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N 0 H R A VÄSTKUSTENS I All VARUGA KRAVALLER I PROFESSOR BULL HYLLAD I Fl YGER ENSAM ÖVER 
STILLA HAVET 

' 

MISSIONSFöRENING I HALMSTAD 
Norm Västkustens Missions- j Halmstad elen 27 april. - På 

förening höll sitt årsmöte i Ta- torsclagskvällen i förra veckan 
bernakelförsamli.ngen i Seattle ägde upprorsartacle kravaller rum 
den 2 maj, och i förening där- här i samband med bräclgårds
mecl höll predikantföreningen sitt . konflikten. Stora människomas
årsmöte, vilket tog sin början sor stormade det fridlysta områ
redan föregående onsdag. det och de där förtöjda loge-

I måndags morse startade ja
panske aviatören Seiji Yoshiwara 
på sin 6,268 mil långa flykt från 
Tokyo över Aleutiska öarne, Stil
la havets stormcenter, till San 
Francisco. 

Ens;:im och utan radio-utrust
ning :ir "Japans Lindbergh," så
som han ofta kallas, på väg till 
Amerika med vänskapsbudskap 
till President Hoover från elen 
japanska regeringen och japan
ske tidskriftskungen Seiji Nona, 
som bekostar färden. 

Närvarande vid predikantför- mentsfartygen för sträjkbrytarne. 
eningens möte voro nitton predi- Skott avlosascld från obekant 
kanter. Pastorerna Bard i Seat- håll och tre personer skadades. 
tle och E. A. Ohman i Klamath Polisen rensade området men de-' 
Falls, Ore., voro förhindrade att 
deltaga. Mötet var kraftigt och 
målmedvetet. 

Missions föreningens möte sam
mansattes av 47 röstberättigade 
delegater och ett stort antal öv
riga intresserade medlemmar. 

Misisonsföreningen bedriver en 
framgångsrik verksamhet i Idaho 
Falls, Iclaho; Butte, Missoula 
och Helena, Montana. Dessutom 
upptogs förlidet år ett nytt fält 
i Nelson, B. C. samt ett i Kla
math Falls och Medford, Ore. 
Vidare understöder konferensen 
med månatliga medel församlin
gar i Monroe och Mt. V ernon, 
V\Tash. 

Å'lderdomshemmet 
Alclerclomshemmet i Spokane 

blir i år föremål för en särskild 
uppmuntran i finansielt avseende. 
Det beslutades att insamla $10,-
000 för att förstärka kassan för 
hemmets löpande utgifter. Tju
gofyra. gäster äro f. n. boende 
i hemmet. 

Konferensens styrelse för det 
kommande verksamhetsåret be
står av följande: Ordförande, 
pastor Q. E. Johnson, Seattle; 
vice ordförande, pastor Wm. 
Hawkinson, Portlancl; sekretera
·e, pastor Oscar .F. Larson, Ta
coma, och vice sekreterare, pa
stor Melvin Dahlstrom, Powell 
Valley ,Ore. 

Trustier äro John Isaacson, 
Emil Johnson och Geo. Johnson 
från Seattle, J. Alfred Johnson 
från Tacoma, S. E. Rhenstrom 
från Portland, J. A. Turnquist 
(numera bosatt i Tacoma) från 
Aberdeen församlingen, Oscar 
Sellgren från Everett, S. A. l\fat
son från Selah samt C. H. Lucl
berg och Dr. S. P. Seaberg från 
Spokane. 

Kvinnoföreningen 
Norra Västkustens K vinnoför

cning hölls sitt årsmöte fredagen 
den 1 maj. Till denna förenings 
styrelse invaldes följande: Mrs. 
C. D. Swanson från Mt. Vernon, 
ordförande; iMrs. Wendells, Se
attle, vice ordförande; Mrs. Carl 
Johnson, Everett, sekreterare; 
Mrs. Halvarson, High Point, fi
nanssekreterare, och Mrs. Arthur 
Stohlton, Seattle, kassör. 

Denna förening verkar för mis
sionen inom vårt distrikt. Den 
underhåller även missionsarbete i 
Kina. Medlen som insamlas un
der det kommande året skola för
delas mellan ålderdomshemmet, 
missionsverksamheten i Kina och 
Missionsföreningen här i sin hel
het. 

Oscar F. Larson. 

Det blir modifiering, mena 
arbetarna 

De organiserade arbetarnas 
nationalkommitte för modifieran
cle av V olsteacllagen . påstå sig 
efter en undersökning ha kom
mit på det klara med, att redan 
nästa kongress kommer att til
låta användandet av bier och 
lättare viner. 

Folkmängden i Sovjet
Ryssland 

Folkmängden i Sovjettryss
land uppgår för närvarande till 
161,000,200, därav 110,932,500 
det egentliga Ryssland. 

p1onstranterna samlades ånyo un
der fortsatt stenkastning. Ingen 
skadades härvid allvarligt, men 
stor förödelse åstadkoms .Pfl fön
sterrntor och byggnader. 

På fredagskvällen började åter 
allvarliga kravaller, varvid ticl-
11ingen Hallands lokaler bom bar
deracles. Senare gingo demon
stranterna till storms mot poli
sen, som måste draga revolvrar
ne. Militärhjälp med full strids
rustning måste rekvireras för att 
återsfalla ordningen, ävensg fri
villiga R.ödakorstrupper voro i 
alarm beredskap. 

Stockholm elen 28 april. - En 
kom m u ni s tisk interpellation 
framstii!lcles p[i måndagen i rih
dagen rörande konflikten i Halm
stad, vari myndigheternas I'ttgär
der skarpt ki-itiserndes. 

ISLAND INFöR SIN 

fän politi~J~!~~~n på hbnd I Ocphe>rn Clnb, Taoomae O~~,~~~'~L av "Bohn,1'nningam" 
Htr allt mer tillspetsad form. - 1 nordvåsterns förnämsta manskör, Marsch," en svensk produktion. 
Den agrar-radikala regeringen gav i onsdags sin årliga vårkon- Originciltexten, glödande patrio
har mött en opposition som ut- sert med ett synnerligen stor- tisk år skriven av f. cl. Seattle 
göres av både de konservativa slaget program, under ledning av poeten Sven Lundblad, numera 
och socialdemokraterna. -:;- Vid, direktör· .Fr-ederick Wall.is.,.m.ed bosatt i Se-war_cl, Alaska, och mu
ett nyligen hållet alltingsmöte sopransångerskan Constance Bal- siken komponerad av professor 
slml!e ett förslag till misstroen- four som solist, ackompanjerad Olof Bull. Musiken är utmärkt 
devotum mot regeringen behancl- av violinisten Viola Wasterlain. vacker och högstämd, och elen 
!as, men innan sessionen tog sin ~ .. . ~·· hänförde det stora auditoriet. 
början' meddelade förste mini- . I<...onserten holls 1 l'_orsta .. Bap-
stern Thorhallsson att han vänt t111tkyrkan, som var till trangsel 

fylld av klubbens passiva med
lemmar och ett antal inbjudna 
gäster. 

Profesosr Bull, som var aftonens 
hedersgäst, framkallades och på 
stående fot betygade publiken 
honom sin hy llningsgärd. Så det
ta blev för vår aktade och av-

Den utstakade routen går över 
Kurile öarne till Petropavlosk, 
Sibirien, över Behrings hav till 
Aleuterna och efter åtskilliga an
haltsplatser till Sewarcl, Alaska. 
Därifrån s ö d erut till P u g e t 
Sound och sedan till San Fran
cisco, varifrån han skulle resa till 
\Vashington, D. C. 

Den 27-årige flygaren anträdde 
färden med största tillförsikt o
aktat stormarne, som brusa fram 
över elen Arktiska cirkeln och 
climnnr som vanligen under maj 
månad undanskymmer landska
pet. 

Den ansedde aYiatören Thomas 
Ash, som planerar en flygning 
utan mellanlandning från Japan 
till Puget Sound elen 30 maj, 
förklarar att det skulle nästan 
vara ett mirakel om Yoshiwara 
lyckas. "Jag önskar Y.," säger 
Mr. Ash, "all lycka i världen, och 
han behöver det. Hans flykt är 
högst riskabel. Han är ensam, 
under det de amerikanska 'jor
den runt flygarne' 1924 voro i 
stånd att bistå varandra i vidrigt 
väder. Hans största svårighet 
bli!- att forna bensin-påfyllnings
stationerna, som kanske bort
skymrnas av dimman." 

sig til konungen med begäran 
om omedelbar upplösning av all
tinget så att detta misstroencle
votum alltså aldrig skulle kunna 
antagas. Konungen hade i te
legram från Köpenhamn sanktio
nerat upplösningen, och nyval 
hade utsatts till den 12 juni. 

Det var under flygningen över 
Aleuterna som "jorden runt" ex
peditionen hade sina svåraste 
motigheter och flaggskeppet Se
attle gick förlorat, så att endast 
tre av de fyra planen med Erik 
N elson som ledare kunde fort-

Ett av körens nummer, vilket hållne landsman, "musikens fa- j sätta. 
dagtidningarna beteckna som cler i Tacoma" en värdig och 
"the most interesting" var pre- minnesrik heclersclag. 

Y oshiwara tror sig kunna göra 
flygfärden till San Francisco på 
20 eller 30 dagar. Han hade i 

Denna alltingsupplösning har -~@'~i-lil-~)ll.1l-:l!li-~~~~~~~~i tisdags fullbordat den lsta och 

väckt en storm av ovilja över P ,. 2clra. etappen, tillsammans unge-
hela landet, och talrika protest- TJ 1 J fär 700 mil, och kommit till N e-
mötel1 ha hållits. De tjugotvå • .I. muro Bay på en av Kurile öar-
oppositionsmännen hiivda att ne. Men då han i onsdags för-
alltinget grundlagsenligt ej får: Av GUNNA:" ~·"~ • ~~ ~ sökt,, fortsätta måste han nå 

upplösas. förrän . budgeten be- .. j g:,uncl a~ storm .och dimma åter-
hancllats. Det betecknas också Det V t t l"ll l\f l vanda till Iandmngsplatsen. ar un()'a seg I a i.v or som cu tog 
såsom författningsbrott att re- .•· . 0 

· ' •. • ' 

gcringen fortsätter att fungera, fo~ ditt barn, fastan mgen !1et vet, . F. D. MINISTER DÖMD 
trots att stöd partiet, socialclemo- och is~~all: stormar kring sjålen drog, i TILL FÄNGELSE 
kraterna, bestämt förklarat sig fastan taren blev brännande het. ii 
ämna rösta för misstroenclevo- ~I F ön:e inrikes minister Albert 
tum. Majoriteten hade haft för Och i nattvakan bar du mi()' ömt lilla Mor ~ B. Fall, som befunnits skyldig 
avsikt att efter misstroenclevo- och en bön Du då bad fö~· mitt väl ' ~ till att hava mottagit mutor från 
tums antagande vända sig till Kanske föttern r'' kt . t. . k · i oljemagnaten E. L. Doheny i 
k 

.. • a \ar e I ras1ga s or ,, f'· b" d 1 d 1· cl 
onungen med bestamt krav Ii_>a k k o •• • ••• ' ji or m e se me o ie-arren ena 

ny regering, men fick genom ans e angesten brande din SJal. ~ under president Hardings admi-

·upplösningen aldrig tillfälle här-
0 

• 
0 0 

• • ;i nistration, har dömts till ett års 
till. Alltingspresidenten Asgeis- Men ma maJSOl fa lysa nu klar pa dm stig, f fängelse och $100,000 böter. Det 
son har vid påstötning från op- på den dag som är Din, lilla Mor! f troddes att han ämnade vädja 
positionen förklarat att han ej Och må blommorna sjunga en visa för Dig f till U. S. högsta domstol, men 
.kan företaga någonting. I som är klangfull och härlig och stor. f detta kommer han icke att göra; 

Oppositionsledarna ha vidare . ~ utan han har instruerat sin aclvo-

uppmanat förste .ministern Thor- I Må den sia om glädJ' e för ll· d ,o • I kat att icke taga någon vidare 
h Il 

. 1·· . cl • i a a e a1' '• . kt" . "I H .. t a sson att 111 amna sm em1s- I . D .. . h k lill M Al a - 10n i ma et. . an sager at 
• •• 1 som u annu ar var a or! Al cl .. d 0 

s10nsansokan, men denne har . l\lfo d .. . ' . . · I om omen upphav es, han pa ' ia e .. . 0 • 0 

svarat med ett anbud vilket in- I n host, som Dig vantar, fa bh som en var, grund av klen helsa icke vore i 

nebär att de två andra minist- I\ .. ·.· där blott lyckblo.mster .. växer. och. gror. I stånd att genomgå ny rättegång 
rarna, justitie- och finansminis- ~~!!l~!!J:~!.\!i!{~.l,,.".Wl~kt-~.- _ _ _ _ . ill med iitföljande strapatser, så att 
,tern .- Islands regering består , han hellre vill avtjäna straffet. 
blott av tre statsråd - skulle BRUTALT MORD mordet begicks. Miss Bradshaw Emellertid ära många av Falls 
avgå och han själv tillsammans --- vistades för några år sedan här personliga vänner, politsikt fram-
med departemenscheferna bilda I en park i San Dieg'o, Cal., i Washington hos sin morbror stående, som anse honom oskyl-
en expcclitionsministär tills va- påträffades för några dagar se- Nelson Cevenger i Morton. dig, i färd med att cirkulera en 
len ägt rum den 12 juni. Oppo- dan liket av en ung kvinna, 20- benådningspetition till presiden-

sitionen har emellertid avvisat åriga Hazel Bradshaw, med brö
detta anbud. stet genmstunget av 17 kniv-

Närmare en biljon till 
veteranerna 

ten. 

net bef~_ras !1t! f!tt derr!onstra- hucrrr C::::.J!ii;;;:.11n"l ·n1.fc.c.t;:i.1,l.--i- +~1· tt"lr.r--·--·?:>b" ---~- ...... ·-- & .... -_. ......................... J.'.J .. ,. .... ....,,.._ 

tionerna nmt i landet, som hit- det, vilket väckt lanclsvitt upp
tills varit mycketj stillsamma, seende, har hennes trolovade M. 
skola få en mera kritisk karak- Garison, en järnvägsclerk, arre
tär för att avtvinga Thorhalls-1 sterats. Båda voro tillsammans 
son en demissionsansökan. ute på en promenad samma natt 

Vetcranl?yrån i \Vashington 
hade t. o. m. elen 24cle april ut
betalat $971,000,000 på världs
krigsveteranernas ersä ttningscer
tifikat. 

Födelsenrocenten öka!=: "' ~ .&. ~ 

Frankrike 
Antalet födelser i Frankrike 

1930 översteg antalet dödsfall 
med 100,000, något ytterst säll
synt i detta land. 
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SK[SMISSOMALENS 
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Länge har Reno, Nevacla, va
rit be::-yktat som en hägrande 
tillflyktsort för gifta par, som 
trötta på de äktenskapliga bo
jorna velat slita dem., Genom 
senaste legislaturs lagstiftande 
går det numera lättvincligare än 
någonsin förut. 

Det erfordras sex månaders 
hemvist i Reno för att hliva 
röstägancle medborgare, men det 
tager blott sex veckor för en per
son att bliva medborgare, vad 
beträffar rättigheten att erhålla 
äktenskapsskillnad. · 

Nyhetsteleg1'ammcn 111 cd dela 
att två domstolar i Reno äro 
fullt sysselsatta med att handläg
ga skilsmässomål och att över 80 
par dagligen bli lagenligt från
skilda. Tiden som åtgår för att 
åtskilja ett äkta par är i regeln 
två till tio minuter. 

Rcno är en "vidöppen" stad 
.med g·ott om tillfällen för <le 
frånskilda att spendera sina pän
gar liberalt. Spelhusen äro till
låtna och äro i full gång, och i 
hotell, pensionat och dylika plat
ser svärmar ständigt en skara av 
frånskillda par och deras vitt
nen och advokater. Allt detta 
betyder god pänningomsättning 
och goda tider för stadens affärs
män. Förra veckan invaldes till 
mayor med en majoritet av 6,000 
röster mot knappa 1,000 en man, 
vars platform utlovade en fort
farande "Yid öppen" stad. 

Även är det stor tillströmning 
av präster och andra personer,: 
som äro bemyndigade att "hög-· 
tidligt" sammanviga äkta par. 
Deras tjänster äro ofta anlitade, 
ty det rap'porterns ' att av .fyra 
tjogtal par, det vill säga 80, som 
beviljas skilsmässa, åtminstone 
ett dussin äro redo att samma 
dag knyta nya hymens band. Så. 
Reno är antagligen en av de liv
ligaste affärsstäderna i Förenta 
Staterna. 

Svenska Turistföreningens 
årsskrift 1931 

Svenska Turistföreningens års
skrift för 1931 som nu utkommit 
och distribueras till föreningens 
medlemmar i Amerika, har till 
huvudartikel Härjedalen, jämte 
ett antal andra ypperliga artik
lar, samt flera hundra fina illu
strationer. Med årsboken följer 
Turistföreningens "En bok om 
Göteborg," en motsvarighet till 
den förträffliga boken om Stock
holm, som utgavs förra året; 
ävensom elen sedvanliga Turist
kalenclern med dess mångfald av 
upplysningar för resande och · 
andra. En präktig översikts
karta över Sverige, upprättad 
med särskild tanke på den serie 
Sverigeböcker som Turistförenin
gen inlett med böckerna om 
Stockholm och Göteborg, hör 
också till den sändi;iing som 
kommer en var medlem av Tu
ristföreningen till del. 

Turistföreningen har ett med
lamsa:ital av nära 130,000 och 
publikationerna utgå i en uppla
ga av icke mindre än 145,000 
exemplar. Arsboken har ju vun
nit en allt starkare position som 
en utomordentligt värdefull bok, 
och det kan antagas att Göte
borgsbokens utgivande skall bi
draga till ett avsevärt ökat med
lemsantal i år. 

Medlemskap i Svenska Tu
ristföreningen kostar blott $2.00 
och berättigar innehavaren till 
dessa gedigna publikationer fritt 
-för visso fuli vaiuta. Turist
föreningens medlemskort och lit:.. 
teratur tillhandahållas av sven
ske konsuln I var Lunclcquist, 
209 White Builcling, Seattle, som 
är föreningens närmaste ombud. 
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ÄRENDE TILL STAN I 
Göran och Petronella voro bå

da gamla. De hade traskat mel
lan stugan och ladugården i sin 
dagliga gärning .i över trettio 
års tid utan att vidare taga no
tis om världen där utanför och 
dess gång. 

THE HOME CO. 

LIFE INSURANCE 
» AUTOMOBILE INSURANCE 
: FIRE INSURANCE 

I LOANS 
~ on 'good modern homes in 
I at 
l 6 per cent. 
I on monthly balances. 
) --

PUGET SOUND POSTEN 

medan han plågades med att tug- Hudutslag. "Vär nu åtta år -........ .......................... .........,._ ............ ,.,.-~--· 

ga i sig den halvfrusna smörgå- gamla dotter led av förstoppning LIEN & SELVIG 
sen och plötsligt öppnade han och hudutslag ända från den för- PHARMACY 
sin tandlösa 11111n till skratt. sta månaden av sitt liv," skriver Skandinaviskt Apotek 

- Den diir skrivarn. sade han, herr Jakob Rudolf i Ehein, Sask. tt.ECEPTER V.AR SPECIAJ. .. ITET 

ä di'i en riktig skojmakare. I cla', "Varje botemedel, som vi under Agenter t1ir ? 

•• • ~ o l f.. . . . r . .:· d f.. SALUBRIN, HAS8ELROTS JEIB.N· nar Ja deklamerat slut a hade ( e msta tre ,uen anvan e, or· VIN och FLUSS PLASTER 

3 

I sonKöP PA ouA 
5 gallons för $2.50 

Gilmore, Shell och Texaco 
Gasoline 

Samson och Firestone hjul
ringar hos 

suttit på stolen i nära en timme mådde icke bringa någon hjälp. MAIN 7314 

ritka ja ~nida 1.n~j lite b~k för <lä Ho.n ,!,~cl ~vå_ra plå~or ,ooch var 1026 Tacoma Avenue South ~ Neighborho~d Filling 
Göran hade som regel att be

vista stans marknader regelbun
det fyra gånger om året, annars 

1 2321 Pacific; Ave. MAIN 4012 
I 

kandes ornt. Da sa sknvaren te ofta sanghggande for l,mga pe- ~_.... ........ ........,_..................,.........,_~......,....-·S Station 
riocler. Det fortsatta begagnan- ~ 111CJ: 

var han där aldrig. Petronella hade för länge sedan räknat ut 
nöjde sig med att resa in en att de då skulle bli' bjudna på 
gång om året, fast det bara var förtäring hos herrskapet, och för 
tre mil dit. resten så hade Göran en gammal 

- Ja tror att han blitt Öm i 
samvetet, farbror lille, sa han, 

det av Dr. Peters Kuriko har be- ~ SVENSK FOTOGRAF ( ............... 
friat henne från hennes plågor; l /" ~ ~ OLOF BULL '1 
vår flicka är nu så frisk och liv- • / ( ~ Violinist 

Nu var det hennes stadsresa bete i munnen som värkt så fly 
igen som skulle ske så där vid etter förbaskat den sista tiden, 
kyrtdelsmässetiden. Det var inte så han hade liksom räknat pä 
stora affärer i alla fall, garnbyte att fä den ntdragen gratis pft 

men va han mente kunne ja inte 
förstå . . . Se dom där staborna 
ä då allti skojiga. 

Kalle i Dalen. 

Jig 'om nägot annat barn ; h'n- ( Jw I i CONCERT ENGAGEMENTS 
nes ålder" Denna välkända ört- '-. J1// .-...... ( LEKTIONIDR PÅ VIOLIN i .. · ~ _.., l Bernice Building med1c111 reglerar tarmarna och ) 
"k · .. d · I ... 1 d /~ 2nd Floor Puget Sound Bank Blg ...,..........,...~~ o ar urmavson rmgen, 1Ja pan e 8 · l't t B f t f • . . pec1a 1 e : arn o ogra ering. ..........-
sålunda till att bortskaffa ohyg1-j' • · 

MANUFACTURERS SHOW 
ARMORY THIS MONTH 

eniska ämnen från systemet. Säl-~~ Tacoma Buttermilk Co. 
jes endast av speciella lokalagen-I! BÄSTA GLASÖGON ~Il MJöLK och SMÖR mot ull, en ny silkesschalett och samma gång ... 

ett par skor. Göran skulle köpa Både Göran och hans hustru 
en ny kyrkhatt emedan det garn- voro, som sagt, rent grt1claskigt The Inclustrial and Commerc
la, tjugoåriga plommonstopet nu ekonomiska och hade fått ett o- ial Exposition to be helcl by the 
började skifta i vårens glada fär- lösligt pänningklister på fingrar- m~rchants and manufacturers of 

ter, anställda av Dr. Peter Fahr- från $1.00 till $5.00 C 
ney & Sons Co. Chicago Il!. . (Varför !;>~tala mera?) ( 

' ' N1 mll.ste bli noJd, om icke byta vt i 
om glasögonen kostnadsfritt. 

E. S. GUDMUNDSON 

Specialitet: 
Kärnmjölk - Cottage Cheese 

A.. E. PETERSON, Prop. 

Main 1601 
ger. Och så skulle han in till na, som aldrig släppte. Men Tacoma and Picrce county in the THE VALHALLA 

727 St. Helens Ave., Tacoma, Wn. ~I 2140 so. Jefferaon 
~~~ ~ 

1. 
0

k . J • Fountaln Ice Cream and Lunch, den gamla van 1ga tva ronors- dottern kunde konsten att ossa state arrnory dunng the week of Soft Drinks Beer on Draught, 
hjälpen och "deklamera." Göran på limmet i stället. Mav 18-23, and which is spons- Candies, T~bacco, Cfgars, etc. 

" bl k 11 · t · • I I cl l\lf I Gladt bemötande och vänlig in-som var en tat gu )e, s u e ~n e Göran och Petronella hade 111- ored by the nc cpen ent 'Lerc 1- bjudan till vära landsmän. 
gått. in pil~ detta extra pännm~- te väl ställt in .. h~sten pfr ('.et ~nts' Associatio.n, h~s devel?1~ed Anderson & Hegglund ~ 
offe1 .. o~n 1'.~:e blanketterna v~11~ gamla ''..anliga harba.i·get-::- tiu· mto a rn.t~ch ~1g~e1 propos.1t~on,...........,.,. ............... ~ 
hebr.e1ska f01 hono1:1 och de lom gofcrn ore pr dag och hast - than .lt fn st cx1;ccte.d, acco1 clmg a~ ............. ~. 
~ka k~~kbe;1en .. leg10 ... Vem ka~; förrän dottern uppenl~arac!e sig. to tho:e mana~mg 1t. A .state- TACOMA TITLE 00. (I 
mte sta p,l nasan over ett sa H 011 hade sett en sa sot och ment issuecl from the office of ALMIN L. SWANSON C 

svävande begrepp som samvete. smaskio· kfanninO' i en butik och the executivc secrctary this Pres. och Mgr. . ~ 
oran. se acle sm 1a.st .. ~t .. a pa vi.lie. ha tJugofem kronor av far- week gives fo1 t 1e Jrs.t tlme an lnsurance" G .. · ,I " 1 .. ·I f . "' • " . .· . . . • ·] f' . .· "Abstracts of Tltle" och "Tltle l 

morgonen och drog hggfiaclers- , san almost cornplete detailed pro-
. ·· · · . . . Main 2331 Bankers Trt1st Bldg. vagnen ur lidret, och nar han c·,.... . .. . ·e lla1.11 .

1 
<)Cll 

5
:10.. gram of the affa1r. Adm1ss10n 

.. . .. 10Jdll nup 1 S.(, ' . ·'"' . . ~~ 
var fardrg kom Petronella ut, val f·.· t . 1 1 t 1 eil , Jlel·a J·;·L 11 w11l be free all clay and a small ............... ~ ...................... -

'·' • 0 • • or ·v1 v ac u ·, 11 se ,, , - . 
om bonad 1 atsk11I1!!a varv scha- ,, t I t 1.. 1 .... t charge for the evenmg perform-" tan na ·, c e · var on os . . . 
lar Dottern deras hade redan .1 .~ 1 1 1 "i ·ao 11 0' ances. Onl y those holdmg ticket , · .. . . <,n< a iarn et oc i av < 1 "'a "' I · . . 
gatt kvartsvagen bort till stora JCJOS. D 1 .I fo tt 1 f ·: ·t stubs wd! get m on the free '· , e 1a< e a ien ne ors · • 
landsvägen för att taga bussen, · .. I ·. . " 1 t 't . t h 1 prizes. In other words, the paid , . v1c sena ar oc 1 ag1 emo e1 - . . . 
ty hon skulle ocksa till stan. t ,, · 1 cl" 111 ~1 aclm1ss10ns are for the evemng . . . ne som ens 01· gava, oc1 a ,- . . . . 
,Det :;kulle mte fallit henne 111 f' 1 1 1 o l. tt f" Jet entertamrnents, w1th the pnzes . .. tro 1c { 1on oc .;:sa ov a a ( . · . . 
att åka bondskiuts. Jantan var 

1 
. ..

11
, given to these acl1111ss10ns but not 

1 1 o o l .. som 1ou v 1 e. f d · · cl • av en 1e t annan argang 1on an (.) ,, 1 I" ... 1 to the .ree a 1111ss1ons unng .. .. . ch sa \'ar ( et ( a mor SJa v , 
foraldrarna, ochr stan var 111gen- .. I Il 

1 
.11 1 1 tt I the clav. 

. .. .. . .. som s.-at e 1a s1 {esse 1a e oc 1 -
tmg 111arkvard1gt for henne. 

1 
(~.. . . h p t. Il 

. s ~or. ,·oran oc . e 1 one a 
Ibland tog hon bussen 1 bland . 

1 
.
1 

. 
1 

· 
1
. t'l . h 

. . ,, .. o·mao nr Jllb{ oc1 1 m·1{ oc 
bilade hon 111 med nagon av by- "'. "'

1 
. 

1 
.. . 

1 1 
t l 

bb kl l\;r t1ttac c oc 1 prapc e oc 1 pru ac e gra arnas motorcy • ar. 'J.en 
0 

" 

l sil öo·onen tarades pa hanclels-gamla far och mor togo stac s- .. "' · . 
o 11 · h mannen. Det tog dem fvra t1m-resan som nagot a varsamt oc .. _ · .. 

h .. · 11· c··) 1 1 ° k mar att kopa ett par sko1 och ogtic 1gt. c 1 c et (Yangna se ·- . ,, 
.. o . "' . en silkesschalett at Petronella Jets nastan trakiga sparsamhet 

1
. o • h 

h .. d · cl . 1, 1. och vtter 1gare tva timmar an-ang e 1 em som en outp an 1g · • o .. 
0 f" I 1 .. 1 cl" Il dla ett nytt plommonstop at Go-gra arg. vagns 1ac <en, ar u - r . r _ 

.. k h 1 ·· .. 1 lo · 1 .. ran. Men d,1 hade de ocks<1 be sac ·en oc 1osac <en ago 1 s <on .. . .. . 0 

· kh b cl 'cl d b sokt vaqe affar 1 branschen tva m3u et re v1 varan ra, e- ,, .. . . 
f · .. c1· " .. 1 ,, ganger om for att f1csta anbu-ann sig aven en tre je sac <, . 

.. I' t .. k tt t den och lyckats pressa ner pn-nam igen ma sac ·en, e par s a- 0 

cl . 1· .. 0 cl f]" k sen med fyra kronor pa. en sam-1ga unpsmorgasar me as - .. .. 
0 D t k Il Id · f ll't G" manlag-d kopesumma for alla tre pa. . e s u e a ng a 1 o- . . . 

1 
h P 11 · k" artiklarna av tjugofem krono1 . ran oc etrone a m att ·opa ~ . 

· D k cl Sedan gingo de till sommar-mat 1 stan. ottern s ratta e · .. .. 
när mor hennes gjorde i ordning 
detta och sporde om hon skulle 
laga till en smörgås även åt 
henne. 

- Fjunterier, sade cl o t te r n 
med en knyck på nacken, jag går 
på kondis och får en bit. 

Och dessutom hade' Petronella 
gjort i ordning och packat ner 
en bit smör och ett tjog ägg. Det 
skulle hon och Göran upp med 
till tanclläkareherrskapet, som 
brukade hyra sommarbostad hos 
dem en månad varje sommar. 

Både Göran och Petronella 
~~9!\9fTj! \lt.'§~li'A9AVA9t,V'Aql8@@'lii:9AV~Q 1,AWOWA11 

GöR SVERIGERESAN I ÅR 

herrskapet-tancllakarcns med ag-
gen och smörklimpen. ty nu vo
ro de duktigt sugna. 

Där 'blev det kaffe och kakor 
och konfekt och vin och en tju
gofemöres cigarr åt Göran, som 
han stoppade i fickan. Och så 
värktanclen, som Göran slog fram 
om strax innan de skulle gå. 

Nåja, elen tog tandläkaren vil
ligt och glatt och smärtfritt och 
gratis, och så skulle då Göran 
och Petronella tacka och gå. 
Men vid dörren sta11nade Göran 
tvekande. 

- Se mor ville skänka smör
klimpen som en present .. men 
äggen skulle kosta en och nittio! 

Och nu var det harn att besö-

Monday evening wil! be ex
hibitors' evening, with a military 
band c;oncert. Tuesday evening, 
retail merchants' evening with 
other entertainment. W ednesday 
evening, concert by the Tacoma 
Saeng-=rbund, directed by Prof. 
Frederick Kloepper. Thursday 
evening will be women's organi
zations evening. Friday evening 
there will he a full military band 
concert. Saturday, heginning at 
2 p. m., there will be an auction 
sale of many of the exhibits. 

The purpose of the exposition 
is to acquaint Tacoma and 
Pierce county merchants with 
what Pierce county manufactur
ers produce, and to acquaint the 
consumers of Pierce county with; 
the varied lines of merchandise 
procluced or serviced il: Pierc\~ 
county. There may also be so.111e 
few lines of goods which are not 
rnade or serviced here but which 
are produced elsewhere in the 
state. 

Welfare Society Elects 
0.fficers 

The first amma! meeting of 
the Lutheran W elfare Society 
of Tacoma, Washington and 
vicinity was held April 30 in I 
the Lutheran Compass Mission. 

Billigare 

SVERIGE-RESOR 
med 

CANADIAN PACIFIC 
Om ni ämnar företaga en 

Sverige-resa, bör Ni under
söka fördelarne av att resa 
med världens största fartyg 
över Atlanten. 

Lägre priser, kortare av-
stånd, storslagna scenerier 

~ på jämvägsresan och mån
~ ga andra fördelar. 
i Endast 1 :a och 3 :e klass. 
~ Föl' närmare upplysningar 
) hänvänd Eder till 
a 
3 P. VEBORG l Lokal Agent 
» 1147 Broadway Tacoma 
3 

I TACOMA 
finns nu den tokroliga svensk 

amerikanska humoresk
samlingen 

0 PODRIDA 
AV JOSEPH SWANSON 

att få genom 

ELMER WILSON 
1110 So. 17th St. 

Priset är nu nedsatt till 50c 
per kopia. 

man finner glädje i att 
läsa de pigga berättelserna." -
Redaktör Ragnar Fleege i All
svensk Samling, Göteborg. 

IKA 
LINIEN 

ka mannen, som. skulle skriva 
Görans "deklamation," och det 

The following officers and I 
trustees w!"re elected following llll!lllllllll!llllll!lllllll!lillilllilllillll!lll!llllllllll!llll!l!ll!llllllllllll!I 

~~-------~ 

DIREKT 

TILL 

GÖTEBORG 

PÅ 

8-9 DYGN 

STOR BESPARING 
å Tur- och Returbiljetter i Cabin, 
Andra, Turist Tredje och Tredje Klass 

Turlista från New York: 

the adoption of the by-laws: 
var in te det minsta det. . . Pres. Rev. J. P. Pflueger, lst 

Kon3aken och vmet, som den I Vice-Pres. N. N. Hageness, 2nd 
snäll: tan?Iäka1:.en bju~it på, ha- Vice-Pres .. Carl F. Wolf, Sec'y, 
de visserligen lattat ~a samvetet IF. C. Masen, Treas. Att'y Theo. 
en smula, men det kandes tungt 1 V. Northstrom. 

ändå. Other Trustees : For three 
Men det gick dock bra och väl year term: E. J. Breseman, Silas 

i lås - se det var liksom ett li-' E. Dahl, I-I. C. Pochert, Theo. 

J. F. VISEll CO. ~ 
Papper och skrivmaterial, böcker l 

och tidningar C 

EILJETTER I 
Till och från Europa med. alla 

förstklasisga linjer. 
909 Pacific A ve. ; 

tet samvetsäktenskap mellan den Anderson. For two year term: B 
cleklarerande och skrivaren - så Frank Christensen, Olaf Devik, 
de förstodo varandra. Ole Hokold, Conrad Gaard. For i de bästa och pålitligaste bolag. 

NDFöRSÄKRING 
Göran och Pctronclla hem igen, 

Efter väl förrättat värv vände one vear term. C 0 Lynn John Ni kan alltid vara viss .. om acku· 
· -' · · · · ' ratess och redbart bemotande av 

I-Iedberg, Mrs. F. C. Mason, de bolag jag representerar. 
Drottningholm ........... 15 Maj I sedan dottern varit och vtterli-
Gripsholm ...... · · · · · ·. · .29 Ma~ gare lättat sin försiktige faders 
Kungsholm · · · · · · · · · · · · · · ·6 Juni I plånbok på en tia. Hon ämna-

Mrs. Ida c. Jolrnsrud. FRANK EKBERG 
The Lutheran vV elfare Society I lnsurance, Notary Public 

will continue the work .of the ) 939 Commerce St. Tf!coma Drottningholm ........... 20 Juni I , . 0 

Gripsholm ............... 27 Juni de stanna pa b10 och aka hem Compass Mission among the ·----""'."------~ 
Kungsholm ..... , ......... 3 Juli 
Drottningholm ........... 16 Jul 
Gripsholm ............... 23 Juli 

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 

med en grabb, som var inne i 
stan. 

transient laborers and homeless ·l · · 
men of the N orthwest .. It will ·~ AL TA 'SLA TTER 

kvällskröken anlänt hern började institutional visitation, C h i J,d p .. t W När de bäda makar.na trampä I also. carry out a . program ..•. o. f 1·.i R .E· A L I S T I C 

en. stilla bondånger sippra fram 1 vV clfare W ork, and Family W el- · Sl ·t ~anen av$5 OO 
d?m ;m:Ilan fö_r at~ i: ängar ~?111 I fa1~. W ~-k.. . . . I T ,~~~, H ~i~ · · · · · · · · · ~~:no 
ga.n at uenna ctag 1 den synCllga 

1

. l he ;::,oc1ety is an. mtersyno- ~ ---o ---·- · · · · · · · · ·,.. - ·- - ~ 

och luraktiga staden. Och Pe- dical organization and will re- > 3908 N orth 34th Street 
tronella tog fram smörgåsarna, present some seven synods in I PROC. 321 
som de inte hunnit äta upp, och I this field of social service in ) Home Phone Proctor 3985 ~ 
lät dem i stället utgöra afton- Tacoma and vicinity. · --------------~ 

u s 
s 

0 sas om pO gava 

till släktingar och •• vann er 

i 

e landet 

'et ste 
1125 Tacoma Avenue 

Tacoma, Wash .. 

VI FÖRSTA OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KACNLEIN BROS. 
Tacomas ledande optiker 

906 Broadway 36 år i samma lokaler 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1125 Tacoma Avenue 
Tacoma, Wash. 

Undertecknad prenumererar här.med på Puget Sound Po

sten för en tid av ett år. 
~utes. 

Prenumerationsavgiften, $1.00 erlägges senare_ 

Nanm ··········--···-···--······-···-·--··-····--·-···-·-····-·-··-·-·······-····-·· 

AdreS!s ·······-------·--·--·········-·---··-'---··-···-··-·····-·-····-····-·--·-··· 

,, 
''i• 

~ I ! I 

~ ''' .. 

:?09 White Bldg., 4th & Union, Seattle 
Hedberg Bros., 5081h. So. llth; John 
Soley. !l()6 Fidelity. Bldg., F. C. Hew-

Rim. 903 Pacific A venue, Tacoma. målet. Göran satt och funderade V. E. Thoren, Ex. Sec'y. Gynna våra annonsörer! ~ .. 





PUdE'l" 80t1ND 'POSTEN - . _,_,,_ 

r1~-a~c-o~~m-a~o~c~h---w----a-s-h--1 .. -n-g--t--o-n--li OBSERVERA! . OBSERVERA! 

J · . · c Den svenska talfilmen 

~..,..,~-~~~-~--WWW'IJ "NÄR ROSORNA Sll UT" 
N o t is er och nyhetsmeddelanden Sätt edra sparpängar i verksamhet 

.om vad som händer och sker bland med 6 pct. vinst i "preferred certifi-i 
landsmännen uppskattas av oss och cates" i Bratrud Mortgage & Realty 1 

införas beredvi Il i gt i dessa spalter. Corporation, 954 Comn1erce St. ,. 
På grund av förekommen anledning ~- . 
önska ·vi upplysa att det naturligt- ·· * ~· 
vis sker kostnadsfritt och med vårt 
tack. Skriv särskilt namn och adres· 
ser tydligt, ty felaktig uppgift är 
'Värre än ingen sädan.-Red. 

Mrs. Hans Hanson firade 

förevisas 

LöRDAGSKVÄLLEN DEN 9 MAJ KLOCKAN 11 

för sista gången i Tacoma å 

Hamrick's 
BLUE MOUSE TEATER 

En ypperlig prestation! Tag tillfället i akt! 
söncla.ss si l1 ()2 :a födel5eclag i 
sonens, lVI r. /\. Hansons hem. 
2625 .'.i)u. Oakes strcct. l\frs. Han-

Anta-trafiken i söndags, soni 
\'ar en hiirlig, :cio111111arlik1;ande 
v:°trdag, var stor och livlig samt 
märkligt ocb undantagsvis fri 
fråu seriösa olyckor. Den mest 
allvarsamma inrapporterad var • 
en anto-krasch pi\ hörnet av Jef- ~I om att institutionen var på obe-

Fnn korn till Amerika 1882 och ferson ocb Tacoma avenue, i vi!- V I.. ~-@ C sti1ncl. Enligt juryns rapport 
till Tacoma J 908. I betraktande ken David .Pcterson vi;l Faw- et: ·~ I ~ ~l.~)pgår forsnillningarne till unge-
~\' den höga i'ildern är hon fort- cett avenue tillfogades svara bles- . ( 1.~tr $1,000,000 under tolv års tid. 
farande l:ry och intre5seracl av syrer ~. hnvndet och på armarne. att Ni !'an skaffa .. Er en ga.ran- ~ Aven rapporteras att Lindens 
allt ';0111 händer och sker i vår Han forcles till Br!clgc Clinic, där t~r'.td .ml~omst for hela livet: f r~cliobetjäuing till ett värde av 
111odcr!1a tid. Hjärtliga lyck- han fortfarande nrclas. ;,1<1 1 N'.. natt SO, 55. 60 eller 6J c $::i,747 kostnadsfritt ställdes till 
.Ö.nskningar fram bnros av släi.;- * * * ars grans en? ~ guvernör Hart'.eys förfogande 

trn~ar '.K'l.1 vån;:er till den vörda- - .~~-gel~d~n .. ation.. ~ven ska 1. uth. Ja vei: ! nder valk~n~p~.l:J_en. Summan in-
<le aldnngen p11 fodelsedagen. k:rtl"tn 1hagkoms pa ett vackert 9 ( betaltes '\1sseil1gen, men blev 

* * * sätt av förre provisorn i N. P. hur det kan arrangeras. Låt ~ återbetald ur associationens me-

Scandinavian Fraternity logen hospitalets apotek N. A. Lund- oss talas vid om saken. del till statsboktryckaren J ay 

Harmony höll i tisdags kväll ett quist, som avled den 30 april å I !lE Thomas. Alla de anklagade hava 
talri.kt bes·<.:.:ikt {)Ch ~11y~ket in-1 svenska i'd.derclornshemmet. i Se- f tt n-1,. !:Z ~ s.·~ällts t~nde.~·. $5.;xio boi·gen var-
tressant mote. Av viktigare sa- attle. I sitt testamente donera- ~ U t:.;.-;. clera, .och ratteg.ingen mot dem 
,ker som behandlades kan nämnas, de han nämligen till församlin- i~ skall mleclas omedelbart. 
:arrangemang för Fraternity lo- gen $3,000 med uttrycklig önskan j~ Martin Carlson * * * 
gerna.c; gemensamma stora pic- om att summan skulle användas[» 

nic i. Vasa Park vi;! I_"ak: Sam-/ för inki~p av en mod.ern. orgel. · ~ 
Frälsningsarmen, 1114 So. 12th Representant for 

ma:msh de'.1 l~de Jtmi'.. cla man 1 L~111<Jrit:1~t levde hela sitt liv ~~n- I JETNA LIFE INS CO 
enligt berakn111gar vantar en 1 sl,a solitart. och hade blott fa Jl1- ~ · 

1 1 

samling av mellan 7- och 8,000 tima vänner. Han var ogift och ) All form~ of lnsurance 

skandinaver. Bland attraktioner- hade inga kända släktingar var- : Ma1n 9916 

street. Förliden fredag kväll 
hölls en mycket trevlig national
fest inför en fulltalig publik. Ett 
storslaget program utfördes, vil
ket belönades rne<l livliga appL'i
der. Tack till alla som hjälpte 

till östern, beräknas det att dess I till att göra det så ,·ällyckat. _ 

IS HEREI 

$2e50 

3for$7 
A marvelous new POPLIN Shirt for Spring 

ARROW SANFORIZED-SHRUNK 

GUARANTEED FOR PERMANENT FIT 

Stylish colors-blue oTav tan and green with 
• ' 15 .I ' ' ' 

attractive hair-line stripes-each with a perfect 
Arrow Oollar attached 

hos 

Dickson Bros. o. 
1134 Pacific A ve. 

5 

na i sammanhang med utflykten ken här eller i Sverige. Han 
blir b.)l"tgivandet av en Ford au- var på sidolinjen son till en f. 
tomobil. Numrerade biljetter äro cl. landshövding i Halmstad. L. 
t"edan utsläppta till försäljning, hade ingen vidare religiös lägg
och någon av deltagarne i festen ning, men han uppskattade de 

prestationer komma att åhöras L~rdag kväll kl. 8 hålles syför- . . 
av mer än 100,000 personer. Slut- enmgens försäljning. Ett stort lemmarna 1 Sjundedags "Elect • c 
målet för resan blir Toledo, O., antal präktiga handarbeten och Church of Israel" ärva hela för

dylikt kommer att säljas. Kaffe mögenheten, uppskattad till 100,
kommer att serYeras. Försäljnin- 000 dollar~, som efte_rlämnacles av 
gen börjar med ett kort proc sektens ttftare Damel Sult, som 
gram av sång och musik. Gåvor avled i Seattle för ett år sedan. 
till försäljningen mottagas med Han kallade sig "Disciple of Je

CHEVROLET c 
Köp Eder nya Chevrolet frän ~ 

Jack Sandell C 

Donoghue Chevrolet, Inc. : 
9th och So. K Main 3390 J 
~~~~---~~~~~-~. 

blir elen lycklige ägaren till en vänskapspro\T som kyrkomedlem- men elen förnämsta konserten 
11y Ford. Logens nybildade marne visade genom besök och skall givas i Chicago, där In
sångkör underhöll med några vård under den l~mga tid, nära ternational Luther League, som 
nummer under aftonens lopp. två år, som han låg delvis förla- inbjudit kören, kommer att hålla 
Prestationen mottogs med all- mad och sjuklig i fllclenlomshem- f1rskonvent. Kören, som vunnit 
män tillfredsställelse och upp- met. myck(':t beröm för sina röstresur

tacksamhet. Vi inbjuda alla vå-. hovah" och lärde att hans anhän-1 ~~ 
ra vänner till att deita<Ya i denna I gare, om troende, aldrig skulle 

Vi äro beredda att giva betjäning 
såväl dag som natt. 

muntrande lovord. En debatt I * * * ser och god samsjungning, räk
nar 40 medlemmar under dirige
ring av Joseph Edwards. Im
pressario är Victor Elvestri)m. 

0 I 1·· 0 1 . ansträngning för att stärka vår · c o. a dat sm tro och lära dog TUELL FUNERAL HOME 11ölls över ämnet "Bör ålder- En flygande tripp till Spokane 
<loms1Jcnsiun införas i staten 1 företog lVfayor Tennent i tisclao·s ,.., ' ... b 

kassa. övriga möten hållas som han. Han hade samlat en skara 
vanligt. av åt~killi~a hun~ra "troende" ~ 2215 Sixth Ave. Main 580 

* * * 
vVashington ?" Den mycket in- i ett Bennet · Air Line plan för 
tressanta disknssionen slutade att deltaga i festprogrammet un
rnecl seger for pensionsidcn. Bl. der "aviatik-clag·en" chlrstädes. j Knights Templar orden i sta
talarne märkas Eclw. Johnson, J. Han tog luften i Tacoma tidigt ten vVashington har hållit sitt 
Swanes, J. Lundström och A. V. på förmiddagen, lunchade och ~4cle årliga konvent med parader 
Johnson. I:':fter programmets slut höll tal vid rnidclagsticlen i Spo- och ;;tora fastligheter härstädes 
fick man njuta av den kära kaf- kane och återkom fram på efter- mlimLtg och tisdag denna vecka. 
fetåren me<l tillbehör under ge- middagen. I sitt tal angrep Ten- Cirka två tusen riddare frlin 27 
rnytligt samkviim. nent ganska skarpt gnvernör olika ordenskapitel deltogo i mö-

* * * I-Iartley, och blamerande denne tena. Paraderna togo sig syn-
Äkta danskt smör och kärnmjölk för elen stora skatteförhöjningen I nerlin·en ståtlio-t ut och cle mar-

Crystal Creamery, Crystal Palace Pub . . ., .. ·f.. . . . 1 . 
0 0 

. 
lie Market, 11th & Marlrnt. 1. s:,tt_e_n, _01 utsp,.tdr:e han att __ gu-1 schera1:.cles \'ackra u111former n:ecl 

* * * v ei n01 en icke blir atervald nasta plym kladda hattar, dekorativa 
Hedrad av arbetskamrater. - i'1r. l politiska kretsar glunkas svärd och andra prydnader åskå

N els Olson, 1216 So. 38th street, det om att Tennent själv har as- dacles med beundran av stora 
som efter nyligen fyllda 70 år pirationer på att intaga gnver- folkskaror. 
härom dagen clrog sig tillbaka ur nörsstolen. * * * 
tjänstgöring efter 36 i'lrs arbete * * * Stämda prohibitionsagenter. -
för Northern Pacific bolaget, En rätt bitter dispyt har utbru- Tre boningshus och flera uthus 
blev av kamrater och närmaste tit mellan county commissioners förstördes i fredags av en elds
överordnade hedrad med en sum- George Meath och Lester Kel ly.· våda, som även sprei:I sig över en 
ma pängar i guld och en vacker De be~kylla varandra för att ha- 300 acres skogstrakt i Allyn
plånbok. I torsdags middag va anställt en onödigt stor ar- Vaughn distriktet. Lanclägarne 
samlades arbetskamraterna i lo- betstsyrka i verkstaden vid Lake- hava stämt två Seattle prohibi
komotivstallarne och Chief Clerk view: där countyets vägattiralj tionsagenter med fordran på $15,
Harris överlämnade presenten å repareras, faktiskt större än som 000 i skadeersättning. Agenter
kamraternas vägnar samtidigt behövs, pi'lstås det. Följden är na hade satt eld på en övergiven 
med ett vackert tal, vari han for- att utgifterna under årets första koja inne i skogen, i vilken de 
säkrade Mr. Olson om kamrater- tre månader stigit till $2,266 me- upptäckt ett väl utrustat lönn
pas vänskap och aktning. Mr. ra än under samma tid förlidet bränneri, till vilket de ej funno 
Olson började arbetet i bolagets ~tr. Dispyten fortgår ännu, me- någon ägare. Kojan med dess 
tjänst 1885 som brobyggare. Se- dan de skattebärande få betala innehåll brann upp, och agenter-
nare befordrades han till vagns- fiolerna. na lämnade platsen utan att bry 
1·eparatör och de sista åren i * * * sig om att elden, underblåst av 
1:jänsten var han sysselsatt med County commissioner Carl Ost- en häftig vind hastigt spred sig 
1okomotivreparationer. 0 l s ons l'.1nd har framkommit med ett över elen närliggande bygden. 
söner följa i faderns fotspår, den förslag, som avser att förflytta Nyvalde kongressman Horr för
äldre, Oscar, är förman i vagns- de kroniska patienterna i county klarar att han inför vederböran
reparationsverkstaden och Edwin hospitalet till county farmen. de ·.m)•ndio-heter i W ashin<Yton b b ' 

är brobyggare i bolagets tjänst. Han säger att kostnaden för de- D. C. skall beivra agenternas 
* * * ras underhåll å farmen är 60c tilltag och påyrka deras abske-

Ändrade banktimmar. Tacoma om dagen, då den däremot i hos- clande. 

* * * 

* * * 
Holmgrens C o r r ective Shoe 

Shop är firmanamnet under vil
ket vår landsman l\1r. Axel 
Hohngren bedriver sin affär i 
den nyligen helt omdanade loka
len i 205 So. 11 th street. Det 
nya5te nytt i maskineri och be
kvämlighet för kunderna är att 
finna därstädes, och Mr. Holm-
gren är att gratulera som en fö
retagsam och framsynt affärs
man. Förutom reparationsverk
staden finnes där också ett lager 
av särdeles praktiska skodon. 
Titta in hos Holmgren, när Ni 
är nere i staden. Det skall löna 
sig. 

* * * 
Gasolin-skattens förhöjning till 

Se per gallon har stadfästs av 
högsta domstolen. vVashington 
Automobile Club hade inglitt 
med petition till domstolen om 
upphävande av lagbeslutet, som 
trädde i kraft elen 1 april. Skat
ten med den extra 2c avgiften 
inbragte under april månad 876,-
000 dollars, vilket är en tillök
ning av ungefär 232,000 dollars 
Över samma månad i fjol då 3c 
skatten var gällande. 

* * * 
Anklagad för dråp står Roy 

Smith från Tacoma denna vecka 
till rätta inför domstolen i Olym
pia. Han anklagas för att hava 
varit vållande till skolrektorns i 
Lacy professor vV. G. .Millers 
död, i en autokrasch nära Olym
pia för några veckor sedan. Olyc
kan förorsakades <lära v att S. 

ornknng sig, av vilka ett betyd-~-~..
ligt antal voro skandinaver, och ~--

uppfö'.-.:le e. n ~·anska kostb.ar ~ SEAMONS FLOWER 
gudst.ianstlokal 1 Seattle. Han r 
testamenterade allt till sekten att i SHOP C 

fördelas mellan dess medlemmar. ) C 

Kort efter hans död kornmo des- ~ 255 South llth Street : 
sa i förskräckligt gTäl med var-~ ............... """"~ 

L ~~ ... 

andra. och församlingen upplös-1 ~ ------------~ 
te:s. "Rev." Sult hade två brors- ~ DR. WM. SMITH 
dottrar, som voro hans lagenliga I~ Tandläkare 

Parkland, Wash. . 
,,, Telefon Madison 145-R-2 ~ 

arvingar och ville ha testamen
tat upphäft. De vunno rättegån
gen i Seattle domstolen, men nu 
Ilar högsta domstolen ändrat ut
slaget, så att de få ingenting 
utan :iilt till~~l.ler "Jehovas" ~tri-1' Ed Sproule~ _Butter Store 
dande efterfolJare, som troligen ~ 1146 Pac1f1c Avenue 

komma att slåss om rovet till 
clöddagar. 

* * * 
För återkallande av mayorn 

Seattle, Frank Edwa.rds, pågår 
en livlig kamp.anj därstädes. Han 
har "försyndat" sig huvudsakli
gen genom att avsätta superin
tendenten i light departementet 

Smör, Ost och Delika-
tessvaror. 

·--~~~-.....-~ 
i1a11111ri:o~rot111ua m :n:illiilmi 'TC' m 

• 

I YBLLO~V CABS 
Also 

AMDULANCE, INVALID COACH. 
Baggage Checked from Home 

to Destination, 

SPECIAL PARTIES ANYWHERE 

For Your Convenience 
Phone 

MAIN43 

J. Ross, som eljest åtnjöt stor 
popularitet. På återkallelse lis
torna äro redan cirka 30,000, mer 
än nog många namn tecknade ; . 
men många av Edwards vänner 1

1

1 
hava ingått till domstolen med 11 

begärg,n om att staclsmyndighe
terna på laglig grund förhindras 
att vidtaga åtgärder för hållande 
av nytt mayorsval, enär det icke 
i stadskassan finnes någon fond 
fi.ir ändamålet. 

* * * 
Genom hängning berövade sig 

J. R. Jacobson !i vet i torsLlags 
natt i sitt hem vid East K st. 

I ·- ---

I LOVELAND DAIRY 

1 ~ Main 1910 
~ 

J 1 Milk, Oream, Buttermilk 
I 1 Fresh Eggs 1 , ____ 

--------
GEO. J. WEJLER 

SKRÄDDARE 
bankerna hava från och med den pitalet är nära $2. Men för cle-
1 maj börjat att tillämpa dags- ras härbergerande å farmen må
Jjus besparingsmetoclen. De kom- ste en tillbyggnad kostande 
rna härefter under veckodagarne $25,000 uppföras därstädes. 

Åklagade ba.nktjänstemän. Ef- med sin lastbil påkörcle prof. Han hade varit sjuk och under lnsättning av nytt foder i damers 
kappor och herrars rockar 

tt .. kl 9 f h .. * * * a oppnas · . · . m. oc stan-
gas klä 2 e. m. samt om lörda- Två unga svenskättlingar sko-
garne att hållas öppna från kl. la innehava huvudrollerna i tea-
9 till kl. 12. Anordningen kom- terpjäsen "A Tailor-Made Man," 
mer att O'älla till augusti månads som gives fredag och lördag av 

b • 
sl11t. se111or klassen i Stadium hög-

* * * skolan. De nya stjärnorna på 
Industriellt har Taeoma under det sceniska firmamentet äro 

senaste decenniet 1920--30 gjort \;villiam Hanson, som innehar 
.större framsteg än någon annan elen ledande manliga rollen och 
stad i \;vashington. Värdet på Virginia Hedberg, dotter till Mr. 
<less produkter steg under de tio och Ivi:rs. John Hed berg, den le
åren från $37,000,000 till $76,- clande kvinliga. 
000,000. Tillökningen beror i vä- * * * 
sentlig grad på uppsvinget 1 den Urnfor kons er t-turnen som 
jämförelsevis nya industrien, sul-1 planeras av Pacific Lu;heran 
fit och pappers.rmas.sd:illverkning. Colleges kör stundande sommar 

ter nära tre veckors förhör och Millers auto. läkarevård några veckors tid. 
undersökning har grand juryn * * * Han var anställd som vaktman i 
väckt anklagelse för tjuveri och En 20-årig träta ändades i sön- St. Paul sågverket. Efterlevan-
försnillning mot fyra banktjän- dags med mord, då W. Everett, de närmaste äro hustrun och två 
stemän och en statsämbetsman i superintendent för South Bend söner. 
samband med fallisementet av Light & Water Co. blev ihjäl- ,_,...,.....,.,.,..........,......,,_.,.T..,h ... e"""""""""'""" ..... ....,, 
Puget Sound Savings & Loan skjuten av 67-årige Joseph Aydt 
Association i Seattle. De an- i en biljardsal i South Bend. De 
klagade äro associationens förre hade i alla dessa år tvistat om 
presidenter Adolph Linden och en räkning som elen ene pt1stocl 
E. W. Campbell, dess n. v. pre- den andre vara skyldig. Då de 
siclent W. D. Connor, dess förrej möttes i biljardsalen urartade 
sekreterare Carl G. N etson samt ,g-rälet till slagsmål, och Ayclt 
statens bank supervisor W. L. framdrog sin revolver och av
Nicely. Den senare är anklagad sköt det dödande skottet. 
för försumlighet i sin ämbetsut- * * * 
övning, i det han icke vidtagit 
ni1gra åtgärder för att skydda in
sättarne då han var underkunnig 

Kult-medlemmar få ärva. En
ligt utslag av högsta domstolen 
i Olyn'ipja få de individuella med-

SPRING CT.EAN!NG 
Let us do your Spring Cleaning. 
Unexceled Work and Prompt 
Service. Curtains, Drapes, Blan· 
kets, etc. All carefuly done. 

Proctor 140 
Daily Service. 2513 No. Proctor 

1220 So. K St. Main 5638 

I - CHEVROLET -
I Kjpp din nye Chevrolet fra 

I Jack Sandell 

Donoghue Chevrolet, Inc. 
9th og So. K st. Main 3390 

i I .. ..:'~?,~::!.!.0~-.- l 
l HAHRI§.~~" BROS l 

Gynna våra 

ANNONSÖRER! 
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GUSTAF .FRENSSEN 

'PU.GET SOUND POSTEN 

invalidens arm, att dämpa den själv på det klara med saken 
sinnesrörelse, som måhända el- är det icke ens nu. 
jest givit sig luft i ett fruktans- _Vem då, pappa? inföll Frau-
värt nervöst anfall. ke otåligt. 

- Gertrud, barn! stönade han,· Hon hade under hela dagen ic
vem i all världen skall jag d1t ke hämtat sig från sin förundran 
tro? över allting. 

Gertrud Knee flyttade sig åter _Unge Möller från Munkgår-

ja, jag behöver ju icke bry mig 
om honom. 

Gertrud såg leende på den 
unga flickan, som med upplyfta 
händer och med en tung suck 
ordnade sitt hå.r. 

Christian Möller har god 

'~,~",'~-'.-r'lw ..... .' 7 

vet, vars vita vägkammar lyste 
i månsken vid "Vita knäet," en 
man i klart solsken ; just en så~ 
dan man, som Gertrud Knee 
drömde om. Solbränd, med ljust 
hl1r och grå ögon, högväxt och 
stark, och i sin hand höll han ett 

(Forts.) - Voss nämnde för mig . . . bort med en tung suck. elen vill lära lantbruket hos oss. 
- Men vad gör du, barn? att du hade affärer med honom. - Vem du skall tro? - Blixt och dunder! 

smak, tänkte hon, och ho11 iir brev, som frun pä Munkgl1rclen 
intet barn längre. sl:rivir till honom. I brevet stod 

I korridoren hördes trötta, slä- mycket om lilla Franke och om 

- 0 · ... tl~n dumma knuten Jag - jag tycker rakt inte om Hon lade de hop knäppta häll..- Franke strök med ett raskt tag 
gick upp nu . honom! Inte det minsta! Far- d_er'.w på bordet och sade hög- tillbaka lockarna och slog kraf-

pancle steg. Frauke lyssnade. Christian och att de bilda hade 
- Fru Siemens, sade hon där- blivit stora och att Christian höll 

på, och arbetade vidare med sitt mycket av lilla Frai1ke och orn 
hår. --- Förr, innan du korn hit, gamle herr von Knee och om 
gick elen gamla själen varje afton Thorheeken och om Gertrud 
fram och tillbaka här i korrido- Knee och om hennes stolta 

- Franke . von ... Knee bror, jag måste ärligt tillstå, att tidligt: tigt i bordet. Den lille baronen 
ljuger! det förundrar mig . . . · - Dig själv, farbror! . hade blivit en smula blek och 

Ett ögo1~blicks _tystna~. . . 
0 

Inval~de1: såg nu på .. allvar för- _ .. ~1ärk'._e_ m~i:nen cl~n fruktans-1· kastade en hastig blick på Ger-
Frauke lagger sig trotsigt 1 s111 vanad 111 1 det upprorcla, unga varda fu1eb1 c1ebe for svaghet, trud. 

säng och drar täcket ända upp ansiktet. som låg i de sista orden? Det 
-över öronen. Men då hon snart - Du har sett honom? tycktes icke så, man såg blott 

- Men herr von Knee ! sade 
han hastigt, - efter allt vad jag 
vet, är elen unge mannen ... 

ren. 1:-J.on gick icke in i sitt rum, 
förriin pappa och Hinze gått till 
sängs. Och det räckte ofta än
da till klockan tolv. Och tänk 
dig detta i vinterkölden! Då 
hade hon ett gammalt hästtäcke 
över axlarna. Emellanåt satte 

skönhet och om gamla sorgliga 
historier . . . Vid läsningen blev 
den unge mannen iinnu allvar./ 
sammare än han redan var, och 
hans vita panna lade sig i djupa 
veck. 

"blir för var'.11, går hon till_ den I - Ja, farbror, rå och clruckei~ ! J' en plötslig f~1:vå1.1ii~g i ha_ns ö~~n. 
·:andra ytterligheten och ligger - Har du ... har du verkh- - Ja, Ge1 ti ml, l,unde jag SJ alv - Mannen?! utbrast Franke. 
'bar med hela överkroppen. 'gen sett det? övervaka allt! Men nu? Fängs-

- Om jag hade ljugit, - j ag z;; Det var sannerligen inte nå- lad vid rummet? 
En hare är han! Jag har ju ny
ligen berättat för er . . . helt 

:ar starkt betonat, - skulle jag got misstag, farbror! - Vet du, farbror, att taket 
icke kunna sova på hela natten. Von Knee lät huvudet sjunka på <len stora ladan är alldeles 

Gertruds röst var icke förma- och såg bekymrad framför sig; otätt, sönderslitet av stormen 
nande. utan kom liksom från därpå sade han sakta och tviv- förra hösten? 

nyligen! 
- Nå, om jag än icke vill dö

ma så hårt som Franke, så vill 
jag dock påstå, att han ... som 
medlem av familjen just icke 
passar här. Sonen till en värds-

hon sig på en stol, som stod i 
närheten av min dörr. När IIin
ze var i staden, kunde hon sitta 
där ända fram emot morgonen, 

"Greve Hans' sondotter på 
herrgården, och hon liknar Trude 
Groode ?" 

djupet av ett gott samvete. !ande: - Jag tror, att jag anvisat 
Hinze en summa. Jag tror mig 
ocksä hava sett räkningarna ... 

då han kom hem. 

Och för hans själs ögon upp
döko alla de gamla platserna 
från barndomens dagar ; .. "Vi
ta knäet" med sina gula sand
väggar, marsklan<let med sina 
viilkiinda, gröna stigar, havet vid 
hemmets kust med sitt brus. Och 

Franke von Knee tänker ener- - Jag har icke velat tro det. 
- Men varför dä? sade Ger-·giskt. Hon tänker för sig själv: - Icke velat tro gamle V oss 

Han häjdade sig, och nu -
verkligen flög det icke en brän
nande rodnad över hans bleka 
drag ... 

husvärd . . . I 
. trud beklämd. ·cln kan sova mycket bra. 0 ja! heller? - Vilken skola har ni besökt, 

·men ... hm! 
Hon är alls icke trött ännu ... 

Och s[1 det att slnta fred' Ingen
iiug är skönare! Det är icke för 
lögnens skull! Hon kastar ener
giskt täcket av sig och trevar 
sig fram till den andra sängen. 

- Är du vaken, Trude? 
-Vad vill du? 
- Jag skar av knuten med kni-

-ven. 
- Du har ljugit! 
Det ljöd mycket allvarsamt 

0ch skar. den lilla djupt i det 
veka hjärtat. Hon satte sig på 
sängkanten, böjde sig över den 
'liggande och gjorde bot under 
stormande ömhetsbctygelser. 

Åter skickad tili sängs, gjorde 
det henne dock en smula ont, att 
bon alltid skulle vara den, som 
:hade orätt: 

-Trude, sover du? 
-Nej. 
- Men han iir ändå vacker.! 
- Gärna för mig! Men Frau-

'.ke von Knec får aldrig kyssa ho
lll0111 mera. · Slut! 

- Skolmästare? 

-Ah, han har ju en gi'mg för 
.alla motvilja mot Thorbeeken. 
Gamla fördomar han ärvt av mo

dern, tror jag. 
Gertrud skakade på huvudet. 
- Du misstager dig, farbror! 

V oss har rätt, när han säger, att 
Thorbecken ser ut som det onda 
samvetet. 

-Voss är intagen av fördo
mar mot honom. 

. - Voss står på ditt bästa, far
bror. Kort sagt, han är rädd, att 
Thorbeeken och Hinze bedraga 

- Jag har icke sett n11got 
kvitto; man kan ju icke visa sig 
så misstänksam. 

herr baron? frågade 
röst. 

- Kadettskolan, det 

I - Jag vet det icke; hon sade, 
en ugn I I k I . k f .. .. att 1on ·unr e 1c c sova, orran 

I. .
1 
allt var lugnt. Jag har förr bett 

,an 111 f l "[J" • h 1.. . ar Jror .1111ze ga oc agga sig 
nog lätt räkna ut. 

.. tidigare, men det gör han icke. 
- Den unge Moller, sade Ger- G t I t · 1 cl ·cl " er ruc sa ·te sto- Jre v1 

0 h t d H . .. trad - har genomo-att alla klas- • .. "' 
- c ve u .• att 111ze annu ' . c •• "'.. Frauke pa sangkanten och sade, 

· I J .• • k f" serna v tel ett hogre laroverk. Han . ' . 1c <e agt ett stl a 1 ors or att .. · .. • 1 det hon lade sm arm om den 
f ? tall rengi"orda? lamnade skolan for tre ar sedan . 1 . .. 

d s ' arna · . .. · vita gesta ten 1 sangen: 
u 1,-11e 1 ·· ·.cl ri"cl si" med utmarkta. betyg och kunrle 'l\f' .. 1.11 - 1~ k .. von .,._ e JorJ<1 e v a . g . . _ . . - ' 1n sota, 1 a <ratt e, sag 

under blicken från de djupt all- bit student. vilk:n dag han ville' icke längre farbror Hinze ! 

över den gamla herrgården lyste 
månen, som så ofta i hans barn
dom. Och sondottern till greve 
Hans, hur såg hon ut? Ja, .vac
ker måste hon vara, stor och 
stark, med ögon, som lyste av 
kärlek och hänförelse! 

VI. a I. fl' ,k0·· Olletl men han vill bit lanthrnkare . . . J .. Il cl d .11 y r 1ga 1c g. . • - ag gor a t va u v1 . 
F Il t I h .. f 1 . Och hans mor? Men angaencle 1 .. .. . N .. , h cl f.. It - o c a ar arom, ar)!Or, . · ... sko mastare, nar du är rar. Jag as.a morgon a e orva aren 

I .. . . ..,~ denna kvmna kan fa1·bror s3alv . . · . 1 t'd" b · · · t"II t c u ar i var mans mun ... w1an . . .. • . har JU lovat dig, att 0111 du 1 1 ec an 1 1gt eg1v1t stg 1. s a-
talar i hela trakten om elen Knee- uttala sig, I forgar sade han till f"" . . "Il . . f den 

· . f l\~··ii . 1 I I morgon or pappa tJ 1 umen, s,1 . 
.. .. I I tl11 sha"' ll111"11cre11' mig, att ru tO er I ie a 1ans l .. k . 1· . .. l···I k 11 . I . f vacktes för fors ta s rn an · 1• · "' ' · .. • s rnn ·er Jag c 10- Hmze. Jag ar - an s ·u e orc na nagra a -

• ., • • . " umgangeskrets ansags som en .. "' .. • f=· , d . • . . 

dig. 
Invaliden 

gangen pa langa ar ur s111 elva- Ater kom en flammande rocl- ... .1. trott,. sade hon darpn. och lade <1rer, sa e heir von Knee till 
I . ·· I l 11 I iamlt 'e. · i · .. · G t cl . cl t I f .. l"" t 0 

la. Ju starkare och eftertryck- nac av smnesrore se oc 1 ) ygse . · . . ,.. sig nec, - Jag glacler mig rys- ,,er ru , 1 e rnn or age sag 
· ·· 1 k f o 1 J k · · k ... 1 f - Ni ty,ckes mtressera er ror 1. k o 1 I ]' 1· t · 1 t"ll ligare formync ars ·apet ran c en - ag ·an JU 1c ·e SJa v se e - igt myc ·et at morgonc agen. nec. - ro 1g vis reser ian 1 

andra sidan varit, ju mera stred ter, ... bedraga en sjuk! . . . den unge ~na:rnei:. 
0

, 
0 

Vad skall pappa ha för en rock Hamburg och återvänder först i 
· I l ···1 N· 0 t ··I .· 1· t · -Det vill iao- 1ntc j)asta sade •. ? rcr 1 . • . ·· .. hans ms 1.llnrac e SJa emot att ·ago rorc e sig c JUP · nere 1 , . . '." ' . pa sig. .1an rnr mgen, pa sm ove1 m01gon . 

.. ' • · 1 " I ... t t I cl 1~ cl Gertrucl hka-1lt1gt - men Jag I .. "d cl f"" . At t" l .. t 'tt . Il va01cas. i\ ena sir an sa oman- 1Jar ·a , som .;om en aga, mo - · b . ·· • •. •.. 10) en, som var mo ern or t10 1gus 1so en go si gy ene 
Jig och förtroendefull, kände han lösa rösten att darra. Ögonen anser hoi~om 1 all~ handelser tor år sedan, och någon mössa har sken över elen gamla herrgården 

. I · I ·· · 1 d 1 I · cl I . 0 en ano-enam och bildad uno- man 1 ll · k . · I 1 ·· . 1 t . ·· I . I å andra s1can en viss Jojese att un er cen svarta )111 en sago ' ".: .. .. . "' • 1an he er 1c-e, och iag vet 1c.;e, oc1 ove1ces01a poppaina oc1 
vara misstrogen, ja, uppbru- med en rörande bön om hjälp in som val ar vare! att bh u~~ta- om han har några stövlar. Där fyllde parkdälden med varm 
sancle. i de klara flickögonen. I dessa gen som medlem av famtl3en. ser man . . . glans. Det var så lugnt, att ic-

I hans ögon flammade vreden ögon lästes i detta ögonblick en Frågan blir s~lecles, om d:t, far- ---·Att Franke von Knee bör- ke ett blad rörde sig på bokarna, 

Det ljöd haivt som 

upp, men blott för ett ögonblick. varm önskan: b;or, anser d~.g bor~ avsla eller jar att bli förståndig. Till slut icke c:n gren på granarna, blott 
Då han blickade in i de klara - Farbror ... dn vet, att jag bifalla fru Mollers ons~:an .• Att blir jag helt stolt Ö\'er mitt I rönnarnas solfjädrar fläktade lätt 

sömnen. I tiu-on som bönfallande och med ännu icke varit i ruinen. elen unge mannen kan !ara nagot barn! I i den varma luften. 
bäva~ vilade i hans, kunde han - Varför. barn? i lanthushållning och bokföring - Barnet är mycket snällt, En timme senare lade Gert.rud 

V. I icke bli ond på elen unga flickan. . - Jag vill tala om det för dig. på detta stora gods, är klart! Trude, du har på dessa åtta da- sin arm i farbroderns, som till-
Under flera dagar kände sig Han kastade därför sin vrede på Emedan jag blott vill g~ dit på Vid serveringsborclet prasslade gar blivit helt moderlig. Jag sam:nans med henne och Franke 

11err von Knee sämre än vanligt; den gamle tjänaren. ett villkor! Att· du går med tidningen i elen gamle tjänarens kan egentligen icke tänka mig, stod framför ingången till huset. 
man såg p;'1 hans ögon, att hans - Gamle VÖss har skrämt dig, ,mig, det är din riddarplikt. Du hand, han drog de buskiga ögnn- att någon kan förälska sig i dig, Voss stod bakoin dem. Han ha
påstående, att nätterna voro oro- har gjort dig ängslig, barn! är den siste Knee. Du måste 'vi- brynen högt upp, och ett högst kanske Christian Möller, han är de tagit på sig sin bästa rock 
liga, var sant. G~rtrucl beslöt -Är gamle Voss en person, sa mig min fäderneborg · · . el- egendomligt uttryck visade sig si': faderlig mot mig. Välan, jag och bar sin herres kappa på ar
·ainder dessa omständig·heter att som lätt sl~rämmes, farbror. har jest vill jag över huvud taget ic- på hans ansikte. kommer i goda händer. När så men, Han höll huvudet upprätt 
·uppskjuta sin planlagda storm- han visat det vid Mars la Tour? ke se den. Gör det, farbror! - Vill ni åtminstone icke frå- därtill kommer farfar Marx, så och läpparna fast sammanpressa-
·ning mot farbrodern. Under ti- Har han icke troget tjänat dig i Hon sträckte ut handen. ga Thorbeeken först? skall det väl förslå! När allt de, men hans ögon voro fulla av 
.den iakttoo- hon och försökte att trettio år? Har Voss på någ·ot Då glömde invaliden sin svag- -Tror ni det? sade invaliden kommer omkrinrY, blir Franke glänsande tårar. 
få en klar ~nblick i dessa in veck- sätt fördel av att göra. Thorbee- het, sina sär och elen håftiga osäkert. von Knee ett 1~önsterbarn. Herr von Knee, som var tvun-
·iade förhållanden. På tredje da- ken misstänkt? . . . Ser du, smärta han nyss känt. - Det tror 3·ao- icke farbror! Hon blev åter helt munter och gen att bekläda hela pannan än-

. • ö ' 

·gen hade herr von Knees hefin- farbror . . . När e_n Knce ennrats om sm Ty när allt kommer omkring, så satte sig upp i sängen. da ned till ögonbrynen med si-
·nande betydligt förbättrats; han Hon ryckte sin stol närmare riddarplikt, då hade han al tid va- ;fr det ju du och icke Thnrbce- - V ct du, Trude, jag gläder den bindeln, böjde det grå, kort
:såg vid frukosten bättre ut än bordet och lade milt sin hand på rit redo, d_r1 hade ögm;en lyst, då I ken, som skal hava med elen un- mig so ofantligt åt morgonda- klippta huvudet n[1got bakåt un
nan gjort på länge och hälsade invalidens arm. hade han 1c~e ~ktat hv och lem, ge mannen att göra! För öv- gen. Pappa kanske åter frisk. dcr sin omedvetna stravan att 
sa.rskilt vänligt på Gertrud. Då -Thorbeeken har förolämpat gods och pannm~ar. rigt vill jag p?1peka ännu en si- pappa i ruinallen? Hos tant få lmrt detta hinder för en vid-· 
.hon frågade efter Frauke, berät- mig . . . Ett vackert, vmnande leende da av saken - på vilken jag liv- Möller på Munkgårclen? I Ber- sträcktare utsikt. När han he~ 
·tade ha-n, att hon redan tidigt - Har han det, barn? lekte kring elen fårade mum1en. Jigt beklagar, att herrarne icke lin? Med oss i Italien? traktade föremi\.len i sin närhet, 
·på morgonen med Hinze ridit ut Det ljöd vekt och sorgset. Gertrud kunde vara stolt over alls tänkt. - Sluta upp, Franke! såg han ut som. en, som på av-
·på ängen, där ungkreaturen beta- Gertrud berättade tilldragelsen elen verkan hennes ord fram- Hennes ögon logo skälmskt. - I morgon blir det roligt! stånd söker tydligt iakttaga nå-
,,rle_ på ~.:runkgårclen. bragt. Så hade herr von Knee - Franke spjärnar visserligen I morgon skola vi visa dig, var- got, som är långt borta vid ho-

.De sutto en lång stund mitt - Jag skall ställa honom till icke lett på åratal. Med detta emot, sade hon skämtsamt, - för du heter sandgrevinnan, och risonten. Han var klädd i en 
•emot varandra, under det att ansvar, barn, \'ar Övertygad om solig~ drag kring mun~en. hade men det gör jag inte. Om du Voss skall berätta för dig om mörk dräkt, vars snitt var myc
samtalet gick gan~lrn rögt. Ger- det! han 1 forna ~agar vunmt sm un- _vill ställa om, att vi få en ung Tntde Groocle och hennes linne- ket gammalmodigt; hans. ansikte 
trud kände sig djupt betryckt. - Det har jag redan sjiilv ga makas hJarta. man i huset, så skulle verkligen klädning. var blekt av sinnesrörelse; kring 
Om hon hittills. icke haft mod gjort, farbror. Jag brukar göra - Niir en vacker ung dam och vårt liv bli bra mycket behagli- - Du halvsover, Frauke. munnen ryckte clef; som när ett 

.•:at tala öppet med sin farbror, s1t, Även Voss tillrättavisade därtill ~en si~_ta grevin~an Knee gare. - Vi h~va klädningen ännu, barn vill värja sig mot att ut-
·Så måste denna Fraukes ensam- honom betänkligt. Han var av- begär nddart3anst av mig, gamle D· I u "I f .. _ fastän Trude Groodc är död för brista i gråt. . . . • " . .11 en gam e v oss sma og or 
·ma morgonridt med den ~:ivole gjor~ icke vuxen oss. .1~vahc'.,. cla

1 
star iag h hennes nöjt över sin tidning; Franke över fem hundra år sedan . . . . Så gingo de långsamt under 

mannen öppna hennes l~p~ar. Darefter fm_1derade hon, h~r disposition' . . drog på munnen. iden hänger i skåpet. tystnad genom den höga, präk-
·Hennes hjä1·ta klappade. haftigt. hon sk~1llc boria att uttrycka srn Han lade s_'.n magra hand 1 Herr von Knee tog fasta på Därpå somnade hon. tiga allen i riktning mot marsk-
·Om hon nu än med visst f~g I tankegang. . . .. hem~es, som ra~ktes h~nom. , denna sista vändning. Gertrud Knee sov ännu icke I landet. 
kunde ha rätt att bekymra sig - Jag skulle Y!IJa saga, far- Da s.prang det vackra barnet .. , . . . på läno-e: "Vad var det den !il- Snart höi'de sig· framför. dem 

• 0 .. h · · r· r ·· 1 - N1 maste medo-1va Hmze "' 
·0111 Fr:iuke, fick hon därför blan- bror, att iag mahancla kunde ha- upp, oc 1 sin g ac Je. over c en . · . "' '" . .. ' la sade? Hon kan icke tänka en hög, grå mur, som gick tv.års . 

· · · ff" 1 . f"" J 'tt cl 0 vunna glänsande segern s·itte att damernas mtresse rnaste fal- . · ,Ji! sH; 1 s111 farbrors rent a ars- va orsac att vara or )J ra pa · '. · _ ' 
0
·' • , 1 , sig, att nftgon kan bli kär 1 1111g? över vägen. Fordom hade här 

·mässiga angelägenheter? Ta, än Thorbeeken, men vad har Hinze hon sig bredvid von Knee pa sof- la ~~s aget. Vem vill hava mig? Vem skall en hög, romersk portal bildat in-
. •· · J ·· · · t · ? M I f · fan Jade sitt blonda huvud mot hmze steo- upp bnllersarnt. " . . ·mer. hade hon ratt att s cramma g3or mig· .en 1an · · · .ai- ' , ' .. . ' .. ."" . en gitng älska mig? tänkte hon. gangen, man såg tydligt dess 

upp sin farbror ur det lugn, i bror, han · . · ljuger, ja, farbror! hans axel_och_!)orpde med skalm- - .. N~turl!gtvis, sade han. "Det måste vara vara en stfttlig form, senare, sannolikt först i 
vilket han tycktes befinna sig sr1 Han ljuger dig rakt upp i ansik- s:rn, fuktiga. ogon ;ala om fram- Da~·pa ~!orcle ha.~ en stum man, mycket bestämd, mycket detta [1rhundrade, hade de tunga 
väl? Hon si'1g med osäkra blic· tet · · · Allt vad han säg·:r är tiden, om sma sm~t _och stora hng·nmg for borclsallskapet och manlig, och han mi1ste älska mig ekdörrarna blivit murkna och fal
·t:ar pi'1 den man, som satt där lögn. Varför har han vant så I planer ... Och, med mJu.~, varm lamnacle ~·ummet. högt. Han måste vara en man lit ihop. Nu var den ståtliga bå
·,:mitt emrit henne. tyst dessa dagar, och ~arför har h_and_ forde _ 110_n elen _drommancle 0-Se sa: sade Franke, - nu sådan som greve Hans, min far- gen reparerad med ett eländigt 

En hiiftig ångest hopsnönle allt vad han sagt v~nt s~ trå- s3ukl111gen in I :erkhgheten ... gar ha1~ till ~~orb~_eken, och nu far ... ljust hår, grä ögon. stark murverk av lera. Till vänster 
·"- ·t 110 J·a·· · rl J1eta !·1· ert? Emedan han icke vao-ade skulle Jag vi!Ja hora, hur han I I .. .. M .. " 1 1. uenncs s rupe, n '' n e ' "' · ' "' . oc 1 1ogvaxt. en var ar en sa- om (en stora porten var en 1-

0 • • • •• t·t 1· · f'· 1• 111i"o· som 11an bnt- Efter kvällsvarden - den gam- nedgör di()" inför Dora Thorbee- . ' . • .. .. I 1 ·tarar stiga upp I ogoncn. a · JUg,1 o ,.,, . . . "' · dan, '."lch hur skulle han komma ten mgtmgsrlorr nastan ro cl av 
Farl)!.01.1 J--aele go··ra fo··1• er I le V oss stoppade iust en pipa ken, du stackars Trude ! Hon tt t"" 1 " . ? . t " 1 .. .. t - · · · .. .. .. . .. a an 'a pa mig. . .. JUS pa en 10gvax · gran. 

II f ... k .·· ·kt ·· · D t , 111)'Cket Gertrud väo-a- och lyfte uppmarksamt upp hu- ar namltgen hans fortroo-na. . . , . 1 - · • ·· on ors 1ac es over sm e \ar "" . . 0 ._ 
0 

• "' mig? Pa tmn stammocler, Tru(e Voss framtog nagra tunga. 
egl,.1.1 r,·.>·~t sa" clarrade den de i detta öcronblick Hon hade vudet vid den ovanliga tonen - Da de bada flickorna senare G cl . " T cl 1r t" I I ' . ' kf" ka · ·· , " ' ' · · "'. · . · . . . _ . . . roo e ... nej, pa ru e .\..nee. I ros ·1ga nye.; ar ur sin roc · tc • , 

-S'i"n- min- farbror i vad för- knappG.St vant en vecka l huset, sade herr von Knee: \Oto till~ammans 1 sitt rum, an- ,r ___ __ ,,, ,_ ____ , __ , ,r_. , ,, .. , , , . , . r·· r ,, . ,'. , ..• 
... _ ( :-. - :-. ( j c. .. • •• • V Cll.l \1111 Hd. 1Ulb: V Clll ~h.dU uppnaue lll'. n(.,uvr lOTl{;tllUd Ch.GUI-

·h:1ll·11·1rle st1r· dti till Thorbeeken? och hon vAgade väcka en man ur - Jag amnade Just meddela er. ma1 kte Franke: .. 1 1 . ?" h r· .. . ,. ·l . t 
( c. '. ~ r - , • .... • - - • • " - - • - - • • a s .\:il 1111g. . • rarna oc ·orsvann 1 11101 {] e . 
lnv~1 1·l·lei1 s·"io- llj)p orol1"at den Irnnq ltJo-n det hwn och elen and- Hmze att v1 i morgon fa en nv - Men historien med Chn- J. .. .. l l .I F 1 .:;l, <- b .. · .o ' .. . ~- .. r-. - b .. ' • • ._ 

1 
• P - • • •• • •• .. 7 * - ag· ar rac c, sa( e "'ran {e 

eli"est så mi'uka rosten och an- liga slohct, som var hans storsta medlem av familJen. N1 far nr- stian Molle1 ar anda en dumhet, ,1 1.... .1 ·· · · I · ·11 ·T 1 ·f ·· I · I I S · 1· t · I 1° I" t oc 1 -i up i iop. nu mera det spända uttrycket j I nöje; men det lycl:ade: de~ lätta; sakta, att J
0

ag 11tt1 ~ tegat. n~ecl J · rnc ~.' astan c u I~ {e. tror c e~ ! c a111~1c 1g st.o
1
( angt, ;ing · 

:blicken gjorde honom orolig. varma hand, som lag sa m3ukt pa det, men 3ag var icke nkt1gt Du kanner honom JU icke! N a- bort pa andra sic.an det stora ha- (Forts.) 




