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LIN RGH FRANLURAD HINDENBURG ÅTERVALD PRESIDENTENS FINANS- CHICAGO OCH VÄRlDS-fr:--------~-----==-------------------------------------------------------------,, 

I DEPRESSIONENS I LöSEPÄNNNING Till PRESIDENT 

I UPPHOV I 
POLITIK KRITISERAD UTSTÄLLNINGEN 

Utbetalar förgäves $50,000 till bar
narövarne. - Sedlarne redan i 
omlopp. 

Tyska nationen bevisade sin 
fortfarande hängivenhet för sin 
84-årige f. d. krigskämpe och fält
marskalken Paul von Hindenburg 

Guvernör Franklin D. Roosevelt, I Väldiga förberedelser göras för 
utlinjerar sitt program 1933 års utställning 

• l . ' 
Den gränslösa fräckheten av J genom att återvälja honom till 

Lindbergh barnets bortrövare kul- president för ytterligare sju år. 
minerade i deras underlåtenhet att didat Adolf Hitler fick 13,417,000 
återställa den 20 månaders gossen der det hans socialistiske motkan~ 
till hans föräldrar efter att hava didat Adolf Htiler fick 13,417,000 
mottagit den utlovade och med fri och den kommunistiske Thaelman 
hand och på god tro erlagda löse- 3,705,000. 

I l • • "·------------------------·Av ANTON LUNDGREN-------------------------~! På ett politiskt massmöte här- 1 Det stora maskineriet, som är 
om dagen i New York kritiserade satt i gång, för att träffa förbere

. H~ru_ ofta .. händer de~ icke att mig på rekognoscering och vi sko- guvern~r Roosevelt, ledande de- delser för världsutställningen i 
v1 do~hga. bland~s av nkedomens la solklart finna, att högerns prin- mokratisk presidentkandidat, pre· Chicago nästa år, har många 
kvantitet i all sm i regel alltför ciper giva icke folken tryggad nä- sident Hoovers finans- och bank- vanskliga uppgifter att lösa · och 
oren~ k:'al.~tet. ..Individen i sitt ringsutövning ej heller någon för- hjälpplaner samt utlinjerade ett bland dessa kommer parkerlngs
daghga id ar e~~ latt byte för den- hoppningsfull framtid varken för program, som han sade skulle nå plats för bilar från andra platser· 
na frestelse. Aven de, som skyl- individen eller för hela folk. och benytta "den förgätne man- i första ledet. 

pänningen. Ett krävande och ansträngande ta med religionen, som täckman- .. .. . nen vid bottnen av den ekonomi- Av de fullväl 23,000,000 auto-
tel rygga ej tillbaka för andra i Ar 1914 .~~dades. osternke·U~-, ska pyramiden." mobiler, som nu finnas i Förenta Pänningarne utbetaltes till rö- arbete för Tysklands ekonomiska 

varne av professorn dr. John Con- återupprättande föreligger den ål
don, en av överste Lindberghs drige presidenten. 

.. erns tronfol ares hv. En t h .. .. ogonen fallande uppenbara skrym- g l'. 
1 

J 
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yd g Mr. Roosevelt förklarade att den Staterna, vantar man att det från 

förtrogne medhjälpare i sökandet Redan dagen efter valet utfär
efter barnet. Transaktionen sked- dade Hindenburg förordning om 
de i all hemlighet på en enslig upplösning av den arme på 400,000 
l:yrkogård. Det var i lördags, och socialist "shock trupper," som or
barnet skulle återlämnas följande ganiserats under Hitlers ledning 
dag. Men dag efter dag har gått I och infört ett slags "fascist" 
förbi utan att de av oro och sorg skräckvälde i vissa landsorter i 
förtvivlade föräldrarne fått mot- Tyskland. 

terier för ernående av större vär- ~erson ~g Jet alltså. Dadet skedde första ta~ken borde vara återstäl- utom staden dagligen skall an
den i både pekuniärt och materi- 1 ~osmens huvudstad. H~la ~en lande av farmarnes köpkraft, un- komma 25,000 under de fem må-
elt avseende. fa.~hker1 ade pressen har samsta~migt derstqd för de smz bankerna och nader utställningen hålles öppen 

D l 'Il · · " t' tt 1 or arat att det var en fnhets- 1 .. . D . • oc' v1 Jag eJ pas a a al a, t .. ' 
1 

.. · 1emagarne samt rekonstrukt10n · essa b1lturister måste skaffas 
som äro välsituerade bli både blin- s .ravan, som iar. yppades. B.~s- av tullsystemet. trygg och välbelägen plats både 
da och döva för behoven, som ~ien och Herzegovma vo~o lydlan- "Men allt detta synes obeaktat för sig själva och bilen de daO'ar 
skönjas och ropen om hjälp, som er bu~d~: .dubbelmonarkien. .De- av den nationella administratio· de tillbringa i ChicaO'o 

0 

går ut från de bredare folklagren. ~as e 0 mng med st~r.kt s~rbi~kt nen, som endast kan tänka på och De uppgifter, som fBr~ligga från 

N · · t · k , Fil t · mslag sades hellre v1lJa tillhora h . " t"d' .. , eJ viss ic e. an roper av S . .. . a omsorg om dem som sitta pa i igare vallyckade utställningar 
alla gradbeteckningar uppstå bland erbren. Denna boJelse fann nog toppen av den sociala och ekono- här i landet, utvisa att de besö
den välsituerade klassen. Och de- ~enkl~n~ b.land ~.erberna. Och ser- miska rangstegen," sade Mr. Roo- kandes antal i genomsnitt motsva
ras' välgörenhetssinne tycks hava f e~n· k nncips m~rdande skott .var sevelt. "Administrationen har sökt rat 10 procent av stadens befolk
en upsjö av värme för medmän- a :is t en yttrmg . av 

0 
S"erbie~s giva temporärt understöd från ning. För Chicagos del skulle det

niskor. De på livets skuggsida be- ~to~hets~ och ex~~nswnsatr~. Har toppen nedåt i stället för perma- ta bliva 350,000, ett i och för sig 
fintliga, som tilldelats lotten att ~r ras icke pohb~k eller .. dip:oma- nent understöd från botten uppåt." imponerande antal, men utställ
mottaga allmosor betvivla äkt- tisk sakkunskap fo.r att forsta, att Atskilliga gånger under senaste ningskomiten uttalar förhoppning 
heten av deras frikostighet och serb.erna :nb~rt ht~n~e P~ ~gen sex månader har Roosevelt kriti- om att det blir dagar då utställ
medömkan. Och äktheten i detta k;af~ ald~ig. vagat sig m ~a nagot serat administrationens hållning ningen skall tillocka sig halvannan 
högerns uråldriga' system torde sa rattsvidngt, s~m att pa g~ann- och dess förslag för nödlägets av- million besökande. 

taga något budskap alls. 

~.panin~arn~ efte!' barnet ha' I SVERIGES SKOGSBRUK 
strackt Sig over bade land och 
hav. Polisen jämte en mängd pri- ! I No·· DlA"" GE 
vatdetektiver hava icke blott gjort · 

Dock ingen anledning kasta yxan 
sjön, förklarar dess 

talesman. 

efterforskningar på alla möjliga 
tänkbara platser i närheten av 
Lindbergh hemmet och andra or
ter här i landet utan till och med 
på andra sidan Atlanten, men allt 
utan resultat. 

(För Puget Sound Posten från bli helt negativt om opartisk lande~s. mark morda grannnkets hjälpande. Men vid sagda möte Genom att inkalla ledarne å 
S. A. N., Stockholm) skärskådning kunde göras. Åre- tronfolJarpar.. . . var det första gången han direkt passagerare-trafikens om råd ep i 

Lösensumman, $50,000 utbetal
tes i sedlar på 5, 10, 20, 50 och 
100 dollars valör. Sedlarnas num-

Sverges förnämsta exportindu- girigheten den mest fördömliga En~:nten .~astod att Prmcip var häntydde på Hoover i samband Chicago har man redan fått upp-
stri, träförädlingsindustrien, har av alla passioner firar här trium- en tJanstebod~! legd och betalad med diskussionen om finanskorpo- rättat en förteckning på lämpliga 

d t f
.. .. d tt t b 

1 
fer Do t 1 h" · .11 av helt andra an serber. Den som t' h 1 t . .. mer voro noterade, och listor an- e or narvaran e y ers e {ym- . na orernas ov oJeS t1 f" . .. , ra 10nens program. yresp a ser i narheten av utställ-

givande numren hava distribuerats mersamt. Läget är dock icke så skyarna för att de täckas avstå h~_JJ~e ~ed ~andelsernas g~ng b.~- "Den 2 tusen million dollar fond, ningsplatsen. Man står rustad till 
till banker och en mängd affärs- hopplöst att det finns någon an- något av den rikedom, som sam- ov .6 vISst. icke vara partisk for som president Hoover och kon- att transportera stora folkmassor. 
hus. I tisdags inkom ett frun- ledning att kasta yxan i sjön, för- lats på fåtalets händer, på be- ~tt mse, ~tt serbernll; av 

0 
egen gressen åsidosatt till de stora ban- Illinois Central banan ensam kan 

timmer i en butik i New York och klarade förre statsministern, ad- kostnad av massans utarmande. rafbt atldrig skulle. vagat s~ up- kernas disposition kommer icke transportera 50,000 i timmen till 
. 

1 
A 'd L' d 

1
. 'd pen ar trotsa och ignorera oster- f h d • 1 .. .. 1 t 1 gav en $20 sedel i betalning för ett mrra rv1 m man, ny igen v1 Eftersom vi alla tyckas accep- 'k U k 0 •• armarne oc e sma 1emagarne narrn en av p atsen, Chicagos Mo-

. .. . . .. d . St kl l " 1· h"ll . n e- ngerns rav pa upprattelse. t'll d I" d h "R . torb C h t mkop. Butikbitradet utropade be- en i oc 10 m ar igen "' na tera ordet frihet för alla och en- , 1 e , sa e an. egermgen us o. ar u arbetat planer 
stört: "Det är ju en av Lindbergh Skogsveckan. - Konsumtionen av var, så borde vi ej tolerera en Det torde vara bekant att Ryss- borde bistå dessa lika mycket som att befordra 20,000 i timmen, och 
sedlarne!" vid vilket utrop kun- såga(e och hyvlade trävaror har praxis som gör, att denna värl- land en lång tid varit de små de stora bankerna och korporatio- spårvägar och järnvägar skola 
den ryckte till sig sedeln, rusade nedgått katastrofalt. Därav ha de dens gods i alltför tydliga särdrag Balkanstaternas beskyddare mot nerna. Enligt min åsikt befinner klarera en million passagerare 
hastigt på dörren och försvann. exportel'.ande-.fänderna haft $larka klassifisera oss på den sociala Österrike-Ungerns samt Turkiets sig nationen nu. i ett lika svårt. d~gligen. 

Det rapporterades igår, att Dr. känningar. - Världsexporten har I rangskalan. Med frihet menas ej merbegär. Österrike-Ungern hade trångmål som 1917, då vi inläto · ·Bland 'ae ,sfö!'re korpo:nitionef' 
Condon begivit sig ut på en ny under åren 1929-31 nedgått från att fritt få bedja om arbete och nyss annekterat Bosnien-Herzego- oss i kriget för att - frälsa värl- som nyligen försäkrat sig om ut
hemlig expedition för att åter sö- mer än 6Y2 miljon stds. til 4Y2. I hjälp i olika avseenden. Ordet vina. De allierades statsmän, som den från förtryck och trångmål! ställningsplats, märkes U nit ed 
'ka komma i kontakt med rövarne. m. a. o. sjunkit med en tredjedel. 

1 
frihet innebär ej endast frigörelse 

1 

brunno av erövringslust fingo nu Det berättas att Napoleon förlo- States Steel Corporation, som un
I poliskretsar hyser man tvivel om Den svenska exporten har minskat från livegenskap och slaveri eller en stegrad fruktan för rivalerna. rade slaget vid Waterloo, emedan <lertecknat hyreskontrakt för ett 
att barnet ännu är vid liv. Icke än mer eller med nära 40%. Un- folkens upplyftning från analfabe- Österrike-Ungern i förening med han förglömde fotfolket, helt litan- belopp på $1;435,800. Dess ut
desto mindre utfäste i måndags en der det Sverges export före kriget ter. Det innebär även fullmakt Tyskland och Italien bildade en de på det mera prydliga och sabel- ställning kommer att finnas i Min
grupp tidningar i New York en höll sig omkring 1 million stds., för både män och kvinnor, att maktkoncentration av oerhörd skramlande rytteriet. Man kan i eral Industries paviljongen söder 
belöning av $50,000 för tillrätta- utgjorde den förra året % av deltaga i all slags votering i det styrka. detta avseende uppdraga en järn- om vetenskapernas hall vid Leif 
skaffandet av det bortrövade bar- denna kvantitet. Samtidigt har lovvärda syftet, att få laO'ar stif- Tyskland ansågs ur militärisk förelse med administrationen. Den Erikson Drive. 
net eller exklusiv upplysning, som den överenskommelse, som föregå- tade, som lägga hela vå:t sam- synpunkt vara världens mäktiga- har antingen glömt eller vill icke Vad beträffar det svenska Chi
leder till dess tillrättaskaffande. ende år fanns med Finnland be- hällssystem på solid gr;!undval, gi- J ste rike. Lägg härtill dess feno- ihågkomma fotfolket i vår 'ekono- cago är den svensk-amerikanska. 

träffande exportbegränsning icke vande folket rätten att bestämma 1 menait kommersiella framsteg och miska arme'." komiten i full verksamhet och hål-
förnyats, liksom även alla de för- över rikedomen och ej motsatsen. 

1 

dess kloka kolonialpolitik. Alla ler välb~sökta reguliära möten un-

ANTALET INVANDRADE 
SVENSKAR MINSKAS 

sök varit resultatlösa, vilka gjorts Här ha vi historiens bevis på, näringsutövningar bedrevos inten- •• d:r ledmng av komiteordföranden, 
~ör att få Sovjetu~~onen m:d i en att k~avet på frihetsordets omge- sivt, givande säk~r ut_ko~st åt f ORSTA MAJBLOMMANS var framstående landsman Cha~~es 
overenskommelse for samthga de staltnmg till faktum satte den ena Tysklands folk vilket 1 sm tur · S. Peterson, som var en av utstall-
ifrä.gavarande tre stora export- människan fri från att vara den skapar hängiven fosterlandskär- ARSRAPPORT 1931 ningsplane~s .initia~~vtagll;re och 
länderna. andras egendom samt att rikedo- lek. Allt eftersom tiden gled fram dess entusiastiske foresprakare. 

Pappersmasseutförseln har un- marna äro folkens egendom. blev ententens, särskilt Tysklands 
1 

• .. 0 

Senaste tio år ha sett en minsk
ning av nä~·mare 28,000 

der ifrågavarande period likaledes Sist, men icke mindre viktigt I makt ~1era fullkomlig, vilket gjor- MaJb~omma:is årsrapport for ~r 
undergått minskning ehuru ej lika är frihetens tillämpning när indi- I de alh~nsens makter, England, 19"31 ~Ilken 1 . dagarna ut.lrnmnnt 

Den 1 april 1930 fanns det 13,- kraftig, även om en nedgång på viden i allt inom lagens råmärken j Franknke och Ryssland äran stri- fran trycket, vi~ar en totalmkomst 
.. 150 000 · lf' h lf k · · . di"' att inneh fo"r t 1 t av $23 138.00 vilket under nu rå-

366 407 utlandsfödda personer bo- , ton su it oc su l.j.t doc fullgJort sma åhgO'anden det oak- 0
• a s a rangp a sen '.. " 0 

· ' · . b d 10 · · . · . 0 
' i solen dande forhallanden torde fa anses 

satta 1 Förenta Staterna. Av des- ety er % redukt10n av expor- tat b!Jr utan arbete sjuk eller ge- · . " .. .. , · · u f" r· · 0 o' • Englands k aft 'd d t'd 0 sasom ett overraskande gott resul· 
sa var det over tre nnlJoner, som ten. t orseln av s ipmassa, i nom svarare motgangar mom fa- r vi en 1 en sa- .. . . 

0 
k " . t 'kt "k d · t .1. bl' " väl som i dag "'rundar· si·g pa· dess tat. Nettot harav tillfaller som 

angavo engels a spraket som sitt orr v1 ra na , visar en procen · rru Jen ir urstandsatt att klara 0 b k t " " 
11 

d bb 
1 

° d · . . . utnyttJ'ande av lydla"nder 'k e an· det Svenska Lungsotssana-
modersmal - de voro saledes av ue t sett u e t sa stor ne gang .. familJens existens. Här har den nas r1 e- . . • 

.. ' . . . · · · · I · doma B f 11 · · d tonet i Denver Colorado. Fran 
allt att doma av brit1sk eller ir- Samt1d1gt har produkt10nskapaci- allvise skaparen av folken och r. e 0 rnmgen l essa upp- . ~- · . 

1
.. d k h" k ., . . . " . . t t " t .. . d t . .. I d d d .. . O'ick till i' ru11t tal 430 m1'll1'oner denna mkomstkalla - d. v. s. mo 
an s ar omst. over tva nnlJO· ·e en mom ramassem us nen o- an en me e outtomhga rikedo- "' " . . .. .. . . 

• · •
0 

• • • 
0 

.. • • inva'nare Engelsm" e • arhga maJblommeforsalJmno,ar -
ner uppgåvo tyska som sitt :no-, kats, cta rat10nahsermgen pa detta marna sakerhgen tänkt att här · ann n ansago . . "' . . 

d 
" • . . I · d .. tl' b t' tt · t . . .. .. som logiskt att leJ'onparten av vad har sanatoriet till dato komnnt 1 

ersmal narmare två rmlJoner ita- omra e vasen igen es a · i u ·. om nagonsm ar ratta platsen och ' " . .. · ' .. · · · · · · lydfolken beh" d k 11 k" atnJutande av $205 000. Halften 
henska o. s. v. Over en mllJOll an- •byggnad av redan befmthga fabn- tidpunkten att tolka ordet frihet ov e s u e opas ~. ' . . " " I . · . .. . . · från En 1 d h f . kt ,o av namnda summa har anhtats till 
gavo nagot av de tre nordiska ker, samt genom att nya fabnker, ratt. Utan att underkasta sig tig- g .an oc ra as pa en- .. . . 

• 

0 

• • gelska fart uppforandet och mrednmgen av 
språken svenska, norska eller dan- delvis av stora matt tillkomrrut. garens skepnad eller hundens kry- yg. t lt t b d 'lk . . H d . h a· d d t d t I t'l h T kl d b l .. d ··tt. . f" ans a ens nyas e yggna . v1 en 
ska som sitt modersmal. Antalet an i an me enna expor - pan e ar 1 { ar medborgaren ys an e 1ov e avsa nmg or d .. , "M 'bl · p 

" . k . h . f 11 t "tt p . .. tt tt s· k t•t t 1 un er namn aJ omman a· personer, som angavo svenska mms nmg ar pns a e ga . n- ra , a · fordra och sedan få ur ma enorma · van i e er av aster. .1. ,, . . d d 3 . 1931 . 
· t f" • d I h l d t " l "Il t 'k d De t sk ·k I · d 11 ·1 vi wn mvig es en maJ 

1 

som sitt modersmål, var 615,465, se or saga e oc 1 yv a e ra- sam ia e s n e om fritt mottaga Y a o omerna me m1 - .. M 'bl ... d ,, 'lk ·· 
19

29 50 01 1 d 
1 

f" - . . l' b f lk . k d narvaro av aJ ommans mo er 
varemot norska representerades av varor vi et annu var 10 I me e or sm fannlJS och sin egen 10ners e o mng onsumera e f B d H llb f " a··t b 

h
.. .. " 1913 I . k't . " d t b "kd I t k ru e a a erg ran o e org, 

345,522 och danska av 178,944. - .ogr~. an. ar. 
0 

. 1.ar. nu SJUn .. l ex:stens under sadan tid. Ovan- en as en ra e av . ys ~ expor- Sverige. 
Tio år förut, eller 1920, utgjorde till forkngsmva. Pa samma satt staende vare sagt om individens ten. Tyskland med sm hogt upp- D 'bl "1 · 

·· P · f" .. d · t k 'k f 0 åd D t I e maJ ommor som sa ts 1 
antalet svenskar 6.43,203, norrm.an' med massan. nset per ton or fåfanga begär efter rikedom och nvna e m ann pa r · e · A .1 h d d · t f 

I
, . . " . .. t k k men m ava un er e sis a em 

362,199 och danskar 187,162. An- pnma stark sulflt har fran ars- förvrängda begrepp om frihet. upp og on urrens med England å . f" k . 't f , S . 
• .. • 

0 97 
b 0 d · .. ld k d h " ren m ors nv1 s ran venge, 

talet 1 gamla landet fodda skan- skiftet 1929-30 rutschat fran 1 Detta är dock en miniatyr J'ä . a e pa var smar na en oc pa . .. d "1 tt . b d 
. . " 1 ·11 141 k I . t t f" m ha T l I t f "tt men i an ama a m espara en 

dmaver har således rmnskats pa ti r. oc 1 pr1se. per on or ställd med de passioner som hela ven. ys m a s er unno avsa - d t Il 'ft "lk M . • 
0 

· , • " • • ryga u av i en, vi en a -
de sista tio åren, för svenskarnas sulfaten under sama tid fran 1651 folk kunna prestera där maJ"orite- nmg och saldes med vmst l engel- b.l C g t' t t. J 

I 
· · kl' ·11 k k 1 · · t'll h d . ...1 omman orpora ion ro s uppre-

del med 27,738. till 123 ~r'. Det vill ver igen ti : ten hyllar dogmen från urtiden, s a 0 omer, Ja i oc me 1 SJa - pade försök med alla till buds stå-

l 
om en narmg skall kunna emotsta att överklassen har absolut makt- va England. . Detta blev engels- d d 1 . I k t f" h"" d 

0 

• I .. · 1.. d h It th" dl' en e me e eJ yc a s a upp av , 
GRANDJURY I PORTLAND sadana pnsfall. rätt, att oppositionsfritt styra m~nnen l ang en e ou ar igt. I f b 'k" G F B k d . .. .. .. .. . . , .. . . 1ar a n or eo. . er an er 

ANKLAGAR ÄMBETSMAN r:>en svenska traf~radl~.ngsmdu-1 land och folk efter rättsbegreppet, Har kom mammo~~begaret l stnd välvilli .t återu ta it tillverknin· 
stnen har emellertid aven att att med maktmedel ti'llkämpa s'g med mammonsbegaret. Engelska . ~ f b _PkP. pg .d . " . . 1 h.. db f'" t t .. gen 1 sin a n 1 rovi ence var-

En grandjury i Portland, Ore., kå.mpa med andra stora svanghe- välde över andra folk och rätten ~gern e e as e a t nar tyska 'f " d f" t f " ·. 
h f 

· 
1
. ·a . F' 

1 
d .

11
.. d f" d · , hogern byggd b" t k i ran e ors a yra arens maJ 

ar unmt oegent igheter v1 m- ter. m an tI ampa e ore en att lägga beslag på värden oav- : en . a , sa samma bl t . 
köpet av en-byggnadstomt till all- sista lönesänkningen i Sverge vid sett om dessa äro surt förvärvade om .~et ~ar for krigs- eller frakt- ~r;;:i~o u gi~gobl" 1 bl 
män marknatsplats. Den ansåg, sina sågar arbetslöner, som voro av andra: När folksJ'älen inympad anvandnmg, så skulle England ' 'k smkt f ab~kat h m~mdo~ .. 

40
ct 

1
.. .. " M . 

1 
bygga två av amen ans a n a a i a 

att man bet.~lt $200,000 for myc- 10 agre an ~~~a'. argma en av konservativa dogmer översval- · " . " garna utskickats till alla delar av 
ket. Borgmastaren och en del an- för de svenska foradlmgsverken - !ar då resrJekteras 1·nga landsgra"n Det har fran engelskt hall. an- F" t St t d'" k . . . .. " . · t tt h d " oren a a erna ar svens ar 
dra stads~mbedsmån anses av JU· d~r ann1: en s~dan fmnes - har ser, då borttages äganderätten, y s, oc tor e vara svart att bygga och bo. Det är den tionde 
ryn vara mblandade. nnnskat l oerhor grad. Vad detta våldet prisas makten har rätt dementera, att kung Albert Ed- k- "k k 1 · M 'bl . 

. l>ohrilo,.. för .::1.n<Y<:;;O"<>rn:> «<i.P'Pl" Ril!l.o-- --·---- _: __ -""·- _, Lm --~u __ ,' ward av England, ryska sändebu- svens amen.ansa .a aJ om 

August Wilhelm Hohenzollern, I ;jäi'vt~· .Sko~~~;--;i;d~- h-a;- g~~t I ;:~s "'f::r,~:. w.fr;~~~t=~n~~~a 1;tL~;~: I det i Lond~n Isvoldsky sam~ tysk-
exkejsar Wilhelms fjärde son, upp-r ned till den grad, att. man for I dokument undertecknade av två hataren P~mcare a; Fr.~nkn~e re
träder som fascistkandidat för trakter, som ligga mer ogynn- eller flera folk skräpas, ursäktan- da:1 ett ~J~gotal ar .. fo~e varld~
preuss~ska riksdagen vid valet den 

1 
samt :~ll, ~~n säga, att skogen är I de sig med, att motparten brutit. kngets borJan fullstand1gade allr-

24 april. helt vardelos. Jag ber att läsaren går med (Forts. sid. 8) 

man :oom nu gör sin rond medfö
rande en tiofaldig vädjan om hjälp 
åt unga, svenska män och kvin
nar angripna av den vita farso
ten. 

Majblommans årsrapport erhål-

ITAUEN FRAMLÄGGER 
AVRUSTNINGSPLAN 

En fem-års plan avsedd att slopa 
krigs1'ustningarna 

Italien framlade den 9 april, för 
världen en femårsplan för världs
fred, vilken innefattar, att man 
bör slopa all }{rigsskuld och alla 
krigsersättningar, revidera freds
traktaterna, avskaffa tullmurarna 
och förminska antalet internatio
nella konferenser. Förslaget om 
nedrustning tillställes nationernas 
förbund. De övriga resolutionerna: 
ha antagits av fascisternas högsta 
råd i dess egenskap av Italiens 
högsta rådgivande organisation. 

Premierministern Musolini står 
bakom det hela. Planen, som bör 
sättas i full verkställighet före ut
gången av fem år, avser beträf
fande nedrustningen, att alla stör
re krigsmaskiner såsom större 
lantartilleri, "tanks," pansarvag• 
nar, m. m. liknande skola slopas 
samt likaså slagskepp, undervat
tensbåtar och aeroplantransport
fartyg, militära styrbara luftskepp 
och bombaeroplan, samt dessutom 
alla kemiska rustningar, i all syn-' 
nerhet gas, vätskor och bakterio
logisk .krigsföring. 

les gratis och portofritt ·från sek· 
---L-------- T Ct X-L-..-..1---- T"> f"\ 
l.t;Lt;l.i:tL-t:::U J., Q. Vi:::JL.CJ.'f.Jt::.rt,, . .1. • V• 

Box 1223, Providence, R; I. som 
ävenså tillhandahåller majblom
mor i parti och minut åt dem som 
önska understödja detta behjär
tansvärda företga. 
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SVERIGE-NYHETER 
MALJ.'lilöHUS LÄN 

Trettio nötlueatur innebrända. 
Lantbrukaren Åke Larssons i Al
berta, Esarp, gård härjades den 
14 mars av eldsvåda, varvid 4 av 
gårdens uthuslängor nedbrunno, 
30 nötkreatur, 2 hästar samt en 
del svin innebrändes. 

En garageolycka med dödlig ut
gång inträffade den 9 mars i Mal
mö vid Amerikanska Motorimpor
ten. Verkmästaren där Sven John
son hade vid 8-tiden på morgonen 
begivit sig till garaget för att 
hämta en bil. Då en annan av de 
å verkstaden anställda vid halv 
12-tiden kom ned till garaget fann 
han till sin förfäran att verk
mästaren satt livlös i bilen. John
son var en man i 45-årsåldern och 
hade varit anställd vid Motorim
port i ett tiotal år. Han var gift. 

88-åringen drunknade i brunnen. 
Den 11 mars råkade 88-årige förre 
lantb.rukaren Lars Jönsson i Snå
restad halka då han ur en öppen 
brunn skulle hämta upp ett äm
bar vatten samt falla ned i brun
nen. Då man fått upp honom, var 

•• rova Lyckan! 
Tre Kontanta Pris På 

$15, $10, och $5, 
utdelas till de tre bästa svaren på frågan: "Varför äter Ni 
Bergmans Enkas knäckebröd?" Svaren torde begränsas till 
högst 50 ord samt måste vara åtföljda av ett urklipp från 
etiketten av: 

~#'la~~ ............................................. ...,'""' ........ """"""" ......... " 

Swedish BERGM. ANS Swedish 
RREAD BRE AD 

........... ~,..,,... ........... ,... .......................................................................... ..,,. ................................ "'"'""'"""""'""""'~ 
På etiketturklippet måste även skrivas: Puget Sound Posten. 

han redan d~d .. ,. .,, l 
NORRBOTTENS LÄN 

'.fornedalen vill icke ha finska 
som skolämne. Skolöverstyrelsens 
förslag om införande av finska 
språket såsom undervisningsämne 
vid Tornedalsförsamlingarnas fort
sättningsskolor har i hela den s. 
k. Finnbygden mottagits med star
ka antipatier. Av de nio försam
lingar, som hittills yttrat sig över 
remissen, ha åtta uttalat sig emot 
och en för skolöverstyrelsens för
slag. 

T1·e dagars arbetsvecka i Malm
berget. Från och med den 1 april 
har arbetet vid gruvorna i Malm
berget minskats från fyra till tre 
dagar i veckan. Åtgärden berör 
cirka 1,500 man. Motsvarande in
skränkning i arbetstiden företogs 
vid gruvorna i Kiruna redan vid 
årsskiftet. Att bolaget fortsatt 
fyradagarsdriften ett kvartal läng
re vid Malmberget beror . därpå, 
att arbetarna vid dessa gruvor 
åtnjutit en lägre lön än arbetar
na i Kiruna. Genom den lägre 
arbetstiden har man sålunda velat 
åstadkomma en viss utjämning. 

·X- * ~ 

SKARABORGS LÄN 
Doktom får icke skriva ut sprit

reeept. F. provinsialläkaren Bern-

P! &iikiiiWi$· • twwtptM!MHii&fMrl'Hfr it:~ 

GöR SVERIG\ERESAN MED 

IKA 
LINIEN 

, BILLIGT 

ATT LEVA 

I SVERIGE 

Lägsta biljettpriser på 
många år 

Den NYA Turistklassen 
(f. tl. Antlra Klass) 

Kungsholm och Gripsholm 
Entlera vägien ........... $106 min. 
Tur och retur ........... $172 min. 

Drottningholm 
Endera vägen ........... $97 min. 
Tur och retur ........... $160 min. 

Tredje Klass 
Kungsholm och Gripsholm 

östg ..... $77 Tur och retur $128 
Drottningholm 

östg ..... $75 Tur och retur $125 

Kungsholm och Gripsholm 
1 :a Klass endera vägen $150 min 

Drottningholm Cabin Klass 
En väg $116 Tur o. retur $215 min. 

Återresan kan ske när som helst 
inom två år. 

'l'urlista frän New York: 
DROTTNINGHOLM ••..•••.. 21 April 
GRIPSHOLM ................. 2 Maj 
KUNGSHOLM ............... 10 Maj 
DROTTNINGHOLM .......... 19 Maj 
GRIPSHOLM ................ 28 Maj 
KUNGSHOLM ............... .4 Juni 
DROTTNINGHOLM .•..••.••. 21 Juni 
KUNGSHOLM .........•..•.. 28 Juni 

Följ med 
Svenska n:ulturförbundets 

STORA EXKURSION 
från New York den 28 maj 

med "GRIPSHOLM" 

För vidare upplysningar, beställ
ningar av hyttplats. biträde vid ut
färdande av nödiga papper, etc., hän· 
vände man sig till närmaste agent 
för linjen eller till 

SWEDISH AMERICAN LINE 
~09 White Bldg., 4th & Union, Seattle 

MARTIN CARLSON 
1125 Tacoma A ve. llfäin 2520 
Hedberg Bros., 508~ So. llth; John 
'foley, 306 Fldelity Bldg., F. C. Hew· 

son, 903 Paciflc Avenue, Tacoma.. 

Avsikten med denna pristävlan är att utröna kundkretsens 
egna omdömen om Bergmans Enkas knäckebröd. Svaren 
torde sändas till: 

HERMAN VIRDE, 320 Market St., San Fmncisco, California 
Prisbclöningsombud. 

Benäget insänd Edert svar omgående. Texten kan avfattas 
på svenska eller engelska. Glöm ej att utsätta Eder full
ständiga namnadress. Rätt att publicera inkommande svar 
förbehålles. 

hard Fredelius i Töreboda har fått 
sitt tillstånd att utfärda spritre
cept indraget på grund av miss
bruk. 

* * * 
STOCKHOLMS LÄN 

Förskingrini~ i Sundbyberg. Till
syningsmannen G. E. Wohlfart i 
Sundbyberg har anhållits av poli
sen, då det uppdagats att han 
gjort sig skyldig till försnillning 
av nöjesskattemedel och sökt döl
ja tillgreppen med raderingar och 
förfalskningar. Huru stort belopp 
det rör sig om är ännu icke be
kant. 

·X· * * 
SöDERMANLANDS LÄN 

Gamma] krigare död. En av de 
få kvarlevande veteranerna från 
1864 års dansk-tyska krig, f. kap
tenen och dannebrogsmannen Gu
stav Ekholm har avlidit i sitt hem 
i Strängnäs. Han var 93 år gam
mal. Före sitt inträde i pensions
åldern var han .stationsinspektor 
vid Knista. 

·t:· ·:+ ·:+ 

VÄSTERBOTTENS LÄN 
600 sälar ha under en vecka ny-

1 

ligen nedlagts vid Holmön, och 
dessa ha enbart i skottpängar. in
bringat 6,000 kr. Av späcket och 
skinnen har emellertid endast om-
kring en fjärdedel kunnat räddas 
i land, enär vinden helt hastigt 
slog om och drev stora delar av 
isen till havs. 

in i underlivet på honom. Man
nen, so~ var ensam, försökte kry
pande taga sig fram till gårpen, 
men förlorade sansen på vägen 
och anträffades där liggande med
vetslös. Han fördes till Kisa la
sarett, där han omhändertogs och 
nu vårdas. Dess bättre synes ska
dorna, ehuru allvarliga, icke vara 
av livsfarlig natur. 

Stor donation. Framlidne fabri
kör Bengt G. Peterson i Tiders
rums socken har i efterlämnat te
stamente bl. a. förordnat, att för
samlingen såsom gåva skall er
hålla hans fastighet och övriga lä
genheter, som torde ha ett salu
värde av omkring 90,000 kr. Dess
utom har donator till församlin
gen avsatt en grundfond av 20,-
000 kr., som skall bära namn ef
ter donators föräldrar. 

l RELIGiöS ELAKHET l 
Av past. A. B. Nelson 

Det gives väl ,inte en elakare 
människa på jorden än en reli
giös sådan, när hon vill vara elak, 
och å andra sidan så gives det väl 
inte en bättre människa än den 
sannt religiösa. Falska kristna 
och skrymtare bevisa religiös elak
het; sanna, gudfruktiga, ärliga 
människor bevisa det motsatta. 

" ·X· * Det var de religiöst sinnade prä-
VÄSTERNORRLANDS LÄN sterna som fängslade och dödade 
Adalshändelsernas efterspel. Fo- Jesus. De hade bestämt på för

tografen J. Eriksson i Kramfors, hand att han skulle dödas. In
vilken tog en del bilder under upp- nan de fängslade och förhörde ho
trädena i Lunde och ombord på nom hade de korsfäst honom i si
ångaren "Milos" samt på begäran na sinnen och hjärtan. Hjärtat är 
av Adalskommissionens ordföran- Jesu tron, och så länge han inte 
de ställde fotografierna till lands- få intaga detta rike, är han kors
fogden E. Roos' förfogande, har fäst. Ett sådant hjärta har re
blivit förklarad i bojkott och ut- dan ropat "Bort med honom, kors
satt för förföljelse, så att fara fö- fäst honom," och med ens är 
religgcr, att hans utkomstmöjlig- handlingen fullbordad. 
heter skola fullständigt stängas, - - -
enligt vad han meddelar i en skri- De sökte honom om natten! 
velse till J. K. Då aktionen mot Tänka sig att söka "Världens 
honom och hans rörelse härleder Ljus," solens, månens och stjär
sig ifrån att hans fotografier utan nornas skapare med eldbloss om 
hans medgivande offentliggjorts natten! De älskade mörkret, ty 
av myndigheterna, hemställer han 1 deras gärningar voro onda. Tänk 
till J. K. om vidtagande av åtgär- huru många som i filosofiens och 
der för säkerställande av sin yr- vetenskapens natt i dessa dagar 
kesutövning och om ersättning för hålla på att leta sig fram till ho-
den skada, han lidit. nom, icke för att finna ljus, led .. 

* * * ning och frälsning, utan för att 
öSTERGöTLANDS LÄN förneka honom. 

Charlottenborg sålt. Vid auk- Jesu förföljare sökte falska 
tion å egendomen Charlottenborg vittnen! Sanna vittnen funnos i 
i Väversunda socken inköptes den- mängd, men det va rsvårt att fin
samma av lantbrukaren Emil Da- na mer än två falska vittnen som 
nielsson, Råby, för 66,000 kr. Till- stämde övertens. 
trädet skedde den 14 mars. Om du vill veta vem Jesus är, 

Spetsades på en stör. En hemsk sök då ej bland de rika, mäktiga 
olyckshändelse inträffade härom och lärda, utan sök en gammal 
dagen i Norra Vi. Då en lantbru- man eller kvinna som har dagligt 
kare 0. A. Gustafsson i Högsmå- umgänge med honom, som litar på 
len var nyssclsatt med att kasta honom för dagligt bröd och uppe .. 
ned halm från en dös råkade han hälle, som läser hans ord varje 
plötsligt slinta och falla ned. Han dag, som beder i all enfald och 
råkade komma rätt på en nedan- tro, en god och ärlig granne och 
för stående krakstör, som rände arbetare; kan hända det är en än-

ka som omvårdar och kläder sina 
små med medel förtjänta över en 
tvättbalja, men hon har tro på 
Gud. Här är ett oemotsägligt 
vittne. 

Kanske du, Inin vän, som läser 
I dessa rader är religiös. Hurudant 

I 
vittne är du för Jesus? 

POWE 

avskedstagande har han\ varit bo
satt i Kitsap county med undantag 
av den tid han som biträdande 
statskassör tillbringat i Olympia. 
Han var före utnämningen till sin 
nuvarande syssla kassör i Kitsap 
county och hade dessförinnan va
rit medlem i stadsstyrelsen i 
Charleston och under en termin 
borgmästare därstädes. Han har 

REGION IN MAGAZINES 

1

, under Olympia-vistelsen varit ord-
--- förande i American Legion därstä-

"Ladies are wearing these Wash- des sam synnerligen verksam in
ington trees" is the title of the I om Elk, Masonic och Odd Fellow 
next national advertisement in the ordnarne. 
Greater Washington Campaign of l 
the Puget Sound Power & Light 
Company, according to Frank 
McLaughlin, president of the com
pany. "This advertisemcnt will 
appear in the April 11 issue of the 
magazine 'Time.' 

"The .. text of the advertisement 
is based on the fact that a majo
rity of the wood pulp used in the 
manufacture of rayon is produced 
in this territory. New uses for 
wood pulp, a by-product of the 
timber industry, are constantly 
being developed and we feel that 
bringing the timber resources of 
this territory to the attention of 
the people who will sooner or later 
become interested in establishing 
new plants will be of benefit to 
the entire territory we serve,'' 
said Frank McLaughlin. 

"In times like these, executives 
of every business spcnd more 
time than normally in the study 
of their business, in making plans 
to take ~are of increasing busin
ess, and advertising of this char
acter is therefore of more real 
value now than it would be during 
business booms. This advertirse
ment will be followed by others 
<luring the remainder of the year 
in a number of magazines which 
have a big circulation among bus
iness executives all over the 
country." 

Homer Jones söker nomi
nationen som statskassör 

Homer Jones, som under de se
naste tre åren innehaft befatt
ningen som biträdande statskassör 
under Charles W. Hinton, har till
kännagivit sin kandidatur for äm
betet, till vilket Mr. Hinton kon
stitutionsenligt icke är valbar ef
ter nu tillä.ndalupna två termi
ner. Mr. Jones var under kriget 
inrullerad i flottan och sedan. sitt 

11EMM 
llÄLSO· 

BOK 

HOMER JONES 
I samband med tillkännagivan

det av sin kandidatur har Mr. 
Jones tillställt oss följande upp
lysningar: 

"The state treasurer has two vi
tally important functions; one to 
protect the stat efunds in his care 
and the other to direct the in
vestment of the state permanent 
funds. We now have $22,000,000 
in the state permanent school 
fund; $8,000,00 in other perma
nent funds and $10,000,000 in the 
Accident Fund. During the next 
term of the state treasurer I ex
pect these funds will earn not less 
than $2,000,000 besides exercising 
such an influence upon the bond 
market that municipalities and 
other subdivisions of the state can 
obtain low rates of interest for 
their funded debt. During the 
period of econolnic stress the state 
has not lost a dollar of its de
posits, the treasurer's office main
taining such a check on the securi
ties given for the protection of 
state funds that we have more 
than $15,000,000 in authorized le
gal securities locked in the treas-

' • 

... 
Aven Ni borde hava 
denna un rbara bok 
som omtalar hur att bevara hälsan och i händelse av 
sjukdom hur att återvinna den. 

PASTOR HEUMANNS "HEMMETS Hl!:LSO-BOK" är 
en stor bok, full av sanningar och bevis, innehåller 128 
sidor text och över 200 illustrationer med värdefullii. 
upplysningar om hälsan. Den tiiljer i klara och tydliga 
ordalag Er kropps funktioner, olika orsaker till sjuk
domar i organen ooh hur envisa. fall ofta kan fram
gångsfullt bekämpas med enkla nwdel. 

Tusentals :människor äro sjuka och lida, emedan de 
ej veta om pMt<>r Heumanns bok. Läs vad andra männi
skor skriva om denna märkliga bok. Mrs. H. W. skri· 
ver: "Pastor Heumanns bok är en Guds välsignelse. Om 
jag ej haft denna bok, hade jag varit död för länge 

sedan.'' 

Denna. bok är icke enda.st NYTTIG utan absol'ilt 
NtlDVE!:NDIG för envar. Den borde finnas i varje hem 
överallt. Denna bok gives absolut fritt. Fyll genast ll 

nedanstående kupong och boken sändes Er utan någon 
som helst förbindelse. 

l. HEUMANN & CO., INC. 
34 Ea.st 12th Street New York, N. Y. 

PAS 
JC@i iWIJ-&i&&&W&fa& 4i# 

/i~;0~~454SD 
//C. Heumann &. Co., .lne. 

/ 34 E. 12th St., New Y9rk, 
/Sänd mig absolut fritt och 

I""/ utan nå,gon som helst förbinde!
/_se P~sto:i: _I-I~qmanns "1Iouunets 
1c1a1so-l:Solt" rranirn. 

Stad •• , , ••••••••.•••••••••••••.••.• Stat .....•••.. --- ·-·-·--~-
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urer's vault to guard against any 
contingency. 

During the past year we re
tired $5,000,000 of Veterans Com
pensation Fund bondsand are sav
ing an annual interest bill of 
$175,000. Work of the state treas
urer's office has increased .35 per 
cent. since I joined the staff." 

SKANDINAVISK 
SÄLLSKAPSRESA 

FRAN 

NORDVÄSTERN 
TILL 

SVERIGE 
Med Cunardlinjens största 

expressångare 

BERENGARIA 
som avgår från New York 

DEN 15 JUNI 
Passagerare som medfölja på 

denna resa lämna Seattle, Taco
ma och Portland den 11 juni. 
Till detta sällskap anknytes den 
12 juni en grupp från Spokane. 
Vid ankomsten till New York 
få passagerarna gå direkt om
bord på ångaren, varför hotell
utgifter undvikas. 

Efter ankomsten till Europa 
kunna passagerarna välja mel
lan att resa över Cherbourg och 
Paris eller över Southampton 
och London. Ingendera routen 
betingar någon extra kostnad. 

Passagerare som resa över 
Southampton avsegla 'från Lon
don direkt till Göteborg med 
nya ångare (byggda 1929) till
hörande Swedish Lloyd. 

Avgiften från New York till 
Göteborg och Malmö 

TREDJE KLASS $74 00 
(i östlig riktning) • 

TUR- OCH $124 .. 00 
RETUR. .......... . 

TOURIST KL. $113 00 
(i östlig riktn.) " 

och för tur- och retur med 
samma klass beror biljettpriset 
å ångare och tidpunkt återre
san anträdes. 

Härtill kommer U. S. skatt. 

För vidare upplysningar hän
vänd Eder benäget till närma
ste lokalagent eller till 

Cunard Line 
211 Board of Trade Bldg. 

PORTLAND, ORE. 
208 Whlte Building, 
SEATTLE, WASH. 

SEAMON'S FLOWER 
SHOP 

Rust Building 
Corner 11 th and Commerce 

PRINS WILHELM 

skriver i privatbrev till förfat
. taren bl. a. följande: 

" • • • ett stort nöje att få 
ta del av det . . . intressanta 
innehållet." 

OLLA PODRIDA 
en häftad bok å 160 sidor och 
innehållande 30 galghumoristi
ska berättelser av 

Joseph Swanson 

finnes nu tillgänglig genom 

MARTIN CARLSON 
1125 Tacoma Avenue 

I till ett pris av l 
Endast 75 cents. Skl'iv nu! 
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TaC.o m-äOch_W_a __ s_h_I .. -n-g--t--o-n--1 Spon,or, & .. dina••·· Hour c '·~ 
: D1str1butor 1016 So. K St. B'way 2114 

·~........,~~~~=-,...--~-.J U. S. TJRES Etablerad 1895 
Sätt edra sparpängar i verksamhe och K street. Genom den nu över-

med 6 pct. vinst i "preferred cert!fi tagna ff" 
1 1 bl' Har ett fullständigt lager av in-

-cates" i Bratrud l\förtgage & Realt) a aren oc 1 varu agret ir. h k 0 ··1 . , . ~ 
C 

. l\1r s·t · .. h" . ems a sava soin importerade 
orporat1011, 954 Commerce St. H.1.r. Tom I annu ogre grad i d l 'k . , -

* * * stånd att tillfredsställande betjä- Be i atessvaro~ pa han~. 
Tacomas bidrag till l\'.lajblom- na sin stora kundkrets. ~~gmans ,De1Ik~tessbrod ...... 39c 

man. A annan sida i daO'ens num- '" "' ·K· Hushallsbrod, lb ............. 25c 
0 Nord' K .. k b "d "' lb 2" 

mer återfinnes en revy av 1931 Ny magasinsbyggnad kastande m nac e ~:o • 
0 

....... ac 
årsrapport från Emanuel Ekström, $10,00 skall uppföras av Pacific Svenska bruna .. bonor, 2 lb .... 25c 
president för Majblomman Cor1)0- Match Co., vid South Union ave- Svenska gula artor, 3 lb ....... 25c 

. . Carlson" b f " · · 25 
rat10n of Amcnca. I rapporten nue. Det skall bliva en cement- ~ "' en rrn ans3ovis ...... ,, c 
omtalas att bidragen från staten byggnad 92 fot bred och 160 fot Cr~am Sandost . ·:: .......... _________ 25c 
Washington belöpte sig till $660. lång. De äro M;Her Bros. bcrnmda "Gol den 

Tacomas bidrag uppgick till $160.- ·:+ ·x- ·::· och vara längre. De sensatio-
70, varav $125.00 voro personli- "Arbor Day" högtidlighålles i nellt förbättrade u s T' .. 

· 1 d tl · b . . . ires aro 
gen rnsam a. e genom Mr. .John sam iga pu lika skolor här i sta- också lägre i pris nu än de nå

gonsin förr varit. Kom in och 
Lundströms trägna arbete för den ten i dag fredag, den 15 april. 
goda saken. Med ett enda undan- I samband med trädplantning och 
tag var den summa som insam- försköning av skolgårdarne kom- I~ se dem! 
lats genom Mr. Lundström den mer även ett program att utföras 
största som åstadkommits av nå- i avsikt att väcka skolungdomens 
gon privatperson i hela landet. intresse för fågelvärlden. Wash-

·X· ·X- -x· ington Federation av kvinnoklub- GHAS Fs ERICKSON 
& SON Den bland landsmännen popu- J bar har nyligen utsett "the gold

lära matserveringen Kay Street finch," en amerikansk art av bo-
Restaurant 1018 So K har i da- fink-släktet, till statsfågel, liksom I~ ,14 16 p .,,. A T • · • ' .. E • - ach1c venue, acoina 
garna övertagits av Mrs. J. G. Rhododendron ar statsblomma. 
Lund, som säkerligen bland den ·X· ·X· ·X· 

stora kretsen vänner bland lands- Republikanskt county konvent tle firman har utsett en lokal be-
männen kan räkna på att i ännu avhölls i lördags för att utse 91 styrelse, som skall hava sitt hög
högre grad utveckla verksamheten delegater från Pierce county till kvarter här i Tacoma och hava 
()Ch vinna publikens ynnest. "God statskonventet i Seattle den 7 maj. uppsikt om byggnaden och dess 
mat till rätta priser" är hennes I de antagna resolutionerna för- uthyrning. 
motto och envar som känner Mrs. ordas högre tullar på pappers- .,, ·:i- "' 

Lund vet att det kommer att till- masse- och virkesimporter samt Dödsfall. Knut Anderson, 69 år, 
limpas i praktiken. reduktion i löner och regerings- avled i måndags å hospitalet. Han 

~· ·X· ·X· utgifter. Den utsedda delegatio- kom till Tacoma 1905 och har allt 
Sågverks- och slrngsarbetare, nen instruerades att understödja sedan dess varit barberare, syssel

tillhörande 4-L organisationen, av- sågverksägaren Mark Reed från satt i olika rakstugor. Han var 
höllo ett representativt möte här- I Shelton för national committee medlem i Central Luth. församlin
:städes i tisdags och beslöto påy:- man. En .. mycket hä~t~g debatt I g.en oc~~ efterleves av hustrun Car
ka att kongressen omedelbart pa- uppstod rorande proh1bitionsfrå- ne, sonerna Oscar och Harry 
lägger en importtull på virke av gan, då förslag väcktes att göra samt åtta barnbarn. 
:$5.00 per tusen fot; I resolutio- den till föremål för omröstning i ·:c -rc ·X· 

Rod" smö1· 

Agent för Kuriko och Ole-Oid. 

cles undkomma, sedan de utdrivit 
motoristen och kört bort med hans 
auto. 

·:C ·X· ·:+ 

Ledarnle politiker död. Scott ' 
Bullit, demokratisk national komi
te-man och ansedd som partiets le
dande man här i staten, avled 
plötsligt i söndags efter en kort 
sjukdom i sitt hem i Seattle. Bul
lit var u. s. senatorskandidat 1926 
och vid stadsvalet 1928 motkandi
dat till guvernör Hartley. Han 
var ordförande i "Roosevelt for 
pn~sidert" klubben. Han var vid 
frånfället 54 år gammal och efter
leves av hustru och tre barn. 

.;.;. +:- ·X-

"The Swedish Element in Ame
rica, a comprehensive history of 
Swedish-American a c h i evements 
from 1638 to the present day," är 
titeln på ett nyligen utkommet 
bokverk, det största och mest om
fattande i sitt slag, omfattande 
tre volymer i oktavformat på 500 
sidor vardera, och innehållande 
över tusen biografier, nästan lika 

SKALL NI BESöKA 
SVERIGE I SOMMAR? 

<0......?~ 

Vare sig så eller icke, skall det 

löna sig· för Er att bese Dicl•

sons stora lager av utmärkta 

HERR KOSTYMER 
FöR 

$25:.00 Till $45.00 
G'-.J~ 

SIWR, HATTAR, SJIJORTOR, 
STRUMPOR, UNDERKLÄDER 

till 

NYA LAGA PRISER. 

5 

ickson oros. 
1134 Pacific Ave. 

o. 

GYNNA VARA 
ANNONSÖRER! 

'LI 

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

NICKElSEN'S GROCERY 
1210 So. K St. 

MAIN 3854. WE DELIVER 

Vi tillhandahålla alla slags i;venska 
kolonialvaror 

Svenska ärter, 3 lbs. för.,,, .... 25c nen påpekades att en stor del av [de olika staterna. Förslaget blev Fyndet av en nergrävd skatt på 
:skogs- och sågverksarbetarne an- . icke antaget. . 49 silverdollrar gjordes härom da-
tingen äro totalt sysslolösa eller I ·X· ·X· * gen av två lyckliga gossar John 
blott få arbete en del av tiden, En dubbel avrätt~iing, den för- och Jack Tomlinson, respektive 10 
enär verksamheten i skogsläger I sta i Washino-tons historia exe- och 12 år gamla, söner till C. E. 
,och sågverk dels är inställd eller· kverades i statsfäng~lset i tors- Toi:ilinso~1, en farmare n~ra Che
och avkortad. 4-L medlemmarne dags, då Harold Carpenter 30 år halls. Pa toppen av en hten kul
.önska icke "dok,'' eller nådegåvor och Walter Dubuc, l9 å~, blev~ le nära sitt hem upptäckte gos
utan bättre arbetstillfällen, vilket hängda. De båda voro dödsdömda sarne vtå silverdollrar. De bör
det proponerade tullskyddet skul- för mordet på 80-årige farmaren jade gräva i kullen och funno 

många illustrationer samt historik The Original Pellllsylvania Oil 

om flertalet större svenska kolo- Valvoline represents the utmost 
nier. Verket är utgivet av Swed- in lubricating value and engine 
ish-Ameriean Biographical Society protection. Demand the Genuine 

Importerad getost, per lb ........ 40c 
Bergmans delikatessbröd, pkt .... 39c 
Bergmans hushålls bröd, pkt ..... 25c 
Hwan potatismjöl, pkt ........... 20c 
Ansjovis, per låda .............. 25c 
Anchovy Liverpaste, tub ......... 25c 

med högkvarter.i Chicago och har All Western Oil Stor fetsill, per styck. , ......... 10c 
redigerats av ett 30-tal bland vå- th . 
ra svensk-amerikanska skribenter. e genume Green Spot 

Nordic knäckebröd, 5 lb .......... 50c 
Norska fiskbollar, 1 låda ........ 23c 

I företalet heter det bl. a.: 15c per quart; 2 quarts for 25c 
" " 2 lådor ....... 45c 

Gaffelbitar, per låda ............ 35c 

le medföra. Peter Jacobson i dennes hem nära kort efteråt en gammal, halvt 
"Många ~rorika då~, utf~rda av Jones Service• Station 

svenska man och kvmnor i detta 

Köp svensltt !'ågdbröd hos oss! 
Försök importerad svensk punsch! 

"' _,., * Olympia "förra året. Dubuc var multnad tygsäck, innehållande 49 land under den amerikanska hi- PRoc. 1472 Beställningar expedieras medelst 
paketpost "Lutheran 'Welfare associationen den yngste brottslingen som nå- silverdollrar med 1841 år stämpel. storiens tidiga dagar, voro aldrig 3806 North 26tb Street 

"bedriver denna vecka en aktiv gonsin avrättats här i staten. För ett 30-tal år sedan bodde en rekorderade och äro för alltid fÖr- I 

1campanj för insamling av medel _,, ·Y< ·X· gammal enstöring i trakten. Hans 
tlil fortsatt välgörenhetsverksam- Sm(irpriset är för närvarande vistelseort har länge varit okänd. 
'het. För gåvobidragens insamling det billigaste det varit under se- Det antages att den gamle man
ar en trupp på 130 frivilliga sol- naste 25 år. Parti kvoteringarne nen u!set~ platsen till förvarings-
licitörer i fältet. föllo i onsdags ner från 29 till rum for sm s~at~. .. 

;-, i<· .,., 24 cents per pound. I april 1902 . . " ·~~ .,, . 
Den proponerade lönesänkningen var priset blott 20 cents, men steg Nio 1.nbrott~stold~r .. mrapporte-

lorade. Det vore synd, om den 
andel som tusenden på tusenden 
av svensk-amerikaner tagit i 
Amerikas medborgerliga och kom
mersiella liv under det senaste 
århundradet skulle dela samma 
öde, emedan berättelsen om såda
na dåd skulle tjäna som inspira-
tion och bli föremål för berätti-

av lO procent för samtliga stads- gradvis år efter år tills det 1930 rades till pohsen 1 lordags och 
betjänter antogs vid councilsam- var 45 cents. Det nu inträffade söndags natt. Banditerna tillrof
manträdet i lördags, fast under prisfallet anses bero på förväntan fade sig st~rsta bytet i C. P. Ar- gad stolthet för våra barn, barn
protest av utilities commissioner om en stor ökning i smörproduk- nes !l~m vid No~th .ce~ar str.eet. barnbarn och generationer efter 
Ira S. Davisson. Genom löne- tionen denna vår. Fam1l3en hade vid tillfallet bJud- dem." 
·.sänkningen och indragning av en ·» ·X· .,.. ning för ett halvt dussin vänner. Om Tacoma förekommer ett in-
del onödiga tjänsteposter beräknas Frälsningsarmen 1114 So. 12th Medan sällskapet vistades i bot- tressant kapitel, i vilket staden 
det att $200,000 av den ordinära street, inbjuder alia landsmän till tenvåningen, hade tjuvarne berett får heders-benämningen "den mest 
utgiftsstaten kan inbesparas un- en gammaldags sång-, musik- och ~ig int;ä~e genom ett .fönster i svenska på väst~usten," och i vil
rler resten av innevarande år. May- kaffefest lördag kväll kl. 8. Pa- ovre vamngen, varest de genom- ken flera av vara representativa 
or Tenner1t förklarar dock att yt- stor Nelson från svenska baptist- snoka.~e gömi:ior och de besökan- landsmän äro omnämnda. Listan 
terligare inskränkningar mäste kyrkan kommer att tala och sång- des dar upphangda ytterpl3:gg. I är dock jämförelsevis helt kort, 
vidtagas. kören sjunger. Dessutom kommer allt lade t3uvarne beslag pa kon- och det är överflödigt införa den 

+: ·» ·:~ vårt eget strängband att deltaga t~nter och smycken till över $200 emedan de namngivna personernas 
Första . svenska baptisfäyrkan med sång och musik. Kaffe kom- våi;de. öden och bedrifter redan äro väl-

har hand om mötet i den skan- mer att serveras. Söndag hålles .:; '~ '* kända för den ärade läsekretsen . 
. dinaviska Frälsningsarmen nu på söndagsskola kl. 10 f. m. och af- Ny juryman måste utses i målet * * * 

För k o n f i rmationsfotografier 
såväl som andra, enkelporträtt el
ler grupper gå till F. J. Lees atel
je i 312 Washington Bldg. Spe
ciella priser för konfirmander. ·x-

* * * 

lördag kväll. Svensk sång, och tal tonmöte kl. 8. Lördagen den 23 mellan Olav More och tandläkaren 
av pastor A. B. Nelson över äm- kl. 8 e. m. hålles en missionsfäst dr. Fred Howe. Den senare har 
net "Kristendomen håller provet.'' till förmån för försakelseveckan. blivit stämd av More, som fordrar 
- Mötena i kyrkan hållas som Många av våra landsmän och $10,750 i skadestånd för oskick
vanligt med sönda?sskola kl. ~. :451 landsm.aninnor leva nu under mye- !i~ behandling av sin "tandg~rd." 
f. m., svensk predikan kl. 11 over ket tryckta omständigheter ute Harom dagen syntes en av Jury-
.ämnet "Vår frälsning" och om på missionsfältet och utföra ett männen i sällskap och samtal med .. .. . 
kvällen "The Backslider.'' arbete, som vi alla böra under- dr. H. på gatan. Då detta an-. For overfall och rm~s~andel av 

;+ '-· " stödja. Inträdet till fästen blir mäldes för domare Remann, av- Her~an Fennel, en 60:.arig f::i:rma-
Blomsterodlarne, medlemmar i fritt men ett frivilligt offer kom- gjorde denne att antydde person re nara Yelm, har rattbet3anten 

Northwest Florists' Association, mer att upptagas för missions- skulle avlägsnas från jurybänken L~.on ?0P~~ze anklaga~~ och 
höllo sitt ärskonvent i måndags 'ändamål. Sång och musik. Kaf- och ersättas med någon annan. stallts till .. ra~ta. Fennel ar gan-
och tisdags i Scotth.h Rite kate- fe serveras. Alla välkomna ·X· ·X· '"' ska popular 

1 
Yelm trakten, och 

dralen. Utställningen som var .,., * * · -.r • t _1. . p· _ befolkningen där är särdeles upp-ungsve eran 1gan 1 ierce coun h t d .. h.. d 1 
mycket praktfull, den största i Ingen inskränkning i county ex- 1 ty beviljades ett ytterligare un- e sa over an e sen. 
sitt slag som hållits i Tacoma, penserna kan ytterligare vidtagas derstöd på $10 000 vid county 

* * 
.,,. 

beundrades av t sent Is b "k f" kl d .. b t .. . d r' . . , .. . t' d L' Jetland. & Palagruti, 912 Paci-
' f ·å •

1
.k u

1 
t.. a h" e~o atn- kor ara e am e smannen i . e o i- comm1ss10~.ers mote I . is ags. i- fic avenue ha allt vad en man 

-0.e r n o 1 a p a ser ar I s a- a county departementen vid ett gan har forut under 111nevarande .. ' .. . 
ten I 

t . t f" d "t · 0 d D . 0 f behover av klader och och elnpe-
. n .r essan a ore rag om mo e i man ags. en proponera- år tilldelats $20, 00 ur eounty on- . . .. . 

blomsterodling höllos av associa- de utgiftsstaten är redan upp- derna. Det uppgives att flera av r~ng~arhklar,. basta , kvah~et och 
tionens president F. Bowman och gjord så ekonomiskt som möjligt. veteranerna äro i stort behov av ;.i~hgast.~ priser. Kom m .. och 
andra hortikultörer. Det beslöts emellertid att inom en nödhjälp. navet~s med .Jetland; han a.~ en 

·::· <+ ·x· eller annan vecka hålla ett nytt ·i:· .,,. ·Y.- gemytlig Nordens son, som garna 

Gustav Salander, som i över 25 möte för frågans vidare behand- 'l'vå av fem rymlinga1· från språkar bort en stund med e~ 
år har bedrivit kolonialhandel i ling. County commissioners lova- Monroe fängelset infångades i sön- landsman. * 
Valhalla byggnaden på K street, c1e dock att utbetala mat- och dags natt. De två äro Melvin 1-----,... 
har i dagarne upph~rt med affä- logisräkningar för 375 arbetslösa Schuffert och Lawrence Carmael, SPRI~G REP AIR~ 
ren ~~ grund av bristande häls'.1. och ogifta män, sedan Community båda dömda till fem år för in-1 The .. Plumb1.ng. should come first 
Han o~~kar uttrycka ett tack till 1 Chest agenturerna, Lutheran Mis- brottsstöld. Då de lyckats smyga for Health and fornfort. 
landsmannen-kunderna, som under JI sion, Frälsningsarmen och Volun- sig ut ur fängelset antastade de I. E. Kelly, P ... umber 

11 d å 
. " . . . . ' . I 3731 No. Cheyenne Proctor 1141 

a a essa r I stor man bidraget. teers of Amerika mrapporterat att motoristen Edward Edm, som de ....,.....,.,,..,....·..,.,..,..,,.........,....,......,.,,_._...,.. ....... ._.,: 
till affärens utveckling. Han re- deras fonder voro uttömda. mötte på landsvägen, och tvinga- J !"" .................................................... - ...... ~-~-
kommenderar på det varmaste Mr. * * i(· de honom att köra till Tacoma. 
Tom Ström, innehavare av firman l~n stor fastighetsaffär avslöts Hitkomna stego de av vid East PLUMBING 

det 't d l t I t" b d k" .. l"t t'll å .. ·11 M or mc erVIce ca 

LAWYER ANTON BANG 
FffiE AND AUTO INSURANCE 

908 South Cusbman Avenue 

NOTARY I 
Telephone Main 5104 

Sänd 
PU s u 

POS 
0 10 . sasom gava 

till släktingar.'. och .... vanner 
i 

emlandet 

get Soun sten 
H25 Tacoma Avenue 

Tacoma, VVash. 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och Insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1125 Tacoma Avenue · 
Tacoma, Wash. 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po-
sten för en tid av ett år. 

P . "f "' 0 närslutes. renumerationsavgt ten, ..-1. 0 
1 
.. 

er agges senare. 
Strom Grocery Co., som övertagit i tisdags, då Rhodes Medical Arts F och Bay street och befallde E. ! F Q · k S · 11 

rei:i e.ran .. e a~re oc 1 s ar re-

1 

yggna en genom op over a s i I att tervanda ti onroe. Ett PR. 0514 

=~:.~;::,':~~~~~r~;~~~ ;~~~::~::*~~~::~r::,;:~E~ l :Jk~=~~:~,~~:~::~~:~~ I i !::r;~: a~l:mb::gstco~ !"' ·1 Adr ·1 
fären .. Mr. Stroms butik är in- ble. Medical Arts byggnadens rymlingarne tilltvingade sig även Res. phone n{;In ~455ree s ess ·-·········--·-·······-··········-·-·-···--·---·········-·-··-···----·--·-·-·-· · 

rymd i N ormanna Hall, vid 15de . kostnads pris var $1, 750,000. Seat- friskjuts till Seattle, där de lycka-

Namn .... -·-·····-·-········-·-·-·············--·-········-··--······-····-·-----·--



I MAJ, 1932 

För tillförlitliga upplysnin
gar angående Jiiljettprii:ier 
och övriga nödvandiga ar
rangement för ett bei;;ök i 
hemlandet, hänvänd Er till 



} ~ 

Fi·edagen den 15 apdl, 1932 

. "' 

Tereses lycka 
Roman av JENNY HIRSCH 

PUGET SOUND POSTEN 

- Nej, det vet jag. icke. 0, min j hon väntat, ty den unga flickan 
Gud, min Gud, det kommer aldrig började: 
att bevisas, jag får icke säga ett - Om bara icke Freyberg burit 
ord därom, och ändå beror Os- 'sig så oförsvarligt åt -
valds räddning därpå. - Men kära Dora, det inser jag 

--- Han kan icke bliva dömd så icke riktigt, svarade den gamla 
utan vidare. Man har ingenting damen. -- .Då han misstänkte, att 

skulle uppehålla sig en tid i Tar
nowitz och även ville hyra ett par 
rum av henne. Visserligen försäk
rade hon, att hon icke hade något 
rum, men därför att hennes hyres
gäst rekommenderade honom och 
därför att hon tyckte bra om ho
nom skulle han ändå få ett sådant. 

-~ 
7 

rättelser, som mest handlade om 
furstinnans gåtlika död, domaren 
Cunios skuld eller oskuld och stac
kars nådig frökens förtvivlan. 

XXII. 

Dora Cunio hade återvänt till 
att stödja anklagelsen på, an- det fanns gift -
märkte schweiziskan, men Terese - Mellan mig och en man, som R d .. t f F . .. «~-!€:~~~ utropade förskräckt: störtat min bror i olycka, finns e an n.~s a .. morgon. or 

0 
rey- Tarno~1tz ?ch ?odde dar ensa;:n 

·· · · · - Då kommer ju ändå misstan- intet mera gemensamt bedyrade berg med sm gast, en man pa om- med sma bada Jungfrur, som for 
(Forts.) alsklmg, Jag tror det Icke om ho- . ' kring trettiofem år med ett inte!- alla som ville höra det - och det 

· · tt · k Il d h · l h t "k karna att fortfarande vara nkta- Dora. . .. .. . . - Ni vill a Jag s a vara nom, sa e se weizers mn oc s ro , 1 • • hgent men markvardigt orörligt var nästan hela stadens befolk-
k Id. 1 d h"'l "l då 11 ks t T k' d n de pa honom. - Men det har han JU mte . , . b , s y ig oc 1 va Ja pa va a a sme am ereses m er, me . . . . . ansikte och nagot sömmo-a la 
· ' · h t'll d k . M d' d t - 0 det ligger JU i dm hand gJort! .. "' ' mma bedyranden? Jag svarar Ic- on i a e sa ta. - en a e : .. . . 

0 
ogon bakom skarpa ofasögon med 

· • 'f··. · f kt • • t · att skmgra dem. - Vem har val elJest gJort det; . . "' . ke vidare pa några frågor. fanns g1 t i ru en, sa mas e JU I . ? V d d ? H t" kt 'ft t guldmfattnmg samt oklanderhg 
tt · b t.. k 0 h f" 'ft t d - mm . a menar u . an upp ac e gi c . .. . . .. • - Jag hoppas, a m e ·an er nagon a orgi a en. • .. . . 

0 
... drakt till direktor Burkhard pa .. o h f" 0 t d t · t - Naval, du gifter dig med ho- - ch om han hJalper oss att ' er, sade domaren och slutade for- - c var or mas e e JUS .. . . .. a· • ? Culdowna. witz, om hon icke ville vara i när-

h .. t vara Osvald? nom. Ingen manmska kan tro - upptacka ,,iftblandai en . .. . 

ning - berättade, att deras stac
kars fröken icke hade blivit väl 
behandlad på Culdowna. Hon 
skulle också ha rest ifrån Tarno-

ore · · D·' k'' d · k o Id o ~ h d t k d 1 heten av brodern, fastan man ic-
Då h • t s m blev __ N eJ· neJ· du får icke bliva - a anner u ic e sva , - Ja, om an e un e. Han presenterade honom som .. .. 

an a er var en a ' ' ' .. . ·. T . . 0 • .. • ke lat henne besoka honom. 
han så småningom herre över i så upprörd, bad hon. - Men vem a~brot ~en~e ~erese. - Med en - r~r m, att ma~ kan llta pa skrift~talla~en dol:tor Sc~l?iden. 
d .. d t" · · des skulle det va··1 elJ'est vara? flack pa sm ara mottager han honom, ifall man anförtror honom Schleiden ville bedJa om tillatelse I SJ.älva verket fanns det på det en uppror a s amnmg, van . - . . . .. , ? . 
sa avslöjanden, vilka föreföllo ho- - Det är icke den första för- aldrig mm h~nd, kan han over nagot. - .. att obehmdrat bese .?ergverken stora slot.:et Culdowna icke l~ng-

0 'kt· . f" tt honom De brytelse som blivit förövad vi- huvud taget icke leva. Han - -Absolut. Freyberg ar den och gruvorna, ty han amnade ut-
1 
re plats for Dora eller hon kande nom sa v1 iga, orsa . · , , ' . .. .. . 0 1
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-slutsatser, som han nyss ansett skade Terese. v1 aro förlorade: om det, icke P~. it ~gast~ oc 1 n:-.est upp~ff~.ande giva ett socialp~'.1ti:kt verk . o~er sig kanske snarare överflödig där. 
·obestridliga, började vackla för _Vad mistänker du? svarade lyck~s att rentva honom fran al- manm~ka I hela var~?en, .,ro~sakra- gruvarbe:arnes f~rhallande~ i ov- Tcrese hade ju Orelli, och mellan 
11 D" h tänkte på Osvald fröken Orelli med alla tecken på la mISstankar. de Dora, som var markvardigt be- le Schlesien och i Saaromradet. henne och fursten hade en full-

onom. a .. an . .. .. red villig att sjunga den männi- ~t'" r o-t f"-·•· . - " t n - 'f 11 Cunios upptradande under det s1- forfaran. _Det är blott möJ'Jint om den . • _Ni är hJ'ärtliot välkommen "' a.1ci,, OI;:ionmg a.g rum, l a 
• "' ' 

0 lrns lov med vilken hon en gano- "' ' d t .. · I · d t t · t t 0 

·sta förhöret, måste han anse ho- - Det Dora redan länge miss- verkligt skyldie-e blir upptäckt och f'".. 11 'b t't B "' sade direktören fastän han i tyst- e ovei mvu age exis era na-
~ or a a ru i - ara - ' t ·· t f" h 0 Il d D · t nom antingen för en i synden full- tänkt och Osvald anat, men som dragen inför rätta. · het log åt förslaget. _Vi ha rakt go ~pan 

0

°r. a an e. e 111 ogo 
komligt förhärdad människa eller jag aldrig ville. tillstå för dem, - Så förskräckligt! Min mors - Ni vill icke mera ha något I ingenting att dölja här, tvärtom nu s~na malhder samman me~ 
·-Också alldeles oskyldig. - Men svarade Terese med darrande make! Jag skulle ännu i graven att göra med honom, avbröt hen- är det roligt för oss, om det blir Orelh, och Freyberg

0 

och s.chlei
tänk, om han nu vore på falskt röst, - fastän fruktan var nära skymfa henne! Och ändå kan jag ne fröken Orelli torrt, - det be- noga bekant i vida kretsar, hur den 11.~de redan en gang v~.nt ~e
·.spår och den skyldige undsluppe, att taga livet av mig. För min icke göra annat. Jag har intet häver ni ej heller. Ni har väl in- vi ha inrättat vårt etablissement, r~s ~aster. De~ var mer an ~in
under det man höll en oskyldig stackars mors skull teg jag och val! Vad skola vi göra? tet emot, att jag ber honom kom- hur det står till med våra arbeta- r~ckhg ors~k for ~ora att balla 
fängslad och berövade honom ära, skulle hellre ha velat uppleva det - Vi måste myckte noga över- ma tillbaka till Terese? Det kom- res -bostadsförhållanden och an- Sig borta f:ran måltiderna. 
:namn och levnadslycka? förfärligaste. Och även nu vågar väga det, svarade den gamla da- mer ej att förvån.'.l någon, att vi dra levnadsförhållanden. Emellertid hade även andra sa-

Han kände sig helt beklämd; jag icke berätta det för någon an- men. - Vi måste gå mycket för- skicka bud efter den pålitlige lä- .. . .. ker hänt, som nedstämde Dora 
"11 åd' · k han av och an i .. f" di 'kt' . .. , k - Jag har redan fast mm vans • -v1 r ig gic nan an or g. sr igt till vaga ty far fursten aren. .. , och väckte människors förvaning. 

t Sk 11 k d han taga M d d ? · . ' . • .. . .. . uppmarksamhet pa, att Culdowna . rumme · u e, un e - en va menar u · mmsta anmg om de nnsstankar, Pa froken Orellrs begaran m- .. .. .. . .. Vid det förhör som domaren We-
_, tt t t p' sig? D · 0 0 

•• • , , ar ett monster for alla dylika fo- . ' ue a s ora ansvar ensam a · - u vet, att Jag tva ganger som VI hysa mot honom, så reser fann sig ocksa doktor Freyberg ti- .. ber nyhgen haft med alla invånar-
Domaren Weber var en obetin- hemsökts av svåra olyckor och han sin väg, och allt är förlorat. digt nästa morgon på slottet Cul- retag, anmarkte Freyberg. ne på slotte,t hade Terese vittnat 

gat rättrådig och in i minsta de- blott som genom ett under räddats I all stillhet måste vi samla be- downa och hade ett längre samtal -- Åh, åh, avvärjde direktören så obestämt och egendomligt, att 
talj samvetsgrann man, mei;: ha~ från döden. vis emot honom. med henne och Terese. Dora höll tydligt smickrad. - Då herr dok- man nästan kunde taga det för en 
var därjämte .. även mycket a~egi- - Ja, du skrev till mig om ditt -- Vad skola vi göra? sig emellertid borta. Han lät även torn får se sig om på de andra beskyllning mot Osvald. 
rig. Målet ~.or 'lll. han~ stra~an äventyr i båten, men kallade det - Låt mig tänka på saken. Vi anmäla sig hos fursten och sade, verken, så kommer ni att överallt .. ff 
var att utmarka sig, fasta si~a en lycka i olyckan, ty därigenom måste inviga Dora i vår komplott. att han kommit för att bedja ho- finna stora framsteg. Det ser ic- h ~are~w~ 0 iiy~kt~ furs! t Dallko 't 
förm~ns .. u~pmär~samhet . på ~ig kom din förlovning till stånd. Hon är klok och förslagen, ingen nom om hjälp. ke längre så ut hos oss här uppe 

1 
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och till folJd av sm ovanhga for- - Då trodde jag ännu på en kan undra över, ifall hon ofta - Varmed kan jag stå till er i Schlesien som det gjorde för 1e~~esf" or~roen e. d ~~ an
måga snart få b~fordran, men .i slump. Men då jag i gruvan "Te- kommer hit från Tarnowitz. Jag tjänst? frågade furst Dallkoff ar- blott några tiotal år sedan. ~~ e t0 \ en~~· attd e~ vl~ vore 
denna småstad, dai;: han nu va~it reses lycka" stod framför gruv- vill först tala ensam med henne. tigt och förekommande som all- - Ja, det har varit illa ställt, b a~t ha t hrnn amna .. e u owna, 
~oi:iare i. e~~ par .~r '. yppade,. sig arbetarens sargade lik, gick plöts- Enligt denna överenskommelse tid. inflikade nu Schleiden anspråks- f'~ bon kono~ entraget ~tt ~om 
JU mga till~allen dartill. Nu ant- ligt ett ljus upp för mig. Någon förde fröken Orelli Dora, så snart - Ni måste åtaga er fröken Te- löst. orr etra ta s ott:t ~om sitt ei:i 
l ·g n hade han funnit ett sådant · h d d · 1 0 • h å . k .. D t f" k . . k h " och fortfarande sta vid hennes si-1 e · hade sm an me I spe et. s- denna återvänt från Tarnowitz, rese, on f r ic e lov att fortsatta - e orne ar Jag ic e, oc pa d 

1 
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Det föreligga.nde fal~et ~ycktes vald och jag skulle ju ha stigit I upp på sitt rum och omtalade här detta avstängda liv, sade han. - fyrtiotalet gick det till och med T~llso~ ien;~å v~n ~c .. ~ ~~ar~ 
alltmera utveckla sig till en upp i stolen - vi skulle alltså för henne det Terese nyss sagt. Medicin hjälper henne inte det så långt, att det blev uppror bland bi d oc m; rle tor d u~ ar 
"cause celebre," och skulle han då ha blivit offren! . - Således medgiver hon det minsta, hon måste ha frisk luft de förtvivlade arbetarne, svarade a ddoml de tl samta mek 'f 

1
:nne, 

t "d · r·· s1'na förmän och sä- M b .. . . . 1 .. 1 D t , . k t d' kt" M d d h me e a e ion honom s n t igen, ra a m or . - en arn, vem - anthgen ! utropade Dora hvhgt. - oc 1 rore se. e gar IC e an, at rre oren. ---; en se an ess ar . . h k 
11 

.. 
11 

ff" 
ga: "Jag är riidd att åta~a~ig -~:Kan du ännu fråga? Vet du 0, därmed är redan mycket vun- hon så här gräver sig ner i sina här skett stora förändringar och at: ands_u e gora UPP. 1~ a ~ a-
:ansvaret, jag fruktar, att Jag IC- ännu icke vem vem allenast net ! Förmodligen har hon nu in- tankar. förbättringar, och jag kan med rer me fursten, som ti s vi ~-re 
lrn ensam kan avsluta .. de~na ,;nye- kunde .väl ha intrese av min död? genting emot att understödja min - Och tror ni verkligen, att jag stolthet säga, att ägarne av Cul- :ar ~~ ~e~.kgo~~:et~n att ombesor-
ket invecklade undersoknmg. Al- frågade hon rysande. - Jag hade utsago. är rätte mannen därtill? frågade downa alltid föregått andra gruv- Ja a Y 1 t or enne. 
drig på tiden! . för andra gången blivit räddad, -Er utsago? Var? För vem? furst Dallkoff. - Jag har tvärt- ägare med gott exempel. "J~; det kan komma att stå ?ss 

I det han drog en dJup suck, men jag levde som under bilan. frågade den gamla damen. om tänkt befria henne från min - Furstarne Dallkoff? frågade dyrt, bru!11made den hederhge 
stannade han. . Dagligen väntade jag en ny - Var skulle jag väl ha sagt närvaro genom att så snart som doktor Schleiden, och Freyberg manne~,, da han ~ottog d~tta ~e-

"Jag måste, Jag skall avslu~a stämpling mot mitt liv; vart jag något, om icke inför domstolen? möjligt resa min väg. utropade skrattande: sked. .. Om han fa;· ha fna ha~-
den själv. Det skall ~yckas 1'.11g än gick, trodde jag mig råka i Jag kommer just från rannsak- - Det får ni icke! utrop1!-de Schleiden, du är då oförbät- d:: f~r .. dotter~: sa kan ~an JU 
samla så mycketmatenal, att J.ag en fälla. Och ändå hade livet al- ningsdomaren. Det var därför jag doktorn livligt. Ni är ju hen- terlig; jag har ju flera gånger sl?sa 1 annu storre ska!a a~ han 
kan lämna a}cterna fullkomligt drig varit mig så dyrbart som nu. for till staden. nes naturlige beskyddare, och tro sagt dig, att furst Dallkoff var gJorde under moderns tid, da han 
färdi~a. til. l ju~~~· om jag icke Osvald var .. min fästman .. I Hon berättade nu.utförligt det mig, hon behöver verkligen en så- fru Bubla~szky~ andre make. . :lott hade,.~yttjanderätten av in-
dessfonnnan for mått honom att - Men kara Terese, varför flyd- f:amtal hon haft med domaren dan. - Ja visst Ja, svarade Schlei- komsterna · 
bekänna. Och om han är oskyl- de du icke? Weber. - Hennes fästman, - började den, och direktör Burkhard kunde Han beslöt att, ifall det skulle 
-Oig? Om fursten - " .. - Vart? Tydligen mycket förskräckt for fursten, men Freyberg skakade så icke låta bli att giva honom en behövas, säga ett ord, medan det 

Han tog sig med båda handerna -Till mig. fröken Orelli upp från stolen och energiskt på huvudet, att han liten inblick i de nuvarande för- ännu var tid, men ännu hade ic-
·Om huvudet. . .. Terese log sorgset. utropade, i det hon slog ihop hän- tystnade och sade: - Vad tän- M.llandena, vilken han åhörde ar- ke något sådant tillfälle yppat sig. 

"Kallt vatten I. blodet," forma- - O, världen stod ju öppen för d·3rna: ker ni om saken? rigt, men tydligen förströdd. Dystert och långsamt gingo dagar-
·nade han sig själv. "Jag måste mig, men jag kunde ej resa min - Olyckliga barn vad har ni Freyberg ryckte på axlarna. - Besvära er icke därmed, herr (la på Culdowna, den ena var full-
nålla ögonen. öppna. Är Dall~off I väg. Min mor höll mig fast med gJort ! ' - Jag vet icke. Det vet ju för direktör, sade Freyberg, - min komligt lik den andra, och även 
-den skyldige, så skall han icke järnbojor, hon ville icke ens höra - Vad jag har gjort? frågade resten ingen. Jag tänker, att det- vän har inte minsta sinne för fa- för Osvald Cunio medförde de ic
undslippa mig. Jag vill ännu en talas om, att vi skulle låta viga Dora och stirrade på henne utan ta fall kommer att höra till dem, miljeförhållanden; jag skall pre- ke något nytt. Rannsakningen 
gång förhöra alla. Den som har oss och resa bort. ritt begripa det minsta. som aldrig bliva utredda. Av sentera honom för bemälta perso- släpade sig fram. Alltför mycket 
·det minsta att upplysa om denna - Ni hade bort tvinga henne - Ni har ju lämnat ett bevis i brist på bevis blir nog Cunio fri- ner, det tror jag blir det bästa. vittnade emot honom för att han 
mörka sak, skall minsann få stå därtill. händerna på domaren mot er bror, given. Men i och med detsamma Efter en stund reste sig båda skulle bliva frigiven, och ändå var 
till svars." - Du talar som Dora. Hon som han hittills icke haft. är ju hans ställning i societeten herrarne för att åka till Culdow- det icke tillräckligt för att hand-

Han ringde och dikterade för rådde Osvald på fullaste allvar att - Det är omöjligt! förbi. na. lingarna skulle kunna överlämnas 
sin notarie en lång li~ta på per- enlevera mig. - Jo visst, jo visst! -Och hur står det till med Furst Dallkoff mottog doktorn åt juryn. 
soner, som under de narmaste da- - Om hon hyste samma farhå- Schweiziskan utvecklade nu för hans syster? frågade fursten del- och hans vän med stor älskvärd- - -
garna skulle kallas inför domst~- gor som du, så hade hon fullkom- Dora ungefär i samma ordalag, tagande. het och bad den senare att efter Det var en varm septemberdag. 
len. Även furst Dallkoff och fr?- ligt rätt däri. varmed domaren Weber vid nästan - Hon har givit mig korgen. behag själv se sig omkring i träd- På spaliererna i fruktträdgården 
ken Terese Bublatzky befunno sig. - Och min mor! samma tid trodde sig skarpsinnigt Det var minsann orättvisare än gården, parken och slottet. på Culdowna hängde mogna dru-
bland dem. · i - Du var myndig. kunna bevisa Osvald Cunio därom, om fröken Bublatzky skulle nöd- - Jag hoppas, att härskarinnan vor och persikor i stor rikedom. 

- Ack, Lilly, vad betydde väl att han av kärlek och omsorg för gas slå upp sin förlovning med här på slottet snart själv kan Trädgårdsmästare Gröbe och dok-
XXI. det? Jag förblev alltjämt hennes sin fästmö blivit hennes mors Cunio, sade doktorn suckande. - upprepa min inbjudning, tillade tor Schleiden, som blivit mycket 

--Äntlige~, än~ligen, mi~ kä~a barn. Om jag berett henne den mördare'. Jag kunde ju icke handla ann'.or- han, - för ögonblicket är hon så goda vänner, stodo framför dem. 
"Lilly, har Jag dig helt for mlg sorgen, skulle jag kanhända ha - Men det är ju otänkbart. Nå- lunda.. nedtryckt av de sorgliga händel- - I år kan jag icke riktigt gläd
'.Själv, utropade Terese Bublatzky, dödat henne. Du vet ju, att en got. sådant kan icke rannsaknings- - Nej, det kunde ni icke, sade ser som timat här och som ej ja. mig åt dem, sade Gröbe sorg
.då Dora lämnat dem, - hm· .. har häftig sinnesrörelse kunde ha domaren ha tänkt på, svarade Do- fursten och skakade hans hand. - kunnat förbliva obekanta för er, set, - helst skulle jag icke vilja 
jag icke längtat efter att få lagga gjort ett hastigt slut på hennes ra litet lägre, men ändå med till- Sanningen framför allt. Och jag att hon icke kan taga emot främ- uppdraga flera persikor., Det är 
:mitt stackars trötta huvud mot liv. · försikt. hoppas ~r fästmö kommer på an- lingar. alltför sorgliga minnen förknip-
.ditt trogna bröst. .. "Och för att uppehålla ett liv, - Åh, det skulle vara en dålig dra tankar. Det gläder mig, att Schleiden förklarade, att han pade med dem. 

- Mitt stack~r~, kara barn, va~ som höll på att slockna, sattes rannsakningsdomare, som ej drog Terese har skickat efter er igen. var fullkomligt nöjd med den tillå- - Ja, men det rå ju icke persi-
.-du måste ha lldit, sade schwei- ett blomstrande liv på spel," de slutsatserna. Hur upptog han Jag skulle verkligen önska, att ni telse han fått av fursten, och be- korna för, herr Gröbe, svarade 
'.Ziskan och slog armarna om den tänkte fröken Orelli, men hon sa- väl era meddelanden? komme varje dag och såg om gagnade sig även flitigt därav. Schleiden, - jag har emellertid 
·unga flickan .. - Detta v~.r allt- de det icke, utan ytrade i stäl- Dora måste nu tillstå, att hon henne. Från bittida om morgonen till mycket tänkt på att fråga er: 
för grymt! Dm mamma dod, och let: icke gjort det intryck på Weber -Det är knappast nödvändigt, sent på aftonen var han i verken, Kunde man icke av de båda kär
.din fästman - - Och du tror nu, att det tredje som hon väntat utan att han för- och under de närmaste dagarna i gruvorna, i skogarna och på fäl- norna, som ännu finnas kvar, se, 

- 0, du vet ännu .~cke. allt! anslaget - ? hållit sig skeptisk och något av- måste jag dessutom göra en liten ten, och icke mindre flitigt besök- vilken av dem som varit i den 
snyftade Terese och smog sig allt Terese nickade. visande. resa. te han slottet Culdowna och dess större och vilken av dem som va-
närmare sin barndomsvän och upp- - Min mor åt den förgiftade - Men om Terese nu bekräftar, - Ah, sade fursten, - jag för- omgivning. Efter några dagar rit i den mir.dre persikan? 
fostrarinna, - det värsta anar du persika, som var avsedd för mig. att även hon hyst samma fruktan står. Man har blivit uppmärksam kände honom både gammal och - Det vore nog möjligt, men 

.ännu icke. Jag räckte henn~ den själv, nej, och därigenom blivit sjuk och på er. Tarnowitz är ej längre ung, och barnen, som eljest bly- vad skulle det väl tjäna till? sva-
Förskräckt sprang den gamla jag påtvang henne den! Utan att svag, kan det ju icke bliva utan platsen för er skicklighet. Men, ga gingo ur vägen för främlingar, rade trädgårdsmästaren . 

. damen upp. veta det blev jag hennes mörder- inverkan. jag vill icke söka tränga in i era sprungo fram till honom, så snart -Ah, om man kunde avgöra, 
-Terese, tror du verkligen, att ska. __ Men· det får Terese icke gö-. hemligheter, sade han leende, då de fingo se honom, och räckte ho- i vilken av persikorna den kärna 

·din mor dött av gift? - Mitt kära barn, vilken galen ra. Först och främst måste allt Freyberg spelade den hemlighets- nom sina händer. varit, varpå man funnit gift, så 
- Därom råder tyvärr ej längre föreställning. undvikas, varigenom furst Dal!- fulle. - Vi få väl se. Även Terese, som en gång mött komme man ju alltid ett steg fram 

något tvivel, svarade den unga - Jag kämpar mot den för att koff kan ana, att ett oväder dra- Mycket riktigt, sade Frey- honom i skogen, hade nedlåtit sig i undersökningarna. Den mindre 
flickan med :~t leende, som skar den icke må få makt med mig, ger sig samman över hans huvud. berg leende och tog avsked, i det till att vänligt tala med honom, persikan var ju avsedd för fröken 
··Orelli in i sJalen. försäkrade Terese, - men den är Men oin vi icke få tala - han ännu en gång bad fursten en- och fröken Orelli gjorde till och Bublatzky. Var denna förgiftad, 

- Men du tror väl icke, att din starkare än jag. Och ännu mera! _ Så måste vi handla, försik- träget åtaga sig styv~ottern. med långa promenader med ho- så kunde det ju icke varit doma-
fästman - Min mor har blivit mördad i stäl- tigt och i största tysthet. Vi ha- Redan samma dag anträdde han nom. Tjänarnc på slottet läto ren. 

- Förr skulle jag tro, att jag let för mig, och Osvald har blivit va att göra med en listig räv, resan och återvände efter två da- honom obehindrat gå ut och in, då - Men vad tjänar väl allt det 
gjort det själv! utropade Terese anklagad för förbrytelsen. Vad alltså är mycken försiktighet av gars frånvaro. han ville se sig omkring i de nu- där till? svarade Gröbe och ryck
och sprang upp. - 0, det är syn- skall jag göra? Vad skall jag gö- nöden. Om vi bara hade haft en Till stor förvåning för hans mera övergivna och obegagnade te på axlarna. - Ingen annan än 
·digt att blott i tankarna anklaga ra, Lilly? manlig bundsförvant. på vars värdinna, av vilken han hyrde ett praktrummen. Alla hade gärna han har ju ändå haft dBm i Himi. 

honom; det år skamligt, .att man! Hon vred händerna. I skickllghet och tystlåt~nhet vi I par möblerade rum ochsom även I några ord och svar för den vän-1 händer. 
beskyller hon~m därför och berö-1 -D.u har väl ick.e minsta före- kunnat lita! . ..·· . förestod hans lilla hushåll., var lige, anspråk.slöse och. något hal- --Jo, far, fursten! hördes en 

-var honom friheten! . ställning om, hur han fick giftet Hon iakttog Dora från sidan, han åtföljd av en universitetsvän, te herrn .. Han hörde också med j späd röst. 
- Var lugn, var lugn, nnn in i persikan? och hon blev icke besviken på vad vilken, enligt vad Freyberg sade, outtröttligt tålamod på folks be- (Forts.) 




