ä1ro de inte friska och tar hon på nr1got, först och leva här, Kurt? 
·v.::>.ckni. mina blommor? Men främst denna överdrivna fin- - Vi ha det bra här, och inte 
ic.t~· måste skynda mig elit, ty känslighet beträffande dräkten, sakna vi nöjen heller. 
.;:ftn kaffet rider han ut i sko- och så denna vi'irclslöshet ! Det Åter ryckte det betänkligt i 
'.gen. hjälper inte vad man säg·er dig, Carmens axlar. 

Fr2 11~ stack handen in genom du saknar ju all uppfostran. - Min stolte, vackre - ende 
·spring-an och visade sina blom- - Gör det mycket ont, fröken bror! sade hon. sakta och i o.·m I 
·mor, som han plockat i skogen. Walden? ton. - Fortfarande är du en gå-

- Giv mig dem! Ruth skakade på huvudet till ta för mig" fortfor hon, - att I 
Ruth tog hasti?"t '.)lom~_orna. svcar på Altenhofens deltagande U_Ppgi V~ si1clana lysande fram

under hennes sk1ckllga hand er fraga. t1dsuts1kter för denna skogsen
uppstod snart ett litet mäster- - Litet matolja, fru Stiller, samhet. Du, en Hellcla, vår "en
verk. Mellan himmelsblå blå- kanske lindrar det något! de"; ifrån livets högsta njntnin
klockor stoclo blyga förgätmig- Alices mor hade bringats ur gar ut i denna öken. - Kurt, 
,ejer, :11ö1:ka, s~_rnrnetslena panse- fattningen clä~igenom att jägmä-1 om du ha!t någon 111issräkni.~1g 
~r ccn ·v1ta snokl0ck0r. I starf:ln avb1·nt1t h<:nn~. Hon 10- orn du futt s111~k;i gru::;;ide for·-

- Nu är buketten färdig, här I vad.: hämta _vad ha_n begärt och ~opp11inga0r, om man. inte
0 

varit 
har du elen! avlagsnade sig hastigt. t1llmotesgaemle mot dig, cla hade 

Hon kastade de ö~e. rbl~vn~ 1· . Jägmäs~aren betrakt~de s_å .i v- dtt kanske haft orsak därtill, 
blommorna genom halet 111 1 ngt elen lilla handens fina linjer, men -
_Eberts trädgård. som läste han sin framtid däri. - Kära Carmen, låt nu den 

gamla visan vara. Jag känner 
alltför väl till dessa gamla fra
ser. Jag har ntl en gång gått 
min egen väg och har aldrig ång
rat den. Trots all min livslust 

-Ännu mera ensam? 
-'-Ja, jag hörde en gång, att 

han för flera år sedan hade en 
stor sorg - antingen dog hans 
fästmö, eller ocksä var hon ho-

känner jag ett stort behov av I norn otrogen. 
elen lummiga skogen, och fort- - Och därför sörjer han ännu? 
farande är denna känsla starkare I elen vackra altrösten hördes 
än min fängtan efter sällskaps- en lätt spänning. 
livet - och iir jag väl därför en -Ja. Atminstone hyser han 
förlorad son? Du behandlar mig inte längre förtroende till kvin
nästan som en sådan. Jag är så norna. Han bryr sig icke det 
lycklig i min skog och i min jä- minsta om dem. · 
garclräkt, att jag icke skulle vil- Ett triumferande leende flög 
ja byta mot något i världen. förstulet över friherrinnans fina 

- Varken pappa eller jag läppar. 
kunna förklara, vad detta kan - Det kallar jag trohet! sade 
bero pil. Alla i vår familj hava I hon .. som för sig själv, 
ju varit sällskapliga och levnads- - 'frohet ! 
glada; och alla c;om sett dig hos I Hellda såg upp förvimacl. 
oss pi1 någon bjudning. ha alltid - Om jag inte rnisstager mig, 
svurit på, att du inte längre pas- sf1 sade jag, att han inte mera 
sar i elen tysta skogen, och iindti bryr sig om kvinnor och inte hy
slttr det aldrig in. Ofta har jag ser förtroende till dem. 
tänkt, att du kanhända har två - )\h. mon tres beau frere, där 
själar, som äro raka motsatser ser man biist, hur föga världs
till varandra. Säg, ger du nå- erfaren du är. Altenhofen kan 
gunsin akt pi'1 dig sjäh· under inte ~ilska någon mera, därför 
dina strider? att ett hjärta som hans blott kan 

älska en gång! 
Assessorn ryckte tvi vlancle på 

Hellda log. 

- Jag har alldeles tillräckligt axlarna. 
med en själ. Och inte har jag Han har ett alldeles särskilt 
reda på id1gra strider heller. Gri- hjärta, ett - hur skall jag väl 
pes jag av längtan efter min grö- bäst finna ett uttryck för hans 
na, tysta skog, kan intet hälla ovanliga trohet? 
mig tillbaka, den känslan iir hel - Ett hjärta av guld! 

och full. I - - -
Friherrinnan teg ett ögonblick Då Hellda sagt det, föreföll 
- Vem rfir om det vackra hn-, det honom, som hörde han sin 

set här mitt emot med elen för- fästrnii tala om hennes Anna. 
tjusande utbyggnaden under de - Ett hjärta av guld, ja, just 
höga kastanjerna? siL Inte sant, lille bror, du har 

- Det år jågn1ästarhuset. det inte? 
- Ah! )\.r Altenhofen fortfa- - Vem vet? 

rande jägmästare här? Hell cl as blick fick ett så från-

-'--Nå, vad så - dtt menar, att 
jag ogillar din förlovning? In
galunda! Är din fästmö bildad 
och för övrigt passa bel, så var
för inte, det är ju din ensak. Det 
tycker papa lika väl som jag, 
och det är ju för resten du, som 
får bära följderna av denna van
sinniga förlovning. Pappa har 
redan insatt min lille Evald som 
arvinge lill samtliga sina egen
domar och förmögenhet 

- Din gosse? 

Hellcla bleknade. 
- Ja, käre Kurt. Du har ju 

redan gjort förberedelser att lyf
ta ditt mödernearv. Under de 
niirmaste dagarna skall du få 
det. 

- Pappa har alltsä gjort mig 
arvlös? 

H.ellcla bet sig hiiftigt i under
l~ippen. 

- Ja. Det kunde du ju säga 
dig själv. 

- Meu du kunde ju vägra att 
mottaga det för Evalds räkning. 

- Vad t~inker du pt11 - sedan 
Goerne dog, är pappa Evalds för
myndare - det vore också allt
för finkänsligt att tillbakavisa 
det, då du änclti. inte får något. 

Pappa är alltså fortfarande 
emot min förlovning? Varför 
har du då kommit hit, Carmen? 

- Jag - hm - ja, jag ville 
muntligen säga dig det, och så 
tänker jag också p~t något annat, 
som inte angi'1r dig. 

--'-Du ljuger! 
Hellcla grep systern vredgat i 

armen. 
- Min vän - du för ett språk, 

som du tycks ha lärt dig bland 
jägarne i skogen 

- Alten~ofen -:--- ja. Känner vara1:de utt:-yck, som forskade farande förtretad. _ Vi säga och 
dn honom r han 1 framtiden. o-öra minsann intet som inte 

- Förlåt! bad assessorn fort-

-_Jag __ vet i.nte - kanhäncla Efter en stund sade frihcrrin- kan vara passande ii~för en dam. 
har Jag forr traffa t honom - ar nan : - A tminstone bevisar du det 
han gift? - Det var verkligen riktigt inte. 

- Nej. . ! u1:pmä.rksa
0

tnt av Irma .. att .rn~ta _Säg mig allt, Carmen, jag 
- Och vem har han hos sig? mig \Hel taget. Hon ar nktigt vet att du inte kommit hit utan 

S.ina föräldrar? rar. Jag trodde förr. att du in- avs,ikt. 
- Nej, de bo fortfarande i hu- tresserade dig för henne? _Nå ja, därför _ 

vudstaden. Hans hem förest~1s -- För Irma Schidtsdorf ! Friherrinnan Goerne tvekade. 
av en för detta sällskapsdam till Det lät helt spefullt. J h cl tt .. kt 
h · · · " 1 Å . 1- d . - ag ar re an u an en ans mor, JUStit1erac et Blums - - h p, -- \.urt, et vore JU ... 

1
. 

1 
t 

1
.. "t 

.. 0 • . . • moJ 1g 1e , som pappa amnat a 
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. . f upp, nastan gmstrac e. 
- a. en han ever ännu - l u ·1s rnr du 1 mitt arvat-

mera ensam än jag. ten, Carmen! (Forts. s. 8) 
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Prepare to travel safeiy and oomfortablYj 
by equipping your car with a new set of 

Firestone Gum-Dipped Tires-the tires that 
hold all records for safety and endurance. 

We will make liberal allowance for your 
old tires. The cost of new tire safety and 

comfort is so low you really cannot afford 
to be without them. 

Drive in and let us appraise your present set. 

Sharp, deep tread for safety and Gum
Dipped construr);ion (furnished only by 
Firestone) for durability. The combina
tion that holds all world records for 
safety and dependability. 
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CHANGE GEAR GREASE NOW 
Gear Grease-Transmission and Differential-shoulcl be 

changed now from the heavier sttmmer to lighter winter 
grease. Drive in for this service. Complete Luhrication $1.00. 
Gear Grease extra. 
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North 26th and Adams Phone: P,roctor 706 
So. 38th and G St.-Madison 4150, 

14th & A St.-B'way 2007. So. 56th & Union-Ma<il. 22 
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