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SVERIGE NOq 12 BLAND 
BllÄGANDE NATIONEH 

Antalet motorfordon ökat med mer 
200,000 sedan världskriget 

(För P. S. POSTEN från S. A. N.) 

Stockholm i november. 

Sverge hör till världens mest 
automobiliserade länder och inta
ger en; verklig rangplats vid jäm
förelse med folkmängden. Exem
pelvis kan nämnas att vi stå långt 
före Tyskland och även en god bit 
före Holland och Belgien. Även 
vad det absoluta, antalet beträffar 
står Sverge mycket högt och är 
nummer 12 av jordens alla länder 
samt nummer 7 i Europa med en
dast. några tusen bilar mindre än 
Belgien, som dock har mer än 30 
procent större folkmängd än Sver
ge. Räknar man motorfordon av 
olika slag stå vi till och med över 
Belgien, ty Sverge har i runt tal 
210,000 automobiler och motor
cyklar, under det att Belgien har 
209,000. 

Motorismens utveckling i Sverge 

TAC()MA, WASH., FREDAG DEN 11 DECEMBER, 1931 

obel Fredspriset tili I 

Amerika 
Två bland Amerikas i humani

tetens och fredsintressets tecken 
mest framstående personligheter 
hava i år hedrats med Nobel freds
priset, enligt tillkännagivande i 
tisdags vid Nobel institutets möte 
i Oslo, Norge. De sålunda hedra
de, som komma att lika dela pri
set $40,000, äro Miss Jane Addams 
och Dr. Nicholas Murray Butler. 

Miss Addams graduerade 1881 
från Rockford College och egnade 

Miss Jane Addams I sig därefter åt ekonomiska och so-
' ciologiska studier i Europa och 

++++++++++++++++++++++++++i Amerika. · Bosatt i Chicago har 

VIGE PRESIDENTEN ÖN
SKAR ATERVAl 

hon därstädes utfört storverk i 
barmhärtighetens tjänst på samma 
gång som hon tagit ivrig del i 
fredsarbete. Så presiderade hon 
vid den internationella kvinnokan-

Vice president Charles Curtis I gressen i Haag 1915, där Kvin

nornas Internationella Fredsliga 
startades, och hon presiderade se
dan vid ligans möten i Wien 1921 
och i Washington 1926. 
' Dr. Butler, född 1862, blev pro
fessor i Columbia universitetet år 
1890 och har sedan 1924 varit dess 
president. Hans verksamhet för 
världsfredens bevarande . har. till
vunnit honom internatiorielt erkän
nande och ryktbarhet. Sedan år 
1910 är han trustee i Carnegie 
Foundation för internationell fred 
-och sedan 1925 dess president. 

Fem andra amerikaner ha förut 
erhållit fredspriset nämligen Theo
dore Roosevelt, Elihu Root, Wood
row Wilsori, Charles Dawes och 
Frank Kellogg. Senast förra året 
tilldelades fredspriset f r a mlidne 
ärkebiskop Nathan Söderblom. 

HOOVERS BUDSKAP EN DEN. VÄRlDSEKONO· 
har varit utomordentligt snabb, i . . 

kt
. kt t t h 1 d t Kansas. Han valde vice president. 

avgav i måndags sin länge väntade 
förklaring om huruvida han före
drog att bliva. åternominerad till 
vice president nästa år eller hellre 
ville· bliva senators-kandidat från MISSRÄKNING MISKA SITUATIONEN 

Dr. 

•••••••+++++++++++i+++++++ 

SVERIGES TRÄVARU
INDUSTRI RID ER 

UT DEPRESSIONEN 
Hög kvalitet och långt driven ra

tionalisering avgörande 
faktornr. ' 

det att pra 1s age e a e . . .. . 
.. d t 

1 
t t f d 

11 
nommat10nen och utfärdade ett President Hoovers tredJ'e årliga Det bhr allt mer och. mer tyd- 1 (F ... P s PO·STEN å 

ovannamn a an a e mo or or o k t t'llk" . d d'' 1. t t T kl d .. 01 . • fr n S. A. N.) . . d t 12 or 1 annag1van e arom. budskap till kongressen var ett ig a t ys an utgor central-
tillkomnnt under e senas e El d t . 11 .. h t · · I t d kt f" d · t , . . h d .. mru e 1 a man e mrym- långt och cranska innehållsrikt do- oc 1 yng pun en or en m erna-
aren Vid krigets slut a e nam- tt M C t' , k · . "' t' 11 k · k h · · 

• • • : • _ •• , ;; -·-· A kOO mes a r. ur is ater ommer kument men gäckar dock i åtskil- 10ne a e ononus a oc fmans1el!a 
ligen Sverge icke 111fa "'11 '-'·"' ""•'"' tt bl' t'"lld ·d ·a M 't t' 0 d d d t . .. 'k , a I upps a v1 s1 an av r. liga avseenden folkets förväntnin- si ua 10nen. r nan et av e y-
automobiler och ungefar h a man- H f' ·d t d k • k k ld bl b'd l' · k . .. . . . oover, mnes e oc manga ,gar. Enligt konstitutionen är pre- s a s u pro emen, a e po itis a 
ga motorcyklar, vilket utgor icke som föredragit att han ställt sig sidenten uppfordrad att !riva kon- och kommersiella, är en nödvän
fullt. 4112 % .av det nuvarande _an- ~om senators kandidat. Denna gressen "underrättelse 0 ; landets 'dig förutsättning för ekonomisk 
talet, och sa gott s~m alla. bilar ,·grupp skulle hälst se en yngre politiska och ekonomiska läo-e!' återupprättelse icke blott av Euro-
och motorcyklar ha tillkomnut un- man än Curtis som är 72 år så- t k d 0 t .. d b pa utan av hela världen 

• " 0 h" t ' ' sam re ommen era agar er som · 
der de 25 sISta ~ren, ty pa os en -Som vice president-l}andidat, och han anser nödvändiga. Två komiteer hava utnämnts i 

Stockholm i novem bei·, 
Den svenska trävaruindustrien 

torde lättare än andra länders 
komma att uthärda den rådande 
depressionen. I knappast något 
annat land har nämligen skogs
vården och trävaruindustriens ra
tionalisering drivits så långt som 
i Sverge, som därför sedan länge 
stått i främsta ledet som produ
cent av barrträprodukter och pap-

190? fanns det 1 Sv~rge blott ett "även skulle många föredraga en Olyckligtvis 'klargör Mr. Hoo- ·avsikt att undersöka dessa frågor 
par hundra automobiler samt tro- "våt" kandidat än Curtis som är vers budskap icke fullt de nat_io- för att bestämma i vad mån Tysk
ligen endast något· tiotal - eller "torr." Bland de av denna grupp nella förhållanden som nu kräva 'land är i stånd att fullgöra sina 

' . h·"d , t' t 1 motor f" d k d"d t .. k I persmassa. 
Den abnorma ·situationen på 

pa sm OJ nagra 10 _a - - : ore ragna an I a erna mar es regeringens uppmärksamhet. Be-1· skilda skuld- och lånekontrakt. 
cyklar. guvernör '!'heodore Roosevelt på traktat som ledning för kongres- Skulle det befinnas nödvändigt att 

För närvarande är Malmöhus den repubhkanska valsedeln. sen är det därför ofullständigt. reducera betalningen, skulle troli- j råvarumarknader har för den sven-
län lika automobiliserat som Eng- . . •• Så t. ex. är det allmänt välb~kant, gen även vidkommande kredito~er s_ka sågverksindustriens del ytter-
land och banmark, v. ilka ha en llfONGRES~E·N np·plllll'!I a!l ~etta, trots allt orga_mserat ~or~ra en motsv~rand;: reduk.t10n hgare acc:ntue~a~s ge~om den ry-

b
.1 • 

31 
och 32 invånare. I\. . U U 1'1RIU valgorenhetsverk, skall bhva en i sma skulder ti11 Forenta. Sta-. ska dumpmgpohtiken vilken för e. n 

1 pa resp. h' d · t d b'" d f" t · .. d ·k d · Tretton län ha relativt flera bller . . . --- ~r. vin er ~~ .. um aran en . or erna. . .. . .. . . . .. tid p_ress~t v~rl ~mar na spnser-
.. 

1 
. 

1 
S 

1 
. da"r rela Den sJutt10andra kongressen, an- nulhoner fam1lJer. Dock. uttalar En analys av hela problemet ro- na för sagade travaror under de 

an Be gien oc 1 c 1we1z, - • . . . · . . . • h · · . .- · 
1 

. .. 
50 1 

endast tre sedd sasom bhvande den viktiga- Hcover den menmgen, att de upp- rande krigsskadestand oc mellan- svenska sågverkens produkt10ns-
trnnsanta et ar ' oc 1 . . . k' . "tt d d t"d . t' t tl' k ld 0 d l" tt . .. .. . d . t obiliserade Iste legislativa sess10nen sedan n- ra a e un ers o sorgamsa 10. ner- s a iga s u er a .aga agger a kostnader. Den svenska trävaru-
lan aro mm re au om t ··aa · 0 d t .. "f" "k t "d T kl d .. tt o- ld a" h .. . d h lh t ge , sammantra e i mandags me. na . u gora en orsa ran mo no ys an ar ne o-"'e en ren oc industrien har dock delvis kunnat 
an Holland. Sverge i ess e e · · · · · · · F.. t St t tt f d · . ··· . • . 

40
.d demokraterna i maJor1tet och kon- och hdande under kommande vm- orena a erna ne o- or rmgs- begränsa följderna av denna ryska 

kommer med en bil pa var · e · h .. f" t ·,, Allt ·d tt · tt f'" d ·· E l' t f d kt h . . E . troll i representant uset for or- er. e a msa es ormo - agaren. n Ig re spa en oc dumping genom att koncentrera 
mv. som nummer. fyra \ t_uro~al sta gången på 13 år. I senaten Jigen i budskapet för att väcka fonderings-anordningen .mellan de sig på framställning av pappers
och endast Frankrike (rea 10n~- a äro republikanerna i majoriteten förtroende och stimulera "prospe- skilda allierade makterna och 
27), England. ~ch Danmark 8.ro I men blott med några få rösters riteten," men torde ha en motsatt Förenta Staterna är Tyskland för 

massa. Export av pappersmassa 
har t. o. m., ehuru i ringa om
fattning, under det gångna året 
ägt rum från .Sverge till det skog
rika Ryssland. Alla större företag 
inom den svenska trävaruindustri-

mera automob1llserade. J övervikt. verkan. närvarande ålagt att utbetala $27,-

Hittills har av automobilbestån- j I representanthuset, där John N. A andra sidan innehöll budska- 500,000,0?0. .. • _ 
det den oerhörda ökningen så gott' Garner, demokrat från Texas, val- pet maning till vidtagande av fle- Frankrike ar lovat_ erhalla $1~,-

t l t d b tt Pao 1'mr)ort Ides till talman voro 433 medlem- ra förträfflio-a åtgärder Bland 500,000,000. Frankrikes betalnm-
som u es u an e ero ' ' "' · . . • . 

l d t 
.. fo"rst under de senaste mar närvarande. Alla de 96 sena- dessa märkes bildandet av en J'ät- gar till dess kreditorer uppga till .. . • t f t"ll . oc1 e ar .. $lO 0 000 .. d en agna sig a ramsa mng av 

• • . . .. nvärd till- torerna utan en voro narvarande. tekorporation som genom lån kan , ,8 0,000, , 1 a m n an e ett 0 .. , .. tre aren som nagon nam , . · , · • .. $3 7 0 saväl sagade travaror som pap-

k 
. f" k 't GlädJ'ande Dessa vara 529 lagstiftare erhalla bistå behövande industrier mått overskott av , 00,000,00 . Eng- .. 11 1 ver mng ore omnu . . .. .. ' 1 d k 11 tt $lO 800 000 000 persmassa papper trau p y-

.. . 'r ersonbilstill- vardera den aktnmgsvarda lonen och 8 teg för att godställa s. k. an s a mo aga , , , ... ' ' ' 
nog har sarskilt va p .. av $10 000 om året för sitt besvär "f " t'll " · d l b och utbetala $10 000 000 000. wood, tJara och andra produkter 

k . "' hö st avsevärt okats un- , rusna i gangar I en e an- . .' ' ' . k b k rf" d 1 . 
ver mn,,, g , .. och sina omsorger om landet och k tt l' an bMI · t' t'll Itahens fordrmgar uppgå till av s ogs ru et, va or e re ativt 
d d ste aren och aven . .. er, Y er i"'a.re su "cnp IOn 1 · · "l k t th" d d t h" d 

er . e se~a . ' 0 dess mnebyggare. Deras stravan federala landbanken, 1 å n e banker $4,100,000,000 och dess skulder till va. unna u -~r a e oer or a 
lastbilsfabrikat1onen har g a t t o-år noo- ut på att o-öra sitt bästa ·f" f .. . d l b $3 900 000 000 lämnande en behåll- pnsfallet på travaruprodukter. 

• .. D t är den n a "' o '"' , or ramJan e av egna-1ems yg- • • • . . . .. .. 
framat avsevart. e y men icke mindre på att 2'Öra sina: gen revision av handelslao-arne i ning av $200,000,000. De övriga Det kanske viktigaste skalet for 

k f b 'k Volvo som "ru- "' I ' b · S .. · d t · t sven~ a. ~ n en ' 
0 

m- konstituenter till lags i hopp om 
1 

och för lösning av järnvägspro- m~k~erna mn_efattande ~olen, Ru- a:t .:erg:.s travarum us n -~ro s 
ekat .. p~- siffrorna, men vara. ga återval en annan gång. blemet samt minskade utgifter och 1~am~~, Belg_ien och TJeko:Slova- ~m hoga lonesta0ndar~, den h?gsta 
la valkanda last~agnsfab r I~ er Under sessionen, som troligen ökade skatter för att åstadkomma kien aro registrerade att tillsall!-- I Europa, kan halla sig uppe i den 
Scania-Vabi_s och Tidaholm befmna kommer att räcka till fram på stabilitet inom förvaltningen. mans erhålla $3,800,000,000 och hårda internationella konkurren-
sig också i ganska snabb . fram- sommaren komma de huvudsakli- I b k tt . . · f... d M . att utbetala $2,100,000,000. sen är, att Sverge har en högt 

h .. d t d r s till ' e a nmgs1agen oror ar r. F" St t k 11 tt • . marsch, oc var e av e a - ga spörsmålen, som skola avhand- H f .. 1. d .. d .· . U orenta a erna s a mo aga utvecklad skogsvard, som tagits 
· .. h" t b tydande · .. · oover 0 Jan e an ungar· n- tt t t lb 1 ' $22 000 000 000 .. .. " ·· verkmngar ar ogs e Ias, att röra Sig om skatteoknmg d t f o t . k 11 .. e o a e opp pa , , , . , som foredome over hela varlden. 

· . • k'll' .1. . . an ag ran axermg s u e san- f"' b . k . samt räknas i ats I iga rm Joner för att- avhJälpa bristen i stats- k f • $l 500 . • . k t t'll orutsatt att etalmngarne s e 1 Det· är inte endast ett talesätt att 
å 

. , as ran , , 1 arsin oms i .. t" 1 d d f" d 
kronor om ret. kassan, skuldbetalningsmoratormm' $l 000 f" 'ft h f , overenss amme se me e or rag skogarnas gröna . guld är Sverges 

.. . . . , or og1 person oc ran 1 'tt'll . • tt .. . .. 

Vetenskaplig upptäckt 

Den norske kemisten Ottar Rygh 
som en tid idkat vetenskaplig 
forskning vid Uppsala universi
tet, har tillkännagivit, att han 
upptäckt vitamin C och en metod 
för dess framställning. - Hans 
hustru, dr. Aagot Rygh, delar 
med· honom förtjänsten för uppe 
täckten. Svenska läkare anse 
upptäckten som en lysande ve
tenskaplig bedrift. Genom använ
ddnde av denna metod tror man 
sig kunna förekomma skörbjugg. 

Alla omkommo 

Fem personer i en bil påkördes 
av ett bantåg i Goldwater, Ariz., 
den 2 dec. Allesammans dödades. 

for Europa samt proh1b1t10ns- och "3 500 t'll $2 500 f" f .1. f" .. som u I s mga s. förnamsta mkomstkalla och en o-
.. ,o , I , or anu Je orsor- D 'dh' 11 1 b 1 . , 

arbetsloshets problemen. . Sk tt • . k t t'll et v1 a es att tota a eta - uttömhg sådan tack vara de at-Jare. . a. pa m oms upp i . "ld .. t· · ' 
.. . ... .. . $4 000 skulle hö ·as från 1u till nmgarne som ga enars-na wner- gärder för säkrandet av åter-

Stoitiagn av nya lagfmslag ' J . 72 na äro skyldiga Förenta Staterna .. · · 
Redan ha 5 000 motioner om 2 procent på $8 000 inkomst från · .. . vaxten som vidtagits. Vad som 

' . . · ' , . blott utgor en rmaa procent mot .. d k t .. d kt 
ny. a lagförslag inlämnats till ve- 5 till 6 procent, pa mkomster upp- . "' . gor e svens a ravarupro u er-

, . . dessa nat10ners respck1tva stats- ·· k'lt ft t kt d .. d 
derbörande komiteer. Naturligtvis gaende till $10,000 eller mera . .. na sars i e er ra a e ar eras 

.. . .. . utgifter, och att mycket storre 1 .. k l't t A k t t 
kommer inte tiondedelen att be- . skulle erlaggas tillaggsskatt av .. . 10ga va i e . v svens a s a ens 

• , summor utlaggas i samband med · 1 · 1 f" 
'handlas men det antyder dock att fran 10 till 40 procent beroende materia provmngsansta t oretag-

, . 0 · • • . armeernas och flottornas under-1 . 0 • 

våra lagstiftare icke ämna lägg:?. '.Pa summans storlek. Mm1ster Mel- h' 11 h t t . · Un. d d t na experiment ge salunda vid han-
1 b "l t l' t d tt a oc u rus mng. . er e d tt k d d h sig på latsidan. En bättre tjänst an era mar a t enig e a nya .. k "" k. f" d "d en a svens re woo ar en 
f .. 1 t 1 t k tt b" d k 1 man ic e "'erna an oror a o s- ·1 , llf tl t .. 25 t·11 40 kanske de dock gjort land och folk ors ag an a e s a · e aran e s u - 1 d t t • h" 1a as 1e som ar 1 pro-
1 

"k d 1 700 OOO .• an e av .s ora summor pa ar 1 .. .. d h A . 
om de väckt motion om att av- e o as .me , , personer h fl tt o o t d k cent 10gre an en os mencan 

h k tt . k t "k d oc o a, sa mas e man oc p· R d . k 
skaffa och slopa 5,000 av gamla, oc s a em oms erna o as me do-' tt d 1.kt .. d 1 d 1 k Western Yellow me, e , S1t a 

.. , o •• . ,.2 o:>OO 000 000 me 0 1va a y I o s an e o yc - . . 
foraldrade, trangbrostade lagar, " ,..., , , . 1. t . t 1 "d .. d' och White. Spruce. Och Frankn-. ig vis yc rns vara en no van ig 
vilket det ännu finnes en uppsjö biprodukt i vår moderna civilisa- kes Bureau of Standards har fun-
på. F'arligt att demonstrera i tion. nit att svensk whitewood har upp 

..,,. ·t . h ad Washi'ngton ·D c till 43 procen.t högre hållfasthet • 1s1 a,v ungerspar . • . . 
På kongressens öppningsdag an- --- n··oAD UNDER REKORD än centraleuropeisk whitewood. 

lände till Washington omkring 1,- Fjorton personer häktades nyli- 0 · '" 
500 arbetslösa, deltagare i en: s. k. ~gen för deltagande i en demon- FLYGNING 

1hungersparad, som hade utgångs- \strati?n utanför Vita Huset i 
Grisar till en cent per pound 

punkter i New York, Chicago och ·.Washmgton. Domen blev $100 __ Grisar om 50 a 60 pond såldes 
.. :Detroit samt andra storindustri- böter och 6 månaders fängelse för Lowell Bayles, mästare i has- tlen 2 dec. i stockyardarna i Nor-

Ofta ar stumt deltagande det städer. Demonstranterna komma vardera. tighetsflygning, dödades i lördags \folk, Neb., för en cent. pundet. -
vältaligaste. åkande i bil, och överallt där de då hans aeroplan stötte mot mar- Det var det lägsta pris i manna-

. .. . ' dragit fram på vägen mot Wash- Fascister och judar ken nära Detroit, Mich., fattade \minne där på orten. 
n(.:.l lvckhP'R. arO rtka. ID6ll de .;,...nof-n.,., 'hor1ri.- TV\arl r1.n.~ onmro.oi-{eoo_ --- ~liJ 'nr-h h-roc:!t i 18 O"f'\r i::rnn l'lnrfn. 

ri~- ä;o icke alltid lyckliga. 1 .. ;;~de~ a;~ua~ge~:;; f~;~a~~~~~!~-;;. En gatustrid utkämpades den 3 b~~;;t- si~-~t -pä
0

;~· fl~;t~r--"fö; Regeringens underskott 
I Washington blev dock mottagan- tiec. i Berlin mellan fascister och att sätta hastighetsrekord. Per- . · 

En maskin som skingrar dim- det kyligt och avvisande. Depu- judar. Flera sårades. . . soner som bevittnade olyckan in- Federalregeringens underskott 
ma, har nyligen uppfunnits. Den tationen vägrades företräde i kon- I . • . tyga att han vid tillfället upp- 'har stigit till $825,302,000. Vid 
borde komma väl till pass under gressen och även Hoover vägrade I En ädel handling belö_nar sig nått en hastighet av 300 mil i samma tid i fjol utgjorde under-
pr!lsidentkampanjen nästa år. mottaga den. själv. timmen. skottet $280,480,000. 

NO. 50 

VAD GULDSTANDARD 
INNEBÄR 

"Ni skall ej korsfästa männi
skosläktet på ett kors av guld!" 

Med dessa ord avslutade Willi
am Jennings Bryan sitt vältaliga 
anförande år 1896, då han upp
sattes som presidentkandidat på 
grund av den ställning han intog 
beträffande F ö r en t a Staternas 
myntväsen. Han kämpade med re
ligiöst nit för fri myntning av 
silver här i landet - utan hän
syn till vad övriga länder före
taga sig. 

Bryans finanspolitik gick ej ige
nom. Han besegrades vid valur
norna av McKinley. Förenta Sta
terna och den övriga världen ha 
i stort sett fasthållit vid guld
standarden. De argument för och 
emot silver som värdestandard, 
vilka satte sinnena i rörelse under 
presidentkampanjens dagar år 
1896, voro snart glömda. 

Nu har frågan väckts till liv i
gen på grund av att England 
plötsligt och dramatiskt övergivit 
guldstandarden. De skandinaviska 
länderna, Finland, Mexico och fle
ra andra ·länder voro ej sena att 
följa Englands exempel. Nu är 
hälften av jordens befolkning "off 
the gold standard," hänvisade ute
slutande till sina starkt fluktue
rande valutor. - Detta har haft 
ingripande verkningar på handel 
o_ch industriliv i världen. En all
män misstro mot alla former av 
kredit är en följd. Den dubbla 
myntfotens förespråkare gå nu å
nyo i härnad för silvrets erkän
nande vid sidan av guldet. För 
närvarande diskuteras frågan om 
sammankallandet av en världskon
ferens för utrönandet av det 
lämpliga i uppsättandet av en 
dubbel standard av valuta. 

Vad innebär då "guldstandard""! 
Är det troligt att Förenta Stater
na kommer att frångå ~in guld
myntfot? · Kan världen reda sig 
utan en en}\el myntstandard ? 

För att kunna förstå dessa frå
gor är det av vikt att ha en klar 
bild av det nuvarande penningsy
stemets utveckling. 

Under människosläktets tidigare 
skede försiggick varuutbytet utan 
förmedling av pengar, d. v. s. en 
artikel utbyttes helt enkelt mot en 
annan av ungefär samma värde. 
Allteftersom varuutbytet ökades i 
omfattning mellan olika individer 
och olika stammar, gjorde sig ett 
behov gällande av ett gemensamt 
värdeförmå!. - Vilka svårigheter 
byteshandeln innebar kan lätt fö
reställas, om man betänkar vad en 
veteodlare i behov av ett par skor 
skulle taga sig för. Hur mycket 
lättare går det ej, då man har 
tillgång till en gemensam värde
mätare, som är stabil och erkänd 
som valuta. 

Många ting ha använts som 
värdemätare för detta ändamål -
djurskinn, säd, bönor, etc. - De 
amerikanska kolonisterna använde 
tidigt snäckskal och tobak som 
bytesmedel. Skinn av bäver och 
andra pälsbärande djur voro ock
så populära värdemätare. Metal
ler ha allmänt brukats som pen
gar i alla världens länder. 

De ädla metallerna - guld och 
silver - började redan tidigt bru
kas som pengar. Deras framträ
dande egenskaper äro sällsynthet, 
lätthet att medföra, varaktighet, 
delbarhet, lätthet att bearbeta. -
De började användas som bytcs
medel redan så tidigt som 1800 
före Kr. Deras bestående värde 
gjorde det möjligt att upplägga 
förråd av produkter utan risk för 
att värdet skulle förminskas . 

Omsider kom man underfund 
med at det icke var nödvändigt 
att varuutbytet beledsagades av 
ett överlåtande av guld eller sil
ver. Man kunde sälja saker och 
ting på basis av ett 1öfte att se
dermera · likvidera köpet med 
mynt. På så sätt fick man kre
diten, den institution på vilken 
det moderna affärslivet i huvud
sak .vilar. 

Sedlar är en form av kredit. -
Deras införande tillskrives de ri
sker och kostnader som äro för
knippade med transportering av 

(Forts. s. 8) 





PUGET SOUND P.OST.EN 3 

SVERIGE-NYHETER 
NORRBOTTENS LÄN 

Björnar och vargar uppträda f. 
n. vid Luleluspen. Vargar ha spå
rats intill lapparnas renstängsel. 
Det har ej 'hänt under de senaste 
20 a 30 åren att vargar förekom
mit i dessa trakter. Ett stort an
tal renar har rivits i Jockmock 
och Kvickjock. Vargar stryka om
kring i närheten av turiststatio
nerna. En jägare från Fjällåsens 
järnvägstsation vid Riksgränsba
nan observerade en dag en varg 
endast tre km. från järnvägen. 
Lapparna emotse vintern med be
kymmer. Vargbeståndet uppvisar 
ökning under de senaste åren, och 
en bidragande orsak härtill anses 
av sakkunniga vara att lapparna 
läm11a så många renar efter sig 
i fjällen, att vargarna ha föda he
la vintern igenom. 

~.-.nn~~n~TJ;U• 
~ - ~ . ~ 
~ Under Granarnas Ro : 

5 ~~~;:~~=~ = ~ 
,.. 

Läkaren hade kanske rätt i vad de jag ej sova gott. Sedan jag 
han gissade. Säkert var det endast använt Dr. Peters Kuriko erfor 
denna sugande, pockande hem- jag stor lindring och kände mig 
längtan, längtan efter att få kom- snart alldeles bra." Denna väl
ma hem för att dö, som höll John görande örtmedicin är mycket he
Swanson uppe tills han nådde må- 1 römd för sin utmärkta verkan på 
let för sin långa resa. matsmältnings- och avföringspro

En dag någon månad senare cessen; den kan tryggt givas till 

John Swanson var inte mer än1· Var John Swanson sedan än be- .JA;:--;;;:s.. finna vi honom i den lilla stugan b~rn och ömtå~iga per~oner: För 
femton ~r när .han ~illsamma~s I fann sig, där ute i det stora främ.- - :: . . .. i:nd~r granar~a i 9rantorpct. Han I vidare upplysrungar tillskriv Dr. 
med en aldre broder lamnade sitt lingslandet kunde han aldrig för- .. · . _ lag I .. en bekvam badd vid det öpp- Peter. Fahrney & So.ns Co., 2501 
fattiga föräldrahem och kom ut gäta 'denna syn och ibland kunde . . na fönstret, där kåddoften ström- Washmgton Blvd., Chicago, Ill. 
till Amerika. Den dagen mindes han känna en riktig sugande läng- made in som allra starkast. I ....,....,.....,..,.._,_..,.....,..,,._,_,_,.,.......,. ... 

-;;. 7} -;:-

SöDERMANLANDS LÄN 

han .. ocks~. som. det v~rit i går. tan tillbaka till stugan och gra- 1. fo"'RJID NEDBRUTNA Bredvid honom satt en sköter- ~ 
Den knakrok1ge smalandstorpa- narna där hemma. _ Nog skulle ska. Endast suset från granarna 1· S 

ren, fadern, körande Johns och han då säkert snart resa hem kroppskrafter äro ofta ett bevis 0~.h den sjukes rosslande andetag ' 
R, FIN FETSILL 

~r~derns enkla resgods ~ägen bort o?h se den kära platsen ännu en p~ ~ålig~ blod o~h förekomsten av hordes. Då oc~ då såg han upp ·. samt alla sorters 
ifran stugan mot den hlla lands- gang, men hur det var gled tiden giftiga amnen i kroppen. Berg- med en feberglansande blick, så:5' n Färsk Salt h R"k p· k 

t t t
. . E k K .. - b "d b f ut f.. · ~ ' oc o t 15 

or ss a 10nen efter de magra kor- undan så · märkvärdigt fort utan mans n as nac1rn ro e or- genom onstret på de mörka, 
na, ängslig och ledsen och ned- att det blev allvar av. drar matsmältningen. Det inne- allvarliga granarna. John Swan
stämd. · - John Swanson från Grantorpet håller nödiga fyllnadsämnen, vari- son kände en underbar, stilla lyc-

Tiii mycket rimliga priser. 

NORTHERN FISH CD~ Och så den lilla röda, torvtäckta i Småland var en duktig man. _ genom otjänliga ämnen bortrensas ka inom sig och aldrig hade han 
stugan uppe i skogsbrynet med Han hade inte varit där ute mer från magen och tarmarna. Begär varit så nöjd som nu. Det var I I 15de och Dock Sts. 
dE?n majestätiska och allvarsamma än fem år förrän han arbetat sig alltid lyckan över att hava hunnit hem. 

Tacoma 

gr11ppen av gra~ar bakom. upp till en god plats i en affär Bergman's Swedish Bread. Här var han rotad och här skulle 
Det var ett ti.otal stora jättegra- och efter ytterligar~ fem år hade han få dö. Dag efter dag låg han 

nar, som liksom bildade ett valv han en egen affär i storstaden. och såg ut genom fönstret med 
över stugan och stodo som en Och allt eftersom affären utvid- lugn och bidande blick medan den 
väldig förpost till den övriga sko- gade sig och inkomsterna stego Där brukade hari och grannens gamla. väggklockan mätte tiden 
gen bakom. greps han alltmer av jäktet och flicka Gertrud åka kana om da- med sitt rofulla tickande. 

Vad denna syn hade etsat sig rastlösheten .och kom allt mera garna. Gertrud var en fem år En dag,. det var ungefär fjor-

~ BÄSTA GLASÖGON t 
) från $1.00 ti Il $5.00 
~ (Varför betala mera?) 

! Ni måste bli nöjd, om icke byta v:I 
om glasögonen kostnadsfritt. 

E. S. GUDMUNDSON 
) 728 St. Helens ave., Tacoma, Wash 

EJdsyåda. Huvudbyggnaden på 
Arplms gård i Härads socken ned
brann den 16 nov. Ett par dagar 
förut började det brinna i byggna
den men elden upptäcktes då ome
delbart och släcktes. Man miss
tänker, att de båda eldsutbrotten 
vållats antingen av luffare, eller 
också att mordbrand föreligger. 

in i minnet hos den femtonårige sällan att ägna några tankar åt yngre än han själv och en särdeles ton dagar efter hemkomsten, såg 
emigranten! Med tårfyllda ögon det lilla hemmet långt borta i söt liten jäntunge. I den största J?.lm en kvinna komma in genom ~~~ 
såg han granarna, stugan och pla- Smålandsskogarna. Efter femton granen, närmast stugan, hade far dorren och med lätta steg gå . C 
nen framför. Och på trappan mor års vistelse där ute var John gjort en liten plattform med en fram till sängen där han låg. Ren- THE VALHALLA 
i rött livstycke, grå kjol och trä- Swanson redan en förmögen man stege upp och där brukade John nes Ögon stodo fulla av tårar och ~~~tnt~~ i:ce ~ream andDLnnchh,. 

·l+ .;.: -:+ 

UPPSALA LÄN 
Medalj till f. nämndeman Lars

son i Tierp. K. m:t har tilldelat 
f. nämndemannen Lars Johan 
Larsson i Askarby, Tierp, medal
jen i guld av femte storleken med 
fuskription "för medborgerliga för
tjänster" att i högblåti: band med 
gula kanter bäras å bröstet. 

k 
' h G d . . h yft d r n s, eer on rang t, 

s or - gamla mor som ideligen men ack, också bruten. Penning- oc ertru sitta och se på medan on sn a e tungt. Candies, Tobacco, Cigars, etc. 
stod och rörde om med sitt tår- raseriet hade gripit honom med en ekorrarna kilade upp och ner sä. - John, känner du igen mig? Gladt be~ötande och v~nlig in· 

åt f
.. kl" d · 1 f å l'' b k f .. kl å Den · k 1 t bjudan till vära landsman v a or a e i u ten s ange rent hypnotisk kraft och han ar en raste om orna p dem. SJU e ys e upp, ögonen And · 

hon kunde se en skymt av sina hade arbetat över sina krafter _ · Och en vinterkväll när månen stod fingo en livligare glans och med erson & Hegglund 
pojkar. Det var svårt att lämna, Under årens lopp hade det ko~mit full och klar och lyste över sko- en häftig rörelse grep han hennes • 
i all synnerhet lille John, som var brev hemifrån, först att far gått gen, såg John ett ·lodjur i den hand och kramade den hårt. • 
den minste i flocken. bort och sedan några år efter ha- största granen. Han såg ett runt - Gertrud, viskade han. 

de även gamla mor dött. Dött huvud med ett par kalla, gnist- Hon föll sakta pa knä framför 
utan att någonsin mer få återse rande ögon och han blev för för- sängen under det tårarna ström

GEO. J. WEILER 
SKRÄDDARE 

+:· ->:· 

VÄRMLANDS LÄN jokk (i Sorsele socken) samt be-
Medaljerade postmän. Vid en givit sig ut i världen på upptäckts

högtidlighet å Kristinehamns post- färd. 
kontor härom dagen överlämnade .,, ·:+ ·x· 

t. f. postdirektören I. Falk till VÄSTERNORRLANDS LÄN 
överpostiljonen vid reseposten K. En mystisk händelse. En kväll 
E. Eriksson medaljen i guld av nyligen påträffades på landsvägen 
femte storleken för nit och redlig- i Forsås, Adals Liden socken, 44-
het i rikets tjänst och till brevbä- årige jordbrukaren E. Johansson 
raren Karl Jonsson samma me- från Forsnäset, liggande halvt 
dalj av åttonde storleken. medvetslös på landsvägen. Han 

.,, .,,. ·x- hade ett krossår i pannan, ena fot-
VÄSTERBOTTENS LÄN leden bräckt, ett revben brutet och 

Bävern trivs. Bäverspår ha i av allt att döma hade även lun-
höst iakttagits i Umeälvens delta- gan skadats. Han kunde endast 
land och avor invid byarna Lais- giva virriga besked om hur han 
holm och Björkfors i Tärna soc- ådragit sig skadorna. Det anses 
ken. Redan i augusti rapportera- för troligt, att Johansson blivit 
des att en person sett en bäver påkörd av något motorfordon, vars 
samt talrika spår och avgnagda förare låtit den skadade ligga 
kvistar vid älven ovanför Björk- kvar på vägen. 
fors, och i oktober iakttogs bä- Arbetslösheten i norra Anger
verspår på spårsnö vid bäckarna rmanland ser ut att bliva av .betyd
som utfalla i Umeälven vid Lais- J"ligt större omfattning i vinter än 
holms by. Av ;spåren att döma man förut räknat med. Sålunda 
är det ett par ungbävrar som fun- är situationen i skogssocknarna, 
nit stugan för trång uppe hos för- 'trots att arbetslösheten där icke 
äldrarna i bäverlandet vid Bolon- 'är så framträdande som i de mera 

~ndustribetonade kommunerna, all-
.. -----1 ::varlig. Man ser med oro fram 

GöR SVERIGERESAN MED 

BILLIGT 

ATT LEVA 

I SVERIGE 

mot vintern, som kan bli en verk
lig nödvinter, om det icke blir ar
betstillfällen i skogarna. Ännu 
kunna emellertid icke trävarubolcfl
gen avgöra, i vilken utsträckning 
timmerdrivningarna komma att 
äga rum under stundande säsong, 
och bortsättandet av arbetet har 
således ännu icke kunnat påbörjas. 
Man torde kunna uppskatta de ar
betslösas antal i norra Ångerman
land till 1,400, och enbart i An
undsjö räknar man med uppåt 450 
arbetslösa. Huvudparten av dem 
som anmält sig som arbetslösa äro 

Levna~_kostn.~der~::i i Sverige äro I småbrukare och hemmasöner, vil
myckt lagre ~n har, och med den I. ka i så gott som samtliga fall ha 
goda kurs N1 nu kan erhålla vid t • • • 
växling av dollars till kr'onor får Ni sm Jord och sm egendom skuld-
~era _pänningar at tröra Eder med satt. Blir det icke något gjort för 
nar N1 kommer till Sverige. att skaffa arbetstillfällen befarar 

Lägsta biJjettpriser på I rr;an ~t tn;ånga av dem tvingas att 
manga år ga fran gard och grund. 

i Tredje Klass till Sverige I ·:·; .,, ·X· 

öREBRO LÄN KUNGSHOLM och $95 50 
GRIPSHOLM.......... • I Vid Bofors-verken bli inskränk-
DROTTNINGHOLM .. ____ $93 'ningarna av allt större omfattning 

---~------------ 1 -och endast ett fåtal av avdelnin-
. garna gå för full drift. A de flesta 

Till·_ och Returbi.lJ.ett tillämpas sålun.da. 4-da~arsv:cka 
och t. o. m. ytterligare mskrank-

Till Sverige och tillbaka till ningar ha gjorts på andra. 
Amerika i tredje klass ·:• " .,, · 

KUNGSHOLM och $160 
GRIPSHOLM ........... . 

DROTTNING- $156 
~ Åte~~~n~~~~--~-~-~;i·~-~--~an ske när I som helst inom två år. .-------... -~--' 

Turlista frän New York: 

öSTERGöTLANDS LÄN 
Både fadern och modern dömda 

för barnamord. Hembiträdet Ag
nes Marie Johansson i Mjölby, 
häktad för två barnamord, döm
des den 9 november av Mjölby 
häradsrätt till sammanlagt tre års 
straffarbete. Den häktade har 

DROTTNINGHOLM .......... 16 Jan · d t å · d f" b t' 
DROTTNINGHOLM: .......... _23 Feb: 'un er rem na er oro serva 10n 
GRIPSHOLM ................ 8 Mars varit intagen på fängelset i Växjö, 
DROTTNINGHOLM ......... 24 Mars varefter medicinalstyrelsen förkla-
KUNGSHOLM ............... 2 April . • d 

För vidare upplysningar, beställ· rat, att hon vid brottets begaen e 
ningar av hyttplats. biträde vid ut· varit fullt tillräknelig. Barnafa
f~_rdan. de av nödig::' pa~per, etc., hän-, dern sågverksförmannen Karl I. 
vande man sig till narmaste agent .. ' , . .. 
för linjen eller till Rack fran Byskhyttan 1 Soder-
~ur1"nTcu A 1\ir"t'nTI"',.. u T T"'"" manland, dömdes för det han un-
;o~· ;~;e~;~d;,';t; ... ~i~:;~, ~e~t~i': der synnerligen försvårande om-

MARTIN CARLSON · ständigheter undandragit sig att 
1125 Tacoma Ave. Main 2520 giva kvinnan nödig hjälp så att 
Hed berg 13ros., 5081,li So. 11th · John h b ' t b · ' b ~oley, 306 Fidelity Bldg., F. c'. Hew· . on ..• egat rott, till straffar ete 

son, 903 Pacific Avenue. Tacoma.· 1 ett .ar. 

)nsiittning av nytt foder I damers 
kappor och herrars rockar 

sin son, som hon en gång vinkade sta gången rädd för den granen. made utför kinderna. 
ett så smärtsamt farväl åt då han Ack ja, det var tusen olika - Gertrud, viskade den sjuke 

1220 So. K St. Maln 5638 
Hemstitching 

for bort. minnen, som denna kväll spegla- och strök sakta över hennes hand. 
des med en ovanligt klar glans i Har du tänkt på mig någon gång 

-----................................................... ~ 
t VED OCH KOL l Det var det brevet, som med

delat honom att gamla mor dött 
med hans namn på läpparna, som 
kom honom att för en tid koppla 
av det sugande arbetsmaskineriet 
och låta tankarna söka sig hem 
en stund. Och hur väl mindes 
han inte nu. 1Vlr. John Swanson 
satt i sin eleganta ungkarlsdublett 
i storstad,en, ty han hade förblivit 
ogift där ute, satt och drömde för 
sig själv. 

Hur väl kunde. han inte nu se 
för sin inre syn alltsammans. Se 
hur garµla mor, gamla trötta mor 
bars ut genom den låga dörreri 
medan den ålderstigne klockaren 
sjöng en psalm. Också den lilla 
flocken av grannfolk saml.ade på 
planen utanför stugan och hur de 
sakta skredo ned åt den lilla 
knaggliga stigen mot kyrkan. Och 
bakom dem den lilla rödkritade 
stugan med den allvarsamma grup
pen av jättegranar skuggande ö
ver. -

Nu var den tom den stugan och 
nu skulle granarna sjunga ::iitt 
mörka, allvarsamma sus över den 
i tyst ensamhet. 

John Swanson, den rastlöse af
färsmannen, strök en tår ur ögon
vrån och kände en häftig smärta 
i bröstet. Så de lockade och sögo 
de där granarna där hemma. Och 
mor! Ja, visst hade han. varit snäll 
och omtänksam mot både far och 
mor och sänt dem all hjälp .de 
behövde. Men han hade aldrig 
haft tid att lyssna och se dem· i 
livet ännu en gång. 

- Tirne is money - och nu var 
det för sent. Inte med alla sina 
strängt sparade dollars skulle han 
kunna köpa ett. ord tillbaka från 
fars och. mors tysta läppar. 

John Swanson kände åter det 
där stickande obehaget i bröstet 
och med en suck tänkte han vi" 
dare. 

Den ensamma stugan där 1}.em
me. Skulle den nu rivas eller 
kanske stå där och förfalla och 
multna ner. Och med ens slog 
honom en tanke. 

- Kanske .. 

hans hjärna. under alla dessa år. 
Gertrud, var kunde hon vara nu - Ja, John, jag har väntat på 

för resten. Hon var snart trettio dig och nu . • . 
år vid det här laget, kanske var - Och nu, viskade den sjuke, 
hon död. John kom ihåg att hon nu har jag kommit hem för att dö· 
hade särskilt ljust, gyllene hår och under granarna här hemma. Det 
stora, klarblå ögon. är länge sedan vi lekte under gra

Men vad kvittade inte det för narna här sist, du Gertrud. 
resten. Mr. John Swanson hade Så blev det tyst i rummet. En
aldrig haft tid att tänka på kvin- dast kvinnans snyftningar hördes, 
nor under de senaste femton åren. tunga och förtvivlade. 

- Business - that's all . . . Dag efter dag kom hon dit och 
Han tog upp sitt cigarettfodral satt bredvid den sjuke. Då och då 

och valde ut en cigarett men lade talade hon sakta och dämpat till 
den genast med en grimas ifrån honom. Så en stilla solskensdag, 
sig igen. just som de små bjrökarna borta 

Det var sant, doktorn hade i hagen hade börjat få gula feber
strängeligen förbjudit honom all flammande stänk i det gröna, 
rökning. Det var något fel med hejdades Gertrud i dörren av sjuk
lunngorna, något som doktorn för skötterskan. 
resten lätt betänksam ut för ochi - Är han . • . . 
nu gällde det att koppla av både - Ja, sade sköterskan. Han 
arbete och annat. somnade helt enkelt från alltsam-

mans . 
Gertrud gick sakta fram till 

sängen och kysste den döde på 

i Bästa slag.-Resonabla prl11er. : 

~ 

HARRISO N BROS 
MAIN 93 

. 
--------··--

Ed Sproules Butter Store§ 
1146 Pacific Avenue 

Smör, Ost och Delika-
tess.varor. 

När Ni är på X Street 
besök 

COZY CAFE 
1408 So. K St. 

SVENSKA MATRÄTTER 
Rimliga priser. 

) 

Julkort och Jultidningar i 
Engelska, svenska och norska I 

Det b_ästa ~uval som 1_1ågonsin upp- l 
VJSats 1 Tacoma fmnes hos I 

Några år senare finna vi John 
Swanson på ett_ hotellrum i Cali
fornia, hopsjunken i en stol - en 
skugga endast av sitt forna jag. 
Han var blek och avmagrad med 
små hektiska rosor på kinderna, 
bröstet var platt och insjunket och 
han andades tungt och hörbart. 

J. f I VISEll co. I 
pannan. ! 909 Pacific Ave. 

Utanför susade granarna sin ) Importerade jultidningar. 

Under de senare åren hade han 
besökt alla möjliga anstalter, men 
utan resultat. Pengar hjälpte in
genting här. John Swanson skul
le dö nu. 

För en stund sedan hade hans 
läkare lämnat honom och bestämt 
rått honom att vara stilla. Läka
ren hade också sagt rena sannin
gen, att det inte fanns något att 
hoppas på mer, och John hade re
signerat tagit emot budskapet. -
Han hade för övrigt redan förso
nat sig med tanken på döden och 
hyste ingen fruktan. Han var en 
främling och gäst i detta stora : 
främlingsland och ingen skulle 
sakna honom. 

Så med ens for han upp ur sto
len och gav till ett dämpat rop: 

- Hem, hem för att dö! 
Där hemma under de mörka all-

varsamma granarna vid det lilla 
fädernestället där ville han dö, -· 
slocka bort i stilla ro. Kanhända 
att han skulle finna tiden där och 

eviga, rofulla sång. · • 
Det kändes tryggt att få slumra ~~~ 

in under hemmagranarnas ro ..... 

1

' KARL Ån ANDERSON ~ 
Gas på magen Sheet Metal V/orks l 

"Un
0

der en lång ti~ led ja?° a~ MUELLER FURNACES 
gas pa magen och forstoppmng, D b" t . k d . . . . e as a 1 mar na en. 
skriver fru G. D1mhch i Andover, 1 
Mass. "Efter måltiderna blev min ~ 613 St. Helens Ave. · Main 5900 f 
mage orolig och om nätterna kun-~~ . 
m . 

p I TI 

Beslutsam och van att alltid att han hörde dit, kände det sä. 
omsätta tanke i handling genast sugande starkt att han fick ögo
satte . han sig till skrivbordet och nen fulla av tårar. 

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

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

skrev ett brev hem till en bekant Han ringde på betjänt och be
ii byn. Han bad dem ansa och fallde honom att genast kalla 
reparera om den gamla stugan pä. tillbaka läkaren. När denne kom 
Grantorpet och se till att den och fick höra talas om sin patients 
hölls i värdigt skick samt bifogade plan på att företaga den långa re
en check i brevet. Och när han san hem till norden endast log 
gjorde detta blev han liksom en han ett stilla leende och skakade 
smula lättare i bröstet och för- på huvudet. 
sjönk i tankar igen. Granarna där - Ni kommer aldrig hem Mr. 
hemma vid stugan, ack, vilken rad Swanson, ::iade han, men inte kan 
av lyckliga och sorglösa barn- jag hindra er från att försöka. 

Han kom ihåg att un.der det h()ppfullare ton: 

D __ - - .... 
.J.uget 

All work donc as you want it, 
when you want it, and at lowest 
possible cost . . . Our overhead 
is lowcr, and we. split the differ
ence with the custorner. 

"Efficiency spells Economy" 

<>----~1- n __ 1_11..c1_~---· ,,.... ___ , ____ _ 
IJOUllO .Cl,)Dl.lS.lJ.IIlg L;OlllpClllY 

1125 Tacoma Ave. So Telephone Main 2520 

domsminnen! Och så tillade han i en smula I 
st. örsta valvet var en långsluttan~ · __:_ D.e·t .. ·skulle i så fall e.n.dast 
de klippa, som jämt var hal och vara spänningen som höll er uppe 
barr; under tiden. • 



Komfortabla brukade skor, riktigt 
reparerade, sätta barnen•. i stånd 
att bättre sköta sina läxor, i stäl· 
Iet för att. se efter .fötterna-'-oQh 
Ni sparar· själv pängar. 

Champion·· Shoe Repair 
. . Shop 

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

verksamhet 

att betjäna 
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i-racomiichwash1ng1on-1 , . ~ 
~ ........... ~~-...,,..., _......,. 

Mr. och Mrs. Fred Pcterson, därstädes och det förmodas mån-
1421 So. 41st street, blevo förliden ga flera som icke rapporterats. Or
lördags kväll angenämt överraska- ·~aken är att vägen är något kupe
de av ett sextiotal vänner, som :rad och asfaltbelagd, vilket gör 
samtliga samlades för att önska 'den ganska slipprig i rägnväder. 
det geniala paret tomtebo,lycj.rn. :Vägstyrelsen är betänkt; på att 
Man spelade "500," varvid första ,ombelägga sträckan med betong. 
prisen tillkommö Mr. och Mrs. -::- ·X· ·X· 

Oscar Carlson. Vid supeen över- ( Hjälpsambetsbyrån, som öppna-

Fickur 
.. ELGIN 

HAMILTON 
WALTHAM 
ILLINOIS 

Önskvärda Julgå vo.r 

Låt icke narra 'Eder av sensationella: pris· 
nedsättningar - och 35c kontant betalning 

Våra prima varor )!:unna ej säljas enligt en 
dylik metod, men våra priser äro så rimliga 
som möjligt, och lätta avbetalningsvillkor får 
Ni om så önskas. Kom och se oss först. 

Urreparationer till rimligt pris. 

LUNDBERGS 

., Bordssilver 
·- Community 

1847 Rogers 
Holmes and 

···- Edwards -··. 

lärnnade Mr. Vang å, de, församla- Ues i måndags av Citizen's Unem
des vägnar en lyckön.skningsgåva 1ployment League, blev redan för
i form av kontanter till värdfol- sta dagen flitigt anlitad, i det över 

738 St. Helens Medical Arts .. Bldg., Phone Ma. 8119 

ket, varefter dansen tråddes till 1,1,000 arbetslösa anmälde sig i Puyallup ave. Men ditkommen till tjänst med råd när damerna 
inpå småtimmarna. kontoret, 104 South 12th street beordrades han ·att köra vidare göra urval av klappar. 

-:; .,, * 'för erhållande av jobbar. 250 fri- och fortsätta till Des Moines där Svenska salrnr för svenska hem. 
Vasa manskörs konsert i sön- _villiga agenter sattes i verksamhet han befalldes s.tiga av och ;öva- Svenska julkort, svenska jul.häf-,· 

dags c. m. hade visserligen icke för att bland stadens innevånare >;des på $5. Passagerarne fortsat- ten, svenska tidningar, svenska 
samlat så många som önskvärt var sollicitera om arbetstillfällen eller 1 te medan B. fick promenera hem. kopparvaror, svensk choklad samt' 
men entusiasmen hos de närva- pänningebidrag, Bilen fanns efteråt övergiven på svensk punsch oclf svenska toalett-
rande var till uppmuntran för kö- ·» ·lf * en gata i Seattfo. presenter. Mr. Jetland står gärna 
rens medlemmar och andra som Den gamla Colonial teatern vid ·>:· ·X· * sande julpresenter. Gör oss ett 
deltogo i programmet. Körens pre- Broadway håller på att repareras Hedrad Tacoma-lära1·e. Washing- besök nar. Ni är i Seattle, eller 
stationer voro utmärkt bra och och omändras ._till butik och kon- t?,n Educational Association ~öll ,.skriv till oss. G.ustav Tollaks~n, 
Adolph Millers spel var medryc- torsbyggnad for en kostnad av .lforra veckan en tre dagars sess10n 1528 Westlake ave., (mellan P1ke 
kande. 'cirka $45,000. Arbetet påbörjades 'i Yakima. Till president valdes 'och Pine street), Seattle, Wn. .,, 

-:-:· -:•, ·» i måndags och kommer att syssel- Emery Asbury, rektor i Franklin * * * 
Recall-Iistorna granskas. Efter sätta ett 20-tal arbetare två eller ;Gault intermediate skolan i Ta- Ett fallisement, som väckt myc-

åtskillio-a veckors slumrande tyst- tre månader. Bottenvåningen skall ,coma. 'ket upi)seende inträffade förra 
nad ha~· recall-rörelsen mot Com- inredas till tre butiker och den, .,, ·Y.· -:: ,veckan, då McCormack Bros. de-
missioners Ostlund, Meath och övre våningen till kontorslokaler. Rymling sårad. Under det Leon- part.ment firman förklarades kon" 
Kelly åter börjat giva ljud ifrån .,, ·x- ·X· \ard Co.~lins, e~1 inbrottstj~v i tis- J kursmässig och en uppbördsman 
sig. På tillsägelse av stadsadvo- D 

1
. 

1 14 0 • C .
1 

dags fordes till county fangelset, utnämndes. Firman har varit i 
kat Wallace Mount framdrog city Si r

1
un ,na< gosse. . -ar~.ge yn. 'passade han vid Tacoma avenue verksamhet ungefär trettio år och 

. . . . . : ap es drunknade 1 lorda""S 1 h 1 • I- · · · clerk Miss Genev1eve Martrn l tis- A . .. "' oc 2th treet pa att ,asta en vant en av stadens ledande i sm 
. . . . mencan Lake nara Puget Sound h · .. • • dags den digra kistan, i vilken ·re- p C , H .

11
.k andfull peppar i ogonen pa fang- bransch. 

• • .. ·1 t . l ower o. s varv. an var b 1 a v kt p M l • tt d lllllllll111111111111111111111l11111111111111111111111111111111111111111111iilll call pebt10nerna !ange v1 a i ugn . ... 0 • . • • a aren . urp 1y, sa a enne, 
h r under ledaren P. J. John- med tva ~amnanga k~~rater ute 1 blev nästan förblindad. Collins 

oc 0 . en roddbat som av na0 ·on anled- · .. .. · · 
sons uppsikt. Miss Martm och . , "' . ryckte sig los och borJade sprm-1 NICKELSEN'S GROGERY d' . b"t "d b" . d mng kantrade, och alla tre gossar- ga varp' Murphy avsköt två skott . . 
hennes or rnane 1 ra e .. orJa e na föllo i vattnet. Cyrill sjönk , ' '. a .. · I 
ge.nast att granska petitionerna t'l b . 1 . . av vilka ett syntes traffa, ty fån-

. genast i 1 otten i 1 fot dJupt · • för att jämföra namntecknmgarna .. . gen raglade ett par steg men ater-
.. . .. vatten och blev forst en halv tim- b h f t med reg1strermgs-bockerna. Den- t, . , , vann alansen oc ortsat e flyk-

ransknin bör fullbordas å _,ne efterat uppdraggad. De ~ada 1· ten tills han försvann i en närbe-
na g • .g . .. P andra gossarne lyckades klanga 1.. .. 
15 dagar, sav1da det .Icke förekom- . f t . d b. tk t nl h ... 1 agen grand. 
mer något nytt uppsl~g i affären. Isig at~ll v1l t a an en, 1 s Ja p 

* * * mm i p a sen. 

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

·X- +:- +:-

7:· -;:- .;:. 

·i{· +r ·X· 

En ung flygare-amatör Ross 
Peters arresterades för stöld av 
aeroplan verktyg, till ett värde av 
$1,000 från en garage i Seattle. 
Verktygen återfunnos av detekti-
1ven Albert Anderson i Peters hem 
vid South Lawrence street. Även 
påträffades där en plundrad auto 

1210 So. K St. 

NORSK LUTFISK (lutad) 

och TORR FISK 

LINGöN - ANSJOVIS 

GETOST 

samt andra 

SKANDINAVISKA VAROR. 

MAIN 1334 

Dödsfall. Nels Johnson, 70 år, 
avled i fredags i sitt hem vid 
South J street, där han ägde en 
divresehandelsbutik. Johnson var 
medlem i svenska lutherska kyr
kan och efterleves av sonen Anton 
i Chicago. Kvarlevorna förflytta
des till C. 0. Lynns kapell i av
vaktan på sonens hitkomst för 
begravningen. 

och andra saker för vilkas åtkomst 1 1 ::,~~l!B.""'Bii""I!!•• • 
P. icke kunde redogöra nöjaktigt. ·---------------
Han fördes ti'll fängelset i Seattle. 

rn~.-. •. ~-.lf-t~•~.-u.--1:j;•U.• 
l ARROW SDIRTS 

I · for ~bri$tma5 
;-~~.i •. ,,,,_-.• 

GIVE him an Arrow Shirt, and you will never make a 
mistake. He knows Arrow Shirts are reliable.in style 

and tailoring. He appreciates the important fact that only 
Arrow Shirts have Arrow Collars. All Arrow Shirts are 
Sanforized-Shrunk, guaranri:ed for permanent fit. 

$1.95 ~o $5. 
_A Complete stock of holiday goods from which 

'· to select gifts for rnen-the kind tlrnt men will 
'like to wear! 

CHENJiJY and F ASHION CRAFT TIES 
FAULTLESS and GLOVER'S PAJAMAS 

HOLEPROOFi HOSIERY 
STETSON HArrs 

SHOES GARTERS BELTS 
SLIPPERS, SUSPENDERS., MUFFLERS 
GLOVES, HANDKERCHIEFS, ROBES 

SUITS OVEROOATS 

GIFTS ITEMS FROM 25c TQ $50,00 

BUY A MAN'S GIFT 
AT A MAN'S STORE 

ickson ros. o •. 
1134 Pacific Avenue 

Gasfö1•giftad i följd av olycks-
11ändelse avled skeppssnickaren 
Paul ,Johnson, 60 år, i onsdags i 
St. Louis hotell. Underrättad att 
11.an fått jobb ·på · fraktångaren 
Coya och skulle börja arbetet föl" 
jande dag, gick han förnöjd till 
-sitt hem i hotellet för att lägga 
sig. Han tände gasen, satte på 
kaffepannan och somnade. Kaffet 
pöste över och släckte gasen, som 
<lärpå utströmmade obehindrat och 
fyllde rummet med giftiga ångor. 
Johnson vaknade aldrig upp utan 
fanns död i sängen några timmar 

- John Harvey Johnson, 64 år, 
avled i lördags å hospitalet. Han 
hade varit bosatt i Tacoma i 35 

* * * 
Scandinavian - American linjens 

vackra vägg-almanacka för 1932 ' 
kan erhållas fritt i Martin Carl- . 

Grönsaksfrö och Trädgårds
redskap 

l " 
I~~UII~li~ll~1t:it~~-1r:i:~~'l 

"MOHR HAS IT" 
år och hade anställning i ett av 
stadens kvarnverk. Begravningen 
förrättades i tisdags från Mellin

sons försäkrings- och ångbåtsbil- il Henry Mohr Hardware Co. 
jettagentur, .1125 Tacoma Avenue, ·

1

. 
1141 Broadway 11 

gers kapell. eller sändes fritt till envar som 
* * , * insänder begäran därom till ång- / Try the 

,efteråt. Färsk kärnmjölk, - ett glas båtsbolagets kontor i Seattle. i Hillcrest Meat Market 
.. +', ·~ •• ': " • eller en g:Ilon - i Crystal .. _ * * ·X· I 1214 So. K St.-Main3490 

En rattegång fo1 $210,3<J0 1 ska- Creamery, Crystal Palace Mar- Fralsnmgsarmeen, 1114 So. 12th I FREE oELIVERY 

·deständ inleddes i måndags av ket.-(Ac!v.) street. Mötena hållas som van· [ Service Always Our Motto 
Amann familjen, vars unge son ·x- ·» ·r. ligt söndag. Lördagen den 12 de-1' • 
Bobby dödades då vägg:?- till en Rövad tvättinrättning. Svän- cember kl. 8 e. m. hålles syförenin-
K street b~ggnad: so~ h~ll ~ä att gande en stor revolver inträdde en gen~ jul~as~r. Dett~. blir ett '.17P-1 B. p A U L S O N 
raseras, stortade m for nagra må- medelålders man i lördags kväll i perhgt tillfälle att kopa edra Jul- J 1 

d ·· tt andra · 1 d b uve erare nader se an. Ave~ : par Tacoma Laundry vid Wright ave. klappar. Alla slag av mn ar e- . . 
medlemmar i fam1lJen skadades, och befallde kontorsbiträdet Miss ten m. m. komma att försäljas. I 1 .a klass urreparat10ner Il 
~er clle.~ m. indre allvarsamt. Stäm- Doris Frater att hålla upp hän- ,~~ffe serveras. Ko

0

m .?ch tag e~~a 1016 So .. 11. St., Tacoma, Wn. 
nmgen ar ~-ttagen mot staden. :ra- derna. I detsamma inkommo två van~er med. Nu pa l~rdag ~tst~l- il (Nära l lte och K). 

1 coma, husagaren. ~ames Pame, andra biträden som tvingades att las Julgrytorna och bh ute till JU- I 
Walesby Construct10n Co. och följa exemplet. Under tiden ren- len. Vi vilja bedja de som kunna ~ ............... ~........., 
kontraktören E. A. ~?'glish, vilka skrapade banditen kassalådan, cir- att hjälpa oss så vi bli i stånd att ~, SVENSKA i I 
samtli~a. be~kyllas .~o~ ~tt ha;a ,ka $1,500. Polisen tillkallades men br.~i;i~a julglädje tUl så många s~m . . . i 
underlat1t v1.dt~ga ~ors1kbghetsat- spanade förgäves efter rövaren. moJhgt under den kommande hog- ) VICEKONSULATET, 1 
gärder föreskrivna 1 byggnads~~g- _Två gasolinstationer vid Puy- tiden. Förliden julafton servera- ) I SEATTLE ( 
lementet. Klagande parterna . a:o allup hemsöktes i fredags med des på den skandinaviska kåren l 209 White Building l 
.Joseph, Grace, Margaret, Patr1cia, 'korta mellanrum av en ensam ban- julmiddag till 140 hemlösa män ~ . ( 

'th A . . • . .. I omfattande staterna Washmgton ( August och ~en~e _, mann. (dit som tillrövade sig mindre sum- och I ar tor.de det bhva annu fle- och Idaho hålles öppet alla helg· ( 
.. ..., ·: .'.' .. (mor å vardera platsen. Följande .ra. Vi bedJ~ de som k.uni;:a, var ~ f:,ia dagar. Arvsutredningar ut- ( 

Lönnbrannare mfor ratta. Två kväll blev Vlf. Riley arresterad se- vänlig och gw oss potatis, applen, ; foras •. fullmakt.~r och. andra av- ( 
1 'b't' t Graham .. Il d t b h" handlmgar utfardas och legall I f. d. pro 11 1 wnsagen e~ , dan han blivit skjuten i handei: av agg e er va anna som e ov~s I seras. Personer, som önska er· ( 

Johnson och. J~hn .. Stickles sta Alfred Stengelin, då han försökte för att stilla hunger ... Dessa ga- hålla pass, b?ra inlämna a~sö· ( 
denna vecka mfor ratta, anklaga- att röva denne nära hörnet av vor mottagas med storsta tack- kan darom mmst .10 dagar fore C 

1 
d f .. d 1 · det· stora G1°al1arn ' I h t k" ff' Pa"n avresan. Tel. Mam 5640. C .~ .ar .. an ~ I · · ... _.. . 'Pacific avenue och llth street. s~m e av· arens ~ icera~:· . - ...,.....,...-.,,,,.........,..,~~.!. 
lonnbrannenet, som fo1stordes vid Riley identifierades av båda ägar- nmgar kunna sandas aven till 
en razzia för ·några månader se- ne till gasolinstationerna såsom ovanstående adress. Vi tacka eder N 
dan. Fem av deras nio medan- I 'varande samme man som föregå- på förhand för vad ni kommer att SEAMO 'S FLOWER 
klagade kamrater uppträda ~om .ende natten rövade deras etablis- göra.-Kommendant E. Lindhe. SHO~ . 
regeringsvittnen mot dem. Mal:t '.'sement. -Il· «· -r. Rust Btpldmg 
mot Thomas Benston, ägare till I "' "' +:· Corner 1 lth and Commerce 

0 • • l" b .. · t r "Vad innebär det att vara en 
land~.t a vilket ~nn rannen~. , va 

1

. Två pen;oner d.öda~les och fyra verldi BibellH'i.sten ?" är ·ämnet ........,.................,www~......, 
uppfört, kommer att handlaggas skadades allvarsamt i en autokol- f"r vg A Lidners predikan nästa 

.särskilt fram~ele,~. ·x· j lision å. P~cifi? la~dsvägen .. nära s~nda~s kväll den 13 dec. kl. 7: 30 T EArf ER-
• 0 .. • ,.Centraha 1 manda.,,s. De dodade. i den Skandinaviska Sjundedags _ ~ ~---

Hjälpsan~ bandit. Pa vag till voro Mr. och Mrs. William Roiee Adventistkyrkan å 56te och So. 
sitt hem vid North Huston street ·och de skadade äro Mr. och l\frs. Th Såsom amerikanar- BLUE MQUSE 
Och bärande matlrnyte och ett par H K1•'nke Mrs F Strom och ompon ave. . . 

. · .. arry i • · · 
0 

na säga, "Go south" skandmaver! Now playmg: 
andra pakeler kande Ed .Jensen Mrs Sarah Adams alla fran Se- .. d k "11 
plötsligt någonting hårt knuffat attl~ Roice k~m 'körande söder- ~01~1cka~ 6 

=
3? nu ~m ~o~agLid::r "AROUND THE WORL. D" 

mot revbenen och hörde samtidigt •ut o~h Mr. Krinke norrut. Då R. tat ef~·. avdensa p::e or ä:Un~t "Jesu with Douglas Fairbanks 
b f 11 . " ed händerna'" . ' e . ore rag r . , t 
· e a mn~:n upp m · _ yek; åt sidan för att .. g1va rum at stora uppdrag till sin församling, ---------------
Jensen slappte paketerna och lyd en backande auto, stotte han med h h Sjundedags Adventister-
de. Efter att manne~ genomletat full fart mot Krinkes maskin och oc "tlu~u Herrens stora uppdra"'." FQX RJAL TQ 
J . f' kor vtan att frnna en endalh·, b"l d 1 d · k na a Y a - - "' 

.s ic . ', . aon 1 arne emo era es i ra- All· "t på lördagar och sön- Now plavin.,.. 
"' hj"l t han J. att plocka j Eft I k f" .-t mo en 0 ; . ,,. ... I 

cenc,. . a P e ... schen. ersom o yc an ororsa- d hållas på det svenska spra-, vVallace Beery & Jackie Cooper 
rpp palrnterna_ och bJod honom ar- kadcs av Roice, då han körde på "atgar 1 lla sirnndinaver inbJ't:dan. ' in 
t . t " · " I .. . .. f .1 .. d j· 1{e oc 1 a 1g au revou · ,,, att ;>:1da av vn.gen, l'I 1:an e coro- ·v .. 11 1 ,.,,....,,...,C',.. ... T• ... ,...TT. •r~ .. 

·"· ·>=· * ners juryn Krinke från allt .an-· · a .. rnm!la. S "' '- ..,,, .. .,douM.c,ri.Lid '-'Ilt:>.lur 
l I d. t .. t .. I * " " unuay an on ay: Den o yc {S 1gras ·e vag:s rac >:::tn svar. · "' · .. · . • 

.i staten Washington är 5 mils av- * ·x· * Jetla.nd & Palagruti, 912 Paci- Nancy Carrol m 

YTT 

·ståndet mellan Dupont och Pon- Rånad på pii.ngar och auto }1le': fic avenue, ha ett stort och fint "PERSONAL MAID" 

UG 
p 

Sänd 
T S 

E 
0 '0 sasom gava 

till släktingar och 
i 

.... ·Vanner 

Hemlandet 

'et Sound osten 
1125 Tacoma Avenue 

Tacoma, VVash. 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och Insänd nedanstående blankett 

PUGET .SOUND POSTEN, 
1125 Tacoma Avenue 
Tacoma, W ash. 

/ 

Undert.ecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po

sten för en tid av ett år. 
närslutes. 

Prenumt.'!rationsavgHten, $1.00 erlägges senare" 

N arn n ··-· . ···-· ··-···-····--·-· ····-·-···-·--····-·-··-.. --·.···-········--·-··-·-·-··--

Adress .. -· ·-·-·· ·-··'···· ........ -·-· ··-- ·-··'----· ·· - --'---·· ·---.. ··--·-···--'-'-'"·· ders statio~. U~der s:naste två hyrbilchauffören w. Baldwin i sö .. n- lager av he~:ekiperingsvaror, v.ar~ Tuesday .. and Wedne~day: _ I 
:åren hava icke mmdre an 215 a 11 - , dags av två passagerare, som he av mycket ar passande som Jul- John Gilbert & Leila Hlams m 
toolyckor rapporterats inträffade i ställt skjuts från llth street till plesenter. Mr. Jetland står gärna "The Phantom of Paris" - 11 





PUGET SOUND POSTEN 7 

Ett hjärta av guld 
förhöret, . svarade han, att han själv ådragit mig, och det får bli- kade Ruth, som blek och orörlig för -'- Ruth, och feberaktigt iakt
fann lille Evalds och Eva Dollings va mitt straff. Jag kan inte mot- som en marmorstaty stod på an- tagit den på Alices bröllopsdag. 
sl;it lika gåtlikt som de .and~a, oc~ t~ga ditt offer, men - jag tackar dra sida~ graven och tröstande Ej för hennes brors skull, nej, för 
da man bad honom bevisa sitt ah- dig! lutade sig ned till Anna, vilken sin egen kärleks skull hade hon 
.bi, ryckte han blott på axlarna - Visar du b6rt mig~ sjunkit till marken, som ville hon narrat giftet i skogvaktare Scholz' 
och sade, att det kunde han icke Ruth sträckte bedjande händer- icke lämna sin syster. Hennes händer för att han skulle rö· 
bevisa, ~y han h~de ~ flera tim- na mot ho~om. . . ~~lick for vidare över gamle Dol- henne, 'den älskade, ur vägen. Ja ~Roman av IV AR ED HOR 

~==~~~~ 
(Bemyndigad översättning) 

mar strovat omkrmg i skogen.. 

1 

- Jag vill bereda dig .en gladare imgs sorgtyngda, grå huvud och Med bultande pulsar g· k h 
Hellda lade icke ens märke till, fra~tid .. Varf~r skall du väl bi~- .,stannade på den reslige mannen, och an i rummet. ic on av 

att en nyckel skramlande stacks I da dig vid en forbrytare, som sma- . som med dystert hopdragna ögon- J , t dit · .11 . I · · k lh' I t T' 11 h d d d d · · ' b - ag mas e - Jag v1 se 
i~ I nye e .. a e . i oc.. m<;: e a e dig_ och icke_ för~~od att_ upp- ' ryn, tankfull såg ned i de öppna det, och _ åh! 

(Forts.) på henne därefter böJ'de han så viskande rosterna utanför dorren ·skatta dig. Du vill hJalpa nug att gravarna. Bredvid Ruth syntes A dt t h .. t , 11 .. ' 't k Il d h · t'll kl' I 't bl' · ... 1 d 1.. •t f 1 "d , n ru en oc nas an ma os 
Förvirringen och sorgen hos Dol- trött sitt mörka vackra huvud a er a a e onom eJ 1 ver ig- a er iva nng SJa v - u gom- IJL ut, ro harigt flickhuvud. Det h' ·d h 0 

• ... .. t b t"l ' ' l t I , tt · · t .. d t .. d R 1 , . mg e on pa 1 Jagmas ar os a -
lings hade nått sin höjdpunkt ty som skulle han lyssna till sin döds- le en. rnei' a Jag 111 e ar e var · var ut 1s sa mycket pnsade styv- l · t Kl k l "'d 

. .. '.. - E kva t - f ··ke l" . - I - S" . t· , k'· , K t 11 ~t ' D t . , . . . ·' e . oc an JO genom de tom-myndigheterna från den narbelag- dom n r ro n, gom 1n . ag m e sa, are ur, a a I sy., er. e var eJ langt ifran att . .. 
· ' t tt d t k 0 'tt I I · · f 1 'bl d J . b c .. ' . · ma salarna, och Fnedel slapade .na staden S. hade anlänt för att - Tack Lothar tack' e, a e s er pa mi ansvar. rnnna vi JU e a I an . ag er I armen skrattat hogt av vild j . . .. , , · , . .. . , . , , .. . . ,. .. .. . . , sig framåt korridoren for att 
inspektera gärningsplatsen och på Därefter blev det alldeles tyst Man far aldrig slappa m nagon I dig, lat det vaia glomt, ty Jag ha..: smarta och vanmaktigt rasen. En .. . .. 

t'Jl k · f° 1.. t d t l.. k · I oppna tamburdorren 
ort och ställe förhöra några vitt- i den med lyx överlastade salon- i rannsa mngs angar. .. I g om e · . . .. . iats ~bck träffade gruppen på _ , .. · . 
.neri. Några nyfikna från B. jämte gen, så tyst att man kunde höra Det var den gamle bo~gmasta-' -Tror du mte, att Jag forgif- ~ndra sidan, som så förtroligt och I Froken Walden, framp~:ssa-
vänner och bekanta till familjen ett bedrövat hjärta vilda klappan- ren, som yttrat dessa ord till Ruth. tat Evald? mnerligt stod där tillsammans, de ~on och genomborrade nastan 
Dolling hade även infunnit sig, al- de. Och nu sjönk han ihop, den Nyckeln vreds om. Ruth var I Ruth .ly. fte sin hand. 

1 

som hörde de alla ihop _ och hon 1 b_~tJanten, som taf~tt sto~ fram-
la hade något att säga och nå.got stolte mannen högt stönande ensam me,d assessorn. - Ja.~ sv~~ därpå. , hade ändå velat slita dem från fo_r ~enne, med sma brannande 
att höra. Friherrinnan Goerne och sjönk han ner på en stol och göm- - Kurt· En latt rorelse synt_es pa Hell- I varann! Hade det lyckats, så ha- blickar ... 
fröken von Schmidtsdorf voro där de ansiktet i händerna Bedrövad såg hon på hans in- das stela drag, och 1 hans ton de man i dag i stället för hennes - Froken Ruth bor sedan den 
.även, ty lille Evald låg fortfaran- Dessa båda ädla kar~ktärer med fallna, lidande ansikte, som icke 1 kom något_ visst ~ekt:_ i förh~ppni~gsful~e gosse sänkt den-i· ~är förskräckliga ~lyckan hos Dol-
.de på soffan i förmaket. deras ideella åsikter, vart förde bar minsta spår av hans forna lev- J - Och vill. du ~or nnn s~ull up~- I na forhathg~ flicka dit ner - och lmgs, svarade Fnedel. 

En medlidsam viskning hördes de dem väl vad var väl det, som nadslust och glättighet. offra hela dm rika framtid? fra- ' hur skulle icke mannen därborta I - Och fru Blum? 
hland folkhopen, då hon visade sig de båda utan att ha växlat ett ord - Kurt, jag är här. gade han efter en lång paus. ha stirrat ned i graven, om det - Fru Blum reste tidigt i morse 
_ det var hennes enda barn! klart insågo och nu böjde sig för? [!·. Hellda vänd: sig långsamt oc~ För ett .. ögonblick .. döko Alten- varit Ruth man gömt därnere? 

1 

till sin .. son. Får jag kanske gå 
·Och mördaren var hennes egen Med et undergivet uttryck i sina :11ksom med moda mot henne. EJ hofens eldo~on ~PP for Ruth med - Helvetets alla kval martera efter froken Leuchtner? 
bror! Ruth hade hört utropen och ,ögon låg Ruth på, knä vid jäg- .'ett drag förändrades i hans an- hela d~ras_ tJusnmgskraft, med de- m.ig, stönade Carmen högt, då hon 1

1 

- Nej - låt mig få tala med 
bad Anna berätta hur allt förlu- mästarens sida. sikte. Stel och likgiltig såg han ras svarm1ska uttryck och med satt i sin vagn, för att åka till- jägmästaren! 
pit. ' _Lev väl _ Lothar, sade hon på henne. deras sträng3: .. allvar. Hon_ lade baka till sin bostad. - Herrn har ett par dagar va-

Under tiden hade det blivit mid- doft. .-':.ar inte .. så orörlig, Kur.t, jag .h~nden ~å. hJartat, t;:.. det gJor~e Hon hade avböjt Irma Schmidts-I rit ~_llamående ~c.h tager inte emo.t 
dag, och fru Blum uppmanade _Finns det ingen annan utväg blir nastan radd, bad Ruth mner- sa ont dari och d~~ bJod henne ti- dorfs sällskap för att ostörd kun- besok, sade Fnedel. 
Ruth att bryta upp. - måste det ske? ligt. \~a, men hennes lappar sade tyd- na hänge sig åt sina tankar. - Säg honom, att jag - fri-

-;:- Jag stannar, svarade Ruth ;:-- Det fi~~s ingen annan_ - jag - Vad ~ill d~ mig.? , hg_:_ ~ch fast: .I det hon ~åg upp på hi~eln, I herrinnan Goerne, väntar på ho-
.helt kort. maste uppsoka honom. Mm plats - Jag ville saga dig nagra ord a. .. , sade hon, gmsslande med tander-: nom. 

- Jag får inte lämna er ensam .. är vid hans sida. Världen har fällt till tröst - jag skall uppbjuda . - -~en Ru:h, tank pa, att du na: - Ja, fru friherrinna. 
- Men jag går inte_ .min väg. sin dom, nu kommer turen till P.llt för att finna mördaren. ipte al~kar ~~g. .. .. - Ditt verk! - Hör du det' Betjänten öppnade bugande dör-

Jao- vill veta om man våo-ar an- mig Onödigt Giftblandaren är ju - Plikten ar starkare an karle- . . . · ren till salongen. 
· "' ' . 0 · • .. • • ... . • k Jag vill resten av nntt hv gå i , . .. .. 
klaga Hellda! utropade Ruth med - Men han loste dig JU SJalv 'redan funnen. en.. sa"ck 0 h k h .. 'tt 1 Nagra mmuter forfloto. Endast 

, . d k . , At b' - . d c as a oc gomma m1 iu-1 'b 1 t d t t k . , .en sa sorgsen bhck, att et s ar från bandet. Jag kommer aldng att tro pa er iev aet en paus, varun er d , tt . t t .. kl' .. e ys · av e ma ta s enet fran 
A 

. . ... 1 1:1· d I H lid . b d b t l t d vu ' sa a m e mans igt oga 1 .. t d C , Al nna m i SJa en. - Det var i går, Lothar. m skul . e a genom orran e e ra { a e , . .. , .. .. en ampe van a e armen pa • 
. k.. b . 0 t . f" . d fl" k H .. t , ma vila darpa med valbehag hor t 1 f - Mitt ara arn, Jag mas e -- Ja, i går i dag skulle det • - Har du kommit · or att se mig en unga ic an. ans ogon s ra- . . .. ' , · en 10 en. 
V·11 . . f .. l. d? .. . .. I d ld. f" h d blott mm bon: En enda gano- Ett l"tt b Il k h tt herp.. i m mte o Ja me . vara en orätt mot honom, om Jag 'förnedrad? a e som a ng orr, oc me . . .. "' a · u er om enne a 

- Låt Friedel stanna här, sade höll dig kvar, sade Altenhofen bit- - Det förlåte Gud! sade Ruth korslagda armar sade han oändligt I ~Ill J~g se Altenhofens sn:arta se upp. Jägmästaren stod mellan 
Ruth hastigt och milt, i det hon tert. ·högtidligt. milt och så tyst, att det var, som 0~.er forlus~en av . denna flicka! portiererna till rummet bredvid . 
.omfam~a~e d:_n gamla damen. . Lothar ! Därefter tillade hon i innerliga- talade han .. :ned sig själv: F~run~a, m~g den tm1::Ufe_~ ! G~d, 

1 
~an fly:ttade fr~m e~ bekväm stol 

-Na Ja, garna - om det mte -Och sedan? re ton: -Ett hJarta av guld! hor ~ig. Ar det.en f,~rmaten bo~, till den unga fnherrmnan och bad 
kan gå på annat sätt. Ruth vacklade, som sökte hon _Kurt, du är inte dig själv - Du stöter väl inte bort mig? en hadelse mot dig, sa ~~raffa ~ig henne sitta ned. 

- Jag kommer, så snart jag en stol. längre _ jag .har kommit hit för Det låg en så orolig spänning i genom att ta~a d:t karaste J:g - Jag blev förvånad över att i 
fått veta resultatet av förhöret, - Det har jag ännu inte tänkt att bjuda dig min hand. Gärda- Ruths ord, som både hon om sin n~ har - mitt .. lr:' men l~t dag se er hos mig, sade han ?ch 
försäkrade den unga flickan all- på. Blir han frigiven, som jag hop- gen skall för alltid vara utplånad Jevnadslycka. mig _se ~?nom . sorJa ~uth., For bugade si~ arti~t ~en stelt. - ~n-
varligt. pas, så .ur mitt minne _ även den sista I Hellda svarade icke, han hade vad Jag forbrutit, har J~g fatt so- I ni: en gang far Jag uttala nntt 

-- Och det fick hon snart; allt Hon avslutade icke meningen, tiden vill jag glömma och börja I gått ända fram till väggen. Vid 1 ta, barn och bror har Jag offrat, I dJupaste beklagande. 
vittn~~e ju .:not Hellda. De: kom ~en hon riktade sina sorgsna ögon på nytt från den ~agen, då jag en de sista or~en ry~te han lätt, ~et /nåväl, t~g mitt liv, men uppfyll I Friherrinnan böjde huvudet till 
.så ovantat over den unga fhckan, pa Altenhofen. 'gång under en svar stund lovade var, som rorde sig något oerhort 1 denna bon! tack. 
att hon blev likblek. . Och blir han dömd - vad :dig att löna dig för ditt ädelmod. inom honom, som genomströmma- 1 Besinningslös, glödande lidelse - Förlusten är hård och träffar 

Hellda blev genast arrest~rad då? 'Nu är den stunden inne, Kurt, här des han av en outsäglig hänförel- j låg i de ord hon utstött. er dubbelt. 
·Dc;h skulle re~an s_~mma_ dag foras Kampen inom honom gjorde ,har du min trohet! Ja!g anser mig se. Det var, som lyssnade hans Då kvällen kom, satt den unga, Altenhofen stödde sig mot bor-
till rannsaknmgshaktet i S. hans röst kall och tonlös. ·inte löst från mitt ord och har själ till något stort och heligt, och I kvinnan sakta klagande i sitt rum' det. 

Folkhopen skingrade~. Var och Då tillhör jag honom först därför återvänt. Frågar du mig återskenet från dessa upphöjda' och såg med feberheta ögon ut på I Carmen svarade jakande och 
·"1~ skyndade hem att fora nyheten riktig.~, ty jag s~~ll vara hans en- väl ännu en gång, varför jag kom- känslor ~om hans ansikte att ~ä- den tomma gatana och på jäg- I suckade lätt. Oavbrutet betrakta
vidare. .. . .. da stod, hans trost. ;init och vad jag vill dig? stan se for klarat ut och nu nar- mästarbostället, som såg helt öde I de hon den stolte mannen och stu-

Men Ruth nastan flog. genom , -T~nker du .. på, _att du har e:t Assessorn hade ryggat tillbaka. ma~e han sig tyst, böjde sig ned, och övergivet ut. Vart hade hen- I derade varje ~mns min. Plötsligt 
:skogen. Hon unnade sig eJ en se- langt liv framfor dig, som bestar Hans ögon blixtrade. berorde med pannan de kalla ste- f .. , d t •t .. ? , ryggade hon tillbaka, vad var det? - .

1 
Sk k d • h d t , . . . . , 0 nes orna ove1mo ag1 vagen. 1 • .. , 0 .. 

kunds v1 a. a an e pa uvu e av manga dagar, vilka bilda en _Vill du håna mig -- har Jag narna och kysste - fallen pa Fl 't b t f" i d 1 I I Altenhofens ogon lag en sa radd 
f 

.. 1., 1 F · d 1 h h de J·u 1. 1 d' "d d kl"d. ug1 or som agnar or vn en.
1 

0 

o Jue 1enne ne e, an a ang rn Ja. inte blivit tillräckligt förödmju-, Ruths enkla, sma a e a nmg. t d t h' d k kt" . fraga, att hon studsade och förgä-
f ' tt b f 11 · tt · tt V .. 11 · f 'd mo en s en ar a ara aren 1n- .. . a. e a nmg om, a eJ e arfor uppru a nnn Tamb kad! --- .. .. I ves solde efter orsaken. .. . .. - . . . .. . . . . om de ho a murarna darborta ha- . .. . . 
. ogonbhck lamna llenne ur sikte. I for mig i all dess dysterhet? Du Han skrattade, och det lät så XVIII. g .. - Vad Jag förlorat, har m 1 
.den stora, svala tamburen mötte vet lika väl som jag, att ingenting egendomligt vilt och klagande. På friherrinnan Goernes ut- de al_~ ~-e~nes skon~et, ~Ila • h_~n- : samma mån vunnit, svarade hon 
hon hu~~n. . kan avhålla mig från att göra min - Ruth, din hämnd är hård, ty fryckliga önskan begrovs hennes ne~ forfor:ngskons_~:1 vant fafan- 1 bittert. 

- Frokens sys~cr har Just an- plikt! den gör ont! Måste jag påminna lille son bredvid Eva Dolling. g.~ · -~astan d~ stan~~a luckorna I - Jag! 
1~nt med postskJutsen, sade hon - Du ~r ~tark, n;,in .. fli?ka -:---- dig om, hur jag för.~ed:at och så- (Mörk i håg

0

en oc_h utan e1.1 tår h~- f?r fo~stre~. icke l~to . en e~da Han .böjde .likson~ frågande hu-
mgande. , .. starkare an Jag! Naval, Jag vill :rat dig för falska manmskors skull ,de hon statt vid den hlles gn- 1J,uss~rale tra~ga ut, sa v~_sste h~n vudet och gick drirefter hastigt 

Hon väntade sa sakert, att det se på dig för att vinna kraft till ~ch för uselt glitters skull, för I pande begravning, och sedan kyr-1 sa val, att dar bakom gomde sig några steg tillbaka in i skymnin
sknlle -~ara en glädjande underrät-1 mitt ensliga liv, vartill jag från dumt strunt! Hur jag sårat dig 1 koherden kastat tre händer jord :.n stor lycka som badade sig i sol. gen längre bort i rummet. 
telse for Ruth. begynnelsen tycks bestämd av Gud. på tusen olika sät,t vilket måste I på lille Evalds kista, grep även I Aven hon hade en gång skrattat - Ja ni! Ännu kan j<tg- läsa i 

Förströdd såg sig Ruth om-! Ruth, just så och icke annorlunda ~m smärtat dig som nålstyng! Du! hon krampaktigt tre gånger jord däråt; hon hade icke kunnat fatta ert ansikte och har för länge se-
kring. I anstår det den kvinna att handla, har rätt, jag är inte mig själv ,och kastade det ned i graven. Det I det - - men så hade hon sett I dan tydt er själs hemlighet. 

- Här i salongen, var så ~od! ;I som .. Lothar Alte.nhofen givit sitt .fängl'e. Jag inä.ste bära. vad jag .1var en egendomlig blick hon skic- den komma, denna sagolika lycka' (Forts.) 
Jungfrun hade redan oppnat bättre jag! Och fastän min upp

dörren, och som genom en dimma I offring känns som tusen nålstyng 
.såg Ruth sin styvsyster, vilken [- så gör det mig även stolt, och 
med utbredda ·armar väntade på! det vill jag förbliva hela mitt liv 

,henne. ! igenom. Mina ungdomsår ha för-
Fru Blum stod leende bredvid bittrats av en njutningslysten 

.och väntade på att få ordet, så att kvinna; med min allvarliga natur 
hon finge giva Ruth en skildring kunde det icke gå annorlunda . 
. av detta egendomliga sammanträf-

1 

över den andra delen av mitt liv 
fande. till min död blänker den vackraste 

R th t d A .. du stjärna, som någonsin lyst en man. - u u ropa e nna, - ar , .. . 
· .1 d .. tt · .. h" ? Tac:K, Ruth - for allt vad du gi-mte ,; a oyer a Jag ar ar . . . .. .. .. 

S kt l d R tl · om vit mig, aven for denna smarta, a a ae u1smarm ..... 
t l 1 

som kommer att folJa nng till gra- 111 

;sys erns ia s. d k .. l' · tt 
_ S d ft ·'t' _ Jag kom- ven, men en tan en ar JUV, a 

t
e an, ed erha · tt det är för dig jag bär den, ty du 

.mer s rax, sa e on ma . .. d· 1. .. ·d' 1 

R d t d h 'd d" re ar en sanncr igen var ig. e an s o on v1 or n. 
- Vart skall du gå? j Jägmästaren hade rest sig upp 
- Jag skall gå till Altenhofen. och kastat huvudet bakåt, men i 

.- jag måste tala med honom. hans ögon lyste en tår, som skim-
- Vänta litet, så följer jag med. rade likt en diamant. 
- Inte nu, Anna - jag ber dig, Gå nu! tillade han långsamt. 

Jåt mig vara ensam med honom Och hon gick. På tröskeln 
- alldeles ensam. snubblade den lilla foten, som var 

Ruth skyndade sig ut. Anna det för tungt :för den, som väg
.och den gamla damen sågo förvå- rade den att göra tjänst, men den 
nade efter henne.. Hon sky~d~de I gick ändå vidare. - Där nere föll 
Big nedför trapporna. Haftigt förstugudörren igen -- Ruth hade 
ryckte hon upp dörren till gröna .gått. 
-salongen, men tvärstannade på 

·~ 
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Boken, som förutom historisk skildring över Tacoma och Pierce County, även innehåller en 
biografisk och med porträtt försedd avdelning, såldes när den först utkom i marknaden för 

'.$2.50 per exemplar. Den är lilrn värdefull n n som då och blir ännu mer uppskattad allt ef
ter som tiden går. Författaren inlade här ett gediget arbete i syfte att bevara för eftervärlden 
viktiga och intressanta upplysningar om våra svenska pioniercr såväl som· svensk förenings
oeh kyrkovcrksamhet i dessa trakter. 

.tröskeln. All hennes flickaktiga I stads~1äktet med tegelstens
blyghet och tillbakadragenhet ha- golv, ett litet gallenfönstel', fyra 
<le .måst vika för denna enda tan- nakna väggar, ett litet bord 0ch en 
ke, ja, hon hade icke ens gjort låg stol stod assessor von Hellda 
klart för sig det opassande i [ltt med stela, nästan förstenade an- li 
uppsöka honom i hans rum, men _letsdrag och oordnad dräkt. Han 
nu stannade hon plötsligt för- stödde sig tungt mot bordskanten. 
skräcl:t, t:; Altenhofen stod med Blicken var uttryckslöst riktad på 
korslagda armar mitt i salen --- ena hörnet. Så hade han stått en 
han tyckte::; ·vänta henne. J timme, ".ecl:rn fi:ilmlen lläll:t:idc ho- [{~ i -

c 

-.·:~ 

- Vet du, Lothar --·- vet du? i nr,m. 118.n v:.i.r icke ens överra
Han nickade. Han var mycket 

1 

sk2.d, då den förre, sc.m han myc
. blek, och hans ögon lyste med en 

1

: kct väl ldi.nc1c. b:i<'l om ursäkt, där-
foktig glans. för a~t. han måste uppfylla sin äm-

- Och vet du, vad jag nu må-! bctsplikt, utan åhörde honom 
·Bte göra'! lugnt. På alla frågor, som man 

Han !metade en obeskrivlig blick ställde till honom l:nder det forsb 

I PUGET SOUND PUBLISHIN 

u~-===~~~-.~~.::o -




