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BElöNING f öR UPP
TÄCKT AV RöVARNE 

nödhjälpsfond - Da. U. S. Steel Corporat10n, lan-
Primärval för utseende av dele- ___ dets finansielt starkaste storindu-

New Jersey legislaturen har .ut
fäst en belöning på $25,000 för 
underrättelser ledande till upp
täckt och arrestering av Lind" 
bergh barnets rövare. Man hop
pas att detta generösa anbud 
skall fresta någon av de fräcka 
bovarne att på något sätt förråda 
kamraterna i det ohyggliga brot
tet och således skaffa sig en 
extra dusör i dessa bistra tider, 

gater både till det republikanska Demokratiska ledare i kongres- Av REDAKTÖR HARRY KOLARE stribolag, i oktober förra året fö-
och det demokratiska nationalkon- sen väckte förra veckan förslag retog sin första lönebeskärning 
ventet, som båda hällas i Chicago om utfärdande av en obligations-

0 
•• • • • • med 10 procent, väckte det allmän 

nästa månad, ha nu hållits i fler- emission på $l,500,000,000 som en .. storm och brak pa Stockholm~- fo!: Christian f1ck
0 

ett .. re~t htet bestörtning. I dagarne har det 
talet stater. nödhjälpsfond för igångsättande borsen. . ~ya bottenkurser varJe elande ombord, sa :1and1gt, att gjort en ytterligare ännu större 

Ho.over har så gott som re?an av publika arbeten. ~ag. ~IlJ~rder sopa~ bort, so~ han redan efter ett .. ~r sade upp lönereduktion, nämligen med 15 
vunrut den republikanska nomma- p 'd t H 1 . ff" flarn for vmden. Krisen nar sm bekantskapen med SJon. procent 
t10nen, 1 ~et _han. har ~att 6::.1 de- ciell skrivelse skarpt kritiserat hoJdpunkt. Da - - - H~? gav sig Jorden :. vald. 

0

En Härigenom sänkes löneskalan 
• • 0 res1 en oover iar I en o 1- .. . _ _ 0 • • • 0 I · 

le~ater pa sm sida, . vilket ~r. 49 förslaget och säger att depressio- Då säger en man borta i Värm- ~odsag.are Molm ~~~de kopt ~n gard för stålkorporationens arbetare I OMKOMMEN SVENSK 
FLYGARE utover den erforderhga majori_te- nen endast kan överkommas ge- land stillsamt och lugnt konstate- r .. ~venge och bJod Christian att från 44 till 34 cents i timmen. 

ten. Han tros dessutom bhva k 11 1 d t f d folJa med som lantbrukselev. Fa- o··ver 200 000 arbetare a .. ro berör 
• • 

0 
• • •• nom samver an me an an e s a - ran e: . .. .. ' -

vmnande I atskilhga stater, dar färs- bank- industri- och åker- _ , . d dern trodde mte mer an natt och da, ,och det väntas att korpora-
1 · 1. ·· 1 ° ll"t 'lk t t d I • ' - !1,tet land pa Jor en kan er- ... t o .. d 1 h va ic. ,e annu ia 1 s, v1 e or e br k . t . r·· . d Jam pa sonens om van e se oc tionen skall göra en inbesparing F d L 25 ° • L A . .·· . _ u sm ressen I orenmg me re- bjuda sådana framkomstmöjlighe- 0 •• •• , •• • re arson, -ang os nge-

uppbnnga hans 10stantal till 1, I gerino-en Han förklarar det nöd- t 8 . K k h radde honom att for sakerhets pa mer an $30,000,000 detta ar. les aviatör dödades i söndags då .. .. "' · er som verige. reuger rasc en .. . . o • ' ' 

044. Hoovers ende medtavlare ar vändiot att undvika vidare utfär- . .. 0 d skull kopa returb1lJett. Men radet Bethlehem och Republic stålbola- hans plan fra0 n 250 fots ho··J"d stör 
Joseph Frances från Maryland, 
som blott har ett 40-tal delega

o - Javal, den skadar vart anseen e r . . .. -
dande av skattkammareobligatio- utomlands, den tappar oss på pen- n:g rge~ades,_ ~ch P?.Jken fo~. ov.~~ ~~~ . tros omedelbart komma att tade till marken och brann upp 
ner och påyrkar i stället att bud- gar men våra skogar vår malm pa ~~ara srd ... n Kolen. Dar ai folJa exemplet. mitt framför åskådareläktaren å 

. geten balanseras genom drastisk vår' vattenkraft. våra ~kickliga in~ han an. De~:ia drastiska ~tgärd. vidta- Delano flygfältet, där en aero-cir-
I den demokratiska falangen indragnino- av obehövliga rege- ... " · .. kt· b t t ,'(- ·* .,. ges for att skydda mdustr1en ge- kus uppvisning anordnats Vid en 

ter. 

.. "' genJorer, var pra 1ga ar e ars am · . . . · 
har New York guvernoren Frank- ringsutgifter och en muumum k . t s ,.ng· bort med I två år prövade Christian på nom att brmga hllverkrungskost- hastig vändning av planet brast 
1. D R It tt 1° t f.. t an man m e pn a · · · ·· · ·· h 0 11 m . ooseve e ang ors eg skatteförhöjning. Presidenten för- D t .. . .. d b. to J ·n lantlivets behag såsom lantbruks- naden I proport10narhgt for a an- ena vingen, vilket förorsakade o-f f"' . dt" 1 G e ai var en som es a. ag VI • 1 d .. . å 
ram or ~ma me av are, arner, I klarar även att finans-korporatio- l ingenting säga om Ivar Kreuger. elev. Det var ett hårt arbete, de til e sankta pnse~na p pro- lyckan. Planet fattade ögonblick-
t~lman l r~?resentanthuset, ?ch nen skulle bemyndigas att endast En lärdom har dock Kreugeraffä- men krafterna och humöret räck- d?kt~rna och den mmskade av- ligen eld, och Larsons lik var för-
forre guvernor Alfred E. Snnth, giva lån till hjälp åt privata indu- tt te gott till och när de två åren sattmngen. Ehuru ansedd som bränt till oigenkänlighet, då det 
som vardera så till vida blott till- strier, som bedriva inkomstbrin- ren ge . oss. , voro till ä~dä beslöt han att för- financielt grundad på hälleberget kunde utdragas ur de rykande 
f .. ··k t tt h d t I d 1 t - Vilken da? ' h k t' · k · • "t orsa ra s e un ra a e. ega ::· gande företag. De demokratiska - - . '" , , . ä a kovra sig i kallet och tog först . ar , orpora rone~ .rc e I ar van spillrorna. 
R~os.~velt har re~a~ 579, vilket ar ledarne däremot anse, att detta .. -~tt v1 .,ka lata bh ~tt .. ~ . till Ultuna och sedan till Alnarp, I stan~ . att bevilJa_ nå~on s~m Larson var ansedd som en av 
t_va over en maJorr~et. Men en- skulle föga bidraga till arbets- korsba1 me~ de stora ute I vail-1 varifrån han med fina betyg ut- ~elst drv1dend-utdelrung till aktie- Los Angeles' skickligaste flygare 
llgt det demokratiska konvent- I löshetens avhj"älpande. den. Att v1 ska stanna hemma . d 1888 agarne. och hans brända aeroplan: var ett , . I l I , 11 ·11 l"t t exammera es . reglementet fordras tva tredJe- oc 1 m a oss t1 rea 1 e er. . .. . Det beräknas att den företagna systerskepp till överste Lind-
d I . ·t t d t .. 770 .. t R l"tete. Vid Alnarp hade han skott sig d kt" k Il . 'tt I e s maJon e , e ar ros er, , ea 1 I. • • • • " . . , re u 10nen s a I genomsm berghs famösa "Spirit of St. 
för nominationen. Det tages för KVINUG AERONAUT Kalla, nyktra, torra realiteter sa ~mt, att ha~. vid avgan~en bt:v sänka den årliga arbetslönen till Louis." 
givet att Roosevelt skall vinna så mitt i romantikens högborg. 1 erbjuden en lararebefattmng VI~ ungefär $1,000 per man i jämfö-
många flera. KORSAR ATLANTEN Gösta Berlings sagoomspunna rike. e~. annan skola. Han tack.ad~ neJ, relse med $1,817 för två år sedan. .. .. . • 

YAPENRUSTNINGEN 
OCH KRIGSSKULDERNA 

Två nii.ra sammanhängande och 
~ikt!f?c~ .sPÖrtW!_!l;l_c~'" 

P~t är antagligt att avrust
iP.ngS-frågan äter kommer på tal 
Vid den snart förestående finans-
världskonferensen i Lausanne. _ 

Emellertid spekuleras det myc
ket i Europa över vad följder pre
sidentombytet i Frankrike skall 
medföra. Den nyvalde presiden
ten Eduard Herriot, det "konser
vativa" socialistpartiets ledare, är 
känd som en vida ivrigare freds
vän än hans företrädare och sä
ges tro, att framtidshoppet för 
Frankrike, ja hela Europa ligger 
i uppbyggande av industri och 
handel snarare än i vapenför
stärkning och krigsrustning. 

I samband med finanskonferen
sen kommer naturligtvis frågan 
om betalning av krigsskulder och 
skadestånd att stå först på pro-
gramet. 

Senator Borah har stundom 
förordat att utstryka krigsskuld
registret och starta ett nytt 
världsekonomiskt program. Men 
han gör detta på villkor, som ha 
föga utsi,li:jj att godtagas så länge 
den_ allmänna känslostämningen i 
Europa förblir sådan den för när
varande är. Han förklarar ut
tryckligen att Amerika icke vill 
efterskänka eller ens avkorta si
na utländska fordringar, innan 
Europa i resonabel män reducerar 
sitt rustningsprogram, och innan 
det ådagalägges att de europeiska 
regeringarne äro redo att använda 
sina inkomster till befrämjande 
av fredstids värv och strävanden 
snarare än till krigiska förbere
delser. 

Svår olycka på Korsika 

Under en pågående session 1 

justitiepalatset i Bastia, Korsika, 
härom dagen råkade taket till kor
rektionsdomstolens sal plötsligt 
störta in, varvid ett antal perso
ner dödades. - Hittills har man 
framdragit 15 lik. Dessutom har 
en män,gd människor skadats. 

Beträffande orsaken till kata
strofen har man funnit, att det 
först var en del av justitiepalat
sets yttre tak, som rasade, varef-
tP.r t~ lu:it n,..h arr.hrt:i.t i 'h"i.TO'P'nQrlt:i.nC! ---:-- ------ ---- o-··~- - ..-Joo--------
ÖVre våning, som är belägen ovan
för domstolens sal trycktes in. 

Bland de dödade befinna sig två 
i Bastia praktiserande advokater 
och bland de talrika skadade mär-
kes vicemairen i Bastia. 

Nyss har jag upplevt denna ro- storre vyer lekte honom 1 hagen. I Jamtlanmngar l Uo S. A. 
mantik från kupefönstret. En fler- Vad för vyer'? Ja, det visste 

Landar i Irland efter en äventyr- , m_ ila.färd genom Guds vackraste ~an .. ~og inte ri~~igt själv. J?.n 
lig flygning värld, där sjöar och tjärnar ligga tdlfalhghet avsloJade det for 

blänkande som si.Iver, bidande vår-{ h?nom. Efter e~t par ko. nditioner 
brytningen, där bergen blåna mot sasom lantbruksmspektor hamna.
en svag horisont och skogen står de han åter i Värmland, där han 
trolsk och drömmande - om vad? 22, år gammal arranderade en 
Om __ gamla tiders r01na11tik, om mindre kronoegendom. En dag 
kavaljererna på Ekeby, om Gösta tog han båten och for ner till Ar-

TIDIGT SLUT PÅ KON
GRESS -SESSIONEN 

Politik framför allmänhetens 
välfärd 

Mrs. Amelia Putnam, hustru till 
en framstående New York tid
ningsutgivare, har lyck1:1ts "över
vinna" Atl~nt,en _ och __ p~> ensazn 
hand flyga från· .Amerika ti.11 · Eu~ 
ropa. Hon tillryggalade det 2,000 
mil långa avståndet på 14 timmar 

Berling - - - - ? vika. Under färden pekade en be- Kongressen har tillkännagivit 
Den finns där än, den gamla kant ut för honom det stora bru- sin avsikt att avsluta. den pågå-

På initiativ av Jämtlands läns 
Turistförening anordnas instun
dande sommar en sällskapsresa till 
Jämtland, i vilken alla Jämtlän ... 
ningar både i Förenta Statern;.i 
o_ch Canada inbjudas att delta@. 
Avresan från New York sker med 
Svenska Amerika liniens motor
fartyg Gripsholm den 2 juli. Som 
färdledare har utsetts ingen min
dre än konsul H. P. A. Herman-

skira svårgripbara romantiken, ket Hillringsberg och upplyste ho- ende sessionen tidigt i juni må- . . .. 
- •• •• • · ' • 0 - ·d· f"' 1 son en i vida kretsar kand och och 54 minuter. 

Hon ar den första kvmna som men det har kommit nagot nytt nom samt! 1gt om att en orva - nad för öppnandet av det repu- ' k ttad J" tr· . H 
styrande _sitt eget · plan utfört med något mera äkta och livs-1 tareplats fanns ledig därstädes. blikanska såväl som det demokra- upps a 1 d am f~nrudng. ans 

.. . ' . . .. .. . . . namn som e are or enna grupp 
denna bedrift. Och det markhga starkt, mera sunt och 1 verkhghe- Den borde passa battre an det tiska nat10nal-konventet I Chicago. b f"" tt d t bl" kli 
är att hon liksom överste Lind- ten vackrare. Ni kan inte undgå I otacksamma arbetet vid kronoar- "Det skulle vara liktydigt med 

1 
o~gar or: tt ~.. rr endv~r t g 

bergh gjorde flygningen solo och att märka det. Ni ser det från 
1 
rendet. Storjohan följde rådet och förräderi mot det amerikanska us resta,! oc a doma av .. 01t s ?" 

• • • • 1 k 0 t" d f t ··k . ra an a som re an anma sig 
"mol allena." tåget, vid varje stat10n, vid varJe s rev pa s aen e o en anso an. I folket att avsluta sess10nen utan 1 d t . t f" t t .. t 

· 1 ... H 1 d k 0 tt b ··k ·d • oc 1 e in resse ore age ron 
Hon hade dock icke samma yc- vattendrag i detta, de tusen SJO- an av a e oc sa e eso VI att hava löst nagot av de sam- bl d J.. tl"' . t · b 

ka som Lmdy, ty da hon hksom ars älvars och fjordars land. Sma I bruket men fick veta att platsen hällsv1ktrga problem som forelig- d k .. k li 
. , . . , . . . .. . an am anmngarne u e 1 yg-

. . ' . . . . . erna ommer gruppen sa er gen 
han hade för avsikt att flyga dr- trevna egna hem, kraftledmngar, skulle annonseras ledig. Ynglmgen ga," förklarar Senator Hiram tt "k h d t 1 1 kli d 1 · · -· då k 23 ° o • • a ra na un ra a s yc ga e -rekt till Pans, måste hon landa fabriker, upplag, hamnar, skaror gav upp ampen, ar gam- Johnson fran Cahforrua. t 
och avbryta färden i Irland. För- av arbetare på väg till eller från mal ansåg han sig inte ha nödiga Hittills har så gott som ingen- agiare. b d ed d .. 11 k · ··a t k l"f"k t· f.. ·rt .. .. b sam an m enna sa s aps-sta delen av trippen var va rc · arbetet skaror av barn, som tum~ va 1 I a 10ner or uppg1 en - ting utrattats för losandet av e- h ä . •t• t• S k . ' .. . .. · . . • resa ar p iru ia 1v av vens a 
vackert och allt gick lyckh_gt och la om på de upploJda angar och Hrllrmgsberg bestod av 500 tunn- skattnmgsfragan eller budgetens F'' b d t . C d d t å 

0 
• • • or un e 1 ana a or na s s 

väl, men då Mrs. Putnam nalka- åkrar som till varen skola bli land åker och 25.00 tunnland skog. balansermg. Icke heller ha några I tt 11 ... t d .. a· 

· .. k ··tt h ' . 1 H d lit å · t å - . .. . 11 a a a Jam ar, . v. s. aven e des irlandska usten mo· e on täppor kring de stugor och v1l or, I an svara e a s m e P annon- praktiska förslag gjorts e er an- . k d It . f .. d .. . . . .. ... som ej unna e aga i ar en, 
storm och ovader och fick sam- vilka med amerikansk fart skjuta sen, men hur det var, så hade tagits for avhJalpande av depres- bl. . t'llf.'ll tt .. ·a h"'l · 

k. k 0 l . b k t ·· fått ·· f'· t d . d " J 1 l I a e a san a en a s-tidigt motor- och mas m range . upp kring de nya fabrikerna. ru e s agare ogonen as a e Sion och arbetslöshet. Fast et sa- . t'll h b d 
·· t l t f"" d 1 ä d d d f k .. tt mng 1 em yg en. Hon har kvarlamna p ane or Gösta Berlings Ian upp ever ar- P en unge mannen, som re an ledes me og an sagas a · ses- All J.. t t . F'" ta. 

å ·· d d k ff t · kt . . . .. lta.tl·· " a am ar run om I oren att repareras och tersan as me betets glädje och lycka . . . . s a a Sig ry e sasom en rivan- sionen varit och ar resu os, sa St t d tt d lt · 
0 • 1 "k H ·· " . b. d b t k ft H d d ,_ .. . k .. a erna anmo as a e aga i angare tr 1 Amen a. on amnar Om ni fragar mig vem som 1- e ar e s ra . an anmo a es äro docK de vord1ga ongressman- d h .. 1 . t"ll h b d . · ' . .. . .. enna a smng I em yg en ge-
emellertid stanna några veckor I dragit till denna förvandlmg, sva- soka platsen och fick den. Det nen redo att förklara allt vara tt t"ll t 1 1- d t - · ·· d R . . · 1892 .. . . h nom a 1 s yre se e amo en l 
Europa och besoka Lon on, om rar Jag: var I • gott och val och begiva sig em. J.. tl d G"ll C 1 F t• 610 ··d " .. . . tt .. am an s I e, ar es in, 
och andra storsta er. Den man, som nyss. talade, Bruket låg betänkligt i läger- Der~s å~ra ar natu~~1gtv1s a . go- East 75th St., Chicago, Ill., insän-

Billerudsbolagets chef, disponen- vall, men efter den nye förvalta- ra sitt mflytande gallande vid de da namn och adress här j landet 
ten Chr. Storjohann. rens ankomst blev det nytt liv i stora lwn~e~ten ~ch .. efterse .~tt hembygd i Jämtland, samt vilket 

Det är till stor del han, som spelet. Egentligen skulle han ba- deras pohtrska mhagnader aro är han /eller hon utvandrade. 
omskapat romantikens förlovade ra sköta lantbruket, men det dröj- tillvaratagna, så att de _kun~~ ha- För att täcka omkostnaderna 

Postsparbanksinsättningar
na tilltaga 

I landets postsparban. ker fanns 1· land till realite~ernas. . de inte länge, förrän han även I v~ hopp ?m åt.~rval. till hosten, för tryckning, etc. av denna häls-
den 30 april en samlad summa av Men det lustrga~.te 1 detta - fått hand om allt det andra. Allt ~1lket tr~hgen for man~a av d.~m ning, bedes envar som insänder 
$713,866,528 deponerad, mot $697," I vet ni, hv~d det ar? det andra var en hel del sa~er. ar av st~.rr~ betydelse an allman- sitt namn, att även bifoga 10 cts .. 
279,745 den 31 mars. Jo, .det _ar, .. att hans eg~m lev- Det var kv~rnen, sägen, hyvle.net, lhetens valfard. Om undertecknaren önskar ett' 

. . nads~1sto~a ar fullt ut hka ro- d.en mekamska ve~kstaden, gJute-
0 

• • • exemplar av hälsningen sig till-
Scandinavian -American Limens ~ant1sk, hka sagoom~punnen som net och massafab?ke:.na. .. I Gravran 1 MandsJunet sänt, bör 25 cts bifogas. 

kontorer ha på senaste tiden mot- nagon av EkebykavalJerernas. Var det trolleri? Overallt, dar ---
tagit många förfrågningar huru- Christian Storjohan var en norsk I den unge mannen grep in, blev det En uppseendeväckande stöld har 
vida det låter sig göra att för- gut. Han såg första gängen da- liv och rutsch, fart och arbete. ägt rum, i det den grav, i vilken I J'' .. b -h·· t . .. . . . .. . . . arnva arna e ova s ora åldrar eller andra blodsfrander I gens sol - neJ, det gJorde han Varden, som !egat outnyttJade, I den nuvarande mandsJuriske stats- g 
Sverige kunna avlägga besök här nog inte, ty i Bergen regnar det kommo i bruk, den sovande skogen 

1

. ch_ efen Pujis moder, prinsessan 
i Amerika hos sina släktingar. som bekänt jämt - men han föd- vaknade upp, den gamla romanti- Tsaili, ligger begraven, blivit plun
Linjen önskar därför härmed be- des den 17 juni 1868. Hans far kens torra spindelväv rycktes bort.' drad på hela sitt innehåll av o
kantgöra att detta låter sig göra var köpman, ägde en mindra fir- Livet talade . . . . värderliga smycken. Prinsessan 
i fall där bevis kunna framläggas ma i manufaktur, som en gång Medan Christian Storjohan så- Tsaili begick självmord under 
hos amerikansk konsul i Sverige skulle gå i arv till äldste sonen. lunda styrde och ställde, bytte Mandsjudynastiets sista regerings
att det gäller blott besök. Nu råkade Christian vara yngste bruket ägare två, tre gånger. - år genom att svälja en guldring, 

Vid ansökan härom hos veder- sonen, och alltså måste han se Vargön hade det ett slag men och blev med anledning härav ic
börande konsul måste den ansö- sig om efter något annat. Till att sålde det till Billerudsbolaget; och ke begravd på dynastiens gmv
kande förete ett s. k. "Visitor's börja med blev han satt i skola. i det köpet följde ett kapital med, plats utan i stället på en annan 
Affidavit" samt vara i besittning Det var en mycket förståndigt in- som var mångdubbelt större än plats, strax utanför Peking. Poli
av atlantbiljett tur och retur. rättad skola, den hette "den hela brukets - Christian Storjo- sens undersökningar i samband 

summor 

Den samlade summa, som lan
dets järnvägar hittills begärt att 
fä låna av Reconstruction Finance 
Corporation, utgöres av 400 miljo
ner dollar. Mellanstatliga Handels
kommissionen fäller avgörandet. 

Sprit, tobak och tullar ge 
stor inkomst 

Denna anordning är ju en stor Tankske skolan" och gav elever- hann kom till Billerud såsom di- med gravplundringen ha lett till I Svenska riksräkenskapsverket 
fördel för sådana personer som av na redan i tidiga klasser utbild- sponent. att två personer anhållits. kommer sedan det nu inhämtat 
en eller annan orsak ej kunna ning för köpmansyrket, samtidigt Detta bolag hade bildats 1883 uppgifter från vederbörande äm.-
avlägga besök i hemlandet, men som den meddelade vanlig under- av hr Lindstedt och Folin och var Oroligt i Bombay, Indien betsverk och myndigheter att del
önska inbjuda anförvanter hit på visning. Christian gick igenom dess frän början av mycket blygsamma --- . giva finansdepartementet sin ap
besök. Inga svårigheter förekom- sex klasser. Fjorton är gammal dimensioner. Aktiekapitalet var Svåra oroligheter utbröto i Bom- proximativ:t beräk!ling rörande ut
ma, som sagt, när ovan nämnda 

1 

viii" ha11 "fullärd" oel1 styrde tiil 160.000 kr. Bland aktietecknarna I bay, Indien, i början av förliden I fallet av statsregleringen för det 
förordni~ga~ noggrar:nt efte~le:as. sjös. Vart s~~lle ~~ norsk g1:1t märktes :n ung underlöjtnant vid vecka. Den britti~ka ?olisen in-1 nu löpande budgetåret, som utgår 

Scandmavrnn-Amer1can LmJens annars styra han? SJomannens llv flottan vid namn K. A. Wallen-l grep för att åtskilJa hinduer och den 30 juni. 
kontor eller någon av dess agen- lekte honom i hågen. Fadern där- berg - känns namnet igen? l<'a- muhammedaner, som råkat i kan-
ter skall med nöje lämna vidare emot var mindre förtjust i "det briken, belägen i Säffle, hade från flikt. Ett hundratal personer dö-j Sk1iv och låt oss veta vad ni 
upplysningar härom samt bistå salte hav," och han måste ha starten· en kapacitet av 2.000 ton dades och bortåt två hundra så- tycker om Scandinavian Hour 
med räd. viskat något i örat på kaptenen, (Forts. s. 3) rades. över KVI. 
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SVERIGE-NYHETER . -- I det andra under Billerud. Det var 
I Jössefors och Sälboda, Charlotten-
1 berg, Rämen (där Tegner fann sin 
hustru, Anna Myhrman), Bosjö 
bruk, Gruvön, Borgvik och allt vad 
de heta och hette. De sista för
värven voro Ludvika och Nyham
mars bruk samt en del bruksegen
domar i Norge - den norske gu
ten tog till sig en bit av fäderne
jorden. Aktiekapitalet växte o
upphörligt och är nu över 28 

t".;tc<J'!;c•·=-rntn::~~==.+">.1'"'T'mTM' 1:1 

... "';.=::::-·--·::::;;L __ . --"""'~':::di 
r..~n~= 

är det ingen fara för gamla Sve· 
rige. Varje plats i landet kan 
utnyttjas. Värden ligga .överallt 
och vänta på utnyttjande. Ung
domen av i dag bör hålla sig till 
realiteter, hålla huvudet kallt och 
traska på - då skall den också 
känna marskalkstaven i ränseln .•• 

MALMÖHUS LÄN 

Diamantb1·öllop firades den 28 
april av kantor Joh. Thysell, Höör, 
och hans maka, född Gärtner. 

Ordet Fritt 
• 

För många präster. Omkring 
250 teologi studerande i Lund ha 
beslutat att till ecklesiastikmini
stern ingiva en framställning bl a. 
om att, med hänsyn till det stora 
antal teologi studerande som de 
närmaste åren ämna söka inträde 
i prästämbetet, dispenser till prä
sterliga tjänster icke må beviljas 
samt att ingen må, efter vederbör
liga examina bevilas inträde i 
prästämebetet, förrän efter fyllda 
23 år. 

I :si:a pris 
En av prenumeranterna på 
den svenska tidningen Vest
kusten i San Francisco, herr 
FRED CARLSON, 422 North 
H Street, Lompoc, California, 
har enligt omröstning tiller
känts FÖRSTA PRIS för svar 
på frågan: "Varför äter Ni 
BERGMANS Enkas knäcke
bröd?" Svaret lyder: 

(Under denna rubrik införa vi bidrag och uppsatser från våra lä
sare och vcänner. Det står envar fritt att använda sig av spalt
rummet i rimligt mått för diskussion om ämnen som ligga skri· 
benterna närmast på hjärtat.-RED.) 

Ha.ny Kolare. 

En väns råd 

* * " 
. Ottarps kommunalgård lagd i 

aska. Vid tretiden på söndagsef
termiddagen den 24 april utbröt 
eld i Ottarps kommungår,:<d, och el
den spred sig med så stor hastig
het, att den av fyra längor be
stående gården inom mindre än en 
timme lades i aska. Elden börja
de i en halmstack vid en av län
gorna, och man antager. att gni-

"There's always a , smile, 
when BERGMANS we 
serve. It colors the cheek 
and strengthens the teeth 
and serves as a basis for 
stories to tell to children 
of the Land where their 
grandparents dwell." 

I nästa numer av denna tid
ning kommer att meddelas 
namnet på den skribent, som 
uppnått det näst bästa resul
tatet. 

Herr redaktör : 
Världskriget och automobiltrafi

ken bära skulden till denna de
pression. "Faren icke vilse, ty vad 
en människa sår skall hon ock 
skörda." 

stor från skorstenen fallit ned på I--------------

Automobilindustrien har förla
mat all annan industri. Den har 
förlamat järnvägs- och spårvägs
systemen och även åkerbruket. 
Farmarna brukade producera hä
star för lass-körning av alla slag 
och producerade havre eller foder 
av annat slag för hästarne, icke 
bara för sina egna behov utan för 
alla som voro beroende på jord
brukaren för hästfoder. Nu är 
det helt omvänt. Gasolin har ta
git sädens plats och säljes av de 
stora gasolinbolagen. Nu är icke 
farmaren oberoende längre; han 
måste köpa gasolin för drivkraft 
i stället för att sälja hästkraft. 
Automobilen har nu blivit ett red
skap i banditens hand. Automo
bilen är själva roten för brotts
lighetsvågen som nu gör sig gäl
lande. Det är på bilen banditerna 
förlita sig .när de ha begått rö
veri, barnstöld och mord, emedan 
de dymedelst kunna försvinna så 
hastigt. Sådant elände kunde ic
ke existera såsom alldagligt om 
det ej vore för den usla bilen. 
De som påstå att förbudslagen 
har skulden för brottsligheten äro 
blott sådana enfaldiga stackare 
som ha fått sina hjärnor omtöck
nade av spritångor, så att de kun
na varken se eller tänka rätt. 
"Blindgrisar" och "stövelskaft" 
äro inga nya företeelser. De ha 
alltid existerat. 

stacken. Samtliga kreatur samt 
det mesta av lösöret lyckades man 
rädda. Två äldre understödsta
gar~, som vid tillfället lågo sjuka, 
måste bäras ut i sina sängar. De 
övriga kunde själva sätta sig i 
säkerhet. Det brunna var för
säkrat till betryggande belopp. 

"' ~>~ 

NORRBOTTENS LÄN 

Malmupplagsplatsema på Svart
ön utvidgas. Planer föreligga på 
en avsevärd utvidgning av upp
lagsplatserna för malm på Svart
ön. Statens järnvägar uppgives ha 
uppgjort två alternativa förslag, 
det ena avseende plats för ytter
ligare 600,000 a 700,000 ton 
malm, och det andra avseende en 
kvantitet på 1.2 a 1.5 miljoner ton. 
Malmupplagen på Svartön inne
hålla för närvarande i runt tal 3 
miljoner ton och äro i det när
maste fyllda. 

Ny driftsinskränkning vid Kiru
nagruvorna. På grund av försvå
rade avsättningsmöjligheter ha 
mellan 60 a 70 arbetare vid berg
verksaktiebolaget ·Frejas gruvfält 
i Koskullskulle uppsagts. För den 
återstående delen av arbetsstyrkan 
ifrågasättes minskning av arbets
tiden från nu tolv arbetsskift i 
månaden till elva. 

VÄRMLANDS :LÄN 
Spädbarnshem till Hynbolwlm. 

- Värmländska barnavårdsfören-
ingen har beslutat uppföra ett 
spädbarnshem vid Hynboholm för 
en beräknad kostnad av 58,500 
kr. Hemmet är avsett för späda 
barn samt för ensamstående möd
rar med späda barn. 

;i· * 
VÄSTMANLANDS LÄN 

Automobiltrafiken har åstad
kommit ett förfärligt blodbad i 
landet. Folket har blivit totalt 
känslolöst och har ej det minsta 

Slcattebetalarna i Arboga ha i 
de sista av dessa dagar hugnats 
med ett par jobsposter, som väckt 
både indignation och förstämning. 
Saken gäller den nya bron över 
Arbogaån i direkt anslutning Ull 
nya bilchaussen till Örebro samt 
reparationen av stadskällaren och 
stadshotellet. Brobygget skulle en
ligt beräkningarna kosta 158,000 
kr. samt norra anslutningsvägen 
7,000 kr. Bron byggdes gemen
samt av staten och Akerbo härads 

.. . . medlidande för sådana som blivit 
vag~assa, och l statsbidrag ha er-1 skadade och dödade av bilar. Au-
hålhts 130,000 kr. ·Men nu har t b'lt f'k f" t l ft . . omo 1 ra i en orpes ar u en 
det VISat sig, att den totala kost- d d 'ft' y· få ' .. . me en gi iga gasen. i eJ 
naden for brobygg~t uppgår till mera frisk luft att andas. Det är 
kr. 192,127.51, vartill kommer en 1 .. 1 f" t" 

t 'ft å 3 000 k f'. en ia so ors orare. 
u g1 p , r. or en av vat- 1 d 1 d t"d d t .. . en gam a go a 1 en var e 
tendomstolen ålagd men annu eJ . . . .. 

tf" d dd · . , F"' tt vagnsfabrtker r de vastra staterna. 
u or mu rmg 1 an. or a Den industrien har nu helt och 
reglera kostnaderna skulle sta- 1 åll t h" t h t f d 

Ford är den värsta exploatör som 
har levat på jorden sedan den 
förra gången tumlade. För tret
tio år sedan var: Ford en fattig 
man, nu är han billionär. Men 
han bör ej klandras därför. Han 
är helt enkelt en produkt av värl
den eller omständigheterna. Det 
är massan av folket som gjort 
honom till vad han är. "Käjsa
ren vore ej en varg om romarne 
icke vore får." 

Nittio procent av den bilåkan
de allmänheten, som far omkring 
i automobil dag och natt, ha in
tet utbyte eller inkomst därav, en
dast utgifter. Intet under då att 
en stor del bli utarmade. De åka 
bara för att tillfredsställa ögonen 
och kittla fåfängan. Vägar, gator 
och gränder ä.ro fullpackade med 
bilar. Folket har aldrig haft så 
mycket pängar att "bränna" förr 
som nu, och varifrån de erhålla 
dessa pängar är ett mysterium. 
Den som ej har låtit fåfängan för
blinda sig kan tydligt se, att fol
ket har blivit ursinnigt med sin 
bilåkning. Kung Alkohol har rui
nerat och gjort millioner männi
skor till fattighjon, men detta är 
ingen jämförelse med vad Kung 
Gasolin har åstadkommit. 

Det klagas över att folk ej be
talar hushyran. De ursäkta sig 
med att de intet arbete ha och 
följaktligen inga pängar. Men bil 
och gasolin måste de ha under al
la omständigheter. Detta blir ju 
en oerhörd förlust och börda för 
dem insatt kapital i hus och hem 
för folket. Skatt måste ju beta
las, ty eljest konfiskerades deras 
egendom. Hemmet har förlorat 
sin betydelse. Automobilen har 
förkvävt kärleken för hemmet 
helt och hållet. 

Det finnes ingen möjlighet att 
hejda det nöjes- och automobil
berusade folket. Att försöka å
stadkomma en förändring medelst 
lag vore lika fåfängt som att för
söka hejda tidvattnet med en 
kvast. Men tiden och gu(!.innan 
Natur kan och kommer att ändra 
förhållandet. Vi kunna vara för-
vissade härom. 

milj. kr. 
Chr. Storjohanns plan gick i 

främsta rummet ut på att säkra 
tillgången på råvara på skog. 
I detta nu förfogar bolaget över 
c :a 300.000 tunnland produktiv 
skogsmark, skött efter rationellt 
system. 

Herr F. Braucok, Regina, Sask., 
skriver: "Under två år led jag av 
oordningar i magen. Jag hade 
ingen aptit och min matsmältning 
var så dålig att magen icke ens 
kunde behålla mjölk. På en väns 
tillrådan begagnade jag Dr. Pe
ters Kuriko, och sedan jag tagit 
endast en flaska av denna medi-

- För närvarande, säger dispo-1 cin, kände jag mig frisk samt var 
nent Storjohann, har ju skogen i stånd att äta och arbeta." Det
sjunkit i värde tack vare världs- I ta välkända örtpreparat stimul.e
krisen och den ryska lrnnkurren-1 rar magens funktioner och befor
sen. Men efterfrågan stigar oupp- drar matsmältningsprocessen; dess 
hörligt, och utvecklingen går obe- snabba verkan har förvånat mån
stridligen mot en tid av brist på ga. Den säljes direkt, icke genom 
skog, framkallad icke minst av apoteken. För upplysningar till
rovdriften i Canada och Ryssland. skriv Dr. Peter Fahrney & Sons 
Skogen kommer att få igen sitt Oo., 2501 Washington Blvd., Chi
fulla värde. Vår politik har inte cago, Ill. 
varit stundens utan framtidens. 

~+ -):- -::. 

Vad gör Billerud med skogen'! 
Den största förädlingsprodukten 
är råvara för konstsilke (cirka 50.-
000 ton om året), vilken säljes 
till hela världen och i sinom tid 
åter uppenbarar sig i form av 
silkestrumpor, underkläder etc. -

BRA GREJOR 
Skomakaren: - Här e stövlar

na för professorns nya polarexpe
dition. Var professorn nöjd med 
dem förra gången? 

- Mycket! Det är de bästa 
stövlar jag ätit på någon av mina 
forskningsresor hittills. 

Mången gran från Gösta Berlings · Fråga och svar 
land går bokstavligen och fingår I en tidnings frågoavdelning var 
i kontinentens världsstäder. det en flicka, som frågade: 

En annan stor produkt är smör- - Är det modernt att använda 
papper, vilken tillverkning är kon- örringar med skruv i, och hur 
centrerad till fabriken i Säffle, en skall skruven lämpligen placeras? 
annan är kraftpapper. Koncernen Redaktionen svarade: 
har f. n. en årlig omsättning på - Bäst att sätta ringen i näsan 
25130 milj. kr. netto, räknat vid och skruven där den fatfas. 
br~ken. Utom skogsarbetare och 1 

sjöman (Billerud har egna fartyg) Omöjlig sak 
sysselsätter bolaget cirka 2.000 Det var hippa hos generalkon
arbetare och ger därmed dagligt suln och en av herrarna sjöng ett 
bröd åt cirka 15.000 människor. par roliga visor av en herre som 

Det är den nya romantiken i• hette Wadman. Generalkonsuln 
Gösta Berlings land .. Si~ta fruk-1 var alldeles förtjust och frågadf! 
ten av denna romantik ar kraft- häradsskrivaren, som också var en 
pappersbruket vid Gruvön i Grums bland gästerna: 

en väldig anläggning, som blev - Känner du till den där Wad-
färdig i fjol. En rubrik i en orts- man? Kunde man inte ta och 
tidning säger tillräckligt om d~n bjuda hit honom nästa gång, så 
nya romantik, som Chr. StorJo- man finge bekanta sig med ho-
hann skapat: nom? 

"Grums, ett lyckligt samhälle. - Nej, bror, det går nog inte 
där man ej har arbetslöshet." - honom kan man inte vara ·till-

Sådant är läget i Billerudkun- sammans med. Han gjorde en 

den alltså få un a ut med ytter- i. e upp or ' oc mo or or on 
l' 

30 000 
~ t ·· tillverkas av Ford och andra auto-1 John Larson. 

1~.are_ ' r. pprepade fram-, mobilfabrikanter i östern. Henry Tacoma, Wash., i maj, 1932. 

gens rike, som sträcker sig genom sak för en del år se'n, som gjorde 
tre landskap. Hans maktsfär är : honom omöjlig att umgås med. 
givetvis betydligt större. Christian - Jaså - vad var det då? 
Storjohanns enastående arbetsför- - Ha ndog. 

GöR SVERIGERESAN MED stallnmgar om statsbidrag även · 
måga och skarpa intellekt ha ta-

BILLIGT 

A'.rT LEVA 

I SVERIGE 

Lägsta biljettpriser på 
många år 

Den NYA Turistklassen 
(f. d. Andra Klass) 

Kungsholm och Gripsholm 
Endera vägien ........... $106 min. 
Tur och retur ..... ,. .... $172 min. 

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

Tredje Klass 
Kungsholm och Gripsholm 

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

östg ..... $75 Tur. och retur $125 

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

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

Återresan kan ske när som helst 
inom två år. 

Turlista fr!ln New York: 
GRIPSHOLM .............. • .28 Maj 
KUNGSHOLM .•..•..•..•.••.. 4 Juni 
DROTTNINGHOLM ......... 18 Juni 
GRIPSHOLM ................. 2 Juli 
DROTTNINGHOLM ....•.•... 16 Juli 
GRIPSHOLM .•.....•..•.••.. 30 Juli 

Följ med en av våra 
Sällskapsresor till Skandinavien 
Arla utgifter. frå11 New York till
baka till New York, inbegripna. 
25 dagar $172 - 31 dagar $198 
35 da~ar $218 - 42 daga1· $266 
45 dagar $283 - 50 dagar $308 

på denna summa ha avslagits. -
Sammandraget över kostnaderna 
för reparationen och moderniserin
gen av stadskällaren och stadsho
tellet visar även nedslående siff
ror. Man beräknade kostnaderna 
till 60,000 kr., men de slutade på 
nära 80,000 kr. 

.., ·N- * 
VÄSTERBOTTENS LÄN 

Fem dygn i skogen utan mat 
och skydd. En 50-årig. sinnessvag 
kvinna försvann på morgonen den 
22 april från sitt hem i Högå~, 

Vännäs socken. Först på kvällen 
den 26 fann man henne vid skall
gång liggande under en buske i 
skogen ett stycke från byn. Hon 
uppgav sig ha legat där alltsedan 
hon avlägsnade sig från hemmet. 
Vid · anträffandet var hon tunt 
klädd och utan skor samt svårt 
medtagen av nattkylan och de 5 
dygnens svält. Hon torde dock 
komma ifrån äventyret utan men 
för framtiden. 

.;\· ~+ ·:{-

VÄSTERNORRLANDS LÄN 
Stor krasch i Sundsvall. Boupp

teckningen i aktiebolaget Stjern-
1 ström & Co :s i Sundsvall konkurs 
upptager vid bevakningstidens ut
gång i tillgångar kr. 123,574 samt 
i skulder 510,421 kr. Bristen i 
boet utgör alltså 386,847 kr. 

Ater ett dödsoffer för de giftiga 
garagegaserna. Onibusägaren H. A. 
Rolen från Sollefteå påträffades 
härom dagen liggande död i sin 
bostad. Då Rolen hade garage in
rättat under bostaden antager 
man att koloxidgaser stigit upp, 
därifrån och förgiftat honom. En 
annan i samma rum varande per
son, som även bedövats, befinner 
sig nu utom all fara. 

" * 
För vidare upplysnlng.i:ar, beställ· öREBRO LÄN 

nlngar av hyttplats. bitrade vid ut· • ;, 
färdande av nödiga papper, etc., hän· 102-årmgen dog pa dotterns be-
vände man sig till närmaste agent gravningsdag. Änkan Maja Tysell, 
för linjen eller till Tvbble. Askers socken. avled den 
SWEDISH AMERICAN LINE,26 april i en ålder av 102 år. Döds
!?09 White .. Bldg .. 4th &. Union, Seattle fallet inträffade samma dag som 

MARTIN CARLSON . , 

öSTERGöTLANDS LÄN 
Kanto1· Hegedors får guldmedalj. 

F. folkskolläraren, klockaren och 
organisten i Hägerstads försam
ling Anders Gustaf · Hegerfors har 
fått guldmedalj av femte storleken 
med inskrift "För medborgerlig 
förtjänst." 

Fastighetsförvä1·v av amerikansk 
medborgare. K. m:t har medgivit 
hr Karl Victor Anderson i Mo
tala, som är amerikansk undersåte, 
att förvärva fastigheten Kulla Sö
dergården i Kristbergs socken, 
som han för 10,500 kr. köpt av hr 
F. Aug. Carlsson i Motala. 

ETT SVART FALL 

Tiggaren (till en förbigående 
herre): - Snälla goda herrn, 
skänk en slant till en arm, som 
förlorat sitt ben. 

Till SVERIGE 
TREDJE KLASS 

TURIST IiLASS 

CARIN (Minimum) 

$73 
$96 

$112 
(Frederik VIII obetydligt högre) 
Inga prisförhöjningar i sommar· 

säsongen 
Stor Reduktion pä T'ur- och Retur

biljett, gällande i två år. 

Likaledes stor reduktion på 
järnvägsbiljetter i förbindelse 
med Scand. American Linien. 

Avseglingar från New York: 
UNITED STATES .•...•... 14 maj 
FREDERIK VIII. .......... 28 maj 
UNITED STATES ......... 18 juni 

Slut Eder till "Scandinavian 
Fraternity" Exkursionen med 
"Frederik VII I" den 28 maj. 

Hänvänd Eder till närmaste agent 
för 

riin 1urrnu1u111.1 
\llJIU1UI 11A Y I Art· 

AMERICAN UNE 
1402 Tbird Ave., Seattle, WaslI. 

l125 Tacoma A ve. Main 2520 

1 

en omkrmg 60 ar gammal dotter 
Hedberg Bros., ?081h So. llth; John till den,· gamla begrovs på Askers 
<i<JJey, 306 Fidehty Bldg., F. C. Hew· kyrkogard. l!l 

son, 903 Paciflc .Avenue, Tacoma. ~ 

CHR. STORJOHANN gits i anspråk även för andra sto- En diplomat. - Mamma, är .det 
ra uppgifter. Som hastigast no- ännu inte en bit kaka ute i skaf
terar jag, att han är vice ordfö- feriet? 

(Forts. fr. s. 1) · rande i Sveriges industriförbund, - Jo, min gosse, men det kom .. 
cellulosa pr år. Affärerna voro styrelseledamot i Svenska vatten- mer allt att gå din näsa förbi. 
inte över sig goda i Billerudsbola- nerns seglationsstyrelse, styrelse- - Det har redan gått m1n näsa 
get, medan däremot Hillrings- nerns seglationsstyrelse, sytrelse- förbi, mamma! 
bergsbolaget tack vara Chr. Stor- ledamot i Klarälvens flottnings- - Vart då? 
johann hade det bättre ställt. förening, i Göteborgs bank, leda- - Ned i min mage. 

Det var 1907, som Chr. Stor- mot i järnvägsrådet m. m., m. m. I........,. ~ 

johann blev disponent för Bille- Den norske guten, som för feU:~o ~ BAY CITY· MARKrT 
rudsbolaget, och han kan alltså i år sedan gick och hai:terade god- I ~ [. 

J. A. JOHNSON 
Highest quality of fresh and 
smoked meats at reasonable 
prices. - Ship your Veal and 
Hogs to us. 

år fira kvartsekeljubileum såsom selgrep och spade sasom lant- 1 

bolagets ledare. De gångna 25 bruksele~.' i r~alitet~n e:: vackra-1 
åren innesluta en verksamhet av re ord for dnmgpoJke, ar vo:,den i 
makatlös art, en nyskapare-, en en mäk:i~. m~:1· vars ord vager I 
omdaningsperiod, som utgör ett av tungt saval har hemma som ut-

1 de vackraste exemplen i den sven- omlands. . . 
ska industriens historia på vad .;; * ·:c· I~ 1144-46 Paciflc Ave. Ta.coma 
klok framsynthet, initiativkraft - Det har varit arbetsfyllda år, 
och organisati.onsförmåga mäkta 1 säger disponent Storjoh~nn, me~ 

4 

åstadkomma med svenska natur- roliga. Man har trott pa oss. Vi 
tillgångar. Från ett oansenligt, ha aldrig haft svårt att få bank
lokalt betonat företag har Billerud stöd för våra utvidgningar. Sam
vuxit ut till en koncern av väl- arbetet med ingenjörer och arbe
diD"a mått. Det skulle föra för tare har också varit prima. Vi 
lå~gt att i detalj redogöra för den- ha alltid sökt taga vara på för- I 
na häpnadsväckande expansion. mågan. Många arbetare ha avan-: 

PRINS WILHELM 

skriver i privatbrev till förfat

taren bl. a. följande: 
" • • • ett stort nöje att få 

ta del av det • • • intressanta Låt m.i.O' bara antyda de stora lin- cerat till förmän, många arbetar-/ 
jer, ef;er vilka framryckningen söner ha placerats på kont~r:t· J ~ innehållet." 
melmedvetet gått. Kemisterna äro utvalt folk fran I 

.. . högskolan. PODRIDA Redan nar Chr. StorJohann flyt- Högste chefen själv sitter alt-
t~de .. ~m Billerud, hade h.an för jämnt på skolbänken. Under .. de . 
sig SJalv ~tformat planen till den- gångna åren h~r han p~. allt. s:i.tt ! en häftad bok å 160 sidor _oc~ 
na expansion. Ja, han hade t. o. sökt utbilda sig och oka sma hmehållande 30 galghumonsti
med fr~mlagt den ~ör några norr~ kunskaper. När han blev förval- ska berättelser av 

0 

män, vilka emelle:11d, fastfrusna 1 tare på Hillringsberg, fann han, 
gamla former, vagrade att vara att hans kunskaper i engelska in
med, ett beslut, som de sedan te räckte till. Han fattade ett 
många .gånger å!1grat. Storjo~anns hastigt beslut, begärde ledighe~, i 
plan gick ut pa att samla mdu- for till London och satte sig pa I 
striei: kring Ryälven i en stor, in- skolbänken. Varje söndag gick ~~n I 
om sig samverkan~_e koncern. Det i kyrkan _ för att ytterligare för
rådde då en oerhord konkurrens kovra sig i språket. 

Joseph Swa:nson 

finnes nu tillgänglig genom 

MARTIN CARLSON 
1125 Tacoma Avenue 

till ett pris av 
mellan de olika bruken. Bruken _ Utbildning och ökade kun-
voro .praktställen med mångh~n- skaper äro oväderliga för de~, I~ Endast 75 cents. 
draånga anor. Några av dem aro som vill framåt. Just i dessa ti- . _ 

Skriv nu! 

ju nämnda i Gösta Berlings saga, der behövas de som bäst. Vi ha 1 

bl. a. Stömne och Sölje. I kris _ ja visst - men den kan 1 ·----~ 
H'C"..,.JI.......,, C!+~ ................ .-.. ...-....-.1 ... Q;{.1.;....,. 1,..-,,............-. ...:löf. • • .. _, ___ -" ---.!-'L-l- '[;'t.l.+. ....,. ...... ,....a..lölri- ; 4""'ll"il'" l'\.T:'I "'lni'TTT "U" _.. 

.1.·J.u.J. .... 1 ...... n .. v.1..1..1..i.r.v. v .... J,.l, .._.v.1.J'-' .u .......... u .... ""'""" .... int.e racKa 1 t:V.tbuca.... .a..:.u.i... '-'....,,b'"' ............ ,u .. 11 V.J..JV.1! .D.UJ..a.LI ~ 

järn, men från Ekeby kom intet," ordspråk säger: Violinist ! 
heter det. (Kavaljererna skickade "Every cloud has its silverlin- CONCERT ENGAGEMENTS ( 
som bekant sandsäckar i stället.) ing" ) LEKTIONER PÅ VIOLIN t 

F "l' d · l l d c· h . .. 0 h " Bernice l3uildin9 ( o Jan e sm p an a e r. Alting har en overgang, oc J • ~ 

Storjohann det ena bruket efter med våra väldiga naturtillgångar !...----------~ 
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I T acoma och Washington i 
~~- .! 

Sätt edra sparpängar i verksamhe lifornia. Akron har kostat $5 -
med 6 pct. vinst i "preferred certlfi 375 000 ·· ·· · ' 
cates" i Bratrud Mortgage & Realt;, ' och bar en besattnmg av 
Corporation, 954 Commercil St. 70 man. Dess dimensioner äro 

* * * gigantiska; 785 fot i längd och 
Mrs. Alrik Holmnson var här- 133 fot i diameter. Det har 8 

om dagen föremål för en angenäm motorer, som utveckla 560 .. häst
överraskning och uppvaktning i krafter vardera och framdriva 
hemmet, 4318 South L street, skeppet med en maximum hastig
med anledning av hennes förestå- het av 80 mil i timmen. 
ende Sverige-resa. Det var i mån- * * ,. 
dags som ett antal väninnor ovän- 1 d ft · dd kl h 0 

tat infunno sig fö\,, att med hen- ag .. e .ernu a~ · 1 alles 
t 'llb · å . e:···t·. . . från Fralsnmgsarmens tempel be-ne 1 nnga n gra immar I an- . 

genämt samkväm. En delikat gravrungen av Ole Christi.'.1-nsen, 
luncheon serverades och eftermid- en av kårens medlemmar som fått 
-" f" d ed b .d D sluta sina dagar. Begravningen 
uagen or revs m ri ge. e 
.:i d It . .. k ledes av kommendant Benson från 
uamer som e ogo i overras - S ttl s·· d .. , 
ningen och kalaset voro fruarna ea e. .0 n ag k~all kl. 8 hal-

G S d 11 J E 
· k E A les ett åmmnelsemote med anled-

. an e , . nc son, . . . d"'d 
H f t 

. d F s R' 0 E · k nmg av o sfallet. Imponerande 
o s ea , . . ice, . nc son, h k å 

0. Nordgren, Lee Sundell och F. oc vac er s 1!-_g och musik utfö-
p · M H k res passande for anledningen, och 

eierson. rs. o anson reser 11 .. nh . . 
den 29dc dennes till Sverige för a ma eten mbJudes deltaga. 
ett sommarbesök hos släktingar ->f * '-· 
och vänner, och ämnar återvända Värdet på Tacomas municipala 
i augusti. En vacker minnesgåva I egendom uppskattas till $66,681,
överlämnades och resenären tillön- ~69, enlig~ Controller Swayzes ny
sk.ades ett hjärtligt lycka på rc-1 h~.en avgiv.na . rapport. De två 
san ! storsta bes1ttnmgarne innefattas i 

'elektricitetsdepartementet, värde-
~-:· * -,'{· 

Föreningen Valhallas sedvanliga 
sommarutflykt kommer i år att 
hållas vid "Hi-Dive," Surprise 
Lake. Socialkomiten meddelar att 
särskilda anordningar gjorts för 
snabb och billig transport till ut
flyktsplatsen för sådana, som ej 
kunna fara dit i egen bil. Ut
förligare meddelanden komma att 
givas i senare nummer av Puget 
.S0und Posten. Men glöm ej att å
sidosätta söndagen den 26te juni 
för Valhallas uiflykt. 

-}} .;; f.· 

Nödh,jälps-frågan. Ett förslag 
om appropriering av $18,000 un
derstöd till välgörenhets-organisa
tionerna, vilkas kassa är uttömd, 
behandlades i måndags av county 
commissioners. Det blev icke an
taget emedan Carl Ostlund rösta
de däremot på de goda grunder, 
att ·övriga commissioners vägrat 
antaga den välbetänkta ekonomi
plan, som han framlade för ett 
par veclrnr sedan och som innehöll 
bestämmelser om 5 till 24 pro
cents inskränkning och besparing 
i countiets utgiftsstat. Om de två 
andra commissioners godkände 
hans plan, sade Ostlund sig vara 
villig att rösta för $18,000 appro
priationen. 

* * * 
Drunknad på fisketur. William 

O. Johnson, 45 år, omkom i fre
dags eftermiddag, då han var ute 
på fiske nära Salmon Beach. Han 
höll på att fånga småsill med en 

rat till $26,157,940 och vattenver
ket värderat till $10,815,197. Sta
dens skulder i utfärdade obliga
tioner uppgå till $17,30,744, det 
vill säga $162 för varje innevåna
re, män, kvinnor och barn inbe
räknade. 

* * * 
Arets fruktskörd har nästan to

talt förstörts i Tacoma trädgår
darne, som till större delen före
finnas, vid hemmen å de högt be
lägna distrikten i stadens center 
och utkanter. I medio av april 
stodo fruktträden, körsbärs- såväl 
som äpple- och päronträd i ovan
ligt rik och prunkande blomning. 
Men det stormiga vädrte med rå
kalla rägnbyar under månadens 
slut avlöv'ade blomstren och dö
dade kalkarne, så att på träd, som 
i fjol buro stora kvantiteter frukt, 
det nu blott finnes en och annan 
liten kart. Lyckligtvis säges ska
dan icke vara så stor på lågt lig
gande trakter såsom t. ex. i de 
stora trädgårdarne i Puyallup da
len. 

* ·l< .,, 

Danska motorslrnppet Panama, 
som i en veckas tid varit förtöjt 
vid McConnick varvet, avgick 
härifrån i onsdags eftermiddag. 
Det var lastat med 300,000 fot 
virke, 3,000 dörrar och 100 ton 
fanerträ, destinerat till England 
och Danmark. 

7:· -X· .y,. 

Dödsfall. Gustaf W. Johnson, 
63 år, avled plötsligt i måndags 
morse i sitt hem vid So. 56th 

s. k. "rake" och stod i bogen på street. Han var till yrket dekora

lä ske 
tand1 
Park 
Chrh 
prote 
läggr 
de a 
;;:enr· .sin båt, då han förlorade balan- tionsmålare och hade varit bosatt 

sen och föll i vattnet. En annan 30 år i Tacoma. Han var medlem 
fiskare, som befann sig i .nä:he- i Knights of Pythias och efterle
ten, försökte ro till hans bistan~, ves av dottern Doris och en bro- I Fo 
men J. som icke var simkunrug der i Sverige. be: 

kå -0ch bar tunga gummistövlar. på _ Mrs. Emma C. Swenson, 63 
fötterna, sjönk inom några mmu- år bosatt vid North 19th street, 
ter och bortfördes av den strida a;led i lördags. Hon hade vistats 
tidvattensströmmen. Det är osan- i Tacoma 43 år och var medlem ve 
nolikt att hans lik någonsin åter- i Bible Students' Association. Hon sp 
finnes. Johnson var bosatt vid efterleves av maken Nils A. m: 
North 48th street och anställd i Swenson sönerne Edmund och so 
Tacoma Transfer Co.s tjänst. Han Nels, dottern Lilian i Tacoma är 

la! 
sol 

efterleves av hustrun Cora. samt två ::tystrar i Chicago och or 
·H- * * . . ai en i Svenge. 

Livsfarligt skadad blev Oscar -Harald Youngberg, 66 år, OI 
Pedersen då han i måndags kull- avled i måndags i Modesta, Ca!., 
slogs av en aut.o, körd av Charl~s dit han rest för ett par veckor se
Lester. Pedersen fick huvudska- dan för att helsa på en därstä- V 
len bräckt och led andra kropps- des bosatt brorson. Han var i ett b. 
skador, så att man hyste föga 20-tal år anställd , i Milawukee h: 
hopp om hans liv å hospitalet. järnvägsverkstäderna och hade en rn 
Han är 58 år gammal och bosatt stor vänkrets här i staden. kl 
vid So. Yakima ave. _Norman Lind, manager för v~ 

-x- -x- «· Tacoma Oriental ångbåtsbolaget, sk 
En norrlänningarnas hembygds- avled enligt telegram till härva- ur. 

fest kommer att hållas lördag rande vänner i lördags i Denver, se 
kväll kl. 8 i Frälsningsarmen lo- Colo., dit han för någon tid sedan ~il 
.kal, 1114 So. 12th St. Bland .. an- reste i affärsärende. Han var 51 1c! 
nat intressant å programmet fore- ka 
.kommer sång av Vasa manskör I ~ si& 

och uppträdan~e. ~v ~ånga andra BJORKMAN & SON S till 
sång- och mus1k-formagor. Kaffe 
.serveras. 

·i: ·le ·ll-

Jätteluftskeppet Akron anlände 
i tisdags förmiddag till Tacoma 
och seglade majestätiskt genom 
·skyarne fram över staden. Det 
var ett intressant skådespel, be
vittnat av tusentals personer från 
alla möjliga utsiktsplatscr. Skep
pet avgick kl. 6 :45 f. m. från 
Portland och ankom efter 4 tim
mar och 15 minuter till Taco:ma. 
Härifrån seglade det norrut och 

lOH> So. K St. B'way 2114 

Member "Red & White Stores" 
Etablerad 1895 

Hava alltid på lager ett 
rikt urval av inhemska och 
importerade delikatessvaror 
och färskt upplag av det 
berömda smöret 

"GOLDEN ROD" 

flög över Seattle, Bremerton, Bel- ; Agenter för 
lingham och Port Angeles, varef- i K 'k . 
ter det styrde färden söderut mot ~ un ° och Ole 01d ( 
förtöjni.ngsplatsen, Sunnyvale, Ca- ~...,...,....,~~ 
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(CAPITAL STOCK FULLY PAID AND NON-ASSESSABLE $775,000 DIVIDED INTO SHARES 
OF THE PAR VALUE OF 25c EACH, 60% OF· WHICH WERE PLACED IN ITS TREASURY) 

OFFERS ITS FIRST ALLOTMENT OF 300,000 SHARES OF' THE TREASURY STOCK, COVERING· ITS MINING PROPERTIES IN THE G REAT 
BOISE GOLD BASIN, BIG CREEK MINING DISTRICT, IDAHO AND V ALLEY COUNTIES, IDAHO, AT THE PRICE OF 16% CENTS A SHARE. 

The Mining Industry 
The mining intl ustry is secontl among tlie fumla

men tal intlusirles of this country. 
It vroduces 60 r1er cent. of the mineral output 

of the entire worltl. 
H sn11plies 511 per cent. of all the freigl1t of the 

rallroatls . 
Tt contributes 22 per cent. of the federal income 

or tlle United States. 
lt rnpresents an inv!'lstment of more than $10,-

000,000,000. 
It purcJrnses $350,000,000 of materials supplies 

mHl eqnipment each year. 
Tt produces annually minerals wortl1 over $5,-

500,000,000. 
It earns a larger amount on invested capita] 

1lrnn any other major industry. 
Tt has heen the basis of tl1e maiority of the 

grent fortunes of the country. 
It 1iays a larger proportionate arnount of divi

<lPlHls than any other industry. 
1t has greater stability tllan any other industry 

l!ecause its products are basic ess.cntials. 

Mill building 95'/o completed. A visiting stockholder from Tacoma is standing on 
deck over ore receiving bunkers. Aerial tram cables show just over his head. 

It offers in the stocks of its varians companies 
greater opportunities for profit than any other 
inclustry.-(Quoted from Miuing Truth.) 

Would You Be Interested In Sharing In A Real Gold Bonanza If 
Convinced by Unbiased Authorities That We Are 

Offering You That Opportunity? 
Read this Uubiased Official 

Testimony Regarding This Grcat 
Property of Ours. 

The following is quoted from the 
Fourteenth Annual Report of the Min
ing Industry of Idaho, and directly in
cludes our property by description. 

"Here in a course almost due 
North and South, exists one of 
the most pronounced and richly 
mineralized Gold Ore Zones, that 
has ev er been discovered.'' 

The State Mine Inspector, who in
cluded the above statement in his re
port, is a geologist and engineer of na

tional repute. 

The oliginal report may be inspected 
i.n this office together with later signed 
report by same engineer, specifically 
and in detail, reporting on our property. 

Read Below the Returns Reaped from 
Previously Discovered Ricb 

Ore Zones. 
When we read the official statement 

that our property is "one of the most 
pronounced and richly mineralized gold 
ore zones that has ever been discov
ered," it is natura! to wonder what gold 
has been produced from some of the 
rich gold ore zones that HA VE already 
been discovered and operated. To sat
isfy this natura! curiosity we have re
ferred to the Mines Handbook, a pub
lication containing such statistics, and 
in case you also are curious, we quote 
here some of the figures which we 
found. 

"Tom Rccd Gold Mines produced over 
nine million dollars. 

Goldfield Consolidated paid twenty
nine million dollars in dividends. 

Camp Bird Gold Mine in Colorado 
has paid in dividends twenty-six million 
dollars. 

Central Virginia Mining Company has 
paid in dividends seventy-eight million 
dollars." 

We have shown you above, official opinion of our mineral ground, and 
could quote at much greater length the fabulous results reaped by others 
who have .ventured as we are venturing and have succeeded in finding as 
we have found, "one of the most pronounced and richly mineralized g·old ore 
zones that has ever been' discovered." 

\'Ve invite you to share this remarkable property with us. 
Only a small number of shares are off erecl at this low price. 
Do not clelay. Place your order now. WE ARE JUST GOING 
INTO PRODUOI'l1I:ON OF GOLD, 'l'HE ONLY COMMODITY 
IN THE WORJ_,D WHICH IS DI1JPI~ESSION PROOJi1, SINCB 
THE UNITED STATES GOVET~NMENT J3UYS THE MIN
ERS' PRODUCT AT TIIJiJ JfIXED PRICE O:U' $20.67 AN 
OUNOE. 

GOLD, - THE ONLY DEPRESSION 
PROOF COMMODI'l'Y 

To the golcl miner it is refreshing to 
see in the public prints such articl.cs as 
the following: 

"The recent dramatic decline of Ameri· 
can Telephone & Telegraph below par was 
not regarded as slgnificant. This compa· 
ny's earnings are holding up . remarkably 
well. Telephone's defection left only one 
common stock on the Sig Board selling 
above 100. This is Homestake Mlning, a 
gold mining company controlled by the 
Henness,ey family. This corporation has 
paid dividends for 54 years, and an extra 
dividend for 53 consecutive years. 

IDAHO COUNTY, IDAHO 
In which our prope:rty is located, is a 
high mountain country drained by the 
Salmon River and its ti:ibutaries. 

It contains 17 mining districts. 
It is practically witbout a mile of 

raib•oad transportation. 
It is larger than the State of Massa

chusetts. 
Its production of placer gold has ex

ceeded $100,000,000.00. 

GREAT GOLD DISTRICT 
Official Opinion 

(From page 156, 32nd annual report 
of mining industry of Idaho.) 

" ,,. "-· ·K· One of the largest gold pro-
dueing districts in .the United States." 

" .,, "' ,,_, At the present time it offers 
more possibilities for profitable gold 
mining than any other section." 

FOURTEENTH ANNUAL 

REPORT 
of the Mining Industry of Idaho, refers 

directly to this property as: 

" * * one of the most pronounced 
and richly mineralized gold ore zones 
that has ever been discovered." 

....,,,..,., ................................................. ...,.. ...... ""'"...., ...................... """".....,, ...... ~ ................... .,.... ............. ~ .......................... ,-............................ .-. ............................. ....,.. .............. .....,. ..................... ~ 

! 
GENERAL FACTS ABOUT GOLD PRODUCFI'ION ASSOCIATES, Inc. 

This Company, entirely controlled by Tacoma men, has of castings which will go forward from the Hofsted 
a fully paid and non-assessable capital stock of $775,000 Gazecki Machine Works at Tacoma in a few days. The 

) divided into shares of the par value 0f 25c a share. Or bunker terminal at the mill is completed, the 100 ton 
these shares, 60% werc placed in the Treasury of the Elake crusher and bunker feeding Allis-Chalmers heavy 
Company, only 40 % being issued .for the properties. du ty stamps, are also completed. Inside and outside 

At the conclusion. of a development program which amalgamation plates are in place. Steam engine and 
started in August, 1927, and has been prosecuted contin- boiler for power are inst.alled and hooked up ready to go. 
ously since, it was deeided )ast July to place a stamp An ample supply of wood is available as may be noted 
rnill on the property for the purpose of amalgamating and from camp pictures. Two hundred cords are cut and 
concentrating the rich gold values found in the ore. stacked for boiler supply. 
These values run almost entirely to gold, the proportion- One of our first acts was to establish a completely 
being about one ounce of silver accompanying each ounce equipped assay office at the camp so that determinations 
of gold. The property is the center of a region which of gold and silver values could be made from day to day. 
has produced one hundred thirty six million dollars in We have a competent engineering staff which includes A. 
placer gold, but only recently, due to the construction of F. Richards, a graduate of the Colorado School of Mines, 
Forest Service and State Aid Highways, has it been Class of 1908, and. in continuous gold, silver and other 
rendered accessible to the operations of the hard rock mining service ever since, a very well qualified and ex
rniner, as a consequence of which, these rich gold veins perienced man in the metallurgy of ore and m the econo
have remained unproductive. until now. mic geology so necessary to the proper mapping and 

Due to the improvement of the transportation facilities study of a mineral deposit. Also Theo. W. Molthen for 
the country is now experiencing what is approaching the many years with the Kennicott Copper Company and in 
proportions of a genuine gold mining boom. We are in- charge of their assay plant at the Tacoma Smelter. He 
dccd fortunate to have been so early in the field and to is a graduate of the Michigan School of Mines, and has 
have secured a !arge section of those deposits to which had a broad general surface and underground mining ex
the state mine inspector refers in his l4th annual report, perience, the last of which was as Assistant Chief En
page 109, in the following terms: "Here is one of t',e most gineer of United Verde Extension. Mitchell Tveit, for 
pronounccd and richly mineralized gold ore zones that has many years with the Tacoma Smelter, and well known 
ever been discovered." And another State Mine Inspector to many contractors for his construction ability and 
ln a recent report remarks as to this district. "At the energy, has erected the mill and will llandle other con
present time it offers more possibilities for profitable gold struction work, 9,s the necessity arises for same. 
mining- than any other section." We are engaged in a deterrnined, sincere, and well 

Our stamp mill construction was started last July and founded mining enterprise, the leaders in which have 
is now entirely completed with the exception of installing been through the school of experience. In placing their 
a concent.ration table which is now at the railhead ready knowlcdge at' your disposal and asking you to join in 
to be forwarded to the camp. Receiving bunker at No. 1 this enterprisc, t.hey do so with the feeling that you are 
and winze tunnel portals is completed and full of ore being favored in having the opportunity and that you 
ready to go down to the mill. The 1250 foot two bucket will profit greatly if you subscribe to the stock of this 
aerial tram line is completed with the Pxception of 16 sets Company. 

~·u.1,.., __ _...,~_...........~ .~~~ 

Office~ 623 Rust Bldg-. 

P. 0. Box 1322 
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Bird's eye view of camp showing mill building under construction in foreground, 
bunkhouse assay office and other carnp buildings in background. 

Gold Production Mines are a developcd property .consisting of 21 
claims and option on substantial interest in additional claim group consist
ing of 16 quartz and 2 gold placer claims, constitutiug a great and very 
valuable gold property, loeated southeast of the great gold camps of 
Floreuce, Dixic, and Elk City, and almost due north of the huge Bradley 
development at Y ellow Pine. Sixteen miles west are the gold dredging 
operations of the Idaho Gold Dredging Company on the old bonanza 
flats of Warren. 

LARGE GOLD PRODUCTION TO BE REALIZED 
'l'his property has been proven by over five thousand fcet of tunnel, 

raises, winzes, cuts, etc. Metallurgical tests and experiments on a working 
seale have fully establisbed the practicability of the standard milling 
machinery whicb has been installed to recover the gold from tbe ores. 
Funds derived from the salc of 'l'reaslll'y Stocli will be utilized to increase 
the capacity of thc mill as requirnd, continue the developmeut of the 
many promising veins opened ou the property, and for such Jegitimate 
expansion as may best serve the financial welfare of the stockholders. 

DO NOT OVERLOOK THE OPPORTUNITY 
of sharing this remarkable Gold Miniug Enterprise. Acquire <Substantial 
holdiugs of Gold Production stocli now! Most attractive offers have 
been made to us, after examination of our engineering reports, to finauce 
on a much Iarger scale at a bigher price per share in New York City. 
Our requqirements, in addition to what we llave already invested, are so 
small that we prefer to confine the offeling to our borne town, where 
thls small amount of shares at thls low price may readily be absorbed 
and the profits from our operations lrnpt in Tacoma. 

. FIRST COME, FIRST SERVED 
All orders must be accompanied by a paymcnt of 25%, otherwise 

they will not be considered. Fill out the "rder blank arid mail your 
remittance. 

DIRECTORS 
CHARLES W. MASON .......................................................... Timber and Mining. 
E. A. YOUNGLOVE .............................................. Pres. Younglove Grocery Co. 
C. E. BONNELL ........................................................................ General Contractor 
STEVE M. COLLINS .................................................... Manager Tacoma Ice Co. 
DR. OTIS G. BUTTON ............................................................. Veterinary Hospital 
R. RASMUSSEN .................................................. Proprietor West End Fuel Co. 
RALPH J. DICKMAN ................................................ Pres. Dickman Lumber Co. 
JOHN McDONEI,L .................................................... Mine Owner, Morton, Wash. 
DAVE HOUSEL .............................. Proprietor Alaskau Hotel, Juneau, Alaska 

A great mining engineer and geologist, who for 16 years was State Mine In
spector of the State of Idaho, vred icts that when this particular region of ours 
is nrnde accessible and is ful!y developed, it will prodnce more in gold dividends 
to those owning its gold mines than the famous Coeur d'Alenie lead silver region, 
i!OO miles further north has produced in lead silver dividends. 

As the Coeur D'Alene have produced in ,excess of One Hundrecl Millions Dol
lars in dividends, this is a strong statement, but expcct with our own oper
ation to contribute substantially to its n~alization. 

Tltis same authority comments upon one of our om exposures in the follow
ing- terms: 

"'l'his int.eresting fissure at its broadest exposure is accompanietl by a width 
of fully 100 feet of highly mineralizell wall rock, well seamlo'd with small quartz 
veins, which may itself prove of milling grade and afford stoping grountl of that 
wiclth (10.0 feet) witll deeper development." 

MARKETABILITY OF OUR PRODUCT 
Ninety per cent. of our product is GOLD, for which the United States 

Governrnent allows payment at the fixed price of $20.67 per ounce. 

There is therefore NO marketing problem or fluctuation of prices 
affecting profits as in other businesses . 

Of this gold product of ours, the greater part is recovt:red free at the 
mine by our own milling processes. The balance makes a high grade 
concentrate containing over $500 in gold per ton and 50 to 150 ounces 
of silver, with around 20 per cent. in lead. 

We have already closed a favorable contract with a nearby Smelting 
Company for the purchase of our concentrates. 

~ ~--------~~ 

GOI,D PRODUCTION ASSOCIATES, Inc. 
623 Rust Building, Tacoma, Wash. 

ORDER BLANK 

Please reserve for me ................ shares, first allotment Gold Pro-
dl1ction Associates, Inc., at 16 2l3c per share. Enclosed you will 

find remittance for. 

Name .... ---·--····----·---------------------------·---------······-----·-----------------·· 

Street N o ...... --------------- .. --·------------------·------------------------------ .. __ _ 

City or P. 0 .................................. ---------·············-·················· 

State ........................................................................................ . 
;..~,... ..... -......................... ..., .................... ,.,~.......,~ ..... .....--...--~~ 

I r-
I c I 

I 
1nc. 

Telephone 

Broadway 1557 
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