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: : FöRBUD MOT PRIVATA I EN HÄLSOSAM VÄGSYN 
EUROPA FORDRAS VETERAN-ÄNKOR ! En moders ögon ! 

l l 

: ' l Av MAGNUS ELMBLAD i 
l • 

$250,000,000 förfaller till betal-1 Ytterligare regeringsutlägg på ca. 

AMMUNITIONSFA
BRIKER 

ning under innevarande år $20,000,000 årligen l En moders ögon mig fröjda mer l 
! Än blickar från fagraste tärnor !I I Lägga hinder i vägen för all 

Förenta Staternas regering har 
notifierat H europeiska gälde
närs-nationer att formelt tillkän-

Representanthuset i kongressen ; ! Jag vet J. h . t k ' . ! fredspropaganda 
t · ,_ d ·· t nh"" lligt , e ur, men rmg yc s, Jag ser , an og i män ags nas an e a , ... ... : 

nagiva sin avsikt att återbetala 
de detta år förfallna · krigsskulder
na, som tillbakahållits genom Hoo
ver moratoriet. 

ed 316 ·· t t 16 b"ll l I en skogsJons spegel två stJarnor, , m ros er mo en i om 1 •• . • I 
pension med $20 i månaden till • Nar Jag ser de strålar, som bnnna klart, 1 .• • • . 

I M d · t h t"ll h d b :11 de ar tillverkaren av krigsmateri-

A vrustningsplanens värsta fien-

änkor efter världskrigs-veteraner. l en JUP oc s i a oc un er art , .. 
Det beräknas att detta skulle be- ! I en älskande moders ögon. i al, och så .!ange som den skan-
tyda ett nytt regeringsutlägg på i .. ! 
'$100,000,000 under närmaste fem l En moders ögon i fröjd och ve l 

dalösa privata fabrikationen av 
vapen och deras fria försäljning Summan, som skulle betalts in

nevarande år, var $250,000,000, 
vilket skulle varit en stor hjälp 
till budgetens balanserande här i 
landet. Under moratorie-överens
kommelsen måste dock de för till
fället inställda betalningarne er-· 
läggas inom 10 år jämte 4 pro
cents årlig ränta. Många perso
ner, även i kongressen, ansågo 
moratoriet som en plan att på o
bestämd tid försinka betalningar· 
ne och slutligen leda till överkors
ning av hela skuldregistret. 

• • 
år. Det hålles för troligt att ! Förtroligt mot barnet blicka. l I fortgår, är och blir pratet om av-
även ~enaten skall god~änna .. för- ! När andras isa, så· värma de. l I rustning ingenting annat än tomt 
slaget, men å andra sidan sages , Och kärlek och tröst de skicka. l prat. 
administrationen vara emot det- ! När andras mörkna i kallt förakt ! I Detta uttalande 

Den engelska regeringen har 
underlåtit att i 1933 års budget 
draga försorg om någon krigs
skuld betalning, vilket betraktas 
som en antydan om att den mot
ser vidare utsträckning av mora
torium. Det är för att förekom-

samma. Förut har pension blott i Då t"' d k"" I k h 1 ' ak't 1 . . .. , an as av ar e ens e ga m : 
utbetalts till ankor efter soldater, : E .. 1 k d d ·· l 
som stupade i kriget. l Il as an e mo ers ogon. l 

' ' ' 

SVERIGES NÄRINGSLIV 
EFTER KREUGER· 

KRISEN 

. : 
! En moders ögon se på dig, l 
' ' l När du knappast kan själv det ana. ! 
' '.', ' ! De lysa hemligt din dunkla stig, I 
• l 

l Dina goda änglar de mana. l 
' ' ! De vakå för dig, när du sover själv, ! 
! Den bästa kompassen på livets älv ! 
! Är en älskande moders ögon. ! 

(För Puget Sound Posten från 11! ! 
S. A. N., Stockholm) i Ve den, som icke den bön förstår, i 

i Som går ur en moders öga! ! 
Hur ~:Ycket har Kreugerkata- ! Ve den, som trotsigt sin bana går ! 

strofen lamnat kvar av vad sven- I 0 h kt · d f"" 1 I 
d · f tt · • c a ar sm mo er oga. , ma enna nnssupp a, rung som ska folket har att leva av? Det l .. . . ... l 

Förenta Staterna sänt 'den nämn- är en fråga som på sin höjd hypo- ! Tung ~arder den skord, at sig SJalv han sår; l 
da notifikationen till de 14 gälde- tetiskt kan besvaras i denna stund. l Ty brannhet faller var sorgsen tår ! 
närsnationerna. Den framstående nationalekono- Ur en älskande moders ögon. ! 

Amerikanska folket har varit men professor Eli Heckescher har ! 
generöst mot dessa nationer, vad emeliertid gjort försöket och kom- Men säll en var, som i deras ljus ! 
beträffar dessa skuldförbindelser. mit till det resultatet att Kreuger- Ser levnadens fröjd och lycka! ! 
Om Europa slutade upp med sina kraschen för Sverige spelar vida Han lockar sol över allt sitt hus, ! 
intensiva ~rigs~_us~nin~ar, _skulle mindre roll än den fortgående <les- l Och inga moln honom trycka; ! 
d~~ va~a hk'.3' val. i stan~ til~ att . organisation av världshushållnin- ! Ty mulnar väl stundom ock hans sinn' ! 
mota sma fmansiella obllgat10ner .gen, som orsakas av över allt upp· : S' kl d t åt ·· h · l 

A "k .. tt b 1 · , a arnar e er, nar an ser in , 
som men a ar a a ansera si· växande tullmurar och andra hin- I I · .. 1 k d .. l 

t t tgift h f .. It .. . , sm a s an e moders ogon, , 
na s a su er oc orva a re- der for det mellanfolkhga varu· • • ' . 
geringsaffärerna efter sunda prin- utbytet. Reallöner och köpkraft ! .. . . ! 
ciper. ha i Sverige ökats mer än något l Le dessa ogon 1 hvet gl~t~, ! 

HONOlULU MORDRÄTTE· 
GÅNGEN AVSLUTAD 

De anldagade dömda men benå
dade i·edan en timma efter 

domens avkunnande. 

annat land sedan kriget, och frå- l Och strålar det varmt dannne, I 
gan är om den svenska levnads- ! Så släckas de ej av gravens natt: ! 
standarden, den högsta i Europa, i De följa· dig tyst som ett niinne, i 
nu skall bli utsatt för allvarliga ! Ett stärkande minne, år från år, ! 
rubbningar. ! Och så du ditt livs välsignelse få! ! 

Professor H. konstaterar, att de : ! Av din moders älskande ögon. ! 
båda svenska industrier, som kun- I ! 
na tänkas bli direkt berörda av b·---------------------------------------------------------------------------------11 
Kreugeraffären, nämligen tänd-

sti~ksindustrien och .. telefonindu- ROOSEVELT SMITH OCH INGEN KONSOLIDERING 
strrnn, endast sysselsatta 2% pct. 

Löjtnant Thomas Massie, hans ~v den svenska ar~etarsta~en. GARNER AV SJo·· - OCH LANDS-
svärmor Mrs. Fortescue och de A ven om dessa företag skulle 

göres, i engel
ska och franska tidskrifter, då 
den av delegater från femtio-fyra 
nationer sammansatta världs-av-
rustningskonferensen ånyo sam
manträdde i Geneva. Det är hopp· 
löst att vänta något resultat från 
en sådan konferens, förklarade 
den franske deputeraden Paul 
Faure, och han tillade, att inget 
framåtskridande är möjligt, så 
länge som grupper av rika och 
mäktiga finansierer och industri
magnater hava någonting att vin
na genom krigsförberedelser och 
föranstaltande av krig på grund 
av sitt inflytande över press och 
regeringar. 

I sitt anförande beklagade Mr. 
Faure människo-dödandet och för-
störelsen i Shanghai, vilket allt 
betyder stora vinster för ammuni
tions-fabrikanterna. Bland dem 
har på kort tid skapats enorma 
förmögenheter genom att armera 
Kina och Japan. Som exempel an
föres namn på och data för av
segling av europeiska fraktskepp 
lastade med bomber, maskingevär, 
kanoner och krigsaeroplan, desti
nerade till Japan under februari 
månad. I allt uppskattas export
värdet av dessa krigsmaterialier 
till .$300,000,000. Men Eµropa är 
inte ensamt. Enligt tillkännagi
vande i kongressen har krigsma
terial till $180,00Q,000 värde ut
skeppats från .Förenta Staternas 
privata ammunitionsfabriker till 
Japan under senaste året. Icke 
underligt, att den asiatiska fäjden 
understötts av pänningstarka in
tressen här i landet. 

Det var kalas borta hos Sim
men i Äpplanäset så där framme 
vid tjugondagstiden, och hela 
byalaget var församlat i ett glatt 
och stimmande lag. Och som van
ligt när man ätit och druckit och 
kände sig trygg och välförplägad 
så samlades man i små grupper 
här och där i kamrar och vrår och 
lät pratet flöda. Framme vid bor
det i storstugan satt det så kal
lade hårdvallsgubbalaget med vär
den i mitten och talade allvarsord 
för sig själva, och till dem lysi:i
nade en större skara av de mera 
stadgade och beslutna av mankön 
och kvinnsdito. Medan deras sö~ 

ner och döttrar fladdrade omkring 
ungdomens vänliga älsklingsäm
nen, såsom flirt, dans och motor
färder etc., talade potentaterna om 
digra och allvarliga ting. Men när 
de länge och väl diskuterat de då• 
liga tiderna inom jordbruksområ~ 
det, kastat sig in på kommunal
politiken och gjort en trevande 
orientering hos riksdagsgubbarnas· 
förehavanden på det nya året, les· 
nade de och togo sig en läskande 
paus. Och efter denna paus un
der ett allmänt klingande och. 
klunkande lättade humöret några 
grader och samtalet slog in i lät .. 
tare gängor. 

Någon började prata om nyårs
föresatser och ämnet vad tack· 
samt. Dylika i den bättre stilen 
behövdes nog i detta bylag också, 
det var man överens om. Så v~ 
det en som påstod, at alla by. 
karlarna nu i många herrans år, 
på nyåret kommit överens om att 
förbättra den gemensamma byvä-e . 
gen, men, Gud bättre, låg den där. 
lika stenig och gropig ändå. Ja, 
på detta dunkades det med näval'. 
i bordet och beslutades genast, att. 
riu i detta år 1932 skulle förbätt-
ringen äntligen ske och vägen la
gas. Och . när man skålat på detta 
beslut, liksom alla föregående år, · 
kände man sig redan hava gjort · 
ett gott bragelöfte och alla voro 
belåtna, men vägen '- den var 
redan glömd. 

Då klev den lille pigge . och 
kvicke Simon på Utbygget fram 
till det förnäma gubbalaget och 
ville ha ett ord med i samman
hanget. Simon har ett litet torp
ställe att bruka och vid sidan där-

två flottister som stått till rätta övergå i utländsk ägo, kommer lik- -- fo'"RSVARSVA""SENDEJ KANDIDAT f""R STATS om sköter han lantbrevbäringen 
för lynchnin~en av den för våld- väl deras verksamhet icke helt att Tävlan mellan tre demokratiska · 0 "' åt bylaget. 
täkt beskyllde infödingen Kahaha- förläggas till utlandet, så starkt presidentkandidater --- KASS"'RSYSSLAN. - Jo, ursäkta, sade Simon och 
wai, blevo i fredags förklarade som denna verksamhet är beroen- --- ökade i stället för minskade re- 0 slog sig ner på en stolkant i all . 
skyldiga till mandråp, för vilket de av svensk yrkesskicklighet. - Primärval för den demokratiska gcringsutgifter ___ anspråkslöshet. - Ja hör att ni 
ända till 10 års fängelsestraff kan Den svenska träindustrien, vår nominationen till presidentkandi- --- som vanligt beslutat att ansa om· 
påläggas. s törst a exportindustri, beröres I dat ha nu försiggått i ett 20-tal Den av de demokratiska ledar- byvägen i år också. A dä kan va 

Utslaget har mottagits med o- däremot icke av Kreugerkatastro- stater. Av de tre ledande aspi- ne i kongressen föreslagna kon- bra för en annan stackare ock, 
vilja överallt i Förenta Staterna fen, men har under nuvarande I ranterna har New York guvernö- solideringen av arme- och flott- som ska cykla omkring på den us-
och ånyo väckt förbittring över världskris många andra svårighe- ren Franklin D. Roosevelt vunnit departementen avslogs i lördags la vägen mä era tidningar å brev 
det omoraliska och laglösa till- ter att övervinna. 235 röster, förre guvernör Al med 153 röster mot 135. Det be- tre gånger i veckan. Men ni får 
ståndet å den Hawaiiska ögrup- Hur stor betydelse förlusterna Smith något över 100 och ordfö- räknades att $100,000,000 skulle ursäkta att jag säjer er som san-
pen. I kongressen föreslags i av i Kreugerföretagen investerat randen i representanthuset John inbesparats genom sammanslag- ningen är, att ja för min del tror 
måndags en ändring i kriminal· svenskt kapital kan få, är svårt Garner 59. Det var vid valet i ningen. Men president Hoover inte på era löften förrän ja sett 
proceduren därstädes. att säga. Det finns i Sverge in· California i tisdags som Garner och den republikanska gruppen i skriftligt på dä, å knappt då hel-

Jämte Kahahawai voro fyra an- gen medömkan med folk, som tillförsäkrades de 59 delegaterna. representanthuset mot satte sig ler. För här har ni lovat . vart-
dra infödingar anklagade för at- satsat hela sitt kapital i Kreuger· För att \.inna nominationen å det förslaget med den påföljd att det enda nyår, år ätter år, å jaggu 
tentatet mot Mrs. Massie. I för- papper och förlorat det. _ Men demokratiska . n a t i onalkonventet icke antogs. mej ä inte vägen lika usel för dä. 
sta rättegången kunde juryn icke dessa förluster komma att med- fordras 770 röster, så att utgån- Även i andra avseenden har Dä ä liksom inga karlaord i er. 
enas, och om den icke heller kan föra ytterst kännbara minsknin- gen änn~ står .. i vid~ fältet, ehu- kongressen visat sig ohågad att När Simon sagt detta passade 
göra det i den andra snart före- gar i skatteinkomsterna för sta- ru det halles -~or trohgt att Roose- tillämpa det utstakade ekonomi- han på att smitta ut i en sido-
stående rättegången, betyder det ten och kommunerna och minskar velt har de basta chan~erna. Som eller sparsamhetsprogrammet. Då kammare, och där sutto nu b)rns 
enligt nu gällande lag frikännan- även den svenska industriens till- bek~n~ har R. r~_an t1llförsäkri:ts den förelagda "ekonomi billen," förnämsta mannar så snopna som 
de för de fyra brottslingarne. Det gång på kapital. Den sistnämnda enhall:.~ understod av delegat10- som i sitt ursprungliga skick skul- de fått en spann kallt vatten ö-
är för att förhindra detta som olägenheten kommer dock sanno- nen harifrån staten. Je avkortat regeringskostnaderna ver sig. 
förslaget om ändring i kriminal- likt att neutraliseras därigenom att Om . Hoovers no~nation å det med $200,000,000, slutbehandlades Sewell Enochson, - Kan tänka sig, bli offentligt 
lagen nu blivit väckt i kongres- den hittills pågående kapitalex- republikanska nationalkonventet i måndags blev motionen så stym- ft t t d'" k utskällda av den där lille torpar-

. 1 rd · t t t · 1 H h ed ' e er namne a t oma av s an- . f"" sen. .porten från Sverige kommer att i er m e vive · an ar r an pad att hela summan som den d" . k h'· k t h '. d kraken å så - mte kunna or-
l(· * ·* •• vunnit delegaterna från nästan al- .. . ' mavis ar oms ' ar i agarna · h Il 1 

upphora. beraknas mbespara blott uppgår t'llk"' . 't . k d"d t f"' svara sig e er· 
Då · bl k" b 1 tat d"' k t hitt'll ' I annag1vi sin an i a ur or å Juryns utslag ev ant, e- Svårast att värdesätta är bety- a s er, ar onven i s till $42 000 000 t t k .. .. b H .. b - Jo, måtro det, att ge s dana 

t d H .. .. . . hållits • • · s a s assorsam etet. an ar o- d'" b 1 .. ft • tt b"' . d s orma es awan g uv er n oren delsen av förlusten i prestige för · .. . S . h .. .. ar rage o en pa e orJan e 
Lawrence Judd med telegram från S . d h h"" t Samma dag sande senaten var- satt 1 eattle oc lar vara val- å och så - inte kunna hålla 

venge genom va som ar an. · t"ll G k k"' d · f' h b kkr t r, en mäng·d kvinno-associationer och D t .. . ... 1 t tt d . fl mng I eneva onferensen, att an I mans- oc an e sar d 
e sager sig SJa v a en m a- F"" t S .. .. h 1 t t em • • · • • 

led d .. h"" . 1 d t å . . . V t'll to d . O . t orena taterna amnar uppbyg- over e a s a en. N'' t d t t ·d an e man ar i an e , som P - hon som Svenges ekonormska an- apens 1 es an I rien en . ·. . .. . . .. . . ar tys na en vara en s un 
yrkade omedelbar benådning av seende hade undergått genom --- ga s1?' flotta. till den ~torsta ~m I sitt t1llkannag1~an~e framhal- reste sig kyrkovärden i Brogård 
de fyra dömda. Han blev även Kreuger nu måste försvinna, och Från Shanghai telegraferades i medgive_s enhgt nu galland~. f?r- ler. ~an att han~ mtrade på den med en bred och förnärmad pon
anmodad att gGra detta i ett tele- det är bara som det skall vara. torsdags att representanter för re- ~ra~ ~ilke~ åter .. bety?er valdigt po~itlska arenan ar en protest mot dus. Det synes att det jäste i 
gram, undertecknat av 130 kon- Men om svenskarna akta sig för geringarne i Kina och Japan un- oka. e i stallet for rmnskade re- vad .~an kallar är!tligheten inom honom av sårad värdighet. 
gressmän. I onsdags utfärdade att tappa förtroendet till sig själ- I dertecknat överenskommelse om genngsexpenser. det ~-mbete han soker. I å~atal, - Gott folk, sade han och 
guvernören benådningsakten, och va, bör det kunna gå att bevara att officiellt avsluta fientligheter- fortsatter han'. ~~r d~t van:~ re- slängde en ilsken blick ut åt den 
de dömda frigåvos efter en tim- utlandets företroend också De na, som togo sin början sistlidne gel att chefSbitradet 1 kassorens kammare där den lille torparen 
mas fängelse. övriga svenska utlandsföretagen januari. Gandhi uppskattas som re- kont?r fått ärva sysslan varannan försvunnit, hör nu karlar, var är 

ha utan tvivel haft nytta av Ivar Redan några måna~er f~:1"u~ ha- ligiös ledarei ter~m. . . . bykartan att finna. . 
Kreugers namn och få reda sig de Japan startat sm erovrmgs- --- Mm praktiska erfarenhet I f1- Salomon i Yttergården reste sig 

Rektorn vid Uppsala Wiiversitet utan den hälpen för framtiden; kampanj i Mandsjuriet, och det Den indiske ledaren ,Mahatma ~ansärenden, säger Mr. Enochson, nu också och svarade som på en 
dr Östen Unden befinner sig på men grundvalen för deras inter- tog inte länge att lägga den då- Gandhi har tillerkänts den första år vad som behöves i statskassö- stämma: 
väg till Washington för att repre- nationella ställning är efter allt Iigt försvarade provinsen under bronsmedalj, som utdelats av rens departement. - Hon ligger hemma hos mej, 
sentera svenska regeringen i den att dömma mycket fast, både tek- Japans välde. Men ännu ligga Community Church i New York Mr. Enochson är född i St. men f:ir inte rubbas. vrn ni titta 
fartygstvist mellan de båda lä:u- 1 niskt och organisatoriskt, så att I stora japanska truppstyrkor kvar. I för "viktiga religiösa tjänster åt I Paul, gift och har två söner. I 1 på den så får ni allt gå mä he:m. 
derna, som vi nyligen omnämnde. I det finns ingen anledning att an- Det är fara för förvecklingar med världen under år 1931." Dr. John Seattle har han bildat två fram- Nu reste även Simmen, v~rden, 
Det gäller ett par fartyg, vilka en taga att den katastrof som drab- ryssarne, och detta har tydligtvis Haynes Holmes, som hade utdel- gångsfulla finansinstitutioner och på sig och sade: 
längre tid kvarhållits i amerikansk hat ett företag av helt annan ka- kommit, Japan att förlora krigs- ningen om hand, hyllade Gandhi tills helt nyligen innehaft en för- - Ja, mens vi vänta på kaffet 
hamn utan orsak som det upp· raktär skall rubba deras framtida lusten efter stora förluster i som "denna tidsålders obetingat troendepost i National City fätnk å dä ·andra, så föreslår ja att vi 
gives. 1 ställning. · manspillan och pänningar. främste religiöse ledare." därstädes. (Forts. sid. 8) 
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SVERIGE-NYHETE-R 
KRISTIANSTADS LÄN 

Eldsvåda. Lantbrukaren Alfred 
Kjellgrens gård i Magleherns soc
ken har den 1 april nedbrunnit. 
Det mesta av lösboet samt en del 
gröda ödelades. Djuren lyckades 
man få ut med undantag av ett 
15-tal större och mindre svin, 
vilka innebrändes. Hur elden 
uppstått, är ännu icke utrett, men 
det gissas på att antändning ge
nom gnistor från skorstenen orsa
kat eldsvådan. Kjellgren hade för
säk. r.at i häradsbolaget för sam-

1

1 

manlagt 18,000 kr. 
Förskingring och självmord. - , 

Nyligen berövade sig lantbrukaren i 
Anton Jönsson i Grantinge, Stoby I 
socken, livet. Han hade varit j 
kassör i prästlönekassan och av, 
dess medel förskingrat 7,320 kro- 1 

nor. Jönsson var en inom sock
nen mycket betrodd man och till
hörde bl. a. kyrko- och skolrådet. 

·:+ ·X· ·K· 

URONOJBERGS LÄN 
Förskingring. F. d. kamrern i 

den numera upphörda Allmänna 
sparbanken i Kronobergs län, Olof 
Ohlsson, har häktats för förfalsk
ning och förskingring av omk1ing 
20,000 kr. av bankens medel. 

~·:- -~:- -:+ 

MALl\iöHUS LÄN 
Betodlingcn. Svenska Socker-

fabriks A.-B. :s ledning meddelar, 
att den för årets odling. nu an
mälda arealen utgör cirka 

0

36,000 
har mot cirka 32,000 under 1931, 
vilket sålunda innebär en ökning, 
av 121h procent. Det framhålles 1 

dock att man torde kunna antaga, 
att ytterligare areal tillkommer. 
Beträffande frågan om· vilka fa
briker, som komma att igångsät
tas under årets kampanj, har än
nu intet avgörande träffats. Den 
föreliggande arealen torde emel
lertid vara tillräcklig för att alla 
fabriker i · Skåne skola kunna ar
beta. 

+:- -:+ 

ATI 
TJUGU STYCKEN PRISER 

Att bland det stora antal svar, som inkommit från när och 
fjärran på frågan: "Varför äter Ni Bergmans Enkas knäcke
bröd?" utvälja de tre bästa svaren, var ingalunda lätt. För 
att giva de sålunda utvalda deltagarna ett fullt opartiskt ut
slag har prisdomaren beslutat att låta kunderna själva genom 
omrötsning avgöra, vilket svar som bör erhålla 1:sta, 2:dra 
eller 3dje pris. 

DE TRE BÄSTA SVAREN 
A) Av Kung Bore kärnan till vintersömn vaggas 

Under Ultima Tlmles täcke av snö; 
Den mognar till skörd under Midnattens sol. 
Härav dess utmärkta mörhet och smak. 

B) There's always a smile, when Bergman's we serve, 
It colors the check and strengthens the teeth, 
And serves as a basis for stories to tell 
To children of the Land where their grandparents dwell. 

C) By feminine charms now slimness is meant; 
To be slender and not have to starve is the thing. 
Bergman's bread does it all and is fit for a king, 
And for teeth it rivals what ends with a -"dent." 

Röstsedel 
U1·ldipp ach omgående insänd nedanstående röstsecle]: 

HER.MAN VIRDE, 320 Market St., San Francisco, Cal. 

Till svar på omröstningstävlingen i Puget Sound Po
sten: Priserna böra enligt mitt omdöme fördelas .som föl~ 

jer: ____________ l:sta; --·-···--·-·2:dra; _________ .. ,3:dje pris. Bokstä-
verna A, B, C ifyllas på markerade tomrum. 

'Namn 

Gata __ -------· _________ ._. _____ ...... __ .............. , .. __ ._.. Stad .......... -----· __ ... ._ .... ____ _ 

Det utlåtande, som erhåller största röstantalet, tilldelas för
sta pris o. s. v. 

TJUGU PRISER 
Av de inkommande röstsedlarna utväljas 20 stycken genom 

lottdragning, och addressaterna till ifrågavarande 20 röstsed
lar erhålla vardera två pakcter Bergmans Enkas Delikatess
bröd gratis. Pröva Edert omdöme. Insänd svar omgående. 

SKARABORGS LÄN 

Slmgersviks sågvel'I{ nedfä<rger 1. 1111PlinfiiiinmmRBBBBBBBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiima~·i• . "' llilllllA4W• • 
. driften. A.-B. Skagersviks ång- [ . .. .. .. 
såg kommer att från och med in- VÄRMLANDS LAN Dar storer dem ingen, där finna 

ne:arande säs.ongs slut nedlägga I Op~raså. nge1·s_ka. n Ma1ie Sundeli- I de ro. 
<lnften. Inneliggande virke, cirka us' fodelsehus i Karlstad har ny-
10,000 sågtimmer, skall dock för- ! ligcn rivits. På den byggnad, 
sågas innan arbetet upphör. Hyv-. J som nyuppförts på samma plats, 
leriet och lådämnesfabriken torde kommer på initiativ av John 
komma att drivas även under den Ericsson-föreningen i Filipstad 
tid sågningen är nedlagd. uppi>ättas en bronstavla med in-

~'*'™ skription. 
~--~~~~-

GöR SVERIGERESAN MED 
. ;-:_. ·X· 

e ~~.~ e K A v ÄsTERBOTTENs LÄN 
~1\ii ~ '\ritl ~ En storartad Iaxfa·appa.. En av 

BILLIGT 

~
il' ~~ ~ fj ~ A världens största och dyrbaraste 

• . ' G; ~ ~ n ~ anläggningar för artificiell upp-

~il .. ·~)·· ~1 L I N I E N fartsväg för fisk, laxtrappan vid 
(~ 1

1 
Norreforsdammen i Umeälven, har 

· ~f;JIJ\}1 ~ nu - enligt Umebladet full-
1' · '- bordats och kommer i nästa må

ATT LEVA 

I SVERIGE 

Se, fjäriln, som domnar 
Av känslorna varm 
I lunden och somnar 
Vid liljornas barm! 
Balsamiska fläktar nu gunga hans 

bädd, 
Av. kalkarnas nektar hans dryck 

är beredd. 
' ,···.l~i·:,,::Th't:·t~·:~~~Yiit~. 1 

Se lärkan, hon drillar 
Sin vårsång så säll! 
Sin 'längtan hon stillar 
I rodnande kväll. 
Mot himlen, den vida, hon svävar 

all en, 
Där stjärnorna sprida mot rymden 

sitt sken. 

0 själ, dina vingar 
Du pröve också! 
Var tanke, som svingar 
Mot rymderna blå, 

1. 

I the beard .is off 

2 3 and without 
using a razor 

• 1 
No Razors! 
No Cuts! 

No Soap! 
No Waiting at the 

Barbers! 
And What a Skin! 
Smooth and Cool! 

Now 
SENSATIONAL DISCOVERY 
Makes Shaving With A Razor Unnecessary! 

Think of it-the quickest 
ancl sliclrnst clos0st and 
smuutllest 'shave' you ever 
had-without using a raz
or! A face so smooth you 
never lrnew you had such 
soft skin! And instead of 
shaving every day you 
need a.pply this delightful 
new discovery only every 
other day. Some use it less 
often! It "brieaks" the 
whiskers off slightly below' 
the ski1r while a ra.zor cuts 
them off above the surface. 
You just cannot believe it 
till you try it for yourself. 

I 
The F ACIAL Depilatoiry 

The only hair remover ap
plied swiftly and easily with a 
brush! Espe'Cially good for 
tough beards! No rash-no 
itch-no pimples. Just lay it 
on and take it off ! $1.00 pack
age lasts from one to two 
months. 
NOTHING ELSE TO BUY 

MILLIONS SOLD IN U. S. 
AND ABROAD 

Not a harsh. chemical that 
eats off the llair. But a 
gentle compound that 
malms the beard so brittle 
it "breaks" off. Men with 
very tender skins now ac
tually eujoy their morning 
glorification (which, by the 
way, may now be ]ler
formed at nigllt, becarise 
the beard barely grows 
overnight). In contrast 
with rnzor-sha ving, SHA V
IX greatly slows up th.e 
growth aucl makes- it much 
lighter, thinner and safter. 

Approved in daily shaving tests over Iong periods under supervision of a physician. It is the 
only genuine produet approved by Ph. D. H. H. S. of a leading U. S. University and endorsed 
by well lmown Laboratories and authorities of U. S. and abroad. Perfectly harmless. BE-

W ARE OF IMITATIONS. Silver medal award. 

}' 
"\ld 

Agents 
Ask For 

SPECIAL 
OFFER 

Huge Profits! 

Ädelmod 
- Säg, Ellen, har din syster 

försonats med sin man? 

Women, Too, Are Delighted 
with this new and gentle depilatol'y which may be used 
on face or Iimbs with great speed and complete freedom 
from pain or stonch. 

"Shavix" leaves your skin and complexion soft and 
smooth like a baby's. It performs the swiftest removal 
you have ever known. Just think of it, men use it with
out a razor to take off their tough, stiff whiskers. 

The latest fasb.ion demands yom.· legs, arms and arm
pits smooth and wbite. Hair on tbese parts of your body 
are considered ugly and su1•el'.fluous. A. $1 paclmge is 4 
times larger thau most others . 

--- - -· ~-. ---~----------------------

INTERNATIONAL TRADE SERVICE 
11 West 42nd Street, New York, N. Y., Dept. 689, 
Please send a large box of "SHA VIX" and a special fibre b1·ush 
free. I enclose $1 (or will pay $1.20 on delivery). "SHAVIX" 
is fully guaranteed. · 

N ame .. ____________ . ·--. _ ----.. --, , ---- ----·-·-·-------------·-------·· ·-- -- -· --- --- ----- ----·--------·-·--· ~-- .. 

Ad dress ------------·-··---··--.. ·--------------·----·-·------------------·--··-------·-··-·-·-·--·-·-····-·---· 

LAWYER ANTON BANG NOTARY 
I.ägst::i, biljettpriser på 

många år 

Den NYA Turistklassen 
(f. d. Andra Klass) 

Kungsholm och Gripsholm 

nad att tagas i bruk. Laxtrap
pan, som uppförts av vattenfalls
styrelsen i armerad betong, är 
kostnadsberäknad till 128,000 kr., 
vilken summa anvisats av riksda
gen. Trappan har konstruerats i 
samråd med statens fiskeriingen
jör, major Carl Schmidt. 

.r, * 

Frambäre i rena, melodiska ljud 
Din lovsång allena till världarnas 

Gud! 

- Ja. När hon insåg att det 
var hon, som hade orätt, förlät 

Jac. Gabi". Leistenius. I hon honom. 

FIRE AND AUTO INSURANCE 
908 South Cushman Avenue Telephone Main 5104 

Endera vägen ........ , .. $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. 

öSTERGöTLANDS LÄN 
Ett ruskigt drama har utspelats 

i Linköping i firman Sam. Petters
sons juvelerareaffär. Orsaken tor
de få skrivas på avundsjuka mel
lan ett par i affären anställda bi
träden, fröknarna Karin Lilje
holm och Greta Hägg. Den se
nare tilldelade sin kamrat ett yx
hugg i huvudet, så att hon blö
dande föll till golvet. Omedel
bart efter dådet skynda,de fröken 
Hägg från affären och tog en bil 

Återresan kan sko när som helst ( samt kör~e ~ill ~ykvarn, där hon 
inom två år. f kastade sig i Stangen och drunk-

' nade. Den svårt skadade fröken 
Turlista från New Yorlc Liljeholm fördes till Centrallasa-

KUNGSHOLM .............. · 1° Ma~ rettet, där det visade sig att hon 
DROTTNINGHOLM .......... 19 MaJ 0 _ .. 

GRIPSHOLM ................ 28 Maj erhalht ett hugg som traffat nack-
KUNGSHOLM ............. - .. 4 Juni benet men torde dock icke vara 
DROTTNINGHOLM .... , ..... 21 Juni l' f 'l' t 
KUNGSHOLM ... ' ........... 28 Juni I lVS ar ig. 
GRIPSHOLM ................. 2 Juli 
DROTTNINGHOLM .......... 16 Juli 
GRIPSHOLM ................ 30 Juli 

Följ med 
Svenska n:ultudörbw1dets 

STORA EXKURSION · 
från New York den 28 maj 

med "GRil'SHOLM" 

OM V AREN 

Se, högt ovan klippan 
Styr floden sitt lopp! 

I 
Se, blygsamma sippan, 
Som öppnar sin knopp! 

l Allt lever och njuter den gryende 
F.,..ö_r_v_id_a_r_e....,.u_p_p_ly ... s_n_l ... n-ga_r ... ,-b ... e_s .... tä ... 'l.;.I~ I vår' . 

ningar av hyttplats. biträde vid ut-I Och drivan utgjuter sin stelnade 
färdande av nödiga papper, etc., hän- 1 tår. 
vände man sig till närmaste agent 
för linjen eller till 

~uyY·vv~-n~1t!eS -c~1a' A~~i:I~~~ ~!~~I~:' ~~~::~~:\:,ska, 
~ ., g.1 "'tLfl QG.. VlllUllp vccu ... n;,; 

MARTIN CARLSON Om kärlek hörs viska 
1125 Tac{)ma Ave. Main 2520 Till väntande vän! 
!;edber; Bro.s., 5081h So. 11th; John Nu höja de vingen och sköta sitt 
}O!ey, ,,06 Fidelity Bldg., F. C. Hew· b 

son, 903 Paciflc A venue, Tacom.a. o, 

Samvetsgrant På hemväg 

Lokomotivförare Rökström I Kavaljeren: - Vad är egentli
gen din syn på kyssen? 

gifte sig ju sent och nu har han - Har ingen syn på den, sva-
fått tvillingar. 

-- En lokförare 
. .. . rade hon, jag sluter alltid ögo-
tar latt 10-en I ·· 0 k -

förseningar. 
o nen, nar nagon ysser rmg. 

Till SVERIGE 
via Oslo och Köpenhamn 

Den kärleken 

Fadern: - Den här förlovnin
gen måste du allt slå ur huvudet, 
min flicka. Han förtjänar ju ba
ra 30 kr. i veckan. 

TREDJE RLASS 

TURIST liLASS 

$ 7 J I 
0 

Dotter~: - Ja, men en vecka 
$

96 
1 gar ocksa fort. 

CABIN (Minimum) $112 
(Frederik VIH obetydligt högre) 
Inga prisförhöjningar- i sommar

säsongen 
Stor Reduktion på T'ur- och Retur

biljett, gällande i tvä år. 

Likaledes stor reduktion på l 
järnvägsbilj'etter i förbindelse 
med Scand. American Linien. 

Avseglingar frän New York: 
UNITED STATES ......... 14 maj 
FREDERIK VIII.., ........ 28 maj 
UNITED STATES ......... 18 juni 

l Slut Eder till "Scandinavian l 
Fraternity" Exkursionen med 
"Frederi k V Il I" den 28 maj. 

Hänvänd Eder till närmaste agent 
för 

SGANDINAVIAN-

Känna sig trettio år yngre. 
Fru Wm. Wenzcl, Broolkyn, N. 

Y., skriver: "Vi ha åtnjutit god 
hälsa under de senaste tjugotvå. 
åren, sedan vi ha l:Jegagnat Dr. 
Peters Kuriko. Dessförinnan led 
jag st\indigt av . huvudvärk och 
miµa nätter voro sömnlösa. Både 
min man och jag äro sjuttio år 
gamla, men vi känna oss trettio 
år yngre." Denna utmärkta ört-[ 
medicin är just vad som behö
ves av folk i framskriden ålder, 
emedan den stimulerar magens 
verksamhet, befordrar matsmält
ningen, ökar urinavsöndringen och 
hjälper trög avföring. Den är ic-
ke en apoteksvara, utan tillhan
dahålles av speciella lokalagenter, 
anställda av Dr. Peter FahrneylU 

I TI 

W E ARE fully equipped to 
<lo every kind of print

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

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

"Efficierncy spells Economy" 

.,Puget Sound Publishing Company 
& Sons Co., Chicago, lll. Il 

0 

1125 Tacoma Ave, So Telepbo:o.e Maln 2520 I 
Gynna vara 

AMERICAN LINE 
1402 Tllfrd Ave., Seattle, Wasb. 

ANNONSÖRER! ,...__,........,....,........,....,.......,.......,......,......,. ...... .._.....,.,_...,_.........,.......,.......,,_.........,......,......,. 
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Fredagen den 6 maj, 1982 PUGET SOUND POSTEN 5' 
~-....... .. ... ................. .,..,. __ .. ..,..._.,. ..... .....:..._ ............. _........._ __ ...... 

· T acoma och Washington l 
( 

~ ......... ~ .-
Sätt edra sparpängar I verksamhe ska framstående ställning i sam

med 6 pct. vinst i "preferred certffi hället. Han var n··mligen kon-
cates" i Bratrud Mortgage & Realt) a 
Corporatlon, 954 Commerce St. raktör och "boss" för byggandet 

* * * av stadens kloakledning, som an-
Ett mer än vanligt trevligt mö- Jades på den tiden. Han var helt 

te hölls i lördags kväll av Dalaför- enkelt känd som "Sewer Pelle," 
bundet då dess medlemmar hade men det betraktades även av ho-

nom själv mindre som ett ök
namn än en hederstitel. Som 
sagt, han var "boss" för hun
dratals kloakgrävare, av vilka nä
ra nog alla voro 100-procentiga 
svenskar. Efter fullbordan av 
kloak-kontrakten köpte Peterson 
en av de bästa farmarne i :j:..ebff 
och bodde där tills för några år 
sedan, då han sålde den, inflytta
de till staden, antog en vaktmans
post ved N. P. järnvägen och bo
satte sig i sin sons, poliskonsta
pel David Petersons hem vid Fife 
street. Den avlidne jordades i 
måndags å Mountain View grav
gården. 

Som g u v er nörskandidat har 
Frank B. Prescott anmält sig den
na vecka och kommer att tävla 
med guvernör Hartley och vice 
guvernör Gellatley om värdighe
ten. Prescott, som är mångårig 
Tacomabo och förman i smält
verkstäderna, söker nominationen 
fristående utan anslutning till 
någon partigrupp. I sitt program 
utlovar han avskaffande av onö
diga politiska jobbar, reducering 
av skatter och utgiftsstaten med 
25 procent samt ålderdomsj:Jensio
nering. Såsom ett av medlen för 
skattereduktion framhåller han 
en plan om sammanslagning av 
vissa av statens många counties 
där detta låter sig praktiskt ge
nomföras. Även utlovar han vitt
gående säkerhetsåtgärder för att 
betrygga insättarne i statsban
kerna. 

•* ·it- * 

garen Virginia mellan Tacoma 
och Seattle påyrkas av befolknin
gen å Vashon ön i en skrivelse 
till handelskammaren, som ombe
des hjälpa till att få ångarens 
kontrakt om postbefordring mel
lan de båda städerna förnyat. Ett 

Sponsor, Scandinavian Hour, KVI. 

HANS JOHNSON'S 
1ud1!m!•,;a3::m:m11m11:11tma:ntmilltl~.m:rt.w~:nr~~ 

FEDERATED 
STORES 

-.,!.ChaUroflm/ew;u/!fnfSto,.rlMtttli•Bwillf/and-4~ 
1114:-16 So. K Street 

Mother's Day, Sunday, May 8th! 
Give your mother a pair of 

SILK HOSE 

Full fashioned pure silk hose, 
service weight or chiffon 

In all the new spring shades 
69c per par - 79c - 98e per par 

samlats för att uppliva gamla ge
mensamma minnen från ungdoms
åren och hembygden. Efter ett 
kort affärsmöte övergicks till afto
nens program, vilket bestod av att 
fira Valborgsmässa på äkta hem
bygdsmaner. Såsom hemma i Da
lom tillreddes en "kase," och om
kring den inbjudande brasan voro 
ett hundratal masar och kullor 
samlade under sång och gamman. 
"Jag vet ett land," "Sköna maj," 
"Härlig är kvällen," "Vintern ra
·sat ut" m. fl. av de gamla kära 
sångerna tonade vackert ut i den 
stilla kvällen. När man sent om 
sider slet sig lös från brasans 
trollkraft var det iför ·att samlas 
kring av läckerheter dignande 
bord under blommande äpple- och 
och körsbärsträd. Denna härliga 
vårkväll skall länge fortleva som 
minne hos det deltagande Dala
folket i Tacoma.-L. P. 

- Fred Anderson, 64 år, avled 
i fredags i sitt hem vid South 
40th street. Han kom till Ta
coma för 27 år sedan och har 

bilbolag i Seattle söker erhålla -

kontraktet, och om det lyckas, I BJORKMAN & SON 

* ·X· * 

alltsedan vistats härstädes. Han skulle ångbåtsbolaget lida en så 
var medlem i Valhalla föreningen 
och var anställd i spårvägsbola
gets tjänst. Anderson efterleves 
av sonen Herbert, dottern Mrs. 
Effie Larson, fem barnbarn, en 
broder i Minnesota samt en bro
der och två systrar i Sverige. 
Begravningen förrättades i ons
dags från C. 0. Lynns kapell. 

ansenlig förlust, att det bleve 1016 So. J{ St. B'way 2114 ~ 

Member "Red & Whitc Stores" ~ 
Etablerad 1895 

tvingat att inställa och nedlägga · 
trafiken. 

* -Y.· 

Ny ,port commisisoner. För att 
efterträda nyligen avlidne George 
P. Wright som medlem i port 
commission har Harvey Scofield 
utsetts. Han är en av stadens 

- Carl Ferdinand Johnson, 37 bäst kände affärsmän och skall 
år, bosatt vid So. Sheridan street, tjänstgöra till den 1 juni, 1933, 
avled helt plötsligt i onsdags. Da- då Wrights ämbesttermin skulle 
gen förut var han vid ganska god utlupit. 
hälsa, men hade gått till hospi- ·lf ·X· ·7.· 

talte för att opereras för öron- Som "musik vecka" högtidlig- ~ 

Green & White Flour, 49 lb. 98c 
Red & White Coffee, Jb. can 35c 1 

Minaret Blend Coffee, lb ..... 19c I 
I Meat Balls, per can ................ 20c 1 

Strictly fresh Eggs, 2 doz ..... 35c 
Washington Cream Chese .... 19e 
Cream Primost ...................... 25c 

Miller Bros. berömda "Golden 
Rod" smör 

Agent för Kuriko och Ole-Oid .. 
I 

"CARD PARTY OCH DANS" llllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllilll:IH:lllilllilllll 
t:llilllllllilllllllllllllilllHilllllllllllilll!llllillllllid!li!lilillilill!llllllllllll 
lllllilillllllllllllllllllllllll!llllllllllllilllllllllllilllilllillllll!llllllllllllllllll 
111,1:111n1111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111:1111111111rn1111 
'lliiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllilllilllilllllllllllllllllllllllll LÖRDAGEN DEN 7 MAJ 

ldoekan 8 e. m. Auspicier: 

I VALHALLA HALL VASA MANSKÖR 
Värdefulla priser - Förfriskningar 

Program och Dans 

Inträdesavgift: 25 Cents 

1111111111111111111111111'.ii'.llllllllllllllllllllllll!lllllllilllilllllllillllllllllllllll 
lillllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllillli!lllllllllllllllllllllll 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
lllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllilllillillllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
~llllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllilll!lllilll:lllillllllllllllllllllllllli 

Vill NI VARA VÄLKLÄDD NU 
NÄR NATUREN STÅR I SIN 

VACKRASTE SKRUD? 

Det låter sig ekonomiskt göra genom att 
förskaffa Er en av våra nya vårkostymer. 
De äro prisbilliga men dock av bästa kva
litet, och snittet är det modärnaste. Pri
set är endast 

$25.00 
Inbefattande två par byxor. 

NYA VAR-SKJORTOR, HALSDUKAR 
OCH STRUMPOR 

Kom in och bese vårt lager i dag! 

ickson ros. o. 
1134 Pacific Ave. 

Vasa Ordens barnioge Solstrå
len möter lördagen den 14 maj 
:kl. 1 e. m. i Valhalla Hall. Barn, 
som önska deltaga ärci på det 
njärtligaste inbjudna. Vi hålla f. 
n. pä med inövandet av de sån
ger som skola sjungas vid stor
logens möte och dess bankett här
-städes den 25 . juni. Vi ha ingen 
tid att förlora, om vi skola bliva 
i stå.nd att låta barnen värdigt re
·presentera det odlingsarbete för 
·svenskheten, vilket barnlogen be
driver. Föräldrar-landsmän som 
inse betydelsen av denna verk
samhet uppmanas att snarast sät
ta sig i förbindelse med någon av 
lärarinnorna. Upplysningar kun
na erhållas å Puget Sound Po
stens expedition. 

talet för att undergå "tonsil"- hålles denna, här i Tacoma, och 
operation. Knappt hade han sla- sång- och musikprogram hava ut
git sig ner på en stol, förrän han förts alla dagarne i de olika sko
sjönk samman och utandades sin lorna. Veckan avslutas nu på sön
sista suck. Johnson var liksom dag kl. 3 e. m. i Point Defiance 
ovan nämnde Anderson Valhalla parken med grand konsert och 
medlem, och i anledning av dessa oratorium, i vars utförande 2,0CO 
båda dödsfall kommer föreningens skolbarn och orkestrarna från hög

1• I 

SKANDINAVI3K RESTAURANT 
Mrs. Oluf Olson, Prop. 
"MARY'S LUNCH" 

1103 Tacoma Ave., nära llth St. 

~ ........................... _.., 
New 
Cars 

Used. 
Cars 

stiftelseurkund att draperas med skolorna komma att deltaga under 1---------------~:- ·:+ ·* 
Glöm icke Vasa manskörs soare 

ni saknar scenvana, kan ni dor.k 
vara förvissad om publikens väfr· 
lighet och ynnest, ty dragspelsmu
sikens popularitet är i starkt till
tagande. 

* * * 

Complete Equipped Shop at 
your service 

Arthur Espeland Motors 
1. morgon kväll kl. 8. å V alhalla 
:haH. En . trevlig afton :utlovas. 

*. * ~+-

sorgflor för fjärde och femte gån- dirigering av D. P. Nason. Även 
gen sedan nyåret. De förut un- i ett par tusen andra städer ce
der årets lopp .bortgångna . vqro Jebreras nu den nämnda årliga 
Fred Grundström, P. 0. Peterson ·~national music" veckan. 

Den föreslagna nedsättningen och W. P. Sundberg. Johnson till- • .,, -::- ·:+ 

med 10 procent i lönerna till sta- 'hörde även Vasa Orden och ef-
1 

Republikanska statslmnventet 
<tens tjånstepersonal antogs enhäl- terleves av hustrun Anna, sonen hålles i Seattle i morgon lördag, 
ligt av counciln å mötet i ons- Rodney, bröderna Gust och John där 920 delegater, därav 91 från 
<lags. Commissioners Ira Davis- och systern Hulda, alla i Taco- Pierce county, mötas för att upp
son och Clifford Votaw hade för- ma, samt två systrar och för- göra politiskt partiprogram och 
ut motsatt sig förslaget, men på äldrar i Sverige. Begravningen utse ett 30-tal delgeater till na
m a y o r Tennents, commissioner förrättas i morgon lördag kl. 3 tionalkonventet i Chicago. Det 
Fawcetts och controller Swayzes e. m. från Buckley-Kings. hålles för troligt att Tacoma ad
föreställningar om den absoluta - Eric Högberg, 50 år, bosatt vokaten Ernest K. Murray kom
nödvändigheten att reducera ut- vid East 54th street, avled i ons- I mer att väljas till konventets 
giftsstaten, gåvo de slutligen sitt dags. Han var medlem i Scan- ordförande. Prohibitionsspörsmå-
19amtycke. Beslutet om nedsätt- dinavien Fratern!ty och till yrket Jet blir otvivelaktigt den mest 
ningen trädde i kraft från och snickare anställd i Northern Paci- omtvistade frågan, men ett flertal 
med i går. fic Co. Han efterleves av hustrun delegater säges vara i .favör av 

·x· .,, ·X· Esther, döttrarne Berniee ocln att hänskjuta dess avgörande till 
Direkt Iuftpost befordring mel- Ruth och brodern Carl här i sta· nationalkonventet. 

1an Tacoma och Kansas City star- den samt sex bröder och fem .,, .,, .y, 

tades i måndags, varigenom trans- systrar i Sverige. Begravnings- Rikt dödsbo. Utredningen av 
porttiden till östern avkortats akten förrättas i morgon lördag nyligen avlidne f. d. mayor George 
med tre timmar. Passagerare-, Id. 3 e. m. från Lynns kapell. P. Wright visar att hans efter-
post- och expressplan, som avgå ·x· .,,. "' lämnade förmögenhet uppgår till 
frin Tacoma kl. 7 :55 e. m. anlän- p .f. L th C 11 t' cirka $300,000, allt testamente-. . .. ac1 1c u . eran o ege no 1- • •• 
<la 1.tll Kansas City kl. 7:08 fol- V'd t . 1 t . . 1.. rat till hans anka med undantag , ser. 1 ermmsavs u mngen i a- . . .. 
.Jande afton. k t d 29 . k 68 av rnmdre belopp till hans två so-

* '!.· * rover e en maJ. omma ner och. tre döttrar. 
studenter att utexammeras. Det .. .. r 

Sorgdoket har under senaste .. d t t" t t 1 t nå w w ., 

vecka bretts tungt över fem väl- a.r e ds ors ta fanå a ek s
1
om gon- En mord- och självmordstragedi 

.. . . sm gra uera r n s o an. 1 •. · t d · t' d kanda svenska Tacoma fannlJers utagerades 1ar i s a en l is ags, 
hem, och i deras deltagande stora - En två dagars konferens har då Mrs. Helen Hiburn, 45 år, blev 
vänkretsar verkat saknad och för- denna vecka hållits, därvid åtskil- dödsskjuten av. A. B. Price, en 
stämning. liga viktiga beslut fattades. Sty- 50-årig man, som därpå beröva-

- Emil Holmes avled i lördags relsen beviljade att verksamheten de sig själv livet med ett skott 
a sanatorie':: efter några måna- fortsättes nästa. år utan någon genom huvudet. Kvinnan, som 
(!ers sjukdom. Han skördades i som helst inskränkning i skolkur- var frånskild och bosatt vid So. 
mannakraftens ålder, 55 år gam- serna. Ett finansprogram upp- J street, lär i några månaders 
mal. Holmes var i många år för- gjordes, enligt vilket en fond på tid ha stått i intim förbindelse 
man i Wheeler-Osgood fabriken en och en halv million dollars med mannen. Det fanns inga 
och har på senaste tiden med fa- skall anskaffas inom loppet av vittnen till tragedien, som troligen 
milj varit bosatt å sin farm vid fem år. Som befullmäktigade att förövades av Price i ett anfall av 
Waller Road. Han var en driftig, verka för och ombestyra sollici- svartsjuka. 
!Verksam man och högt avhållen av tering och insamling utsågs Paul +:· .,, +:· 

vänner och bekanta för sitt rätt- Preus och Victor Elveström. Dr. Autodöden. E. Kearns, en 40-
framma väsen och sitt goda lyn- 0. A. Tingelstad fick i uppdrag årig sjöman dödades ögonblickli
ne. Han efterleves av hustrun att besöka Spokane för att vid gen i lördags natt, då han på 
Nettie, sönerna Clifford och Rus- Columbia konferensens möte, som East 24th street, blev överkörd av 
sell, döttrarna Mrs. Dorothy Cad- hålles därstädes denna vecka, en auto körd av 19-årige Leo 
<J.ey, Irene och Esther, brodern framlägga finansprogramet. Vid Gallagher. Kearns var i över
Charles Holmes samt systrarna konferensen i Parkland voro tre lastat tillstånd och föll omkull 
Mrs. Christine Delin och Mrs. av den lutherska kyrkans här i mitt framför den ankommande bi
.Anna Ranson. I närvaro av en landet ledande representanter när- len, då han försökte korsa över 
stor skara sörjande och deltagan- varande och lovade att med alla gatan. Gallagher blev ursäktad 
de, som med rikliga blomstergär- till buds stående medel söka un- och frigiven av juryn, som ansåg 
der prytt båren och altarrunden derstödja Pacifio Lutheran Col- olyckan självförvållad av Kearns. 
förrättades begravningsakfen av lcge, den enda lutherska läroan- ·X· ·i:- ·» 

pastor Svenson i torsdags efter- stalt på västkusten. De besökan- !\'lördad kines. Lee Bow, ägare 
middag från Mellingers begrav- de voro Dr. C. C. Hein från Co- till Chong Wa kafäet vid Broad
ningsbyrå. lumbus, Ohio, president för Arne- way och en av de mest framstå-

- Med Reinhold Ferdinand Pe- rican Lutheran Church, Dr. G. A. ende i Tacomas kines-koloni, blev 
terson, som 86 är gammal avled I Brandelle frän Rock Island, presi- i söndags natt ihjälskjuten, då 
i fredags, bortgick en av våra dent för Augustana synoden och .han skulle träda in i sitt hem 
äldste, om icke den äldste, av vå-1 Dr . .J Aasgaard från Minneapolis, vid So. 16th street. Vid undersök-. 
ra svenska Tacoma pionierer. Han president för norska lutherska ning å hospitalet visade sig att 
3.ntog på 1880-90 talen en gan- kyrkan i Amerika. han hade nio skottsår i bröstet 

och underlivet samt ett djupt 20% rabatt på allt skorepara-
knivhugg i högra sidan. Dagen rationsarbete hos Holmgren, 205 
efteråt blevo fyra kineser arreste- So. llth St. (Rust Building); 
rade i Seattle som misstänkta 
och hitförda. De angåvos av 
Bow, kort innan han dog, som 
skyldiga till mordet. Dte förmo
das att de fyra äro medlemmar i 
ett opium-smugglareband, som av 
en eller annan anledning råkat 
fiendskap med den mördade. 

»:~ ·X· 

Frälsningsarmen, 1114 So. 12th 
street. Danskarnas hembygdsfest 
förliden lördags kväll hade lockat 
fullt hus och var alltigenom lyc
kad. Nu på lördag kväll hålles 
ett gammaldags sång- och vitt
nesbördsmöte till vilket allt folk 
inbjudes. Nästa onsdag möter sy-

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. ". 

Jetland & Palagrutl, 912 Paci
fic avenue, ha allt vad en man 
behöver av kläder och och ekipe
ringsartiklar, bästa kvalitet och 
rimligaste priser. Kom in och 
"nävetas" med Jetland; han är en 
gemytlig N ordel).s son, som gärna 
språkar bort en stund med en 
landsman. 7'· 

föreningen för sista gången före Nya låga biljetipriser till Sve
försäljningen, vilken hålles den 21 rige över havet $71.00. över land 
maj. Tisdagen den 17 maj hål- till San Francisco, $15.00, till Los 
les en äkta norsk nationalfest Angeles $21.00, till St. Paul $30.
( 17 de maj-fest). Pastor Gustav 00, till Chicago $36.00, till New 
A. Storaaker kommer att hålla I York $53.75. Köp .biljetter hos 
högtidstalet. Mera om denna fest- Consul Chilberg Agency, 1323 5th 
lighet nästa vecka. Så vilja vi I ave., Room 5537, Seattle.-(Adv.) 

uppmana norrlänningarna att va- 1 
ra redo för sin stora fest den 28 t Kay Street Restaurant 
maj. Alla landsmän hälsas väl- 1018 So. Kay St. 
komna till våra möten och sam- MRS. J. G. LUND 
mankomster. Välsmakande mat till rätt pris. 

Under ny innehavare. 
·Y.· ·Y.· <+ - ---·~ -- J 

6th Ave. ii. State. Maln 6114 . ~ 

Phone: Offlce Mad. 3813-J-5 

Brookdale Lumber Co. 
.t Brookdale on Mountaln Highway 
Lumber, Hardware, Palnts etc. 

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

Lyssnar ni till våra radio pro
gram över KVI? Om så, låt oss 
veta hur ni tycker om dem. 

TEATER- YTT 
Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

BLUE MOUSE 
N ow Playing-

Marian Marsh in 
"BEAUTY and the BOSS" 

-25c ANY DAY ANY TIME-

GYNNA VARA 
ANNONSöRER! 

Vem är Tacomas bäste drag
spelsmusikant? Rialto teatern i 
förening med Happy and Ed's 
Music Shoppe har åtagit sig att 
utröna svaret på denna fråga, och 
som ett pris i tävlingen har upp
ställts ett $300 dragspel av mo
dernaste slag. V i l k e n somhelst 
amatör på området kan deltaga 
i tävlingen - man, kvinna eller 
barn. Ingen avgift avfordras del
tagarne i tävlingen. Men, som 
sagt, tävlingen är öppen blott för 
amatörer. Alla deltagarne skola 
uppträda någon dag i veckan på 
Rialto teatern, och prisdomarne, 
som komma att sitta spridda 
bland åhörarne, välja den de anse 
bäst vid varje uppträdande. Där
efter komma dessa utvalda att 
konkurrera om det slutliga avgö
randet. De tävlande kunna själ
va välja ett musikstycke efter 
smak och anlag-en gammat känd I 
melodi, modärn musik eller ope
ramusik, det står den tävlande 
fritt att välja. Allt ni behöver 
göra till en början är att inlämna 
namn och adress antingen i tea
tern, i Happy & Ed's musikhandel 
eller å denna tidnings kontor, fär 
ni .senare meddelande om när ni 
skall uppträda första gången. Om 

WESTERN SCANDINAVIAN 
GRAND LODGE 

I. 0. G. T. 
ARRANGERAR UNDERHÅLLNING 

SÖNDAG E. M. KL. 4 Å 

VALHALLA HALL 
INTRESSANT MUSIKPROGRAM 

SAMT 3-AKT STYCKET 

'' pritlangaren" 
I Fri Inngang I 
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Oskar tål 

För Puget Sound Posten av Augusta Hägerman 

,~---~···" 
(!~~~.f.(~~~~-!ll;~.f.(~ 

skramlande gatan fram. Oskar ditt hjärta. Vad är det du ,har j Oskar var rädd .för dessa tyskta
var ju ung och vig som en katt. där i den gröna påsen? . !ande gastar, ty de sågo så elaka 
Han klängde sig fast på vagnens -Tut, tut, gubbar! Nu ,ha ni och misstänksamma ut. De ville 
gamla skrov. och tjuvåkte tills han varit så liberala emot mig. Nu ej samarbeta med den där stow
kom till Vasagatan. Där hoppa- skall jag traktera prJ, det jag har. away-gästen. 
de han av och halvsprang ner mot Han bugade sig artigt för sina Oskar satte sin kära kornett 
Nya stationen, där godstågen väx- vänner och bad om lov. Allas för munnen och tonade på -
la. Han hade en morbror som ögon vidgades av förvåning och "Die Wacht am Rhein." Alla 
var anställd som tjänsteman på nyfikenhet. tvärstannade i sina inbillade syss
mjölkvagnarna. En gammal he- - Kör, sade morbror, som kän- lor. De kommo alla i "giv akt!" 

. .. o .. .. . dersknyffel, som alltid kommit de sin gosse och visste vad han ställning vid tonerna av den äl-
Som mfodd stockholmare hade ansag det lonlost att gå till ka- 'h, 0 k . . 1 h f"d 1 d d t'll o k tt k d t k t'on lsa0 naen Kap 

o o .. . . i ao- s ar varJe JU oc o e se- ug e 1 pa orne en. .s a e ys a na i a " . ~. -han som harn frestat pa mangt sarnen. NeJ han skulle eJ mera " , . .. . . . .. 
1 

d lld 1 
. . .. ' . , dag med en gava, ett dussm nas- Oskar rest es1g upp till sma tenen kom stov an e ner, a e es 

•och mycket. Hans fader var en sitta i mork arrest, icke Oskar. d k 11 t 0 k h f 11 f t tt . t t t f" dl d t'll n gemytli'g o"ver . ... .. .. u ·ar e er s rumpor. s ar a- u a sex o , sa e ms rumen e orvan a 1 e , -
fattig knekt och modern hJalp- Han flog uppfor moderns fyra d 1 11 1 t h o 1 k t . k V d .11 · "ld' d "kt ty k Han svor 

h f . h d d t · 't t t h . f h e nog 1e re ve a a nagon e - mo sm vac ra mun. a v1 m va 1ga , a a s . gumma oc o ta. a e e vari l rappor, og enne i amn oc .. .. o d 
1 

. f"d 0 k d tt 
' 1. "dt ft D t d · d t tt K · 1 sak, men modern var tacksam for ha forst, gubbar? fraga e ian. på sitt ·a ernespra , men e a knappt med ivets no ·or . e - ansa e run e varv. JO en . . .. 

1 1 
·· 

0 • de praktiska presenterna. Nu v1l- - 0, Susanna ! sade morbror. blott for att ge uttryc c av .. 1an-
ta bradmognade Oskar och gav revs av sporrarne, men detta be- 1 0 k .. b t'll . N . S d 1 k d f" 

1 
h 1 1 ett brett le 

... 1 "k 1 t t k d · 1 d t . e s ar prova mor rorns i g1- - eJ, an as anon, sa e en ore se, oc 1an og · honom en sJa vsa er 1e u an ymra e 1c ce mor; e var JU 
0 

• , • • .. 

.. , ld St kl 1 1 d d 0 k d f" venhet, da han var i en sa svår annan, och en tredJe ville hora ende under ederna. 
grans. Han sa e oc 10 ms iennes avgu a e s ar, en or- ki·· D t 10 t k t'll B ... b h . amma. e var ang var 1 · Jorne orgarnas marsc . .. . k Nyheter och Fäderneslandet som lorade sonen som kommit hem .. 

0 
Det blev nu en harhg uppva -

fem-åring. Härunder tränade han igen, och kjolen kunde ju lappas. k:.ockan tre an,nu, men h~n maste Men Oskar hade allaredan sitt ning för Oskar efter en vecka 
:sin röst tills han snart bland sina Kaffet smakade malle. Och sedan vant~. ~et lag .. en trasig ~:.es- program i tankarna, och nu kom- eller mer av ängslan och rädsla. 
jämlikar uppmärksammades som tog han sig en tupplur. Fru Stål senmng i ett horn bland ,mJolk- mo tonerna av "Min fader var ~11 - Spiel, knabe, spiel "Hoch der 
<sångare. Arbetsfältet var Hötor- hade ej vågat fråga vad som stod spannen och allt annat brate:. 1 ung soldat," och efter att appla-) Kaiser !" och alla upptänkliga mu
get. De hjärtegoda ståndsdamer- på, och hon nändes ej väcka ho- e~t nu. ~ade Oskar denna 0~~r derna tynat av kom "Ensam i sko-

1 
sikstycken. Som väl var hade den 

• 
0 

• sm smidiga kropp men han holl ge11 gi'ck den vaclrr·a Ros-Mar1·e" · · 0 d · na lärde sig att tycka om den nom fast hon maste bege sig av . .. . ' , . ' · unge musikanten reda pa em 1 
. . ' t'll 'tt b t l "'l d utkik for att icke nagon fiende v· ft . folk lod' efter 1 .. "tt . vakne pilten med tidnmgspasen 1 si ar e e som 1Ja pma am. . .. ISa e er visa, me 1 ". den svens rn oversa · nmgen, en 

·slängd över en bred välskapad Hon gick ut och låste dörren. eller .byling s~_ulle .. overraska ho- folkmelodi tonade och snart var och alla som röstades för. Den 
:skuldra. Då de munhöggos med Men hur skulle hon få nyckeln in 1:0m 1 ~ans gomstalle .. Det blev det lilla rummet förvandlat till en förr så barske skepparen omska-
1Ionom var det alltid han som till Oskar igen? Nej, hon måste langa timmar. Men det var som- konsertsal. Sångens gudinna här- pades till en öm fader. Han lade 

1.. d" 1• 1 mar nu och hans blod var ungt k d d" bl d "d .. De J .. · 1 0 1 f' 1 .. d vann ordkriget och kanske dess- amna orren o ast; som gamma . . . .. s a e ar an mo ans man. nu marke til s rnrs ma ian er, 
• o .. , och friskt och alla nerver 1 s an- , . . .. .. · . . utom en skiva korv eller nagon knekthustru forstod hon nagor- · . .. . . P gavo icke tappt forran Oskai led- ovana till de grova sysslorna om-

.annan godbit som de tyckte gick lunda hur landet . låg. Hon läm-1 nmg. Antllgen ~isslade det på de med någon visa som de kunde bord. Han tog särskilt reda på 
• • • .. o .. •• skenorna och ett ta kom frustan- . ... ... .. . " .i en fattig trasig poJkbytmg. Han nade doi:ren olast aven om en for- . g .. orden till. De SJongo av hJartans hans forflutna, vilket Oskar sa 

vann folk med sitt behagliga sätt. rymd knekt låg därinne och sov. de fram med s.m svarta rokpelare. lust och senare mindes Oskar den- gott sig göra lät med tecken och 
. . ll Do 0 k k d kl k Med mera grusslande och brom- 1. .- t .. d .. tt d k t Han blev aldrig busaktig e er <i. s ar va na e var oc an . 

0 
na sam mg som en av sma mes åthavor un erra a e ap enen 

.. . f o ft 'dd N" h sande stannade det vid den kak- t k 0 1 .. 1- g f" ~ d 1 fräck· - han kunde ge en orf1l em pa e erm1 agen. ar an . . ac samma a 1oraresam m ar. om. Denne ors~o mera svens rn 
· ' . , h 1 h" d • . t f kt d liknande gamla stat10nen som het- . , d .. 1 0 1 f' k .. t iåt den som bar sig :ratt oc usc t or e nagon 1 rapporna ru a e . . . d Det maste nu avblasas, ty e an Oskar tys rn. s rnr ic a a 

, 0 k h h. tt d t . h d t "lld te Nya stat10nen till trots ess . t t· d" l 1 t .. am a åt· men det kom fran s ar, oc an a · e var onom e ga e. , .. närmade Sig en stor s a ion, ar ios rnp enen, nara nog s m 
' 0 h . d . . .. . utseende. Hundratal o-anger forr . .. 0 1 åttl' d då visste klungan att det var c en rym militarmusiker .som h 

0 
. 0 'll d det var riskabelt for Oskar att kost, men s rnr var m ig me 

välförtjänt och den avbasade drog hade den ena bondpermissionen ade ska~. sprungit ner h en- visa sig. Han fruktade ej dessa det bajerska ölet som kaptenen 
' . . . • . na plats dar morbror Frans all- o • 

·sig ur hopen. Som t10-årmg fick efter den andra pa sitt syndare- 'd O' .. • • d gubbar, ty de lutade alla at Palms trugade pa honom. 
. . .k " . t h d . åd tt .. t ti to0 val emot sm systern en e .. .1. .. 1 S 'd 1.. d f tyget han plats som sprmgpoJ e pa apo- g1s er a e mgen n a vana . . .. . .. lara: ned med mi itaren. ent omsi er an an e ar > 

.. . A t k • h" t N d k ll gosse. Morbroder hare forbhv1t .. b" . d . l J c·t D t bl tt 0.. t teket Enhornmgen. po e aren, pa ogre or . u se an ape - . h . k De nyfunna vannerna orJa e til ersey 1 y. e ·. ev e m 
d o l'tl· .. t H'"'k bl' .t d o ogift oc det var kanske orsa en , 1 d .. 1 11 1 t K 0 1 ;som tyckte bra om en pa 1 1ge mas are oo 1v1 rasan e pa .~ .. . . b nu slå rad om vad som rnn e farva mc an mp en naus c 1 

d l h h f , d varför han var fortJust I arn .. .. 0 1 0 k f' k · åld o0ch käcke gossen, snygga e upp 1onom, oc ans mors ragan e .. . . . och borde goras for denne gosse. Oskar Sta . s ar ic sm s 
.. i och sarskilt i den hurt1ge, vack- . o " o • tt Jhonom med en ny kostym klader ans1ktsuttryek kom honom att rod- d . Buslivet pa en pram eller skuta pa trett10 dollars, utan a vara 

0 o re Oskar me det svarta lock1aa . .. . d ·och omhuldade honom pa annat na, nu voro rad dyra. Vad skulle 
1
.• . d b . 

1
. ": passade han eJ for. i rullorna - detta blott av go -

0 'ld "t 1 t . t'll? H , t t iaret och e runa, hviga, Ja k tt d' 1 , k l 'd sätt. Vid femton ars a er ma - 1an aga sig 1 . an mas e u ·. k" . .. , - Hur skulle du tyc a om a · · mo 1g 1et a ap enens si a. 
f S , bl l Fl' k .. 11 d h 't t h s almaktiga ogonen. Och sa som .11 d V" .k t f t tt i:e .han nära sex ot. a ev mn te an a i: a es an a , y on 

1 
... , D gå över spadet ti et stora ar unge .mus1 an· or sa e 

1 ft . 1 .. 1 h dd . han spelade oc 1 SJong, sen. et . .. H d fl d h bl v telegrambud, en u ig oc 1 va av- var en punsc -pa a, som mgen bl' " d Amerika? nu over u son o en oc c 
.. . H ... I tt h d 0 h d f tt' 1 ir nog nagot av en gossen en . t . t' d ·11· tt 1önad sysselsattnmg. an sJong )O ·en a e. c e a iga s an- å , b d Oskar tog fram sma ·va 10- en av essa sex nn 10ner - e 

i skolans kör och visade goda an- tar som kronan betalade, behöv- g ng spadde mor ro ern. öringar och sin fällkniv. litet kryp, utan annat mål än det 
Jag för musik. Han hittade en de Oskar själv. Och så stod ju - Morbror, sade en dämpad - Som ni ser är jag också i alldagliga livet med sina ibland 
gammal kornett i en skräptunna. mor där utfattig och trött, liv- röst bakom gubbens rygg. kronans kläder, och till och med små, ibland stora hinder. Vad är 

"( 

andra trådar i musikens härliga 
rike. Han fick efter någon_tid di
rigentplatsen i flera av· stadens 
svenska musikföreningar, och Os
kar Ståls namn blev något att 
briljera med på programmen. 

Han var nu vad han önskat men 
aldrig riktigt vågat hoppas-en 
musikant för musikens höga sak 
och ej en som missbrukade musi
ken som "födkrok." Och lilla mor
san grät av glädje när hon gav 
bort sitt lilla husgeråd till fatti
tiga, trogna vänner, därför att 
hennes gullgosse hade berett ett 
annat hem för sin mor i New 
York. 

Det blev stcr och obeskrivlig 
glädje då de möties efter åtta år, 
och lille putte lade ett stort ku
vert i sin mors arbetsvana hand, 
€tt köpebrev till det präktiga tre
våningshuset i staden New Yorks 
hjärta. Mor kunde knappast tro 
sina egna ögon; hon var så över 
sig lycklig. 

Och morbror Frans erbjöds ett 
hem för livet, om han ville ta av
sked. Men del var svårt för det 
inbitna mjölkbudet, att slita dessa 
kamratband för att leva sysslo
lös för återstoden av sin tillvaro. 
Oskar, som var samme uppfin
ningsrike gosse, som då han rym
de med två tioöringar i sin ficka, 
bedyrade för morbror att han 
måste komma över spaet, ty mor
san slet sig sjuk på att elda i 
centralvärmeaipparaten, att skotta 
snö och tvätta gatan, och upp 
och ned trapporna och tamburer
na i det präktiga huset. Och han 
tillade, att ingen kristen själ ville 
komma dit och åtaga sig arbetet, 
ty han drev ·alla till förtvivlan 
med sina övningar på kornetten. 
Och om morbror bara ville komma 
så lovade Oskar att köpa honom 
en mjölkvagn att leka med. Och 
när morbror en g,ång flyttar hä
dan skall jag köpa en viloplats på 
Klara kyrkogård, sida vid sida 
med Karl Mikael Bellmans. Och 
morbrodern kunde icke motstå 
dessa lockande löften, utan slet 
kamratbanden och blev medlem i 
den lyckliga Stål familjen vid 

Denna klenod tog han god vård närde sig med kaffe och smörsnu- - Ä' de' du, din stolle. Vad kornetten bär kronans stämpel. jag danad för, frågade Oskar sig 
om, skurade och putsade den. så tar och franska bröd, stackarn. är i farten nu ? Du ser så var- Gubbarna tömde innehållet ur själv. Det arbete han uppehållit 
~tt den bländade ögonen. Och Och hyran se'n, hutlöst hög! Men samt omkring dig och vid denna sina flottiga fickor och lade det sig med till sitt tjugonde år var . , .. .. 
hur han tutade och blåste ut kin- alla dessa förebråelser gåvo ej tid på dygnet. Vet du inte att på en stol. Morbror räknade ej fråga om att här fortsätta med. Naturhgtvis ar ~u ?skar~ satt 

Central park. 

<lerna tills de sågo ut som ett par Oskar någon utväg, tvärtom. jag är här klockan fyra på efter- ihop det - över hundra kronor Tidningspojke, springpojk~, tele- m;ra moget o?h vardigt, da ~an 
välgräddade bullar, fick han fram Han tittade in i garderoben. middagen, om du vill mig något? i kontanter. grambud och musikant i det där s~ar med .. taktpmnen och led~.r s1µa 
"Fiskarvalsen," som var modern Där hängde en fotsida kappa med - Snälla morbror, hjälp mig -Tag dem, gosse, och lycka på hemma så välkända kungliga fält- ~angarbroder. Men hemma .ar han 
på den tiden. Sedan gick det fort militärt snitt. Ett plagg hans far att rymma. Det är så förbaskat resan! Låt oss få höra hur det artilleriet, där alla buro ett num- annu gossen som tar mor 1 famn 
med resten. Ja, ända till Bell- lämnat efter sig när han reste bort mycket på mitt syndaregister nu. ser ut i Otahejtia. mer som igenkänningstecken. Han o_?h snurrar runt med 

0

henne so~ 
mans "Herdinna" trollade han och glömde att komma tillbaka. Kapellmästarn är plakat oreson- De hade nu nått Katrineholm, tänkte på lilla morsan, och han forr. ?ch morbr~~ haller allt. 1 

fram på lediga stunder. ·oskar tog det välborstade plag- Jig. och här skulle de vända om mot sökte upp det svenska immigrant- g~tt stand,, frå~ kallaren upp. till 
Han blev för lång och tyckte get och hängde det över sin uni- .. . . huvudstaden igen. hemmet på Greenwich street, och vmden. Pa led1~a stunder Sitter 

:att telegrambudsysslan ej mera form. Den klädde och såg snitt- , - .. H~pp~ upp dar, din spJuver, _Hälsa mamma, sade Oskar satte sig till att skriva sitt första han och ser ~a svanorna och 
passade för hans temperament. sig ut, och döljde för ovana ögon s~ fa vi val .. se. Men se upp med med en darrning i sin fylliga röst. brev och det var naturligtvis till matar duvorna i Central park~n. 
Den gav honom ej heller tid nog hans musikkårgrad i alla fall. p~llr~rn~, h~r du. .!ag . an~varar Innan de skildes presenterade mor. Det blev ej ett ord om hans . Ingen vet ?m kung Oscar fick 
.att öva sin sångförmåga. 

1 
Och under denna kappa kunde eJ har 1. s~~ n. Du ar dig hk. de gossen för ett annat godstågs längtan - det visste han skulle sm k~.rnett tillbaka, men om han 

Därför stegade han en vacker' han också gömma sin kornett, ty . Oskar dok ner mellan ... lmndra- personal som skulle till Göteborg smärta henne. O, nej' Han skäm- levt lan~e nog k~nde l_~ndsfadern 
.dag upp tm artiHerikasärnen ute den måste han ta med sig ut på tals a: skrai;ilan_de mJolkspann innan kväll. Här blev han lika tade som en hovnarr och beskrev pekat .pa ocl~ visat varlde~ ~tt 
j villastaden. Någon hade sagt vad äventyr än väntade honom. men vmkade at sm mormror att vänJiot motta<Yen som på mor- alla sina konserter, och hur mån- det lilla Sverige fostrade nktiga 
.honom att det fanns plats för Mors lägenhet var vid Jungfru- l~nga upp ~)ressenningen, v~~~en brorsb tåg. H:n spelade och för- ga vänner han vunnit. Det blev ~än, o~ än ~e b_~rjade som tid
.gossar i kapellet. Den i grann gatan. Hela Östermalm vimlade v'..11k han na11pade upp med Jarn- värvade nya vänner. Han fick lå- ett långt och för Sofia Stål mer mngspoJkar vid Hotorget. 
uniform k 1 ä d de kapellmästaren av soldater från alla dess kasär- vagsm~nnens vana att tyda tec- na civila kläder, arbetsblus och än efterlängtat brev. Han beräl-
tog in Oskar i enrum och .. st~~l- ner. Menige man fruktade han ej, kenspra~et. smutsiga byxor. Så klädd smet tade om huru han kommit över ~ MARKET 
Han godkandes I allt och fick ut- J nantcr, sprattar, vilka han garna vif~ades med , armar och nu blev anvisad av en av Jarnvags- -· fortsatte han - far Jag så J A JOHNSON 
' .. de honom .. unde1~ skarpt ~orhor. I men dessa .. sergean.ter och .~öjt- . Det signal. e.1 ·ades med lykta och han ombord på ett skepp .. ~om -~1an civilkläder och .respä

0

nga;, och ! BA Y CITY 
byta sina civila kläder mot ar- skulle velat klå upp. De voro gmsslade godstaget av med tom- männen, där dennes son var styr- mycket fart i seglen hädanefter 1 H' h t · · rt f f h d 
·±illeriets mörkblå välsittande uni- farliga för honom just nu. Men ma skramlande mjölkkannor ut man så blir jag en amerikansk mång- ig es qua 1 Y 0 res abnl 

l .. .. t'll l d t ft ~ b f"d Al · . smoked meats at reasona e form, stövlar och sporrar som mmndkanslan mot dessa snobbar 1 an e e e. mera arn o a " - På så sätt kom Oskar lyckligt millionär på ett par år. Tack . . 
1 

d 
·- · · ct 0 1 1 d l · · .. 1 · k k t . . å pr1ces. - Sh1p your Vea an J.dmgade mot galstenen a ian ia e mn icke tid for nu. er SJU mans os · och väl ur sikte av Sverige och till kung Oscars kornett. N gon H t 
rusade hem till mor för att om- Han begav sig ut och nådde När tåget nått utom tullarna ifrån arrest med kuse och vatten gång skall han få en lika god ogs 0 us. 
tala för henne den nya seger han bortom Norrtull utan att bli igen- och närmade sig Tumba, kom mor- i ett mörkt hål. igen, men denna får han aldrig 1144-46 Pacific Ave. 
vunnit. Ess kornetten blev hans känd eller antastad. Det blev bror och sökte upp Oskar, som Det var inte fritt för att han ur min ego. Den har hjälpt mig 
instrnment i musikkåren, oeh han kväll över Haga. Folk kom ut somnat lika tryggt på den ving- kände sig beklämd när han säg över två hav och hela Göta rike 
:blåste med liv och lust. Kamrat- parken. Oskar gick in och strö- !ande flatvagnen som hade han klippan med de väldiga fästnings- på köpet. Ja då, morsan, skall du 
.andan hos musikanterna var m. era lvade omkring bland ek och bok. varit hemma hos mor. verken på Varberg försvinna som få dansa på rosor och bo i ett pa
_gemytlig än i de andra departe- Han läste på stammarna namn- - Kom in i kabyssen, Oskar, ett svart moln och han, mammas lats på femte avenyen i New York. 
menten, och det kunde ju skyl- teckningar bland inristade hjär- sade morbrodern. Jag har var- och allas gosse var nu ute på, en Lev och hoppas på din lille putte 

. las på musikens inflytande. Ar- tan. Sådant stolleri, tänkte han, skott gubbarna att vi ha passa- våg i dubbel mening. I -Oskar. 

T.acoma 
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AMBULANCE, INVALID COACH . 
Baggage Checked from Home 

to Destination. tilleriets musikkapell var mycket att, göra något dylikt. gerare ombord. Att följa honom till det Ota-1 Till morbror Frans spann han 
·anlitat på den tiden i såväl so- Brunnsviken låg stilla och frid- - Har du en smörgås, mor- hejtia eller bort. till söderhavs- även ett sitt andra brev, i samma 1 J SPECIAL PARTIES ANYWHERE 
-ciala som publika tillställningar. full. En och annan båt gled sak- bror? var Oskars svar i det han öarna går ej, och ej heller över lätta, sorglö::m men tacksamma 
.De blåste i Berns salong denna ta fram utan mål. Oskar kände hoppade upp och slängde pressen- Himalaja, ty han kom att få en ton, vilket denne "kamrat" på I f Phone 

vintersäsong, och där var alltid en i sina fickor för att utröna hur ningen av sig och följde med in i annan marschruta än den våghal- mjölkvagnen läste upp och uttyd-
• krona extra f~r gossarne. Os~~r I ~t~rt hans kapit.~l v~r. Två tio- v~gn som nä~.tan likna~e ett .~o- sen gycklat om. Slrn~an gick. på cte för varenda ~n av pers~nalen MA IN 112 2 
spran~ .. he~. ~ill mor efter kv~l- I ~nngar och en fal~~mv, _en sz:odd- nmg~:·um. Dar voro na?ra tJa~- Havre .och sedan Cala1s med. fi~k. som varit med pa den trevhgaste 
lens tJanstgormg, ty det fanns m- :stump, ett par losa tandstickor steman samlade och spISade sm I Calais tog han bondpermISs10n av lagets alla resor mellan Nya 
gen i hela Stockholm eller ~ hela I och en tom ask. Detta var hans tidiga frukost av smörgåsar, vil- från den stinkande lasi.en och dök stationen och Katrineholm. Det 

.Sveriges rike som kokade sa gott hela egendom. Han kastade sig ka de sköljde ned med St. Eriks in på ett annat fartyg som låg brevet var det mest kärkomna de 

For Your Convenlence 

kaffe, och hur mjuk var icke mors ! ner under en bänk och funderade. goda öl. Oskar fick dela förpläg- segelfärdigt. Kaptenen, en tysk, någonsin mottagit. 
PRINS WILHELM 

skriver i privatbrev till förfat

taren bl. a. följande: 

:soffa att slänga sig ner på och I Vad skulle han tänka upp, som naden och åt glupskt. I var en skrålhals, och levde som Oskar satt ej stilla en minut. 
:somna av ett par timmar. Och lämpade sig för hans ställning? - Detta är bättre än kuse och en tyrann med folket. Men han Han hade ett livligt zväsen, be
.hon väckte honom så punktligt Om det ej vore för den där stra- vatten, sade han och log så att hade tyskens svaga sida. Då Os- hagligt och angenämt umgänges
klockan fyra, så att han kom till- mande uniformen, kunde han ju de andra smittades. I kar efter ·en svår dag satte sig sätt. Han sökte upp svenskar, 
baka till kasärnen i tid för revel- dyka ombord på en pråm eller en - Jaså, du tänker rymma? sa- I på en trossrulle och ville gråta av varav New York vimlar. På ett . 
jen klockan fem. Kronan fick lil- skuta. Ty i Stockholm blev det de de och skrattade. Är det en hemlängtan, och själva kusen platsanskaffningskontor fick han I ) mnehållet." 

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

la morsan, till drickspängar, sade nu för hett om öronen. Sporrar- skralla som du dyker ifrån? skulle ha smakat som krolrnn, om anvisning på en jobb som "handy 
han. Han behövde ej ett öre. na på stövlarna kunde han ju Nej, inget sådant tyg, ljög han endast varit på sitt kära oför- man" - hushjälp på ett stort 
Och gossen var ännu gosse. befria sig från och det ·gjorde han, det är bara affärer, och vi- glömliga Östermalm igen, där han landsställe på Long Island. Han 

Tiden gick och så en vacker dag han. Även mössan kunde om- kingalusten-jag vill ut och se kände alla och alla logo emot den stannade där tills han fått sig en 
blev Oskar kär i en sweizerifliska. skapas genom att rycka bort snö- världen. vackre musikanten. ny mundering från topp till tå. 
Och det var en tös som ville vara ren och galloner som ej tjänade - Vart bär det då? Har du Oskar gick efter sin kornett, Kornetten följde med honom på 
ute och fästa med de unga. Mor honom längre. När han befriat bestämt destinationen? tittade ömt på den. Han hade ej alla hans resor, oeh även, här. på 
fick ej mera <iin drickspänning, sig från alla dessa igenkän- - Ah, först till Otahejtia allra blåst en ton på en hel vecka, och den nya platsen vann han vänner 

.och besöken hos mor gjordes me- ningstecken, var det natt i Ha- först, sedan till Trinidad och efter det syntes på instrumentet, det och beundrare för sina musikali
ra sällan. Mor grät, men härom ga. Ett prasslande då och då av att jag sett mig mätt på dessa var trögt i tangenterna. Han ska prestationer. Han blev pre
visste icke Oskar. Flickan väckte ett fallande löv, en försenad få- varma platser, så skall jag bestiga putsade instrumentet med rockär- senterad för en orkesterdirigent . 

.. ej Oskar så tidigt som mor hade gel som slog emot .. en gren då hon Himalaja. Så tar jag vägen till men. De voro mitt ute på At- Denne blev särdeles förtjust över 
gjort. Han kom för sent till re- sökte sig hem, en syrsa spelade Spetsbergen och hyr ut som val- lanten och vågorna vräkte mot vad han ansåg ett ungt geni. Och 
veljen, en gång, flera gånger, och ·1 sin enformiga melodi nere vid fiskare. klipparens skrov. Gastarna gingo Oskar blev etablerad som musiker 
detta straffades med kuse och brädden av Brunnsviken. Sweize- - Jaså, du har din marschruta där oeh togo livet som det var på i en av storstadens bästa. musik-
mörk arrest. Straffet blev hår-1 riet på Stallmästargården lyste redan planlagd. Vad har du för sjön, och brydde sig ej om annat organisationer, med god lön. På 
·da,re gång efter annan. En mor- upp bukten där sjön stötte till. slags reseffekter - det ser ju än att span9, efter skepp och räk- lediga stunder studerade han un-
.gon vaknade han .så sent att han En och annan spårvagn kom hårt ut det du håller så tätt till· na tiden tills de nådde land igen. der svenska mästare och tog upp 
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