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SVENSK HÖGTIDSDAG I SILVER-PROBLEMET PA UPPLOPP I SPANIEN BETALNING · AV ''EFTER 
KRIGS" -KOSTNADER 

RIKT RöVAREBAND 
INFANGAT 

BRUNNSV·IKS FOLKHöG
SKOLA JUBILERAR DENVER, COLO. DAGORDNINGEN Den unga spanska republiken 

hade sitt första seriösa upplopp 
"Majblomman," lungsotssanatori

ets nya paviljong invigd 

Söndagen den 3 maj var en 
stor högtidsdag vid det svenska 
lungsotssanatoriet i Denver på 
grund av att den nya Majblom
man-paviljongen då . skulle invi
gas. Dagen gick in med solsken, 
men fram på förmiddagen börja· 
de ett häftigt rägn falla, och på 
grund härav måste programmet 
utföras inomhus. Trots det o
gynnsamma vädret hade omkring 
ett tusen personer infunnit sig. 

Programmet i n I e cl cl e s med 
hälsnings tal av sanatoriets före
ståndare Theo. Anderson, och 
välkomsttalet hölls av sanatorie
styrelsens ordförande P. R. An
derson, som särskilt riktade sina 
ord till de gäster, som kommit 
långväga ifrån, och naturligtvis 
i främsta rummet till "Majblom
mans" stiftarinna, fru Beda Hall
berg från Göte borg. Stadens 
borgmästare B. Stapleton, som 
även kommit tillstädes, lyckön
skade svenskarna och icke minst 
d :r C. A. Bundsen för det goda 
och storslagna arbete, som ut
förts för lungsotens bekämpande. 
Därpå följde själva presentatio
nen av den nya paviljongen, och 
såsom officiell representant för 
Majblomman Corporation, över
lämnade Miss Hilcla Svenson 
från Providence. R. I.. paviljon
gen såsom gåva till sanatoriet 
att användas till de lungsiktigas 
skydd och värn, varpå paviljon
gens nyckel med ett tack mot
togs av sana toriestyrelsens ord-
förande. · 

Själva glansnumret på pro
grammet bestod i ett vältaligt 
anförande av fru Beda Hallberg, 
stiftarinna av Majblommerörel
sen i Sverige. Hon redogjorde 
för stiftelsens ringa början och 
hurusom den utbrett sig, tills 
den i dag omfattar så gott som 
hela världen. Hon uttryckte sin 
glädje över att den även fonnit 
fotfäste i Svensk-Amerika samt 
att bionunan synes trivas och 
frodas: Såsom ett minne över
lämnade fru Hallberg till sana
toriet ett tremastat flaggstå ncl, 
ena masten uppbärande en Maj
hlomma och de två övriga de 
amerikanska och svenska färger
na. Knappast någonsin får man 
se ett anförande mottagas med 
större intresse än fallet var rö
rande vad fru Hallberg hade att 
yttra, säger vår svenska samtida 
i Denver. 

Inför senats-utskottet, som har i lördags. Ivriga anhängare till Ett rättframt tillkännagivande I fredags arresterades i East De svenska arbetarnas universi-. 
tet. - Många forna lärare och: 
elever ha blivit ministrar och 
riksdagsmän. 

hand om utrikes ärenden, har det republikanska partiet över- om nationens krigsskuldförplik- St. Louis, Ill., sex misstänkta in
Senator Borah från Idaho i ett folio och mishasncllade en grupp telser har gjorts av general F. clivider, tillhörande vad som an
skarpt anförande överklagat in~ monarkister och försökte sätta Hines, veteran departementets ses vara Amerikas största bandit
förandet av guld-standard och eld på den ledande konservativa förvaltare. Han säger, att år band. De beskyllas för att ha 
påyrkat en internationell över- tidningens tryckeri i Madrid. 1933 kostnaden för veteranernas begått över 60 bankrån, som in-

(För P. S. Posten från S. A. N.) 

enskornmelse för silvrets åter- Polis och militär utkallades för understöd skall hava uppgått till bringat dem $5,000,000, att de Brunnsviks folkhögskola, den 
ställande till sin forna valör. att kväva demonstrationen, som $21,000,000,000. Och detta är utprejat $1,000,000 i löspänning svenska arbetarrörelsens univer-

Han förklarar att silverprisets fortfor till långt in pä natten. endast en av posterna i räknin- för enlevernde pe'rsoner och för- sitet, firar i sommar sitt tjugo
nedgående under senaste två Femton personer blevo sårade; gen, som hänger över från kri- övat ett tiotal mord. femårsjubileum, vi 1 k e n torde 
åren från 64 cents per ounce till flera av dem livsfarligt. Upp- get. Polisen i Illinois, \Visconsin komma att samla bort?1t ett tu~ 

27 cents är en av de förnämsta loppsleclarne försökte lyncha för- "Vi måste otvivelaktigt," säger och andra stater har i åratal sental gamla elever och lärare, 
orsakerna till den nuvarande in- re inrikesminister Matos, och han han vidare, "möta problemet om samverkat för att gripa dem, däribland flera förutvarande 
dustriella depressionen. räddades endast genom ankom- pensioner till våra cirka två mil- men elen välorganiserade för- ministrar och ett dussin riks-

Borah sade att regeringarne av sten av statsminister Jose Gue- lioner världskrigsveteraner. När brytareligans ledare hava hittills dagsmän. 
nödvändighet och snart måste ta- ra, som lo\cacie på hcdcrsord att man betänker att 31 procent av varit klyftiga nog att undgå la- När skalden och hembygdsvår-
ga hand om och lösa silverpro- hålla Matos arresterad. den federala inkomstskatten nu gens väktare. Det var först ny- daren dr. Karl Erik Forsluncl år 
blemet. "Det är svårt att inse Oroligheterna startade då upp- åtgår för veteranernas under- !igen som ett par Chicago polis- 1906 tog initiativet till skapandet 
orsak~n till deras dröjsmål," sa- retade republikaner anföllo en stöd, kan man få en aning om män genom att spela rymcla av en folkhögskola på det gamla 
de han, "men depressionen tyc- monarkistisk parad, i vilken bars I detta problems omfång. Möjli- brottslingar lyckades komma i bergslagshernrnanet Storgården, 
kes icke blott ha reducerat män- baner med inskriften "länge le- gen kommer en tid, då 50 pro- förtroligt umgänge med några vid sjön Vässman inte långt 
niskornas köpekraft utan även ve konungen." De angripande cent av inkomstskatterna gå till av ligans medlemmar och upp- från Ludvika, var det meningen 
reducerat de ledande männens välte ikull monarkisternas auto- veteranerna. Pensionsproblemct täcka deras hemliga mötesplat- att· dit i främsta rummet samla 
företagsamhet. Det finnes alltid mobiler och brände upp dem. De träder alltjämt mer och mer i ser. Detta gjort utkommenderas ungdomen från elen kringliggan
mäktiga, själviska intre:;sen som inträngde äYen i rnonarkisternas förgrunden. Vid varje kongress i fredags en pluton poliser, som de bygden. Dennas befolkning 
i. betrycket:<; tid äro ovilliga att möteslokaler, revo ner kung AI- session yrkas pil nya anslag. Det försedda med maskingevär om- visade sig dock tämligen kall
uppoffra sina egna förmåner. fonsos porträtt. Även stormade är en moderat beräkning att 'ef- ringade och bombarderade hu- sinnig för den nya skolan vars 
Men situationen blir riskabel, om de elen monarkistiska tidningen ter-krigs'-kostnaderna for elen se- set. Efter det ett par av bancli- starkt ideelt betonade och kul
den fortfar över en annan vin- El Dcbates tryckeri och förstör- naste konflikten med tiden kom- tema blivit sårade, gåvo sig de turraclikala program den då stod 
ter." de en del av dess maskiner och ma att uppgå till 100,000 millio- övriga på nåd eller onåd. Rum- främmande för. Folkhögskolans 

Idaho senatorn päpekacle även. andra attiraljer. Tidningen har ner." men i huset liknade arsenaler. "radikala" karaktär gjorde den 
att världens guldförråd iir otill- blivit indragen och förbjuden att Det iir ingen rosenfärgad fram- De sex banditerna fördes till till ett politiskt tvistefrö. De då 
räckligt för de kommersiella be- utkomma. ticlsutsikt för de skattebärande, fängelset i Chicago. makthavande partierna nekade 
hoven och sade, att regeringarne .i\ ven har religionskrig uthru- men elen torde hava en god på- den statsanslag. med påföljd att 
kunna visserligen etablera guld- tit, och det rapporteras . att 21 följd. Sl! länge som denna mi- LJUS-HASTIGHETENS arbetarorganisationerna togo sig 
standard men de kunna icke an- kyrkor bliyit uppbrända, ett litära börda allt tyngre och tyng- UPPTÄCKARE. DÖD an elen. På så sätt blev Brunns-
skaffa gulcl som folken behöva i mångtal andra ödelagda och de- re hänger över folken, bli de vik ett centrum för de unga in-
affärssyfte. ras pr~ister misshandlade och för- mindre hågade att släppa krigs- N 1 1 -. -t-- Alb A clustriarbetiarnas bildningssträv-
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grundtonen I forhandlmgarne vid C l'f . D t h studera medborgarkunskap och . a i orma. e var an som HUR S VE R I G E BLIR den Internat1onella Hanclelskam- t" kt .. 1. t o I skaffa sig ett visst mått av all-

A t 1. bl' .. d .. i· - o-enom upp ac en av Jttss ra ar- · 
· 11 ag igen · lr det no vane igt KÄNT I AMERIKA mares kongress, som nyligen " . . ... . mänbildning. 

att fo"retag e11 d. st'sk I k 1 .. 11 . 1 . . . nes hastighet gjorde det mojhgt a . 1 a 1 - re( u - ___ 10 s I W as 1111gton och 1 vilken .. .. · ... Bland sina ledare och lärare 
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oc ,s,i maste s ,attei na tor lOJas hetsbyrans verksamhetsberattel- cler deltogo. .. " .. .. Bnmnsv1ck bl. a. raknat Rickard 

d - .. t I· a . · .. lagsna solarna langt storre an 
un er nas a -.on.,,ressesston, sa- se för 1930 framgår att Sverige .. . . . l Saudier sedermera statsminister 

. . .. · , ' . .. .. elen som sander 3orclen sma hv- ' ' 
gei ordforanden I representant- aldrig ticlio-are ägnats större upp- Ryssland varldens storsta . . 0 som där lade grunden till Arbe-
huset 1 ·11 · .,. t I, tt k .. " . . .. · · givande stralar. . . .. 

s )evi 11111>->su s ' 0 
• on- mark.samhet 1 Amerika an under veteproducent . . . I tarnas bildnmg. sforbund en nu 

r .• · • \i" d JJ '. l· 0 o Genom studier 1 sitt laborato- ' . gressman ·v 00 · ian il u dar det gangna :'iret. At Nyhets by- -- . · . . hela landet omfattande orrramsa-
f .. tt d 1- t · · o- ' I E 1·.,. d 1 f ? num, forsknmg 1 fysiken och >-> or, a un ers ,o tet 1 regerin"s- rån hade anfötrotts j)resskampan- n 1>->t va som upp yses rdn .. . . .. . tion samt dr. Torsten Foo-elkvist 
kassan cl. 30 · · k 11 a? . . • .. ~•r h' t h . 1., 1 I 1 ? t . markliga matematiska beraknm- .. .. >-> 

· en Jt111l s a upp"d ien 1 Amerika for Stockholmsut- · n as mg on ar \..) ss anc a ei . . .. " en av Sverg·es fornamsta kultur-
fil $850 000 000 F". I I I 1· · · · cl d . I 1rar o-;orde han sma forvanans-1 ' ' · ' 01 egen c e ställningen vilken blev mycket )hvit den le an e veteproc ucen- ".. " . .. .. skribenter vilken nämnts som 
a 1 t 1 'Il · rr . ·11 ·' · .. Id R 1 d dl cl varda och epokgorande upptack- ' 'nser 1an, a t Je\J 11111 >->arna ti omfattande. Underrättelserna om ten 1 var en. yss an ° a e " .. dr. E. A. Karlfelclts efterträdare 

' 1 fl tt 1 .. . cl k" . , 1930 · · cl. .. 1 097 000 OOO ter. Endast nagra veckor fore . arme oc 1 0 a )OJ a ne s ai as Andreef)•nclen och framför allt EJ 111111 1 e an • ' ' · ·· i Svenska al-aclem1en Under se-
j I ·11 I · rr" I h 1 11 246 000 000 sm clod fullbordade han vad han ' ' ' · . oc 1 ans agen ti ffl"sveteraner- Svensl·a AI·ademiens i Förenta ms e vete, e er ' ' me- . . . nare år har Brunnsvik fått ökad 

n d · - H ? k . . ·· ' ' ' . · :· F" S . R . . kallade sitt sista experiment, en ' ' . 
a re ucet as. an pdpe ar, att Staterna 111 vcket cl1skuteracle och ra an oren ta taterna. :-..yss- · " · betydelse ()'enom Landsorgamsa-

vid ·cl . tt .. t · 1 1 k · r . t · " 70 I-mil lang vacuum glastub, med >-> " 51 an av a narmare usen kritiserade utdelning· av årets anc ommer 1 ar at msa ,- . . ... tionens sommarskola vilken un-
1 illi I 11· "Il ··11 000 000 I -11 .. ·med vars t1llhplp han kunde ex- ' 11 oner c 0 ,irs sta ts ti ve- Nobelpris i litteratur gåvo seder- ' acres rnec vete, vi cet ar .. · · der Iedninrr av Sigfricl Hansson 
t · f .. f d · f .. . 19 ooo· 000 . .. · f' I akt bedoma 11uscts hastighet - "" • e1 anernas or ogan e i 01 m av mera hyrf111 tillfälle att O'enom ' ' acres mera an I JO ' . . en broder till P. Albin Hansson 
p tb t I . 0 l'rr 800 ·11· " 'Il" l 1 I 1 186.173 mil 1 sekunden! Detta . ·' an, u e a as ar 1>->en mi to- meddelande av korrekta uj)pgifter ti agger me( c e anc et. .. · 0 • .. ha äxt fram ur av Arbetarnas 

· l l! f" .. · o- 1 I ar mattstocken, med vilken fore- r v 
nei c 0 ars or ersattnm>-> oc 1 a- och rättancle av felakticra sådana o • • · .. bildninrrsförbuncl urspruno-Jinen 

t 0 cl " F" l db k mal 1 himlarvmden uppmates och >-> "" >-> 
sare tsvar · ·motverka upi)komsten av miss- or ust av me orgars ap cl I . • " l I "k anonbadc f;'ortondagarkurser 

1 __ - eras re atJ va avstanc )era ·nas. · 
förstånd och, i det senare fallet, Den som överträder landets Under de första åren gällde 

mil:Ira c1:. n10_t Sverige fög~ sy::1- förbudslag är ej att anse som JAPANSKE FLYGAREN det ~tt _mera t~nka J~å själva u_n-
pat1sk stamnmg, som for for- cl 1. k 1 derv1sn111gen an pa underv1s-en person av go mora is· . rn-

HJÄRTAT MED 

Spårar du i någons handling, 
Efter programmets slut, klar-1 att hans hjärta varit med, 

nade vädret upp, så att själva ej ett kallt förstånd allenast, 
invigningsceremonien kunde hål-1 dig med alla goda gläd ! . 
las utomhus. Den utfördes av Ty vad gott i, kärlek göres 
distriktets samtliga prästmän, ökar städse släktens arv, 
däribland d :r Leonard Ström berg som skall gå från far till söner 
från Oakland, N eb., såsom he- genom alla tidevarv. 

sta gången på många år - mån- kt" .. 1 J . h A •• ningslokaler och bostäder, men 
ra · ar, sager c omaren osia . NOOLANDAR genstädes kom till synes i elen V O 1 1 . "D' t . t C -t f småningom har det blivit tid ock-. an rsc e 1 is nc our o · 

amenkanska pressen. A 1 ,, W h' t M d så för materiella omsorger och 
0 

• • ppea s, as mg on. e an- -- . ·· . . 
N yhetsbyra?s orclurnne ver~- 'ledning därav förklaras Robert Den japanske aviatören Yoshi- Bnll:ns_:ik av I oclag k~n n~g 

samhet har, liksom under de fo- de Francis i nämnda stad för hara, som startande förra veckan ocksa 1 yttre matto mata s1g 
r~gående ~ arbetsår:n, främst ~aft sådan lagöverträdelse förlustig från Tokio försöker att flyga ,med de _fle~-~a liknan_de ins~itutio-
till uppgift 

0 

att n.kta upp1'.1ark- sitt medborgarskap. över Pacific oceanen till Ameri- ner. . Fo_rt;ansten harav t1llkom-
sa~1heten pa . Sverige som mclu~ ka, tvingades i tisdags av vidrigt mer i forsta rummet dalmasen 

dersgäst. Därefter skedde inmu-
randet av inskriptionstavlan i Huru ringa fröet varit, 
hörnstenen och innanför den pla- det betyder ingenting, 
cerades en metallåda, innehållan- det kan växa till en krona, 
de handlingar rörande sanatori- som beskuggar jordens ring, 
et, en kartong majblommor, endast ömma händer ansa 
platsticlningar m. m. det i kärlek, hopp och tro. 

Den nya byggnaden innehåller Himlens fåglar skola bygga 
36 rum förutom rekreationsrum, där med tacksamhet sitt bo. 
operationssalar m. m. Möblerin
gen av rummen har skänkts av 
föreningar eller enskilda perso
ner och har kostat $200 per rum. 
Kostnaden för paviljongen upp
går till $60,000, och detta belopp 
har erhållits uteslutande genom 
försäljning av små majblommor. 
Hela egendomen värderas till 
omkring $500,000 och är helt och 
hållet skuldfri. 

Sträjk mot militärövning? 

Studenterna vid Ohios stats

universitet i Columbus umgås 

med planen att sträjka mot 

tvungen militärövning. 

Pris åt elen, som utap tanke 
på en stor och självisk lön, 
vet sitt värv till slutet föra 
under trägen id och bön! 
Pris åt elen, som intet tager, 
men som giver tusenfalt! 
Han kan arm och fattig bliva, 
men han vinner likväl - allt. 

Pris åt den, som banar vägen 
för en sann och stor ide, 

I om ock honom ej blir unnat, 
atjj dess sköna seger se! 
0, att stora mål sig sätta 
är att även själv bli stor! 
Och i ädel kamp för dessa 
livets bästa lycka bor l 

P. M. 0-g. 

~-tn~ och .tu~-_istland samt har I Motorfartyget Kungshol;n av väder att nödlanda nära en av )cl: förra grovarbetaren Bernhard 
o_v~igt :ant agnad att ge en all- Svenska Amerika Linien lämna- Kuril öarnc, därvid hans hyclro- Enksson, numera andra kam
s~cl1g bild av det mo?erna ~ve- de i lördags N. Y. för Göteborg plan blev illa medfaret. Efter ma~ens ta::nan, s~m seda1~. 1908 
nge._ Under ~et . gangn~ aret med 1,000 passagerare. Bland att ha drivit omkring på havet i vant ordforancle 1 folkhogsko~
pubhcerade b!ran i amenka~sk dessa märktes greven och grev- fyra timmar, blev planet observe- lans styrelse san_it Johan Olov 
press 889 ~rt1klar och notiser innan Folke Bernadotte samt de- rat av en ångare, som bogserade J?h~nsson, s~m mnehar samma 
samt ?74 .bilder. Geno~ ~e pre:s- ras två barn. De skola tillbringa det i land. Från Tokio sändes j viktiga plats 1 L. O :s skola. 
orgamsatwner, _med \ 1~~a byran sommaren i Sverige. order till flygaren att stanna och 
samarbetar, spnddes storre delen avvakta ankomsten av ett nytt 
av detta nyhetsmaterial i en . pLan for att i det fortsätta den 
mångfald tidningar över hela ·utan även från Canada samt från b . V"d "dl d ·n av rutna resan. I no an 111 -
den nordamerikanska kantinen- Syd- och Centralamerika. I elen 1 cl y h'l bl tt t'll gen 1a e .. os 1 1ara o 1 ryg-
ten. Desutsom erhöllo från by- mån bvrån icke själv kan lämna 1 t 1 · 800 ·1 d n 

0 
• .. .. • • • ga ag om ,;:nng 1111 av e 

ran amerikanska forfattare och de onskade upplysnmgarna, v1!- .. 6 000 .11 ° d' t n t'll over , m1 anga 1s anse 1 
publicister text- och bildmaterial, ket i regel dock är fallet, få de A ·k o tt .. ha k 1 men a, sa a aven om n a -
vilket givit upphov till ett be- frågande anvisning vart de skola 1 · "J L' dl h " 1 n 

" 0 as apans 111 Jerg , rn 
tvdancle antal artiklar. Byran vända sig. Många av de salun- 1 k . k h cl k 

• 
0 0 

• .. • 0 • • .. 0 • < oc ic ·e synes ava en svens -
har ocksa pa skilda satt b1statt cla g1orda forfragmngarna ha 'k 1 L. d.b h t h . . amen.:ans ce 111 erg s ur oc 
de många amerikanska public1s- föranletts av genom byrån I den f ,, 

.. . . d ramgang. 
ter och fotografer, som besokt amerikanska pressen publicera e 

FRANKRIKE VÄLJER 
NY PRESIDENT 

Paul Doumer, ordförande i 
franska senaten valdes i tisdags 
till republikens president. Va
lets utgång var överraskande, ty 
det hade allmänt antagits att 11. 

v. pr~sidenten Aristicle Briand 
skulle bilva återvald. Men han 
fick blott 401 röster mot Dou
mers 442. Den senare blir Frank-Sverige. artiklar, notiser och. fotog-rafier. 

Et~. för byrån .~läcljam!e fak- . Byrå~ har vidare medver~at/ Fri religi?nsutövning f Spa- I rikes Bde president. 
tum! ar, att den for vart ar som vid utg1vandet av ett antal boc- n1ens skolor 
går, i allt större omfattning ut- ker berörande Sverige och sän-

1 nyttjas som infonnationscentral. der varje vecka till den svensk
: Varje månad får elen mottaga amerikanska pressen en oriente-
1 ett stort antal förfråg11ingar icke rande artikel rörande svenska 
endast från Förenta Staterna förhållanden. 

Den republikanska regeringen 
i Spanien har proklamerat fri 
religionsutövning i landets alla 
skolor. 

VindruV'odlarne vilja låna. Vin
druveinclustrien i California har 
anhållit om ett lån på $14,000,-
000 av den federala farmstyrel-
sen. 
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SVERIGE· NYHET.ER THE HOME CO. 
för Västmanland gällande kol

PUGET SOUND POSTEN 

C i tion i en storstad i mellt>rsta. 
C delen av Amerika, och få;!: sig 
~ nyfiket omkring. Han hade ej 

kade han och frågade om möjlig
het fanns att han kunde få an
ställning som agent för tidnin-

-~~-........... ----
LIEN & SEL VIG 

PHARMACY 
LIFE INSURANCE Cl en enda släkting i hela landet, gen. Skandinaviskt Apotek 

* * * ) AUTOMOBl~~Rl~~~:~~~~CE ~ för~tod inte. ett 'ord <:v landets '-~~~p~dition~~:efe:1 .'.n .ii .~:stra~le RECEPTER VÅR S~ECIAWTET 
I) -- C sprak och YJ~;;.·te nu eJ vad han l'.. .• Jle :;amt fic1,.,a<le h1nf1<1.n h<tn. Age_llte.r for ·i· 

·· S RBOTTE S LÄN i LOANS ~ . . .. . SALUBRIN, HASSELROTS JERN· 

lektivavtalet tillämpas. 

VA TE N i• • T sh1lle taffa s10- till Det varsta vai · · j VIN och FLUSS PhAl!lT:mR • .. • o • on good modern homes in acoma · ' o' · o · .. · .. f • • · · 

Asele sockens aldsta mvanare, l at !·var att han inte hade mer an - Jag ar fr.tn Bacl,aberga t I MAIN 7314 ' 
A lir 3. ha 111 Olofsson-Forsberg i l 6 per cent. (.trettio cents i fickan och sfr ha- Småland, sade Kalle något för- . tOZ6 Tacoma Avenue Soutb ( 

3 

~~~d'lilbl 

NEIGHBORHOOD 
FILLING STATION 

15th & K St. 
Alfred I versen Main 83 

Gilmore,, A viations and 
Texaco Gas·oline 

Fors.näs, ~vle:l den.IS a~ril efter,: on monthly balances. ~:de han redan kommit underfund läget.
01 

• •• 

0 

'#------~-------.! 5 • Fisk and Samson Tires 
en t1cj.s s3ukhghet 1 en alder av ) 2321 Pacific Ave. MAIN 4012j1 med att magen hade lika stora -A:h, rn ar nykommen fran ...........,. ~www~ 
103 år 11 månader och 8 dagar. 

1 
. anspråk på sin beskärda del här, Sverige? . . SVENSK FOTOGRAF C 

.. Landsf .. 1'skalen förbjöd karusell kets ~~pacitet blir omk.ring. 12.- som he.mma i Småland. Al.)titen .. "'-:'. J
0

0; jag !~ar ko1111:11t 1 dag · /~·· . ! OLO~ ;B.ULL 
nar konf1:manderna samlades. }- 000 hastkrafte1:. och. d~1ften 

0 

be- var efterhängsen och han beslöt danfran .. 0~!1 pg h~r m~en be- ( '/ ( V10hmst 
O. har fatt ~n grannla~a affar räknas kunna sattas 1 gang ~aren att gå. några block omkring sta- ~~nt; d~rfor kan Jag eJ f.ram- \... if 7 
att utreda. En l~.artt.sellagare .!· 1933. I?en ~11e<l A.-B. Skanska tionen för att se om något i mat- lagga nagot rekommendat1011s- /,.._..,_........,. 
Pettersson har namhgen amnalt cernentgjutenet kontrakterade \'a·· er fanns vilket han kunde köpa brev. J 

2 
d .,.

1 
P 

8 
d 

8 
k .., 

· .. ,., c ' .. 3 n r oor uget oun an <>lg. 
landsfiskalen i Lycksele Gustaf entreprenadsumman for vatten- och ändå ej bliva alldeles strand- - Well, den basta rekomm~n- ) Specialitet: Barnfotografering. 
Lindström för att ha en lördag byggnaderna uppgår till c :a 2 satt. clation i detta land är att visa ' -
förbjöd Pettersson hålla sitt ti- millioner kronor. För närvaran- Efter en stunds vandring Jyc- vad man duger till. 

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

voli öppet på kyrkoplatsen i sam- de äro omkring 125 man anställ- kacles han emellertid finna ett Kalle vågade knappast ännu 

hället. Kyrkoh~rden i ~rten, H: da vid bygget. bageri och steg in, samt peka- ho.ppas. at~ f!1 anstä!lning, men 
Berlin, har tagit landsfiskalen 1 de Jå en liten brödkaka. "Five clnstade sig till att fraga: 

varmt förs
0
var. Stängningsåtgär- AGENTENS ÄVENTYR cen~s," sade biträdet. Kalle tog , -K_an j~g få. anställni~1g~ 

den var sa mycket mer befogad · då kakan och stoppade ned den samt tillade. Om Jag blott k~m 
som församlingens läsflickor just --- i sin medförda kappsäck samt de få börja så tror jag att Jag 
den lördagen samlades för kon- KaJle Petterson staclcle sig hos fortsatte sin vandring en stund, skall lyckas. 
firmandbereclelse. Under konfir- en bonde i Backaberga, Smftland, då han ohserverarle ;.11 skylt pi'i - Vad har ni gjort i Sverige? 
mandberedelsen måste barnen bq omedelbart efter han blivit kon- ett större hus. Ifan läste vad - Jag försökte att tjäna som 
i kyrkstugorna här på kyrkplat- firmerad, men redan första må- där stod p:°t skylten och gissade bonddräng, men jag ha~e ~j k.raf-
sen, upplyser kyrkoherden. J?etta naden han var i tjänsten sade sig till att det menades att där ter 

0

nog ~ch kunde darfor. mte 
medför, att barnen under vistel- bonden till honom: fanns rum att hyra för tjugufern '.Jelrnlla mm p!ats. Men urnan 
sen här sakna tillsyn av för- _ Dii ä på sätt och vis synd cents. J\<fen det tog jämt hela !ag l:lev konfirmerad.. ~~lockade 
äldrar •och det stöd de eljest ha om dig, Kalle, ty du är så villig, hans kapital_ ty det var precis Jag lmgon under .. hars.aso~~en, 
i sina hem. men jag kan dock ej reda mig vid han ägde, därför var han s~mt spai:ade nog fur mm biljett 

En tragisk händelse. För en med Jig, emedan du ä för klen i tvehågsen om vad han :;kulle gö- till Amerika. . . . 
tid sedan avled i Sörfors, Umeå kroppen och inte stark nog, så ja ra. Om jag hyr rummet så kan - \~ ell, . sac~e tidn:ng.scheten, 
landsförsamling·, en 5-årig dotter m~tste skaffa en större och star- jag där äta min brödkaka samt har 111 vant sa g?d 1 barplock-
ti]] en hemmansägare därstädes kare pojke, som kan göra vad sova över natten, men vad i her-1 (Forts. sid. 8) 
under tragiska omständigheter. som helst här på gården. rans namn skall jag sedan i mor-
Flickans moder hade uppsökt en Med tungt sinne lade då Kalle gon taga mig till, tänkte han. 
läkare i Umdt, som tillfälligt up- ihop sina kläclespersedlar och • .. . .. 

0 
k 

·· · · h .. ... o J\.alle kande sw nastan sa ·om-peholl ett vikariat, oc av honom lamnade tJansten med nagra · "'. 
0 

• d' · 0 
• • • fortabel som en fisk utan vatten, fatt ett recept pa en me 1c111 at kronor i fickan, som bonden be- ·.. . . . 

. . k . k'kh .. . r men beslot att riskera Sll1 tjugo-dottern, som ms1u nat i ·1 o- talade for de dagar l:'..alle hade 
sta. Genom felskrivning hade arbetat. femcentare och gick in genom 

den första dörr han såg. Här emellertid liikaren skrivit 2 
gram i stället för 0.2 gram dia
min. Tj nästgörancle farmaceuten 
på apoteket expedierade likväl 
medicinen utan att uppm~irksam
ma att giftkvantiteten överskred 
maximalgTänsen. 

* * * 
VÄSTERNORRLANDS LÄN 

Agitation mot värnplikt. Che
fen för 'norra armefönlelningen, 
general Hegard t, anmäler hos 
försvarsministern, att till årets 
in sk r ivningsförrättningar med 
Västernorrlands inskrivningsom
råcle icke mindre än 119. viirn
pliktiga förklarat sig hysa sam
vetsbetänkligheter mot värnplik
tens fullgörande i vanlig ordning. 
Anledningen till att så många 
vägrat krigstjäst påstås uteslu
tande ]Jero på den kraftiga agi
tation, som de inskrivningsskyl
diga i Angermanland varit utsat
ta för. De personer, som härvid 
varit särskilt verksamma ära 
kyrkoherden i Nora församling 
G. Lundgren, vilken sedan flera 
år tillbaka verkat för att värva 
samvetsömma, samt S ve n ska 
freds- och skiljedomsföreningens 
ombud, kamreraren H. Petters
son från Stockholm. 

* * * 
ÖREBRO LÄN 

Stor kraftstation by:gges. Se
dan någon tid pågår uppförande 
vid Munkfors i Letälven nära 
Nysunds kyrkoby av Kraftaktie
bolag::t Gullspång-Munkfors nya 
kraftstation. Det nya kraftver-
1itt.Yö'fP1i•nwf.&il'!I~··~ 

GöR SVERIGERESAN I ÅR 

DIREKT 

·TILL 

GÖTEBORG 

PÅ 

8-9 DYGN 
STOR BESPARING 

ä Tur· och Returbiljetter i Cabin, 
Andra, Turist Tredje och Tredje Klass 

Turlista·. från New York: 
Gripsholm ............... 29 Maj 
Kungsholm ............... 6 .Juni 
Drottningholm ........... 20 Juni 
Gripsholm ............... 27 Juni 
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 
:?09 Whlte Bldg., 4th &. Union, Seattle 
Hedberg Bros., 508112 So. llth; John 
Soley, 306 Fidelity Bldg., F. C. Hew· 

son, 903 Pacific Avenue, Tacoma. 

Pft hemvägen till torpstugan, .. 
varest hans mor bodde aick vä- motte han en gumma, som han 

"b 

gen över ett litet berg, som all- tyckte siig ut precis som en fru 
rnänt kallades H.ackarebacken. hemma i Smäland, vadan han 
Pi'1 krönet av berget satte Kalle sökte uträtta sitt ärende med att 
sig ned för att begrunda sin 

1 
så gott han förmådde uttala vad 

st~llning i livet, .. samt for att i j han_ liis.~. l~f1 . skylten. Till hans 
stillhet och ro lagga planer för, stol a fu1 Vdmng s\·arade damen 
framtiden. ptt ren småländska, mottog hans 

Det var vid solnedo·åll'.ren och 25-centare och anvisade honom 
::-. ~ 

Kalle skådade ut över näjden ilt ett rum. 
väster. Men värdinnan kom efteråt att 

tänka på att hennes hyresgäst 
fö1·eföll vara ny korn men, varför 
hon trädde in i rummet där hon 
fann Kalle i farten med att för-

Där bortom synranden ligger 
ju Amerika, frihetens stamort, 
varifrån så många smt1fanningar, 
som lika fattig·a som jag lämna
de sina hem, l~a kommitL tillbaka, hira eri del av sin brödkaka. 
iklädda g-ranna kläder och med Värdinnan frågade om han va
många pänningar j fickan. )\1ån- rit länge i landet, clå hon fick 
ne inte jag skulle kunna lyckas till svar, att han kommit sam
också i det underbara landet ma cl ag från Små land. 
fastän Skaparen utrustat mig Då värdinnan gav akt på att 
med så klena lemmar. Det var den stackars immigranten åt ba
Kalles monolog, då han satt och ra bröd, sade hon: 
betraktade solnedgången vid den - Men inte äter du bara bröd! 
:västra horisonten. - Jo .. sade Kalle, det går nog, 

Ju längre han satt där och be- ty det är vetebröd och jag är 
traktade de röda strimmorna, så hungrig och så har jag ej 
som elen sjunkna solen lämnat mera pänningar kvar. 
efter sig, desto skönare hägrade - vVell, svarade värdinnan, du 
Amerika för hans inre syn. Ja, får komma in till mig för supper 
han hade redan fått Amerika-fe- så skall du nog få äta en riktig 
bern i kroppen. För övrigt må- måltid, fastän du inte har pän
ste han ju försörja sig själv, ty gar att betala med. 
hans mor hade sagt till honom,, Då Kalle stillat sin värsta hun
då han gick ut ur föräldrahem- ger och började se sig om i rum
met för att. tillträda sin tjänst met föllo hans ögon på en svensk 
hos bonden:: - Då du nu stiger tidning, som någon hyresgäst 
över tröskeln i 'ditt barndoms- lämnat kvar där. Han började 
hem och ut i världen, så vet du läsa tidningen och fortsatte med 
att du måste lita på dig själv I stort intresse. Snart var han i 
för mat och kläder, ty jag har farten med att läsa en reseskil
allt jag kan rå med för att för- dring av en tidningsagent. Nu 
sörja de andra ungarna. fick han en ide. Kanske slmlle 

Det var mörkt på kvällen, då det vara möjligt för mig att få 
Kalle med darrande röst och tå- anställning som agent för denna 
rar i ögonen hälsade god kväll tidning, tänkte han. Med ens 
i sitt barndomshem. Modern letade han upp tidningens adress 
blev förskräckt då. hon såg att och fann att elen trvcktes i sam
Kalle' hade sitt klädesbylte med ma stad. Med rastlös iver skyn
sig lyem, och sade: dade han sig ut, fastän det bör-

- Ville inte bonden ha dig I jade lida mot slutet av dagen, 
längre? men dessförinnan hade han av 

- Nej, han sade att jag var värdinnan fått veta ungefär var 
för klen i kroppen, så att han kontoret var beläget. Därför 
måste ha en stor dräng i stället fann han snart en skylt på ett 
för mig. större byggnaclskomplex, vilken 

- Herre Gud, vad skall du då förvissade honom om att han 
ta dig till? hade räkat rätt. 

- Jo, mor, jag skall nu. resa Han knallade i väg uppför en 
till Amerika. Kunna 0nclra ta trappa och stod i samma stund 
sig ut där ute så kan, väl jag invid en dörr, på vilken han läste 
också. Därför tar jag ut mina tidningens namn. Här· har jag 
två hundra krol}Or som jr!g ha. r.·I kontoret, mumlade han·. för sig 
på hanken; 111ina h~!rp:;nningn.r_. själv. Så tog- h?..!! upp sir.. fick:-

och köper biljett så fcrt ·lag har I spegel .och såg eft. er att håret v. ar 
fått miH prästbetyg. väl kammat, samt betänkte sig 

En varm dag i augusti stoo 
Kalle på perrongen till en sta-

·en stund, varpå han tog humör 
tills.ig och dris~äcle sig att in
träda. Med hatten i hand boc-

Gynna våra 

ANNONSÖRER! 

........................... ......,, ............................ ,,.... ....... ~ 
~ TACOMA TITLE 00. ~ 

ALMIN L. SWANSON ! 

~ 
a 
J 

Pres. och Mgr. 
"Abstracts of Title" och "Tltle 

lnsurance" · ~ 

Maln 2331 Bankers Trt1st Bldg. ( 

Billigare 

SVERIGE-RESOR 
med 

CANADIAN PACIFIC 
Om ni ämnar företaga en 

Sverige-resa, bör Ni under
söka förclelarne av att resa 
med vär Idens största fartyg 
över Atlanten. 

Lägre priser, kortare av
stånd, storslagna scenerier 
på järnvägsresan och mån
ga andra fördelar. 

Endast 1 :a och 3 :e klass. 
~ För närmare upplysningar 
a hänväncl Eder till 

• I P. VEBORG 
~ Lokal Agent 

~ 1147 Broadway Tacoma = 
1

. 
~~ 

I TACOMA 
finns nu den tokroliga svensk 

amerikanska humoresk
samlingen 

OLLA PODRf DA 
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. 

- i 
J. f I VISEll co. 

Papper och skrivmaterial, böcker 
och tidningar 

BILJETTER 
Till och från Europa med alla 

förstklasisga linjer. 
909 Pacific A ve. ; 
~-~~ 

. 

BRANDFÖRSÄKRING 
i de bästa och pälitligaste bolag. 
Ni kan alltid vara viss om acku· 
'l"ntnaa n.nh ,-..o.Nho ... + t-.~.,....;t.,f..,,....,A.n n....,. 

d~·-b;l~~~;p;~;;;~v -• ! 
lnsurance, Notary Public ( 

939 Commerce St. Tacoma C 

---------~~ Gynna våra annonsörer I 

Taco.ma Buttermilk Co. -~----
BÄSTA GLASÖGON c 

från $1.00 till $5.00 ! 
MJÖLK och SMÖR 

(Varför betala mera?) ( Specialitet: 
Ni mäste bli nöjd, om icke byta Ti C 

om glasögonen kostnadsfritt. C 
E. S. GUDMUNDSON ~ 

Kärnmjölk - Cottage Cheese 
A. E. PETERSON, Prop. 

727 St, Helens Ave., Tacoma, Wn. C 
~~ 

•• a d 

p s 
ST 

0 sas om 10 gava 

Main 1601 

"'" till släktingar och vann er 

i 

He a et 

'et ou d sten 
1125 Tacoma A venue 

Tacoma, W ash. 

VI FÖRSTÅ ·ocH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KACtlLEIN BROS. 
Tacomas ledande optiker 

f 

906 Broadway 36 år i samma lokaler 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och Insänd neclanstäende blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1125 Tacoma Avenue 
Tacoma, Wash. 

U nderteck-nad prenumererar härmed på Puget Sound Po

sten för en tid av ett år. 
närstutes. 

Prenumerationsavgiften, $1.00 erlägges senare. 

Namn ···················-·······-··············--·-··-·····-······-·······-····--

Adress 





PUGET SOUND POSTEN 5 

{Tacoma och Washffigton--
• c . Frigive,n spritsmugglare. Roy 

Olmstead från Seattle, beryktad 
såsom elen fordomsclags ledande 
spritsmugglaren i nordvästern, 
frigavs i tisdags från fängelset å 
McNeil ön, där han avtjänat fyra 
års strafftid. Han säger att han 
skall antaga en bokhållareplats, 
som erbjudits honom av ett såg
verksbolag i sydvästra \Vash
ington. 

fAVi\YOOWAWaWAlalAWAfAWata!iilA!fi't!,\!d•Wa!AtaWAWAWAfAlb!AIA9APA9•i&jt.WAWAVA!h!Al/,Yh9J\Wol!iJA9\WAfAW~WMl!IAWA'IA9Mil1' 

Hur I NORMANNA MALE CHORUS 

ter sig framtiden? c 
c 

arrangerar 
J • ' • 
w....,~...,,.,~ ............... " 

N o t i se r och nyhetsmeddelanden 
<Dm vad som händer och sker bland 
landsmännen uppskattas av oss och 
Införas beredvilligt i dessa spalter. 
iPå grund av förekommen anledning 
önska vi upplysa att det natul'ligt
'llis sker kostnadsfritt och med vårt 
tack. Skriv särskilt namn och adres
·ser tydligt, ty felaktig uppgift är 
värre än ingen sådan.-Red. 

Scandinavian Fraternity. Som 

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

Om utsikterna· äro mörka vid I 
25-40 firs :"1ldern, betänk då C 

det problem som 60-åringen ( 
går till mötes. Det fordras en
dast en liten smula omtänk
samhet NU, för att NI skall 
hava bekymmerslöse dagar ef
ter 60 f1rs gränsen är passerad. 

* * * 
Äkta danskt smör och kärnmjölk 

I Crystal Creame.ry, Crystal Palace Puh 
8 lie J.\färket, lltll & Marlcet. 

med 

• 
J I 

regel är det ju damerna, som 
måste åtaga sig ansvaret för och 
i flesta fall sjäh·a utföra arbetet 
1 sammanhang med matlagning 
·och servering cl~1 s~idant förekom
mer vid möten och festligheter. 
1\1ell Harmony logen har gjort 
·<:let till vana att åtminstone en 

staden. Men repet brast, och 
samtidigt' stoppade motorn pi'1 
hans egen auto. som blev sti'1ende 
mitt p:\ väg·en och piH~örcles av 
en annan ankommande bil. Vid 
kollisionen kastades S. vi\ldsarnt ~ ~f f llUlEJ? Dödsfall. ;fr:'. s:ra Katherine 
ner på den betongbelagda vägen ~ . . Peterson_ a:lecl i mli_ndags 75 _år 
och blev så svr1rt skadad i huvu- ~ Martin Carlson gammal i sitt hem vid s:). Cush-
clct att han avled n~istan i)gon- ~ Representant for man ave. Hon hade vant bosatt 

NORMANNA HALL 
SÖNDAGEN DEN 17 MAJ KL 3 E. M. 

]•)lid.:lige.·n .. }!an efterleves_a\'. f.(·jr- I l[TNA LIFE INS GO ~ Tacoma i 22.t1r.(:d~.\~<'.rmecl!em 
iildrar bosatta i hemmet 1 South ~ H: .. 1 u i svenska bd~)tlstk) 1 kan. ll~n 
Tacoma. J All forms of lnsurance efterleves av s111 make John, so-

Konsert program av Normanna Male Chorus 
George S. J olrnson, dirigent · 

,g[mg um året omvända rollerna 
,och ii\ta männen veta hur det 

* * * ~ Main 9916 nerna John A. i Manitob~, _I-Ten~ 
Frikänd. Albert Nyren, som ~-~~ ning i Michigan ~ch H1lclrng 1 

T~A.L FöR DAGEN, PAST. C. AUG. PE'11Ef{SEN 

.. . · 11 . ~ Tacorna samt dottrarna Mrs. . . ;i,nklao·ats for att hava anlagt e c ~ r .. i kontrovers En · 
smakar att r1taga sig matbekyrn- '. . " · 1 _,. 1• : 1 f". uuve nor · 

0 

' Philip Erickson, M rs. Gilbert 
,, · "f 1 sitt hem som JI dnc c nec 01 I 'tt, · t ,- ·f o-het har U\)l)Statt d ren "Brödernas afton mtra - .: ' ·· " JJ ei \is 1o . ' · Gundcrson, lVfrs. Larry Amun -

· .. · na"ra veckor sedan blev 1 tis- Il . , , . 1 ·.· · Hartle)· och Se- · 
'for vicl logens nästa rnote, tis- " .· .. . . . ' 1 .. , I' _ mc an gu\ett 01 ·' .. • sen, 17 barnbarn. en syste1.· i 

- . I dags fiikand d\ c omaie .\.e t . St tt n ordforande 1 ett . . · · 3 <lagen den 19de ma1, och mec L 
0 1. t f". na 01 ' 1 0 • · l\11chwan och en 1 Sven ge. I e-

, · · 'llf"ll mann. 1-lan avskrev nrn e , 0 1- . t- t kott som tillsattes av "' .. .. . 
1 -0ott knrane emotse de ett t1 a e . . . . . . sena u s · · · oTavnmo-en forrattacles 1 onsc ags 

.,,, . ,.., I t .. . ·t -a" ffa den klarande att bevisen mot N. 'o1 o senaste le(J'islatur för att granska "' " C "'o L 1 Il att som ce ro, O\el 1, ·' ·· . .. . ·- ' "' . .. . fran ... ynns .;:ape. 
bä~tre hälften i sflväl anriittning ottllrackhga. räkenskaperna 1 de ambetsver~~· * * * 
s~rn servering aY förfriskningar. * * * . . vilka stfi direkt under guvern~- För fylleri häktades i fredags 

EDNA SKA,TTUM, 
Solist 

Entre 50c 

TEATER- YTT 
Det pi\stf1s att ett ovanligt in- Tacorna-Mt. Ba~er _d1~tnk;~t~ rens kont_roll ... P?1 Su:;t~ns l~ega~ David Hartley. son till guvernör 1· 

tressant och rikhaltigt program L~ther .. League h,_i,llei. o-
51.tt :\~- n:_n att lramlagga i,tken5.kaps. Hartlcy och vice president för BLUE MQUSE 

·11ppsatts. men både vad program mote lordag ocl'. sond,1"'. 1 G, t - b?ckerna har .. I~Iartley svarat Clough-Hartley Lumber Co. i Starts Wedinesday for one week: 
<Jch förfriskningar angår så hål- I semanek~'.rl~an i Ssattle .. " I\..01~" vagrancle och ~orl~larat de1~ be- Everett. Han hade i fyllan vält I "THE PUBLIC ENEMY" 
les allt ännu i hemligt förvar in-\ \'entet borpr med ban~ett ~.'' ramade umlersoknmgen va1a_ o- i ett dike. Efter att hava varit I with . 

1 1" I · J- äll varefter affarsmo- .. j' · 'l ett t1tsla()' av miss- . · j d 
Dm kretsen av herrar koc .;:ar, .orc ag .' v • ' ... ' . n. oc ig oc 1 · . "". ' . inhuracl ett par tnnrnar frigavs James Cagney, Jean Harlow an 1 1 1. "l-onstnärer" tet vidtager och fortsattes sedan troende mot aclm1mstrat10nen. 

1 
t 

1 
• J Blonde!! ~ypare· oc1 anc1a , - · .. ·- . ·- ... , .· .·.. 1an mo )01gen. oan * * * sond ag morgon. Ett massmote Senator Sutton har avg1\1t ett * * * 

M A anda Lindskog hade i för ungdom hålles pi'1 kvällen. skarpt ~var med bestämd for- B t 1 t f'··. f1'ärcle o-åno·~n in-
rs. m f 0 T I I,, I es u e o1 , "' "' j FQX BRQADWAY söndags eftermiddag inbjudit ett Pastor E. _G. Sve'.1son_ r'.m a- dran p~ böckernas ut .amnanc e. om loppet av n;1gra månader blev . 

.. . .. .. . 1 coma prechkar vid fonmclclags- * * * · N · I ::>J ,t I · S d • antal vanner i1l1 sitt ti evna 
1
em · ' ... . Drown Pharmacy vid ort 1 - s Fnday, Saturday, un ay · 

vid North Alder street. med an- gndstJansten. Vasa loger bär t staten, sexto.n street i lördags. Två unga män Lawrence Tibbett's . picture 
ledning av "mors dagen." Un- * * * _. till antalet, hava sam'.nanslutit, inträdde och begärde få köpa ci- THE PRODIGAL and Fanchon 

SIGRID RII8E, 
Pianist 

Entre 50c 

,<ler gem. ytligt_ sa~1k~_äm. och_ ser- Medaljer~d .. sol.·da_t. _vid e.i~ sig för att g~e1:1 en.sa.mt fira Va~a~ garretter. Då expediten s'.rnlle and Marco's Mickey Mouse Idea I 3 CANS t' 1 oo 
verinir <LY dehkafa forfnsknmgar trupprevy 1 tisdags I F01 t Le\~Is dagen, den I 3u111. I Vasa Park I räcka dem cigarretterna, blicka- on the stage. 'I> il 

tillbri~igaclcs eftermiddagen och blev sergeant Phi'.ip Pe:,sano .fo~- Seattle. Till festtala~·e hai: Al- de hari in i en revolvennynning Monday to Thursday, incl.: St L • SyrUp 
kvälleu på det angenämaste sätt. ärad med dekorat10~~-en Sol cl i ers min L. Swanson, pre_s1~lent 1 Ta- och åtlydde befallningen att öpp-

1 

NEVER THE TW AIN " OUJS · 
Priser för högsta poängantal vid Medal" för visat hJaltemod. Det coma Title Co., bitvit utsedd. na kasaslådan. Ur denna upp- SHAL L MEET starring Mon te-
-spelet tilldelades Mrs. Martha var första gången en dylik ~e- IIan omtalar att han till ämne hämtade de bilda banditerna $32 negro, Smith and Howard, a1_1cl ShOpS 
\Vesscnberg, Mr. Olof Olson och remoni ägt rum i Fort Lewis. \'alt "The Swecles 1ll the I-Iorne- med vilka de togo till flykten. on the stage the University Tno. 916 Commerce St. 
Mr. John N e1son. De inbjudna !Vlecl fara för eget liv räddade land and in the United States. of <H en kund icletsamma inträdde. 1306 Commerce St. .C 
voro herrskapen Olof ()!son, sergeante1~ tv[~'. pers~ner från att Arnerica." l\fr. S. är en publtkt * * * FQX RJAL TQ 
Fritz Dahlin, Charles Martinson, brännas till clods, da deras auto mycket 11pptagen man. bland an- Mr. Axel Wahlquist från Fox " . 1 . FITTS PL UMBING co. I 1 01 f .. 1 .. I I f ttacle eld .. 1 · · I t f .. · l' ~tar)' .. 

1
. Sunday to Saturday, mc · · P, Veborg. Ro'bert _Car son, o. va te over_ c em_,,oc 1 ~.' _.. . nat ar ia_n pres1c enr ·0,1 ."-u < Island gjorde i dag ett van igt . " . " Jobbing, Supplies, Contracts \~;·1.• .. ~J· John Elwma (Elm.a), Pessano fick. SJalv svci1.a biann- klubben avensom 1. l\I. C.. A · ]Jes·o"l· 

1
)'\ ticlnino·skontoret. I-Ian Garv Cooi)er 111 City Streets Always ready to serve. ·~ "'· 

0 

o o .. 

0 

? l . 
0 

• .. • • • N _ · ' ' · 0 . • 4102 No. Cheyenne Chester Poulsen (Seattle), Mrs. sar ~ch lag over tva rncJnac e1 pa o_ch clll'ektor t Puget Sound a I kom direkt från Ca.lifon;1a vare~t Proc. 1886 Proc. 4330 
J\1artha Vvessenberg Mrs. Hanna hospitalet. t10n<1l Bank. han twcler cirka en manacls tid 0 _.. 

1 ~- : . ' · .. ~ . ' · ·· '' ,, " ,,, * * ' , : .. ' , . Gynna vara annonsorer. 
J3Jerke. Miss Ellen Ma1 tmson, · · ~ . · . vant pa hesok hos en dotte1. bo- ~~~~lll~@~l*Mi-~:ll'~~ 
.Miss Milclred vVick. Miss June Dr. John Groth, professor vid Vägkontrakt uppgående till en satt sjuttiofem mil rister 0111 Los 11 ~ 

1\1r. 1ohn J-la!len, l\Ir. John Ncl mer att v1kane1a fm pct::;to1 utlamnacles 1 mnndags ,n statens dern besokte Mr. \Vahlqmst de . ~ '
p ouben, M.·.iss E.' ls.ie Linclsk~)~~ statsuniversi_tete~ '. Sea_t:le :;:~m~ san:manlag·cl· su~nma. a~ ~349.439 Angeies .. Under vistelsen. i sö-

11 

• ~ 

son ~ch ML l\Iel vin. Marti1.1son.. Svei.conn vid gnd,,jförnt•n eöndag väg-vliccktöv· Samncl Hm~'<- T~-' ibtn av Californi>< nwrn be· cAmn. lRf I 
• ' ' fönnicldag ' Fornta Luth. kyv· av de ecx koutrnkten arn fo, mävkta atäd" och aevavdhet0<. 11 

Vi låta hä.rmed våra. l.an~lsmän kan, medat~. pa~tor S. deltager i viiga···rb:ten_ i .~)stra \Yashington, I E.huru vädret varit vac'.;:ert och I i!l:!I/:, ~ 
v<ta att p°'to, E. Ang._ Skoga~ ungdnmamotet ' Seattk. de omga ' voat'a dd•n av ,,.. man l>ehnglig, aägn ... "g dock \!!i. ! 
bero- pr~clikar och Sjunger I * * * ten. Mr. vVahlquist vara nojcl och be- 'j~\~! ~ 
Sve':<>kn Tabernakkt pi aöudag Rapp0<te<ad död i _Chicago h•· ' ' .' . låten att ""·_vända . till Pnget i I § 
f. • m .. kl. l 1. _Pa~t_n' Sko ge bC' g finn" <i g dnck En"'. And C"'":' .. Ett lönn b'ännon, 'Y'."'-" h~e~ Sound oc~ ov U lmhgt hd'.gn~ j !I. ~ 
star darefter fa1d1g att resa till bosatt vid South L sc1eet livsle val utrustat upptackte,,, 1 man hem, ty vart klimat ha1 ove1 I ,, 1,1~,~i ~ 
baka till Minnesota. Han har vande i Tacoma. Ett telegram dags a V j)?"Jhibitionsagenter i träffar, enligt hans mening, allt m1mm: ' 
ti111xingat vintern i Seattle hos fn''in Chicago omtalade nyligen Vaughn distriktet. Ägaren till vad Californias omskrutna klimat § 
Dr. och Mrs. Silverberg, hans att en man som för en månad se- platsen Charles Nieman arreste- har att bjuda pi\. I IC 

måg och dotter. Tillsammans dan dödades därstädes i en tåg- rarles likaledes hans son Edward * * * I a 
med dottern har pastor Skogs- olvcka blivit identifierad som och deras medhjälpare James Flygfält inviges. Tacorna fä!- § 
b. er? gj~rt en predikoresa ge~iom A .. ;.1de_r.son._ . H_an är kri.gsveteran Reeves. Jämte ut~:us:ni.ngen}anns t:t, Pierce County Airport, in- j 
Caltforma och bar helt 

11
?'1tgen och 1dent1f1enngen skedde ge- nära 300 gallon mansken. vtges denna vecka med ett· tre ~ 

återvånt. Vill du lyssria ~11! pa- nom bilder av fingeravtryck från * * * dagars program, som tager sin I I 
stor Skogs'berg en gång hl, tag krio-sdeparternentet. Av trycken Arresterad 17-årig moder. För början nu på fredags eftermicl-
·<lå detta·T .. enastående 7 tillfälle ~ vm~o tydligtvis missvisande. - utprångling av falska växlar i dag med uppvis1~~ng av exper:er , 
akt. - Nasta fredag haller Cön Senare meddelas att den omkom- Tacoma, Seattle och Portland ar~ i flygkonsten. Lordags efterm1cl
<:ordia fören'inge11 sin årliga of- ne var Oscar Anderson, en yng- .resterades härom dagen Louis dag hålles invigningstalet av pro
ferfest. Vi äro förvissade om rc broder till Emil. Även han Palmer, 20 år, och hans hustru fessor Edmond Meany vid Wash
ett rrott program och ett hel- var en veteran från världskriget. Vera Palmer. 17 år, moder till en ino-ton statsuniversitet. Under 
bjär;at 'intresse. Glöm ej. kväl- * * * 4 månaders dotter. Mannen ut- fe;tdagarne kommer att mångtal 
len. Efter ·programmet bhr det Mansföreningen i Första Luth. skrev växlarne och hustrun ut~ aeroplan av alla olika typer från 

Awnings add cheer to the appearance of the 
home and protect your eyes, rugs, and 
drapes from the blinding glare of summer 
stm. \Ve ha ve a wicle range of the many 
new colorful patterns from which to make 
your selection. en .;3ma'kl'i?' servering :.il! 1:1ycket kyrkan håller sitt nästa möte tis- prånglade dem i olika butiker. övriga aerohamnar i n~rclväst~rn 

rimligt pris. Kyrkan ar pa lOde cla()'skvällen den 19 els. kl. 8. Ett Hon påstår att mannen var ar- att vara på fältet för 111spekt1011 
()Ch I St.--Oscar F. Larson, pa- int~esanst nummer på program- betslös, och att de icke hade nå- och uppvisning. Det väntas att 

met blir tal av pastor E. M. Heg- gon annan utväg att skaffa sig progrnmmet skall locka tusen
ge, f. d. missionär i Kina och 

1 
nödvändigt kosthåll. M~clern är tals åskådare till platsen. 

.stor. I. M. Larsen Sons 
j 

i 
! * * * 

Arets varmaste och vackraste 
<lag inträffade i söndags, som 
'även v•ar '"mors dag." Termome
tern visade vid middagstiden 
anda till 84 grader. Den härliga 
-våtelagen lockade al1rnänt till ut
flykter, och i stadens parker och 
11atursköna omgivningar vimlade 
]ustr<'sande, som kommo i auto
mobiler eller med spårvagnar. 

f. n. pastor i Central Lutheran ti!Hhen att behålla den hlla dot- * * * Established 1888 . i 
kvrkan. Pastor I-Iegge kommer tern. 
att relatera sina erfarenheter från * * * 

Om 25 års ,oktroj har Puget 
Sound Power & Light Co. ingått 

806 A Street Phone Mam 141 i 
~ 

~l)i~~»t:ill-lllt~~lll-~~:a.~~~)}~l»;~)}~lll-)1-~~ 

* * * 
Svensk gudstjänst i Första Lu

therska kyrkan nästa söndag ef
'termiddag kl. 3. 

* * * 
Hjälpsamhet kostade 23-årige 

Max Schuler livet i söndags ef
termiddag. På Pacific landsvä-
gen en par Tnii 11orr om Tacoma 

missionnärstjänsten i Kina. 

* * * 
Ångbåtsförbindelsen Tacoma

Seattle har återställts efter flera 
veckors avbrott. The West Pas
sage Transportation Co. har in
satt ångfärjan Virginia på rou
ten med två rundturer dagligen. 
J3iljettpriset är 35c vardera vä
gen. Tilläggningsplatserna äro 
Municipal Dock i Tacoma och 
Coleman Dock i Seattle, desain
rna som angjordes av ångarne 
Tacqma och In di ana polis. 

bacle han stoppats av ett par flic- Ruston Ladies Aid samlas till 
1wr, som bådo honom hjälpa dem möte i kapellet torsdag e. m. kl. 
med deras auto, vilken råkat i 2. Mrs. Gust \Villiamson och 

'o'.ag. .~chuler fäste et: r~ v!d I ~rs. E~nest N el~on bliva värcl
bilen for att taga den 1 slap till mnor for efternuddagen. 

~~.Jll'lll/U"~~ 

Rymlingar undkomma. Tre till stadsstyrelsen med ansökan. I ! RINGLETTE WA VE l 
U'ingar i fängelset på McN eil ön Dulagd önskar rättighet att säl- ORDER NQW or Realistic .................... $5.00 
högg;o ett hål i teg·elmuren och ja elektrisk kraft och ljus for in-J Get your slabs pi~ed early. Eugene Permanent ......... $7.50 

L " .. ·'l c .' • .. - ' • .' .. 0 ' • ' 1 % cords slah and m11l wood $5.00 a Finger vVavc-any day except 
banade sig vag t.1 1 fll~1et 1 s.?.n d_nst11elt'. ~nda1:1al och e1hiude1 Try a load of our ?oarse burner ~ Friday or Saturday ......... 50c ! 
clao·s morse. Genom halet kropo Sto· att I atero·ald betala 2 pro-1 sawdust, best 111 town. a SANSTROM'S 

o •. . "' 0 
• Millwood and Planer Ends. I a 

de upp på taket och tirade sig I cent av bruttomkomsterna. I ) 1 J 
därifrån med tillhjälp av ett rep fjol belöpte sig denna gäld till J BROP WN750FUE~ CO. ! ~ Beauty Shop 

• 0 ! roc. -anyt1me. • N 27th & P t p 179 ner till marken. Rymmngen upp- $1,270. I ansökan papekas att I o. roc or roc. 
täcktes ett par timmar efte1·åt, bolaget är en av stacle!ns stör-~~~~~~ 

och ett femtiotal vaktrnän utsän- sta industrier och att dess hög-1 I 
des på efterspani.'.1g Över ön. k~arter är förlagt här i sta~en: Water Heaters $20.00 
Men snart upptacktes att en dar det har 140 eller flera man 1 

rocldb1\.~, till.'.1örig en fa~mare bo- sin tjänst. I Tacoma-ltade - and they're t!1e best. One of the 
satt nara fangelseomradet, var I most necessary of P!Prtrk ::ippl1,,ncl's :!t th!s season. 
försvunnen och det antogs att de I . I 
tre rvmlingarne med den stulna GEO. J. WEll.ER Let us mstall one now. I 

,J ' SKRÄDDARE I 
b!iten lyckats uppnå fastlandet. L R Z k El f • St 

• 0 lnsättning av nytt foder i damers 
Alla tre voro dömda till langva- kappor och herrars rockar • • aC eC flC Ofe 
'igt atrnff föc fahkmyntning och , 1220 so. K st. Molo 5638 I 3815 North 26th St. Pcooto' 709 
andra brott. • - ~~~ic.ie:.itt~~!fl:!iOO!Cte-l<I~i: 





'PUGET SOUND POSTEN 
, .• ,_. __ •. _.,,_ . ·1·· - .... ~--

ll andgrevinnan 1 
kring barfotat, kunde på frågan, Gertrud steg upp och lutade hastigt försvann .. Str~x därefter 
"arifrån man fått den sanden, sig över bröstvärnet på det ro- hörde m'an honom högljutt ut
svara: "Det är sand från 'Vita merska valvet och såg ned i djn- ropa: 

Roman av, . 

Knäet.'." Men herrarne vof1 pet. Där nere stodo inemot fyr- - Store Gud, herrn är frisk. 
Knee gladde sig åt varje fora - tio kärror; skramlandet av kecl- SandgTevinuan har gjort herrn 
ty inn.an en las.tad vagn, lämnade jor, pisksmällar och förvirrade frisk. 

GUSTAF FRENSSEN 
· .I. sandgropen, steg formannen upp- rop ljödo upp til! henne. Hon Herr von Knee hörde det och 

för sandkullen och lade på bor- såg ned helt blek. Plötsligt fö- vände sig långsamt om. Alle-

(Forts.) 
. . det framför borgfogden fyra reföll det henne, som om man sammans hade sprungit från sitt 

Inv~!iden lllck~de. . skilling för en enspännare, sex varseblivit henne. Hon stod just arbete, stallpojkar, drängar och 
Gertrud följde efter den gamle 

tjän~ren. Åter hörde man, hur 
-e11 rostig nyckel sattes i låset 
·där inne i den låga, välvda gån
gen, clärplt öppnades en dörr, och 

-1 ill kamp for friheten! sade för en tvåspännare. , I i begrepp att draga sig tillbaka, pigor, de stodo alla och logo och 
han med stolt eft~rtryck. Dåliga tider hade nämligen då· råa ord från en rusig person nickade. Och invaliden nickade 

De. stodo fram!or tornet. V oss kommit för grevesläkten. En si- trängde till hennes öra; i samma också och ville' le, men han ktm
~og ater fram. sma_ ~.~c~lar ~ch clolinje hade förgrenat sig från ögonblick igenkände hon Thor- de icke; han vände sig om och 

.. l~.1macl~ en l~~ ekd01 r,. de_ 111- den gamla stammen, det var de beeken. grät. 
varm,. l·da:, somm~rluft .. st~omma- tradd~. 1 e_tt valvt rum, 1 vilket m1varancle herrarn.e von Knee. - Det är farligt däruppe, min Alla gladde sig! Blott på ett 
de de mtracl~ncle till __ mote~.' Ger- det fran ,_sHla~1 gen?m e.n ~reg.el- De hade fått den bästa delen av bästa sanclgrevinna, i nästa mi- ansikte i huset lästes stor ängs
i:rud .~to.d pa det stalle, dar ben- bunden ~pp~mg .. foll ttllrackhgt heden och det värdefulla mejeri- nut kan det bära ned i djupet! Ian. Fru Siemens stod mera 
~~s ~orfader bott under fyra hun- 1~1yc~et ljus m for att man kunde et i Väst byn; ty stamfadern för Gertrud hade hastigt dragit sig böjd än förut över spiseln; oupp-

1 a aL " ,, .. .. se.. ess form. Ru1:1met var denna linje, en yngre son, hade tillbaka och såg med flamman- hfö·ligt for hennes magra hand 
Et~. sorgset .ah flog over hen- rnorkt, dess. kal.~ra~~rnmg nerfal- rnrit sin fars älskling, och cmc~ de ögon på sin farbror: över den vita hjässan och allt-

nes lap.~rnr ... DJ~tpt u.~pskakad av len, en fuktig, for~kamcl luft upp- dan det pft den tiden icke rådde - Hör du, farbror, vad han jämt mumlade hennes darrande 
-Oetta forskrackhga forfall och av fyllde det, och gltttra.nde vatten- frecl i landet r>cll 1·11tet ti'llfa"'lle ,.~,g. ar s:·,g. a 1 1.. "V d k Il cl 1 l" • • . .. . ' ' "' ' " ' · appar: a s ·a et nu J 1 av 
nleclvetandet att sta. pa sma gam- droppar hangde 1 valvet; under aavs att tillkämiia sigr ett bvte Hon tlj)jJrei)ade orden. I • ? V l l· 11 I t 11· 

f 
..... 

1 
. f "' , · . 10110111. ac s ,a c e nu i 1 av 

la onac ers gods och grund, sitt ortsatta fall gen~_m århun- eller :;kaffa sig ett fett prebende, _ Det är ju, vad jag alltid honom?" 
stod hon som fast vuxen. Hcn~es d~aden hade de :ipplost . kalken si\ hade han med tungt hjärta sagt, utropade den gam le V oss Vid samma tid travade Thor-

gar- pa murarna och br~clat knstaller, måst dela sitt gods. Detta hade med av vrede blixtrande ögon. beekens stora, svarta hästar ögon svävade ut över hela 
-den. som med matt sk11nrande crJans k t 1670 1·r 1 · I ·1 ·· • · .. : "' s e t . - - an ,om mer 1e 'e att v1 a, landsvagen framat till staden. 

- Tillhör detta verkligen mig, betackte de gra stenarna. .. f" ... t . -t 1· . · "\r"t 1 .. II · · 
L Den yngre slakten, som helt onan orne 1ggcr 1 '1 a .;na- - an ville redan i dag samman-

-farbror? frågade hon, i det hon - Hu, sade Frauke och dro'' . t" .. · · .• . . . 
1 

.. 
1 

"' enkelt kallade sig "herrarne von e ·. traffa med Hmze 1 Hamburg. 
at sig smak ac er. i· ., 11 d . d • U1 I t "'t 1 t It I "k 1· l h l l . .. <.nee; upp) omstra e 1 et stat- lt er en )'S oc 1 ryc < ~1 ·a itet som c enne ac e rnn 

Voss cr1ck tvars aenom rum- . • . . t'. · . ··]· l 1·11 "'ll·l· 0 
• • 

·drog djupt efter andan. 

"'... "' .. .. J liga hus de bvggt at sig vid al- s amnmg g1c' c et 1 a sa s ,a- reda pn mvalrdens utflykt och 
met och ho. de handen for att sto- , • • , · . . .. , . . 0 

.. .. • • . . • . ,. . . _ J .. . .. . • . len, men den gamla grenen pa pet tillbaka ove1 borggarclen. om sakernas forandracle t1llstand 

- Ja. barn, sade von Knee nä-
stan medlidsamt. Dessa dyner 
med sm i um .i1 det enda, som ta upp en don, som f01dc ut 1 0 . t 1• 1 ,o • ,o • _ Man hade mist all lust till vidare ? l . ,.? cl ,,. f .. 

11 
• . 

1 
. 

1 
... f. ~ . )Or6 en or,ace ut s,l sm.inmg p.i 1e1rg<1r en. 

-u1n. far ar rac c at at sig oc 1 stna c an ran . . Frauke tog fast 1 . (.) 1 i-··r· d · 
•• L om. _ c 1 greve ans var en, 

efterkommande. (,ud skall veta, hans arm. k 11 cl · 1 d · I. 
. I·.··.· k , k· U .. 1• 'f· 1 1 som s·u e ncrn Jllpast oc1 .att cct a1 1c e 111)C et. - rsa,ta, 1t1rc. 1.. f .1. l"<l 1 1 lk . .. ·. . angst ur am1 i ens 1 anc es rn ·. 

Vad det lilla sallskapet si\g Hon lade s111 lilla varma hand D , .. k 'n",. I· .·. 1813 d 7 
·f f'" · · d kl" ·· ·· · · .. 1 .. et \at 1 n"'stlcen ,l! a ram or sig, var 1 or ets ver 1- over vanmnans ogon och före c • 1 1 · ' - . • • .. .. varstormarna ) r u s a c e o-cnom 
;ga betydelse en ru111. Pa en gang henne over troskeln; dtlrefter T kl d h b.?' cl .. .. . .. • vs an oc genom avan e 
1rnde tak murar och dorrar stor- gmgo de annu sex a atta steg ~- . 1 h"" D. 1 d 1 . .. . . . . manms rn Jartan. a rn e an-
·.tat 111. Det hade borpt ovan- rakt fram 1 nunen. I· . 1 · · k Il 
·f · 11 . .. · '" .. c ets 1erre samman ·a at en lant-
1 ran och a t n.1era narmat sig - Oppna nu ogoncn, sand- 1 f·.. · N 1 ·• • 

1 
· c ag or att som apo eons 

nrnrken. Den hogsta mur, som grevmna. . . . l I r·· 1• . ll .1 ··· I ·· k G d 1 . . >Unc s .orvant ata sitt fo { bev1 -
·.annu stoc uppratt, var ·nappast ertru stoc mitt 1 en välvd . . k . 1 ... 1 II d 

.. h" D .. · h 11 G 1 .. Ja sig -r1gs 1Ja p. - errarnc ha e 
1l)er an mans og. en nara tva a . enom ett 1ogt romerskt . 1 1 f • . .. cl . 

• .. .. . .. 1c <e 1a t mano-a 1nvan nmgar · 
·meter breda mur, som omgav bagfonster, nastan lika hogt och ·1 . 1 1 . "' 1 'eld ' . • .. .. c et 1ac e vant ta om n arnes 
borggarclen och som fordom ut- brett som vaggen, flodade klart, 1 . 1.t. . . .. 1 . , ·I· . 

.. ·· d f" cl 1 k . l k d Oja l et, om stac ernas tac. ,sam-
;gJort varn mot c upp or yner- varmt so s ·en 111; det e ·te me h. 1 1 r·· 

f
. cl d · 1 ·· · 1 et, om mnc s orvantcns trohet, 

11a stormande 1en erna, ha e spmcle va varna 1 c en romerska 
-mist sitt krön; en vall vid dess bågen, det strömmade ut över 
fot, övervuxen med ogräs, visa- det vackra, jämna stengolvet än
,de, vart de söndriga tegelpan- cla bort till det avlägsnaste hörn, 
norna och de ncdrullancle stenar- det· fördelade ljus och skugga på 
·na tagit vägen; lika många må- sköldemärkena på väggarna, det 
-ste hava fallit uti1t och störtat lägrade sig på de prydliga .rygg
·necl i "Vita knäet." Nu byggde stöden till stenbänkarna vid bå
de badotade pojkarne från Väst- da sidor. 
·byn sina kaninbon av de stenar, Gertrud stod där bävande av 
som en högadlig ätt mitt ibland glad överraskning och såg med 
,ett fritt folk byggt upp som ett glänsande ögon på den unclerba
-värn kring sig, för att därigenom ra tavlan där ute, av denna båge 
·efter eget behag kunna öva rätt I infattad i den förnästa ram. 
-eller orätt. Högt uppe på elen högsta av 

Utifrån, från sluttningen av dyner1rn, nog hundrafemtio fot 
dynerna, tittade · topparna på. över havet, hade den starka 

och en enda hade skygg~ vågat 
uttala ordet kontinentalavspärr
ning. Dit hade greve Hans von 
Knee, som dagen förut blivit 
myndig. en ung man på tjugoett 
år med blixtrande ög·on och ljust 
hår, stigit upp; han hade icke ta
lat länge, knappast tio minuter, 
om konungens upprop och om 
hänförelsen i Preussen, och han 
hade slutat med, att han icke 
förstod en regering, som drev 
en politik, mot vilken inom de 
närmaste veckorna hela Europa 
skulle hetsa hundarna. 

Det hade blivit ett bullersamt 

undersökningar av rninen. Voss 
slog med brak dörren i lits. 

Då de åter kommit nedför knl-
len och vid korsvägen trädde in 
i allen, såg Franke nyfiket fram
åt landsvägen. 

- Jag skulle önska, att någon 
finge se oss, sade hon. 

Vid en krökning av stora 
landsvägen kom1370 flera daglö
nare från Västb)~t1. De hade lie 
och liebryne på ryggen. Bland 
dem var också den gamle Nuttel
man, som i hela sitt liv arbetat 
hos Thorbeekcn eller på herrgår
dens fält. 

- Gud, vad ser jag, herre! ut
ropade den gamle, då han igen
kände Knee. - Ni ser ju så glad 
ut som en ung fåle, herre! 

- Jag tror jag börjar att bät
tra mig, Nuttelman ! 

- Se på rågen, herre, elen står 
just icke så dåligt. Men havren 
är klen, där måste gödsel till. 
Ni borde verkligen gå över stall
gården . . . så kunde ni se, var 
gödseln ligger, om pojkarne gö
ra vad de skola och om hästarna 
äro ryktade. Se ni blott efter; 
allas ögon vakta uppå dig, herre ! 

Invaliden rätade på sig, de 
praktiska råden ljödo i hans 
öron som hemlandstoner, där
jämte hade han en obestämd 
känsla av, att han befann sig i 
en krets av enkla, hederliga 

:gamla granar hit in i den brokiga släkt, som fordom bott här, uppträde, och greve Hans hade 
.ödemarken, de hälsade och vin- byggt sitt näste. med sitt fina öra tyckt sig för
·kade i'it den vilda rönnen, som Och namnet? Det härrörde stå, att hans kvarstannande i 
·trotsigt höjde sig ur en renrna i från stället. De kallade sig gre- landet icke var rådligt. Han ha-
1m1ren, och åt fläderbusken, som var von K.nee (knä) ; ty i hela de haft ett långt samtal med sin 
'icke hade en aning om, att just landskapet hette denna den hög- förvaltare JQrgen Thorheeken, 
.(lär han hade sina rötter den bår- sta av dynerna: "Det Vita Knä- därpå hade han i nattens mörker människor. 

VII. 

Sent på eftermiddagen följan
de dag stodo de båda unga flic
korna utanför dörren och be
traktade, · hur de sneda solstrå
larna föllo genom allcn. Då 
kom fruns på Munkgårclen kända 
vagn från heden framåt lands
vägen, och strax därpå vek 
Brunte in på den öppna platsen 
framför herrgården. Christian 
Möller kuskade själv; hans mor 
satt bekvämt bredvid honom, 
hållande elen mörka parasollen i 
sin lilla, runda hand. 

Då vagnen stannade framför 
dem, gick Gertrud förekomman
de fram och var på sitt vänliga, 
lugna sätt elen korpulenta frun 
behjälplig vid det något besvär
liga nedstigandet. Därunder ta
lade elen lilla damen ivrigt. 

- Hur står det till med din 
paDpa, Frauke? 

Fraukes ansikte 
glädje: 

strålade av 

- Tant, tant! Han har varit 
med vid ruinen ! 

- Barn, vad säger du! 
Sann, verklig glädje gav hen-

nes runda, vackra ansikte ännu 
högre färg . 

- Det är er ·förtjänst. sade 
hon och tryckte gång på gång 
Gertruds hand. 

- Vet Hinze, att herr von 
Knee lämnat sitt mm? 

- Han har inte en aning där
om! Han reste bort i går och 
återkommer inte förrän i mor-

·<le greven för århundraden sedan et." Varför? Jo, de dyner, vi!- gf1tt över Elbe ·och dragit med - Välan, Nuttelman, jag skall 
naft sin grovt timrade säng- ka havet i elen gråa forntiden i det stora kriget, elen siste sand- lrnn1ma · . . Jag skall se efter, 
plats. uppkastat, bildade just vid elen greven. Hur går det för resten med 

En flock svalor. som hade sina stora sanclkulle, pii v;lken bor- Men tornet stod där fortfaran- Hinze? gon. 
ibon vid "Vita knäets" bråddjup, gen stod, en kort vinkel lik knä- de och skådade ned i sandgro- Nuttelman ryckte på axlarna. - Då får han en ordentlig för-
·sutto makligt i rad på murkrö- et på ett böjt ben; men till följd pen, ut över marsklanclet på den Lien slog mot brynstenen, sil att skräckelse på halsen! · 
·11et; icke långt från dem satt en av de vita sår, som det vilda ha- forne förvaltarens ståtliga hus det klang. Den gamla damen sade detta 
-silverglänsande mås. För luftens vet skurit i ljungheden, kallades och pä det vilda ha vet, som slog - Jag säger bara: Vår Herre med en avgjord skakning på hu-
bevingadc invånare hade den där det Vita Knäet. upp emot fördämningarna . . . har skapat både människor och vuclet, under det hon med små, 
gamla muren dubbel betydelse: Och detta öknamn blev under Gertrud von Knee, den sista skälmar! Och en av dem .. : trippande steg och med den vita 
•den var en viloplats for ungar- tidernas lopp allt mer och mer av den ätt, som bott här, lät nå · .. man kan ju gärna sjunga näsduken i handen i sin frasan
·na, när de höllo på att lära sig heriittigat. grubblande sina blickar sväva rent ut: E'n av dem kilade till de svarta sidcnklädning gick till 

i 

och oskyldiga min. Se där! 
Skickligt·· befordrad av Frauke 
sitter katten i. samma ögonblick 
på sin fiendes, på Bobs korthåri
ga rygg. Men blott för ett ögon
blick, ty hunden ·vrider sig. has
tigt och med ett tjut skakar av 
sig det ovälkomna påhänget. 

Franke reste sig och gick upp
för det första trappsteget i sam
ma ögonblick som hon hör lån
ga, fasta steg. Hon stannar och 
intager en målerisk ställning, lu
tad mot pelaren. Det gäller att 
på värdigt sätt mottaga den nye 
medlemmen av familjen och att 
hålla honom inom de skrankor, 
som han så gärna vill överskrida. 

Då han ser henne stå där cn
,sam i förstugan, under det att 
hennes lilla. ungdomliga gestalt 
avtecknar sig mot trappans mör
ka bakgrund med sina vida, korta, 
ärmar, de små fötterna tittande 
fram under klädningen, de ljusa 
lockarna strukna tillbaka, det 
hela så friskt och skärt, då strå
lar hela hans ansikte av en varm, 
en smula förlägen glädje. 

- Det var länge sedan jag såg 
er. sade hon. i det hon avsikt
ligt behöll sin romantiska ställ
nmg. 

- Det var i påsk föi·· ett år se
dan, svarade han raskt. - Ni 
var med Hinze i kyrkan och tog 
in hos oss, och jag hade just då 
permission och var hemma. 

- Och ni passade upp oss! 
Hon ledsagade denna anmärk

ning med en vårdslös böjning 
pi\. sitt lockiga huvud; som om 
hon ville säga : "Jag minnes myc
ket väl, hur du uppförde dig som 
kypare.'' 

- Det var mig en glädje att 
få betjäna er, sade han ärligt. 

- Ni frågade mig då, vad ni 
fick servera mig, sockervatten el
ler en kopp buljong, emedan tant 
just då hade soppa över elden. 
Vin tycker ni säkert icke om, sa
de ni. Jag kommer så väl ihåg· 
det. Det var just inte så artigt 
av er. 

Frauke lutade huvudet mot 
mässingsknappen och iakttog lu
rancle liksom katten nyss mot
ståndarens nästa språng. 

Christian Möller lyckades an
taga en bekymrad uppsyn. 

- Det var alls icke min me
ning att förolämpa er, fröken von 

. Knee. 
- Varför kallar ni mig nu frö

ken och ni? Varför är ni över 
huvud taget så ... 

Frauke höll på att säga "vörd
nadsfull" och blev eldröd, när 
hon tänkte ... 

- Så . . . så artig mot mig? 
- Emedan ni blivit så mycket 

förståndigare, sade hycklaren. 
- Blivit'?! 
Den lilla dame11. hakade genast 

upp sig vid detta ord och använ
de det triumferande mot sin mot" 
ståndare. 

- Jag skulle tro, att jag aUdc! 
varit. förståndig, förståndigare än 
ni. Kommer ni ihåg, att ni. för 
två år sedan, då jag gick till min 
kon firma tionsundervisning, alltid 
behandlade mig mycket lila? 

:att flyga, och för de gamla var Då nämligen männish.orna bör- ut över marsklandct och över Hamburg i natt. För övrigt skall herr von Knees rum. 
<len en solig viloplats. jade att skydda det fuktiga, le~ den nya, stfitliga byggnad, som Thorbeckcn också resa till Ham- Frauke stannade utanför i för- Christian Möller fattade Frau-

Mellan det ypp'igt växande o- riga marsklandet mot havet ge- låg där' mitt i en krans av lador burg redan i afton. stugan. Varför? Han ... Chri- kes hand. 
;gräset förde en med stora ste- nom långsträckta jordvallar, att och torpstugor. Där hade hennes Gertrud kände, hur det ryckte stian Möller km1de komma den- - Det var övermod av mig, 
nar 'lagd, ojämn väg genom öde- gräva kanaler, att utstaka vägar farfar bott. och där nere, där vå- i invalidens arm. na väg vilket ögonblick som fröken Frauke, förlåt mig. 
·marken. Man beträdde den un- och att iägga vetekorr: i den ny- gorna rullade, där hade greve - Jaså, sade han långsamt och helst. - En ung man, som redan har 
-Oer tystnad. vunna jorden, då blevo de nya Hans, hennes farfar, stått med med hes röst . . . Thorbeeken Men emedan det var överens- nrnstascher, måste alltid vara all-

- Farbror. sade Gertrud be- vägarna så bottenlösa. att her- pilkäppen i handen, en hemlös också. stämmande med hennes grund- ;varsam. Jag är alltid allvar-
'klämd och med tårar i ögonen, - rarne von Knee måste spänna flykting och från båten ännu en Därpå nickade han till karlar- .sats att alltid vara sysselsatt sam ... 
men hur har farfar kunnat bo två starka hästar för de kärror, gäng skådat upp mot tornet. ne med beslöjad blick; V oss och med något, så lockade hon till Det ryckte kring Christians 
ltär? på vilka de förde öl ned till ar-. - Men - farbror - hur kom N uttelman togo avsked av var- sig den lilla katten, som satt läppar, hela hans ansikte lyste av 

Herr von Ki.<:c höjde sin käpp betarne för att uppmuntra dem. hela besittningen med undantag andra med en lätt blinkning med hopkrupen på elen breda trappan skalkaktighet: 
•-Och pekade på tornet. I denna förlägenhet hade man av ruinen i förvaltare Thorbee- ögonen; och så skildes man åt. och ivrigt beskådade sin egen - Ni var också mycket allvar-

- Redan din farfars far bodde sett sig om efter något material, kens h~inder? Då det lilla sällskapet gick bild, som återgavs i den blanka sam, fröken von Knee, då ni -
'icke längre här, utan nere i som kunde göra vägarna farbara, - Din farfar srilde egendomen förbi inkörsvägcn till stallgår- mässingskula, som prydde pela- nyss försökte lära katten att rida. 
marsklandet, i det hus, som och då hade man börjat gräva t1t honom för tjugo tusen kro- den, kom en pojke ledande ett ren vid foten av trappan. Där- Fraukes smärta gestalt rätade 
'Thorbeeken nu äger och bebor. sand vid foten av borgkullen. nor; man kunde på elen tiden fä föi vid handen ut på Yägen. Di\ på ropade hon på sin gamla vän upp sig, hennes ögon blixtrade, 
[):1 tilhörde det jämte hela Och från den stunden, sade man, stora egendomar för en spottsty- han igenkände den svarta bin- Bob, som sömnig låg i den öppna och händerna knöto sig. 
·mars.klandet din familj. Din far- hade det gått utför med den ver. Nu har ege11clornen tio deln, stannade han som förste- dörren. - Ni ... ni ... är en riktigt 
far måste sä:lja det till sin för- gamla släkten. . gånger detta 'värde. .. nad; f?.let'. som blivit .orol.igt vid I . Där ute .ljödo en mans, steg, elak :11änniska ! Aldrig ka~1 man 
'.Valtare, den gamle Thorbeeken, Den ena vagnen efter den an- --,- Men hur kunde forvaltaren det plotsl!ga rycket 1 gnmman, vilka undgmgo Frauke, da hon leva 1 fred med er! . . . Ni kom-
-Oå han drog ut i främmande dra hade kört fram till foten av på en tid, då det var så ont om slet sig löst och galopperade på ropade på Bob. mer att göra er hustru alldeles . 
land. Greve Hans höll sig för borgen, och den ena laddningen pänningar, komma i besittning sina prydliga, tunna hen nccH\t Morrande steg råtthunden upp olycklig, men ingen kommer att 
Testen under flera veckor dold i efter den andra av elen grusljk- av en sådan summa? I' allcn. och gick fram till trappan, på vilja ha er ... en sådan män-
~tornet där borta, innan han gick nanclc sanden hade förts in på"cle Invaliden ryckte pr1 axlarna: - Din slyngel, sade Voss med vars nedersta steg hans väninna niska ! 
öve1· Elbc. Sedan dess har ingen raka vägarna i marsklanclet och - Det är och förblir en g-åta, sträng- min, under det att Ö;?;o- satt och väntade på honom med Hon gav honom ännu en blick 
:av din släkt beträtt detta ställe. gjort dem gång- och farbara; men jag har sett köpebrevet nen logo, - fölet finner nog av ett oskyldigt, trohJärtat uttryck i därpå flög hon uppför trappan. 

- Och hur länge är det sedan, långt in i landet såg man vägar- med egna ögon, och din farfar sig självt rätt på sin mor. Gå sitt ansikte och med katten i sitt Uppkommen p!1 sitt rum satte 
-farbror? na överallt fotsdjupt betäckta har, som han med egen hand du till ditt arbete. knä. hon sig på sängkanten och grät 

- Det var 1813 en marsnatt. med den välkän;fa grova sanden, skriver, fått de tjugo tusen kro- Pojken kastade ännu en lå11g I Han hade tyvärr ingen orsak häjdlöst. 
- Då han gick till preussarnc? och varje barn, som gick om- norna kontant. I blick på Gertrud, varpå han att tro sin väninnas uppriktiga· (Forts,) 




