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SVENSKT FURSTE- HANDELSSKATT FöRE-
BRUDPAR VÄLKOMNAS SLÅS AV PRES. HOOVER ASA

NYTT 
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Meddelanden från Vasa Ordens 
Upplysningsbyrå 

Anti-prohibitionsförslag är 
först på dagordningen 

Mitt under presidentkampanjen 
firades i Philadelphia 250-årsda
gen av William Penns landstigning 
i Pennsylvania. 

Villigt betala 95 millioner, I Helsas med jubel vid an- \Icke i favör av någon bier-
men under protest komsten till Stockholm lagstiftning 

Vid storlogens exekutiva råds sam· 
manträde i Wiaterbury, Conn., sistlid
ne september månad beslutades gö
ra en hemställan till den svensk· 
amerikanska pressen att, i likhet 
med vad som hittills varit fallet, in
föra meddelanden rörande ordens
verksamheten, som äro av mera all
mänt intresse. Samtidigt som exe
kutiva rådet gör denna anhållan Ön· 
skar den giva erkännande till den
na tidnings tidigare visade vänlighet 
att upplåta sina spalter för såväl 
lokala som övriga meddelanden från 
organisationens vidsträckta arbets
fält, väl vetande betydelsen och re
sultatet av detta tillmötesgåentle. Det 
är i förhoppning om fortsatt förstå
else för nödvändigheten av upplysan· 
de publicitet som vi i dag skola or
da något om de många besluten. som 
fattades vid ovannmnda rådssamman, 

Det var medan han satt i fän
gelse i England som han skrev sin 
"Great Case of Liberty and Con
science, vari han för världen fram
lade kväkarnas enkla kristendoms
läror. Det fanns då tusentals 

Den korta kongress-sessionen 
tager sin början nu på måndag, 
och talman Garner i representant
huset har utsänt anmodan till 
samtliga kongressmän att vara 
tillstädes vid sessionens öppnande, 
då han ämnar framlägga motion 
om 18de amendementets upphä-

, landsflyktiga kväkare i många 
vande. '" " länder och det var för att skaffa 

Engelska regeringen kommer fö
re veckans slut att sända en ny 
notifikation till Washington om 
krigsskulderna. I torsdags hölls i 
London vad som anses vara det 
viktigaste kabinettmötet sedan kri
get, i det de diskuterade frågorna 
torde hava stort inflytande på de 
kommersiella, financiella och poli
tiska förbindelserna mellan Euro-Det hålles för troligt att motio- dem en säker tillflyktsort som .. 

' d rf d i· pa och Forenta Staterna. ne11 skall erhalla en e or er iga Penn kom på den iden att upprät- . . . . , 
11 två tred 'edels majoriteten om . . . Not1f1kat10nen mneha er som 

. J ' ta en kolom I Amerika. h u v u dpart tillkännagivandet att samthga representanter, som an- . . .. . . .. 
Il · dre anslutna till Penn hade ett arvskrav på 16,- England ar v1lhgt att gora . den 

ses mer e er rrun b .. d $95 500 000 b I . 
det "våta" programmet rösta för 000 engelska pund och den engel- estan: a . ' , av eta mn-

trde. 

densamma. Men det förljudes att ske kungen Charles Il erbjöd Penn gen pa kngs~lml?en den 15 de
åtskilliga av dem ogilla formen i i ersättning _för detta krav å en- cemb.~r, om sa pafordras absolut 
vilken motionen är avfattad. Fle- gelska kronan ett stort stycke av Forenta Staterna. Men det på
ra av de demokratiska represen- land på bägge sidor av Delaware P.~ka,s att det under nuv~ran~e 

. . .. tanterna från sydstaterna hava floden. Penn kallade landet "Syl- forhallanden s~~lle var~ ~orbun-
. • • ·r. +:·. : • tillkännagivit att de skulle före- vania," d. v. s. skogslandet, men det med de , storsta ~vari~het~r, 
Till Chicago 1 JUru 1933 d 1 t" f'" bJ"udande i fastighetsbreven ändrades detta och att en sadan guldsandnmg bli .. .. raga en reso u wn or . . .. .. .. 

-~ o~h i:ied ~asta å.rs varldsut- .saloon-rörelse och givande fede- till Pennsylvania till trots för ~menka skull~ 1 h~~ gr~d forvar-
stallmng I. Chicago gw. es ett yp- It k dd t · rittrafik i torra Penns protester. r a det ekonomiska laget i hela Eu-

. ra s y mo sp N · · h' Il .. 
perligt tillfälle för svensk-am~n- stater. Senator Norris, ordföran- Då Penn landsteg vid Upland, ropa. obse~ m~e a er aven .. en 
kanska ~rg~nisationer av ollka <le i det juridiska senatutskottet, det nuvarande Chester, i Pennsyl- antydan .om la~phgheten att gor~ 
slag att mfor de många tusentals .. tt han og'llar Garners för- vania i oktober 1682, fann han avbetalnmgen ,,enom varuutbyte i 

·· ·11 d tt .sager a 1 t" 11 t f" · ld besökande, som vantas b e a slaO' men favoriserar modifikation där omkring två hundra familjer, s a e . or I gu . 
evenemang, bevisa sin livaktighet "'v 1· t d 1 g svenska finska och tyska kolonis- Det hålles för troligt att noti-. av os ea · a en. , .. 
och samtidigt vinna ytterligare Efter allt att döma kommer de- ter, som anlänt dit för länge se- sen komme: att for~nleda. ett 
förståelse och intr.esse för. der~s hatten att bliva ytterst hetsig och dan. Den första svenska expedi- skarpt me~mgsut~yte i regermgs
gemens;lmma uppgifter. G1vetv1s leda till en eller annan ändring i tionen under Peter Minuts befäl, kretsarne i Wash~.ngton. En stor 
har också Vasa Orden insett nyt- h"b"t' 1 1 bestod av två fartyg som lämna- del av kongressmannen, bland an-. pro i i 10ns agen. I ' . . . 
tan och fördelen av representa- de Göteborg under hösten 1637 dra de mflytelsenka senatorerna 
tion vid detta tillfälle och särsk~~t •• •• och ankom till Delaware floden i Hiram J~lmso0n och Bora~, hava 
på den dag, som reserverats for MtlWAUKEE JARNVA· mars 1638. Man köpte land av uttalat sig pa det bestamdaste 
Sv~rige och svensk-amerikanarna · · indianerna och byggde ett fäst- mot något medgivande av vidare 

- den 19 juni. För att stimulera G. EN FIRAR 85aA0 RSDAG ningsverk, vilket fick namnet Kri- lättnad i vilkoren för de europei-
intresset för saken inom distrikts- . · stina efter den svenska drottnin- ska gäldenärernas krigsskuldbetal-
och lokalloger beslutade storlo- --- gen. ning. 

gens exekutiva råd att arrangera Stort skede i Nordvästerns Flera svenska expeditioner följ- Samtidigt med kabinettmötet i 
en tävling mellan alla lokallogers utvecklingshistoria de under de kommande åren. Med London hölls .. ett .. annat .~ Paris . 
intagningsstaber samt de under --- den fjärde följde överstelöjtnan- Dess beslut ar annu okant, men 
storlogens överinseende arbetande I måndags var det åttiofem år ten J~han Printz, som i tio år det tages för givet att· Frankrike 
barnklubbarna. Genom ett sådant sedan oktroj beviljades för en 20 blev den svenska koloniens guver- skall rent ut vägra att göra den 
förfaringssätt kommer även den mil lång järnväg som förbindel- nör eller från 1643 till 1653. Ef- för december fastställda avbetal
minsta lokalloge och den obetyd- selänk mellan Milwaukee och den terträdaren ·blev Johan Risingh, ningen. 
ligaste barnklubb att beredas till-· lilla närbelägna staden _Waukesha. men denne hade knappt hunnit -·----------

fälle a~t deltaga och 0!11 .. den Det var starte~ .till Milwaukee, St. övertaga arbetet fö~rä.~ en ~raftig A DBEJAfff fo'"ffDU 
segrar i konkurrensen fa aran Paul och Pac1f1c systemet, vars holländsk flotta mlopte i Dela- IUl ff D 
3:~t .represe~ter~ sit~ distrikt .eller J järnvä~snät nu u~~träcker sig 11,- ware floden, intog de svenska be- p iYDKAR f N TRET· .. 
tavlrngsmorade i Chicago. 300 m11 och utgor ett av nord- fästningarna, varefter Nya Sve- A. l'l 

För.att erhålla .d~n mest repre- väststaternas viktigaste samfärds- rige ·kolonien var !örlora~ .~01-:i J'O JIMM 1ffS v. fCVA 
sentabva gruppen mom de ovan- medel. svensk besittning. Landet mforh- ~ A !\ 
nämnda· två av organisationens Järnvägsbyggandets skede hör vades nu med holländarnas besitt
branscher, har följande tävlings- till det förflutna. Nu för tiden ningar, Nya Nederländerna, tills 
program uppgjorts. Vasa Ordens ,betraktas det som en helt naturlig alltsammans övertogs av engels
verksamhetsfält inom Förenta utvecklingsperiod, men det var ett männen. 

Både för personer i regerin
gens och privata bo

lags tjänst 

Det nu i Cincinnati pågående 
nationalkonventet av American 
Federation of Labor uttryckte i 
måndags under ledareskap av pre
sidenten Wm. Green sitt kraftiga 
och entusiastiska gillande av en 

Staterna och Canada kommer att gigantiskt arbete, då pionier ban- Kväkare från många olika län
uppdelas i sex zoner eller tävlings- systemen trängde fram genom der hörsammade Penns inbjudan 
områden, varje zone omfattande ödemarker över "höga berg och att komma till Pennsylvania och 
en eller flera distriktsloger. Som djupa dalar" och beredde väg Jör där upprätta en kväkarekoloni, 
första åtgärd kommer en uttag- .den mäktiga västerns bebygg~nde där man skulle fritt få praktisera 
ningstävlan att anordnas inom och odling. sina lärosatser särskilt då röran
varje distriktsloge, vilkens vinna- Oaktat den nu rådande a&färs- de religiös frihet, tolerans, rätt 
re i sin tur kommer att möta öv- stagnationen, som icke minst be- att slippa bära vapen, etc. Ar 
riga distriktslogevinnare i en an- rört järnvägssystemen, giva dock 1683 kom Francis Daniel Pastori- "V' o t. låt .. Id t ,, 
dr tt · t" 1 · ' I da · · · ·· t 1 b"" t t .. k h d i mas e a var en ve a, a u · ·agmngs av an, som sa un dessa de stors a oc 1 as a rans- us en tysk kva are oc grun · - d M G " tt å "d. 

30 timmars arbetsvecka. 

·· d t t t' t ·· · å ' M sa e r. reen, a v r va Jan utgora e mes represen a iva s a- portbekvamhgheter p samma läggaren av Germantown. _en- t'll t f"' ft k 
11 

b .. 
· kt' v· k tt b t 1 . 't t i sun ornu s a esvar as berna mom respe ive zoner. m- gäng som de genom s a e e a • noniterna, som i Europa van u - d .

1 
dl' 

11 
· h k 
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· 

· d å ·· ·· · 1. t 1.. ·· f'"rf"'l" 1 me 1an mg e er oc s o a v1 naren i denna an ra omg ng ar ning och avlonmgs IS or amna va- satta för våldsamma o o Je ser, . . h'" d åld o f 
···1 k · t t 'd fi' . "d t'll d håll d 1 . d vmna ge or me v , om sa or-SJa vs riven repres~n a~ VI - senthgt b1 rag I un er av . e I anlände till Pennsy v_ai:ia.· u n er. dras." 

nalen, som hålles 1 Chicago den samhällen och bygder genom vll- ledning av William R1ttmghuysen· 1 .. . .. 
19 J"uni och i vilken endast den k d passera p otståndare i England Det beslots att tillsatta en ko-

' a e . enns m .. . , f' k · d tt · 
vinnande staben från varje zone Det var år 1909, således för 23 voro övertygade om att experi" ~ite, som ic 1 upp rag a · m-
är kvalificerad att deltaga. Av , sedan som Milwaukee banan t t . 'lk t Penn insatt hela for den stundande kongressen ar men e , I VI e ml"" . 
dessa sex finalister koras sedan nådde fram till Tacoma och här sin förmögenhet, skulle misslyc- fra agga .Feder~;1onens >'.~kan 
en som tävlingens slutlige segra- anlade järnvägsstation och verk- kas, att nybyggarna, vilka icke på att ~egen~gen, landets storsta 
re. Ungefär samma system kom- städer m. m., vilket allt hade till ville bära vapen, skulle komma . a.rbetsgivare, lagstad~ar en 30 
mer att tillämpas för barnklub- f"l 'd d t mest remarkabla upp- t t d vilda indianer- timmars arbetsvecka for alla an-

o J e att u ro as av e t ·· nd . d t ... t v· d b 
barnas vidkommande, ehuru när- svinget. i stadens utvecklingshisto- na. Men något dylikt inträffade s .~ a 1 . e~s Jan~.: . 1 are.. e-
mare bestämmelser därom ännu ej ria. icke. Tjugu år efter Penns an- sl?ts af~~ i ~tolrstda mt o~hgda utt~.tdrkack-
utarbetats. komst funnos i Pennsylvania nä- mng .. ?rma an e s m us rn are 

Tävlingsrcgler sta i sitt slag som någonsin hål- stan 25,000 vita, förutom· 6,000 att f~lJ~. exempl.et. Konventet ut-
Av de tävlingsregler, som ut- lits inom någon svensk-ameri- indianer och nästan lika många t~l~de forhop~mng om a~t prop~-

.. ts k 't' d k n nä nas · · .. d t k . . p t'll'" d s1t10nen med tiden skall vmna um-san av orm era e, a m kansk orgamsat10n, ar e exe u- negrer. William enn I ampa e .. 
0 

att stabernas numerär ej får vara tiva rådets förhoppning att den sina ideer om fördragsamhet och versellt erkann~.nde. ut~n nag~~ 
· d ·· 16 h · t·· "n 18 . . . · 'lk . å . . · som helst nedsattmng i arbetslo-:mm re an oc eJ s orre a · mindre hvhga aktivitet, v1 en p rättvisa eJ endast mom sm egen 

Medlemskapet kan utgöras av grund av rådande förhållanden koloni utan också i förbindelser- _n_e_rn_a_. ___________ _ 
gossar (herrar) eller flick~r (da- kunnat konstateras på en del plat- na med indianerna. Han var f~st teers," och lyckades till och med 
mer) eller bådadera. De tavlande ser, skall förbytas i nytt intresse övertygad om att dessa kunde vm- få konungen att utnämna en ny 
äga själva rätt att bestämma om för Vasa Orden och dess verk- nas genom ärligt och rent spel "proprietor' för kolonien. Penn 
program för uppvisningen, dock samhet. Det fordras ett omfat- och han satte sig bestämt emot måste resa tillbaka till England 
må densamma ej taga mer än 20 tande maskineri att förverkliga de att jord övertogs och bebyggdes och bekämpa sina fiender och 
minuter i anspråk och sa:nma fi- ovan skisserade tävlingsplanerna, utan de ursprungliga ägarnas sam- återvinna kontrollen. Han dog i 
gur får ej utföras mer än två det fordras arbete, tid och "last tycke. Han vann indianernas vän- Englani:l under den andra resan, 
gånger. Domslutet kommer att i hut not least" pängar, men man skap, under det att andra kolonier åtskilligt besviken på sitt ameri
huvudsak baseras på formation, anser det väntade resultatet väl av nybyggare befunno sig i stän- kanska ko 1 o niseringsexperiment, 
kroppshållning, takt etc. Till de värt mödan och omkostnaderna. I dig fejd meci indianerna och sågo därför att Pennsylvania omsider 
vinnande staberna komma värde- och med ett starkare intresse för sig nödsakade att upprätta be- frångått de ursprungliga kväkare
fulla priser att utdelas. Täv- lokallogerna och dessas verksam- fästningar och skanser för att idealen i samhällsstyrelsen. Han 
lingsdeltagarna eller deras lokal- het följer också större förutsätt- skydda. sig mot plötsliga attacker. levde också i ständig oro för att 
och distriktsloger äro förväntade ningar att kunna ·fylla de rent Då Penns fiender sägo att ko- familjen skulle stå utblottad då 
att bestrida med tävlingen förena- .ekonomiska och sociala uppgifter, lonien mot deras förväntningar han dog. 
de utgifter ellieda11 t::li.uit.:SL ett u- som ställas pä dem och för vilkas I blomstrade, började de allehanda Immigrationen till Pennsylvania 
betydligt anslag står till arrange- uppfyllelse de i första rummet • intriger mot honom vid engelska fortsatte under och efter Penns 
ringskomitens förfogande. existera. Det är ingen tid att för- I hovet. De anklagade honom för levnad. Ar 17 49 kommo till ex-

Genom anordnandet av denna lora; - börja förberedelserna o- vägran· att försvara brittiska in- empel ej mindre än 12,000 tyskar 
tävling, som förvisso är .den för- medelbart. tressen gentemot franska "priva- till Philadelphia. 

Prins Gustaf Adolf, kronprins 
Gustav Adolfs äldste son, hemför-
.de i fredags sin brud, prinsessan 
Sibylla av Coburg-Gotha, Tysk
Jand, och Stockholm gav det unga 
paret ett kungligt välkommen. 
Efter en dag med fästligheter del
tog brudparet som hedersgäster i 
en familjemiddag i slottet, från 
vars fönster de kunde beskåda det 
storslagna fyrverkeriet, som av
brändes till signal för deras hem
komst. Under kvällens lopp voro 
gatorna överfyllda med jublande 
stockholmare, och överallt vajade 
blågula standar och vimplar. 

Vid ankomsten till Stockholm 

möttes brudparet av kung Gustav 

i järnvägsstationen. Därifrån fo

ro de till slottet i en fyrspänd 

landå med nerfälld suflett, vilket 
gav folkmassan första tillfället att 
få en blick av den blonda kvinna, 
som. en dag torde bliva deras 
drottning. 

En allmän skatt för försäljnin
gen av manufakturerade handels
varor kommer att rekommenderas 
av president 'Hoover vid kongres
sens sammanträde. Han har kom
mit till detta beslut efter under
sökning av budgetsproblemet. O
aktat en stor reduktion i rege
ringsexpenserna, hotas dock skatt
kammaren med kassabrist. 

I samråd med de financiella re
publikanska ledarne i kongressen 
har presidenten kommit till över
tygelsen att lagstiftande om den
na skatt är den enda räddande 
åtgärden, ty ny11- skatter måste 
påläggas. Ledande demokrater 
sägas i samråd med Roosevelt ha
va påräknat att en skatt på bier
produktion och försäljning skall 
inbringa tillräckliga medel. Men 
det är ganska säkert att Hoover 
icke kommer att rekommendera 
någon som helst bierlagstiftning, 
så det blir nödväµdigt att söka 
någon annan utväg, 

DET NUTIDA CANADA 
Den befolkningsstatistik för år förmögenhet per kapita av befolk-

1931, som vårt grannland i norr ningen uppskattas till $3,148, vil
nyss publicerat, lämnar intet stöd ket är högre än för något annat 
.åt den ofta uttalade profetian att land i världen. Canada kommer 
Canada håller på att intaga För- nu på andra plats bland världens 
enta Staternas plats som "a coun- veteproducerande länder. Dess
try of immigration." Nästan sam- utom exporterar Canada stora 
tidigt med att Förenta Staterna kvantiteter mejeriprodukter, kött, 
antog sin restriktionslag gentemot pälsverk och olika metaller. Jord
invandring gjorde Canada detsam- bruket föder omkring 3,000,000 
ma. Regeringen har rätt att full- människor. Fabriksrörelsen har 
. ständigt avstänga immigrationen tillväxt ansenligt under de senaste 
.när den så finner önskvärt. Före- tio åren, särskilt på grund av att 
träde lämnas alltid åt brittiska I amerikanska firmor uppsatt filial
undersåtar vad invandring beträf- verkstäder i Canada. Fabrikssta
far. Under de senaste tio åren tistiken för 1929 visade att det då 
har Canada insläppt endast ett be- fanns 23,597 fabriker och verkstä
gränsat antal utlänningar, så der, sysselsättande över 694,000 
många som enligt regeringens be- personer. Fisket är en viktig in
räkningar landet med fördel kan komstkälla. Arsfångsten uppgår 
absorbera och inte mer. till mer än 53,000,000 dollar i vär-

Sedan 1921 har Canadas befolk- de i genomsnitt. Från bergsbru-
ning ökats med 18,08 procent, el- ket erhåller Canada varje år pro
ler från 8,788,000 till nästan 10,- <lukter till ett värde av över $278,-
377,000. Under samma tid har 000,000 och från tilristtrafiken 
antalet utlandsfödda från Europa från Förenta Staterna intages i 
stigit i procent från 5,23 till 6,88 genomsnitt för 300,000,000 dollar 
eller numerärt sett från 459,325 per år. 
till 714,464. Att Canadas folk- Dominion of Canada kom till år 
sammansättning åtskilligt ändrats 1867 efter en tidigare historia kän
under de senaste årtiondena fram- netecknad av många och långa 
går vidare därav, att procentsat- slitningar och fejder mellan en
sen i: utlandet födda personer, in- gelsmän och fransmän. Under sin 
befattande även personer invan- -nuvarande konstitution är Canada 
drade från Förenta Staterna såväl en förbundsstat, "federation of 
som andra delar av världen, under provinces," men varje provins har 
de senaste femtio åren stigit från sin egen lagstiftande församling. 
2,87 procent (1881) till 10,83 pro- Canada har en generalguvernör, 
cent (1931). utnämnd av den engelska kronan, 

Enligt den senaste befolknings- men dennes auktoritet är synner
statistikeri .voro något mer än 8,- ligen inskränkt, ty federalregerin-
000,000 av Canadas totalbefolk- gen är endast ansvarig inför det 
ning infödda och något mer än 1,- kanadensiska parlamentet. Cana-
184,000 personer immigranter från da utsläpper egna mynt och sed
det brittiska riket (England och lar, har egna trupper till lands 
kolonier). Utlandsfödda personer och sjöss, och har på sista tiden 
av icke-engelskt ursprung räknade etablerat egen diplomattjänst. Ur-
1,12,698. Av dessa voro 344,574 sprungligen koloniserades Canada 
födda i Förenta Staterna, 167,970 av fransmän, som etablerade ett 
i Polen, 114,407 i Ryssland, 42,- , "Nya Frankrike" utmed St. Law-
578 i It~lien, ~9,163 i Ty~kland, renc~. flodens · stränder. Änn~. i 
37,39 i östernke, 34,414 i Sve- dag aro de fransktalande samhal
rige, 32,679 i Norge, 30,355 i Fin- lena i Canada de övervägande. 
land, 28,523 i Ungern, 22,835 i Man har uppskattat att omkring 
Tjeckoslovakien, 17,125 i Jugosla- en tredjedel av landets infödda be" 
vien, 13,759 i Ukranien, o. s. v. .folkning är av fransk härstam-

Efter provinser räknat ställer ning. 
sig situationen som följer beträf- Ar 1763 överlämnade Frankrike 
fande utlandsfödda: Ontario 277,- till England sina krav på de ka-
000, Saskatchewan 217,000, Alber- nadensiska kolonierna. År 1791 
ta 197,000, Quebec 141,000, Mani- tillerkände det brittiska parla
toba 130,000, British Columbia mentet en viss självstyrelse åt 
130,000, Nova Scotia 14,700, New Canada. Bland annat fick landet 
Brunswick 11,700, Prince Edward en egen lagstiftande församling. 
Island 1,627, Yukon 955, North- De inre slitningarna mellan de 
west Territory 303. I franska och de engelska befolk-

Canada har en areal praktiskt ningselementen fortsatte emeller
taget lika stor som Förenta Sta- tid ända tills att självstyrelse om" 
temas (3,738,393 kvadratmil för sider beviljades de olika provin
Förenta Staterna och 3,690,043 för serna. 
Canada.) Canada är emellertid Canada har en kustlinje på 24,
ännu långt glesare befolkat ty det 500 mil. Gränslinjen mellan För
har endast mindre än tre perso- enta Staterna och Canada uppgår 
ner per kvadratmil jämfört med till 3,000 mil. Bägge länderna 
45 i Förenta Staterna. kunna med en viss stolthet och be-

Vad näringslivet beträffar upp- rättigad glädje erinra sig att den
visar den senaste befolkningsana- na långa gränslinje icke sett till 
lysen siffror som äro åtskilligt något. befästningsverk i över ett 
i~ponerande. Canadas national- hundra år.-Flis. 
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SVERIGE-NYHETER Med anledning av utlåtande från 
interneringsnämnden förordnades 
emellertid. att Sandberg skall in-

SKARBORGS J,ÄN tagas på interneringsanstalt för 
En kvinnlig kommunalstämmo- återfallsförbrytare. Vidare ådöm

ordförande har valts i Holmestad des Sandberg att ersätta målsäga
i Götenetrakten. Vid extra kom- ren med 40 kronor, vilket belopp 
munalstämma den 31 okt. valdes han förbrukat innan han infån
nämligen folkskollärarinnan fröken gades. 

ordförande. öREBRO LÄN 
Regina Petetrsson till stämmans I ·X· 'N ·;<· 

Nå vad har då hänt? Jo, vänta som ju alla bli, när de få några 
s~all ni få höra. Se, när de skulle dollars till överlopps. Somliga 
till och operera igen på det stora säga att det var två tusen. Det 
lasarettet i Punkville, och de be- fingo de nog minst. Vad är två 
~övde sina verktyg, så kunde de tusen för en dokotr? Det är ju 
mte finna den där saxen som vi deLsamma som elt tvåcents fn
ju förstå att de behövde. Det blev märke för en fattig farmare. Och 
ju ett springande och letande nog ger en doktor hellre ut två 
överallt, och sjuksköterskor och tusen än att ha en rättegång på 
hantlangare fick sina uppsträck~ nacken och komma i tidningarna. 
ningar förstås. Det är intet ont, som inte har 

När då inte s<>xen st d tt f" _ något gott med sig, och nog k.an 
,.. 0 a in d t ·11·· " L J na så förstodo de t d t .t e t1 ampas pa ar. s ohan och 

* * * Den elektiiska byttan vid De-
UPPSALA LÄN gerfors har i dagarna blåtsts ned. 

3,239 studenter i Uppsala. Av När den åter kommer att blåsas 
Uppsala universitets katalog fram- på beror på konjunkturerna inom 
går att studentantalet där är 3,- järntillverkningen. Genom drifts
·239, därav 455 kvinnliga. Under inställelsen blir ett 40-tal man 
höstterminen nyinskrivna äro 363, . utan sysselsättning. 

' var . en ag1 . 17 . v· 
vägen ty det var nog . t r·· , i' >.ann. 1 tycka de hade tur, och , m .e om a tt t· .. ..k 
gången sådant missta f'" 1 _ e · mg ar sa ert, att om våra 

OThfäORGSFllJLL l'tiAGASINERiNG. För magasinering av mit. De ma"ste da" f ~ orekr~m hustrur behöver operation så få 
... I t .. d . B . ai a om nng d . I " . . J 

mJo .e anvan es i. ergm~ns Enkas Bageri en torr och väl och undersöka de patienter som e no~ . ov att ga till asarettet 
ventilerad toppvånmg. N1 garanteras det BÄSTA knäckebrö- de opererat pa" u d d · t t· Punkv1lle. . . .. n er en ms a 1-

1 

det, om N1 begar: RERGMAN'S SWEDISH BREAD. _ den. ~~t kom _snart en doktor 

. . . .. , ·d . k f • . h 1 och besokte Karm. Han föregav 
Elel{tr1fiermgen av sodm stam- 6. På vilken grund eller för "a1 agss or ran svm us oc 1 la- tt I . . 

0 
' d " ' D"· lå t · k" a rnn ville se hur det «tod till 

banan fortgar nu på sträckan Lin- vilken orsak uttalade domaren si- · ugarn. ar. · g smu mga s JOr- l ,. 11 d .. ~ . . 
käring-Mjölby. Enligt vad ar- na domar? tor och klädespaltor på möblerna oc 

1 
'M

1 
.e un ersoka o~erat10nssa-

en rekordmässigt hög siffra. 

·lf * 
* * * 

öSTERGöTLANDS LÄN 
VÄRMLANDS LÄN 

l'ilåns. 

·-~J:T.WSEfLlfo:--Vägbygge Brattfors - Filipstad 
för 275,000 lff. Vid extra väg
stämma med Färnebo härads väg
hållningsskyldige i Filipstad be
slöts att igångsätta vägbygget 
Brattfors-Filipstad redan den 1 
november på grund av den stora 
arbetslösheten. Hela kostnaden 
beräknas till 275,000 kr. och där
av utgår omkring 150,00 kr. till 
arbetslöner. 

. .. llt · h · 1 .. ret. a tro han var mgen dum \ Julg·Ia""dJ" 
betschefen, förste baningeniören v. Vilka tilltalande sanningar overa , oc I lans sang såg det . ... . ' - . . - , " e 
A L Påhlson meddelat torde .k t 1· . d d? I ut som en gTis skulle ha krupit merJons mte. Egenthgen ville ~VENSiiA, norska och engelska 

. . , om n e 1gga i essa or . · l r ··k ·· JULI 
driften med elektriska lok kunna 'fram och Jämnat utan vidare. lan ~rso ~ att grava. ut s~xen: ~ ~ r, iC!R1: . 
börja till julen från Stockholm •• •• Värre var det ändå i köket. Där 1v1_en se Karm hon var mte fadd i sy.LNSil:A Jultidrunga1 och 
till Mjölby. Som bekant gå nu de f oR VARK OCH SVEDA stod otvättade fat och tallrikar i far, hon h_el!e~. För resten i:ade bocker. ~~~-~~~~1~%l~assande 
elek~.riska t~gen till Norrköping. ___ ~tora st~ck~r, och golvet var som ;1~:::.:u~ll~i: ~nstruerad av nagot. 909-Y:i Pacific Ave. Tacoma 

Hakta<l for mordbrand. F. d. Lars Johan gick på kökso-oJ et I en svmstia, och de, som hade "' k 
1 

.. t n, kanske t. o. m. \- · -

ödesdiger spark. Då 55-årige 
hemmansägaren E. Andersson i V. 
Fågelvik härom dagen ryktade en 
häst, sparkade denne till honom. 
Andersson avled av skadorna. 

handlanden Fritz Emanuel Trygg och klampade i sina varda;ss~or god luktförmåga, sade att det luk-I e~t I:g ar!. :8°n t~~kte som så 
från Sila i Skedevi har häktats i fart med att Jaga till middags- tade unket och dåligt. Vi karlar aå hon ~ar .. JU så fris~ _och bra, 
:iom misstänkt för mordbrand i måltid ät sio- själv H tyckt . som voro i sällskapet fingo ju ~ .. 

011 cho~~e . alls mte någon 
sin handelsfastighet i Sila, vilken grunna och '\v~ka ·för a;arje s:: sk~mm2:s på Lars Johans räkning. ok~orn~ndersokmng. 
nedbrann den 16 juni i år Trygg h tt f . h SJalv holl han sig ur vägen Till sist framtog hon saxen och 
har vid förhören nekat till mord- an sa . e ran:, pre;is som.. an . . talade om hur allting gått till. 

b
. d . . h 

1 
d 

1 
b .. troded sig ha gJort nagot befangt.

1 

- Ja, Karm du har nog att ta Saxen kunde han J·u få t kt 
ran en, men en e e esvaran- D t t t dr t tt h d · h.. " yc e 

d 
. d" . t h h f e syn es y ig a · an var re a pa ar, men du får ta det så hon men hon vi.lie h ··tt . 

... .. * e m ic1er mo onom a ram- 'd h 1 åll b t h .. kt å d . · . . . . ' . a ersa rung 
·r. "" . k ·t H h f.. . . . ovan v1 u.s 1 s es yr oc av. en. sa . a s u mte blir sJuk på nytt · för omkostnader h å •. 11. h · 

V
"S .. omm1 . an ar orut gJort sig tt . t . d . . . · . · · . oc s VI e on 

& TMANLANDS LAN .k Id" . t"Il f"' f 
1 

k . a. nago tomgt vila e pa hans varnaaes hon, då vi Jämnade ha bra betalt f"' · ·· k h d 
E ndomskö Den f d M r- s Y ig 1 or as nmg av ett sinne henne . . or var oc sve a .. 

t d1f k f b .:- .d .. ." ·.. Y . postanvisningskvitto på 400 kr. · · Det tog skruv. Ett ord till den I 
~ eb s a a nf"~n ~ Ja~:1;age: 1 för att dölja ett tillgrepp. För Inne i sovrummet låg Karin, Hur det nu var så blev inte vise är og ! 

.rd oga,ksot:ri- orkt~ gonf.. 1 
11

s
2
e

0
a
0
n
0 

detta brott dömdes han till sex hustrun i svåra plågor. Hon var Karin riktigt bra. Smärtorna och Det blev en del underhandlin-
v1 exe u IV au 1on or , " d b ·d' 1. K . H 1 • · . g· ar d t bl · 
k 

. d d k t A mana ers straffar ete. a ig, arm. on, som lade haft stickmngarna i underlivet togo , men e ev snart uppgö-
r. inropa es av a vo a en . . d b h.. · rels k t t H k 

~EnA~SsHOE00REPAii I 
1013 So. llth St. 
~ ...... ~ 

• 
CHOIC'E OF MEATS 

Breaded Veal, Chicken, or 
Roast Pork with our 4-
course dinner .................... 5-0c 
Also 30c and 35c Dinners. 

THEGANARY L
. . d St kh 

1 
åld 

1
. ----- en sa an erg alsa. Hon, som till alit mer och mer oh hon fick e on an . ur. myc et de 

in ' oc o m, s es ny igen K'" d. • .. t 1 d •t , . k l H f . . .. ' . . . fingo d. t t . . t t d t"ll k"' Alb" R ö b an e sig trot m e vari sa star · oc 1 kry. 0111 o ta ga till sangs. - "Hon har , e ve a v1 m ·e, y e ha I f 38 . 

·R. 1 opmanh kin f kat~.p, f rbe .
1
r 0 : Fru I. 0. Anderson i New Ha- som hade tagit så många karlatag överarbetat sig," mentes det blivit så hemlighetsfulla av sig, 1 
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app, som ar on e 10ns a n r i . " • · • ....,,..,...,......,...,........,...,.. ...... .._._. .................. ....., ..... -

0
.. b 

1
.. h f"' "kt tt t"ll ven, Conn., skriver: Jag bruka- pa farmen, hon var nu ganska. En dag kom Lars Johan and-

re ro, ar a or avs1 a I d k"' . ··t h k 1 -11 1 ·· o · 
sin nyförvärvade fabrik överflytta ed ~n~a mig tr~ t, ade o~ta hu~ ~å;a ~1 1~!san .• 

1 
f~a maste h?n truten och brådskande förbi. 

en del av tillverkningen. ~~ .. var rk och 
8
1 dland. sn:art~r i .. a sma goroma st ~ch ta till ! Karin. är så illa dålig, jag 

,... * * 1Jarttra ten. e an Jag I na~~Ta sangs fler~ da~ar i stoten:. An: 1 får bort å få tag i en riktig bil 
VÄSTERBOTTENS J,ÄN veckor brukat Dr. Peters Kur1ko fallen av stickmngar och smartor i! och få henne till sta'n så fort som 

Gott om björn i Sorsele. I Sor- mår j.~g förtr~ffligt och sköter underlivet blevo. allt häftigare för/ möjligt. Min Fordkärra är ju så 
sele synes det för närvarande va- med lat.~het m~:t hus~~bet~." Den- v~r gäng, och nu var det särdeles dålig, så jag kunde ju inte forsla 
ra gott om björn. I dagarna har n~ ?.eromda . ortmed1~m . mverkar hart och allvarsamt. I henne in levande i den, sa' han. 
man sålunda i fjällen fyra mil vä- val~o:ande pa .matsmaltnmg~~. och På bordet stod rader av line- Och så fördes Karin in till la
ster om Slätvik sett tre björnar. a:.formgsfunkt10nern~ och .. hJal~:r ment och medikamentsflaskor, ty sarettet i sta'n, där de i hast ut
I närheten av Juktådalen har en darmed naturen .~tt._aterstalla h_al- Lars Johan hade köpt alla möj- förde en lycklig operation. 
björn observerats liggande på tre san. ~tt .~ort forsok skall be;isa liga slag, dock utan märkbar vet- När så Lars Johan återvände 
rivna får. dess fo~i:Jan~ter. Om den ick~ kan, ty det såg ut som Karin blev .från sta'n sågo vi tydligt att all-

Små sp1ittmnsporter bli dyra i ~an e~hallas 1 edert grannskap, sa allt sämre för var dag, och man! ting hade gått bra, ty hans anlete 
längden. Umeå rådhusrätt dömde tillsknv Dr Pet~r Fahrney & So~s kunde lätt tro att hon låg på sitt I sken av glädje och belåtenhet. 

·:::· ~rn 

Vid framskriden ålder 
kan ni vara kraftig och vid god hälsa genom 

att använda 

DR.PETERS 

I 
Den stärker edra matsmältningsorgan. 

Den verkar välgörande på edra njurar och er lever. 
Den håller er mage i ordning, 

Den styrker och uppbygger hela ert system. 

~ 
~ 

"' , , cago Ill . . I . . , I . . på måndao-en den 7 november ce- Co., 2501 Washmgton Blvd., Ch1-, yttersta. - Lars Johan steg in i I - Nu blir Karin snart bra 
·mentgjutare K. A. Forsberg, U- ' __ ·________ sovru~~et Just. som Karm hade Jubla~~ han, o'.:h här ser ni orsa,-. ~ 

Ett försök skall övertyga er. Den är beredd av rena, hälsogi
vande rötter och örter och innehåller inga skadliga eller vanebildande 
droger. Ej en apoteksmedicin. Tillhandahålles endast av speciella 
agenter. Tillskriv 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. ~ 
meå, för olovlig befattning med _______.. ... -~ - ett smartsa~t anfall. .. .. . I ken til1 hela elandet. Han vek upp 
en tredjedels liter smuggelsprit till • - Jag tanker det ar bast v1 : ett papper och framtog en bra 
ett årsstraffarbete. F'orsberg har V å.rldsdOlTISfOJS- s.kicka :fter doktorn., du ser så då-,1 ~to~, blank sax. Den hade de syt1 
tidigare sex gånger varit dömd • hg uL i dag, l>a' Lars Johan. m I magen på käringstackarn vid 

för liknande förs~elser. session··· en .. -. Ja, ~åg~t måste göra~, det 1. den första .. o~er~tion.en ... 
·.t * ·~· ,. __ .. har står Jag mte ut med langre, - Ja da' a' JU en praktig sax, 

VÄS'I'ERN~~RLANDS 1'.~N. Av pastor A. B. Nelson kved Ka:in. . !'men, t~nk så.vårdslöst. 
Internerad förbrytare. For till- ------....1 Sent pa eftermiddagen kom dok- Navat, Karm kom hem igen och 

grepp av 595 kronor ur en olåst I. torn och gjorde en grundlig un- blev fullkomligt frisk både fort 

byr~lå~a i ~-räls~ings.~rmens loka~ Det kännes så trevligt att. skri- I d.ersöln~ng .. ~n skynds~m opera- och väl. ,Vem som helst kunde 
ler i ornskoldsv1k domdes den 0 va långa ord ty då kan man ju bon maste goras, bcstamde han. I' bil fnsk efter att ha en sån pjäs 
november fönste:putsaren .. Ax.~I så lätt inbilia sig att man är I Lars J~han måste. då. ombestyra a,vlägsnad ur kroppen. Ja, så 
Hugo Sandberg ~:ån ~almo ~or "lärd." Nu händer det sig så här att T Karm skulle, bh opererad. . ! ~angt -~ar allt gott och ~farin var 
åttonde resan stold till tre ars att den som har uppskrivit ovan- Nu var det sa att Lars Johan, aterstalld, och det var JU huvud
straffarbete med tre års påföljd. stående rubrik är född här i Ian- hade en onkel som blivit opererad , saken, men det var ett svårt bak

det, och kan därför inte garantera på ett lasarett i en plats, som, slag i finansiell hänseende, och vi 
.att detta är ett ord. Detta .ord hette Punkville, som låg långt tyckte det var synd om. dem. 
torde nog kunna uppdelas i tre borta i en annan stat, sades del, Stockars folk! Två operationer 
ord, eller kan hända i en hel me- och dit bestämdes det att han i rad, måtro, det kostade många 
ning, men jag vet att svenska skulle forsla Karin. hundra dollars. Det fick de sitta 
språket är rikhaltigt, och att ord - Ska' du behöva att dra kä-

1 
krokiga bort med koskallkorna 

kunna byggas på ovanstående sätt, ringen så. långt bort, sa' vi åt ho- i många gånger för innan de fick 
samt därför att denna lilla upp- nom, dom opererar ju så bra här det klarerat. Så resonerade vi 
sats är endast början till en läng- på platsen, och det vore både 

1 
och det var till och med tal att 

re behandling av Mattei evange- biligare och mindre besvär, tyckte gå, ut med en lista och skrapa 
liums 25:31-46, som kommer att vi. 1 ihop några 25-centare till att hjäl
inflyta i flera nummer av Puget - Ja' vill att Karin skall ha, ~m dem ett grand. Men vi bör
Sound Posten, och att ett enda det bästa som finns, de har nog Jade snart at undra och spörja, 
ord är bättre såsom rubrik än en bättre maskiner och verktyg och när vi sågo aU i stället för pen
hel sats, och därför har jag rubri- bättre doktrar också på ett sånt ningknipa och tilltagande fattig
cerat ämnet på ovanstående sätt. där stort lasareLt, och blir Karm dom så blev det ett enastående ocn 

GöR SVERIGERESAN l\IED 

RIKA 
LINIEN 

NU billigt 

att leva 

i Sverige 

LÄGSTA BllJETTPRISER 
PÅ MÅNGA ÅR 

Turlista från New York: 

Om nu du, min vän, som Jäser endast bra så klarerar vi nog märkbart välstånd därborta. 
dessa rader ämnar att följa med skulden. i Karin, som aldrig fått en ny 
varje vecka, läser det ovan anför- Och så fick han en fin ambulant> klädespersedel så långt som vi I 
da bibelcitatet skulle jag ej anlita och förde henne till tåget, och så kunde minnas tillbaka, fick ny 

*GRIPSHOLM ............... 8 
DROTTNINGHOLM ......... 18 
DROTTNINGHOLM ........ 18 

*Julexkursion till Sverige. 

~=~:I ~ostens .~palter med a~t återgiva bar de~ i väg. till det stora Jasa-
1 
k~ppa, ny hatt och flera nya .~dän

Feb. citatet har, ty du har JU en bibel rettet i Punkv1lle. 1 mngar. Den gamle Fordkarrar, 
någonstädes i din ägo. Jo, jag ta- Operationen gick lyckligt och byttes bort för en stor fin blå bil, 
ger för givet att du gör så. Läs bra, och efter en tre, fyra veckor den ståtligaste häromkring med 
Mattei 25:31-46. var Karin hemma igen och tyck- självstartare och allt möjligt, och ,....-..-..-.~~--............. ~~--------~ 

JULEN NALKAS! 
Släkt och vänner vänta Eder hem 
till Julen. Res NU medan biljett
priserna äro så YTTERST LAGA 
och levnadsomkostnaderna i Sve
rige MYCKET LÄGRE ÄN HÄR. 
Följ med en av våra storslagna. 

JULEXIUJRSIONER TILL 
SVERIGE 

med avgång från New York av 

"Drottning-holm" 2 Dec. 
"Gripsholm" ..... 8 Dec. 

Nu n;lgra rader om vad vi äm- tes vara fullkomligt återställd. när vi fattiglappar sitta och sticka 
na studera tillsammans och se- Som vederbörligt är för goda ut våra huvuden genom trasiga 
dan, med början i nästa nummer grannar, så besökte vi Karin, en' gardiner eller stå bort på vägen 
av Posten, gå vi in i ämnet. del av folket i nabolaget, så fort vid dåligt humör och veva och 

Sådana frågor som de följande hon var hemkommen. Hon var' skruva och krångla med våra ur
skola vi försöka giva några svar redan i fart med att skura gol-Il modiga bilar, sitter Lars Johan 
på: vet och städa huset. och vräker sin hägra stortå på 

1. När skall denna världsdom- - Ja, sa' Karin, där hon låg 1 gasen, där han sitter. varmt och 
stolssession hållas? Hava vi nå- på knä på golvet, här ser det ut, J bekvämt och svänger förbi oss, 
gra andra svar än det som gives ska' ni tro. Jag är tvungen att, som om han vore en riktig herre
i själva texten? Har denna väl- städa upp en smula, fast jag är ju' karl. 

F.. "d diga tilldragelse något att göra inte så stark ännu, jag har redan/ Lars Johan har aldrig varit hög-
or VI are Upplysningar, beställnin· d 'Il · ? ·· d tt d · k · ·.. .. f"' d" b .. .. gar av hyttplatser, biträde vid utfär- n:e m1 enmum. Ar e a · et strc mngar oh smartor och ar I ar ig, evars val, men det ar som 

BESTÄLL HYTTPLATS NU! 

dan de av ':1ödi?a p~pper etc., hänvä.':1- ~1sta domsutslaget, och världens långt ifrån riktigt bra. Tänk, såna 
1

. vi misstänkte att han småslr .. rattar 
~e. man sig _till narmaste agent for ande? karlarna kan vara. Här ser det 1 lite åt ·oss när han kommer och 
hnJen eller till 2 V .. M"' . · SWEDISU AMERICAN LINE · em ar anmskosonen? ut som ett riktigt svinhus. , kör förbi. Och så har han fått 

o etl-~ 11 1--~- , __________ • -·. n ,,..... ~ ., .. ~· ~ • . I, .. , ~ , ,, . _ _ _ 
209 White Bldg., 4th & Union, Seattle v. un.a.u uuH n.uH111m 15eu: ven nog sag aet nte rusK1gt ut, i oanKOOK ocn gar i stan ocn sKn-

M:AI~TIN CARLSON 4. Vad menas med "nationer"? det syntes ju tydligt även för en ver ut bankanvisningar, som pas-
~~f1~, 81~~g~e;~gs~~e8e1t; T

8
el.: 

1
ll
1

1tal ~n 
3
83

1
20 Är det frågan om judarna? Hed- som inte vanligtvis lägger märke 

1 
sera som kontanter var som helst 

, , /2 o. 1, om . ? I d" "d ? I 

2501 Washington Blvd. CHICAGO, ILL. 
(Levereras tullfritt i Kanada.) 
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0 sas om I va -
till släktingar och .... 

vanner 
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uget d os te 
Tacoma, VVash. 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och Insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1216 South K Street, 
Tacoma, Wash. 

Undertecknad prenumererar härmed pä Puget Sound Po

sten för en tid av ett år. 
närslutes. 

Prenu~rationsavgiften, $1.00 erlägges senare. 

Namn .... ------------------.................. _ ............................ __ ........ _ ............... - ........ __ 

Adress _ ........................................ -................. _,,, ____ .. _______ ............................ _,, _______ ,. ............ .. 
Soley, 306 Fidelity Bldg., F. c. Hew· 1 nmgarna · n 1v1 er. till dylika saker. Där hade Lars medan vi fortfarande gå och 
son, 903 Pacific avenue, T'acoma. 5. Vilka skola han skilja? Johan gått och stövlat med sina ·plocka med 25-centare och nickel. ___ .... ,,...,_ .... ....,"""'"""'"""""""' _________ ,,_...,..,...,,....,.......,..,...,._...,. • .'~· 





l!'redagen den 2 december, 1932 

I T acoma och WashIBgföll-i 
L~~~..,,..,._-~ ............... ~~· 

PUGET SOUND POSTEN 5 

och en som på ett eller annat sätt 
hjälpt till att göra denna högtid 
till vad den var. Ett tack till pa
storerna i våra grannkyrkor för 
det intresse och den del de togo 
i mötena. Tack till Mr. Dahl
quist och hans medhjälpare som 

De framställde anhållan om till- enighet med hustrun hade hon ett svu_nnes kumpaner inne på en bil
stånd vid council mötet i måndags. par dagar förut bortflyttat från jardsalong dystert diskuterande 
Enligt det föreslagna kontraktet, makarnes hem, vilket antages ha den _eventuella utkomsten. Man 
gällande för 15 år, skola konces- varit orsak till den förtvivlade framkastade än det ena, än det 
sionsinnehavarne upprätta och in- handlingen. andra antagandet. Man tänkte på 
reda nöjesplatsen för en kostnad . detta numera så vanliga och tids-* * -K-av $100,000 samt betala en årlig -~ . .. . -enliga att den försvunne "bjudits 

Brandförsäkring av hus och möbler Utskeppningen av julgmnar från\ så underbart förskönat vårt tem-
samt automobilförnäkring. - Bratrud Washington till de mellersta och pel. De ha i sanning heder av 
Mtge. & Realty Co., 95'1 Commerce. östra staterna väntas i år bliva sitt verk. Och sist men icke 

ränta av $600 och dessutom erläg- \ . Ett mystiskt forsvmnande som på skjuts," en kort resa ät skogen, 
ga 10 procent av inkomsterna till I till och med , skulle .. ha sat! S~er- ett maskingevär, en revolverkolv, 
parknämnden. På detta vilkor ger lo

0
ck Holmes upptackareforn;aga en batong, en - - . Ja, det är 

nöjesplatsen i Seattle staden en I pa prov .. sysselsatte under nagra ju egentligen endast i Chicago 
årlig inkomst på cirka $35,000, I da~ar, for .ett par veckor sedan man är så ultramodern. Men Ta
och det beräknas att Tacomas i P?,hskaren 1 vår goda stad. Det coma har ju alltid försökt att föl
förhållande till folkmängden skul- hande en .af~?n att en av ~åra ja med tiden. Så kanske han än-

--------------------- större än någonsin, och. det rap- minst ett tack till Puget Sound 
Ett brev adresserat till Harald 

Valentine, Tacoma, ligger på Pu
get Sound Postens kontor och 
väntar på adressaten. Brevet är 
poststämplat i Tuna, Sverige, och 
av den grund har postverket bett 
oss söka ombesörja dess vidare be
fordran. 

'h ·l+ +:· 

Tacomas skandinaviska fotboll
klubb "Vildng;" spelade i söndags 
en match med Slavic Americans. 
Matchen var synnerligen talrikt 
besökt av skandinaviska åskådare 
-0ch man får hoppas att landsmän
nen i fortsättningen gynnar klub
ben med sin närvaro vid de kom
mande drabbningarne. Viking gos
sarne tro sig kunna vinna serie
pokalen för denna säsong om in
gen särskild otur inträffar. Klub
ben önskar att få fl_era spelare. 
Intresserade landsmän torde an
mäla sig till lagets kapten Gott
frid Peterson, 413 So. 56th, tele
fon Garland 4726, eller vid nästa 
match, söndagen den 4 december, 
å McKinley fältet vid 43dje och 
McKinley ave. kl. 2 e. m. Denna 
match kommer att spelas med 
Sons of S :t George och lovar att 
bliva spännande. Ingen inträdes
avgift begäres och landsmännen 

' inbjudas övervara tävlingen. 

* ·1' * 
Alllvokaten J. M. Arntson har 

flyttat sitt kontor från Puget 
Sound Bank Bldg., till 606 Wash-
ington Bldg. (Adv.) 

·X~ * * 
Svensk nattvardsgudstjänst hål

les kl. 4 e. m. söndagen den 4de 
<lennes i Första Lutherska kyrkan, 
Sth avenue och I street. 

* * * 

porteras att över 2,000,000 träd Posten som så osjälviskt hjälpt 
·komma att utsändas. Inkomsten oss med annonseringen för invig
därav beräknas till $500,000, av ningshgtidligheten, både i tidnin-. 
vilken summa $65,000 åtgår i gens spalter och över radion. Vi 
fraktomkostnader. Julgranen sy- inbjuda alla skandinaver till våra 
nes bliva nästan lika populär i möten. Modersmålet användes all
Amerika som i Sverige, vilket land I tid. Välkommen. 

le inbringa ungefär $10,000. I yngre landsman efter en seJ?Ur då är - -
-Y.· ·X· -* ~ed 18de ~:111endementets s~bstitut Då öppnas plötsligt dörren till 
· · ' i ett alltför upprymt tillstånd lokalen och in träder vår försvun-

med sitt glada midvintersfirande 
från urminnes tider sannskyldigt
vis, gav upphov till bruket av den 
ljusskimrande granen i juletid. 

En drunlmingsolycka nära Bain- ! skildes från sina kamrater samt ne 'hjälte' livs levande, vid gott 
bridge Island krävde tre offer i pallrade sig i väg mot hemmet och hull, med tvaget anlete och ett le-

* ·r.· * lördags. En av de omkomna, härden. Han anlände dock ej dit, ende på läpparne. Kort sagt i hög-
En demokratisk "Victory" ban- Markus Bradt, 41 år gammal, var varför som naturligt var hans an- önsklig välmåga. Stor uppstån-

lrntt hölls i onsdags kväll i Win- från Tacoma, de två andra från höriga nästa morgon började göra delse och många frågor. "Var 
throp hotell för att fira parti- Seattle. Sällskapet som utgjordes förfrågningar hos föregående af- har du varit?" "Vem har hållit 
segern vid senaste politiska val. av fyra män, var på väg från ön tons sällskap! Men ingen hade di o- fången?" "Begärde de någon 
I fästligheten delt~go bortemot i en ~ndre .. ~odd~åt. Vädret v~r bestämt reda på :em son: sist såg lö;epänning?" "Slet du dig lös 
1,000 personer, av vilka en ansen- stormigt, SJon gick ganska hog den frsvunne ynglmgen, sa de kun- eller släpptes de o-odvilligt ?' Frå
lig del voro livslånga demokrater och tre mil från land kapsejsade de inte precis ge något klart be- gorna haglade o~h glädjen stod 
men flertalet "nyomvända," som båten. . De fyra männ:n klängde s~ed.. Nu tro~.des att manne~ bli- högt i tak. Men den återfunne 
med hopp om gunst hos de makt- fas~ vid denna, men i det kalla vit SJUk kan handa samt av nagon .log sitt breda löje och svarade i 
äg.an~e önskade visa s~n parti- vattnet förl?rade den. e~e efter I s~~a:~it bliv.~t fo~slad till sjukhus. stillsam ton. "Herre min je, vil
loJahtet. 1'.1:ed s~or entusiasm mot-

1 

den a~.dre ~1tt. grepp I batkantell;,.\ D-_arfor besoktes ~essa, men .. ~e- ken uppstånd_ else! Jag har ju en
togos de loftesrika talen om stun- och sJonk i dJupet. Tre av dem sultatet blev negativt. Nu borJa· dast varit i 'yalen,' _ finkan för
dande bättre tider under det seg- hade på detta sätt drunknat, då de en ryslig aning göra sig gäl- står ni väl." "Yalen finkan _ 
rande partiets hegemoni. Bland en ångare sex timmar efter kan~ lande: Kanske polisen i trots av du har så fanken hälier. Du' har 

.;.;. ·}'• ·'.-'.· 

County avliiuings "warrants,'' 
utfärdade den 1 december, motta
gas icke till inlösen av Tacoma 
bankerna enligt ingången överens
kommelse dem emellan. Orsaken 
är att det förefinnes en alltjämt 
växande kassabrist på $756,380 i 
den allmänna county fonden. Av
löningar till county-anställda upp
gå till cirka $70,000 för novem
·ber månad. För att anskaffa nö- talarne märktes nyvalde vice gu- tringen kom till olycksplatsen och initiativet n:r 61 hade --.,- -,
diga kontanter föreslår commissio- vernren Meyers, till profession räddade den fjärde i utmattat och Ja, man gick i alla fall till po-
ner Kelly att upptaga ett obliga~ orkesterledare i Seattle, som plöts- förfruset tillstånd. i liskontoret. Men nej. ..:Oe .hade 
tionslån på $300,000. Men för att ligt avbröt sitt anförande med ur- + * ... inte sett någon sådan gosse. Han 
göra detta erfordras de röstägan- säkten att han hade en svår för- Stor sågverksbrand. En eldsvå- fanns inte i deras herberge. Men 
des bifall. kylning för vilken han visste bo- da, förorsakande en förlust på om han fanns att finna,levande 

* * * temedlet, ehuru "det f. n. är port- bortemot en halv millon dollars, eller död, så nog skulle -de finna 
Dödad i aut.o-olycka, förorsakad förbjudet." Själva fästtalet hölls ödelade i lördags Eastern Lumber -honom. Så _släpptes spårhundarna 

av en fallande trädstam, blev av nyvalde Senator Bone, som sa- Co.s sågverk i Centralia, det ·stör- lösa! gummiskor och blindlyktor 
Louis J. Larson, bosatt vid South de att "vi måste förena oss i ett sta i Lewis county. .En arbets- letades fram och_ jakten efter den 
98th street. Med en följeslagare, progressivt, demokratiskt program, styrka på 250 man har under hela förlorade sonen började. Men det 
Alex Eachern, _ b~~ann han sig p~ s?.m .. ska~l återbring~' trygghet och året haft_ stadig sysselsättning tre I var lögn. Han_ var oc~ förblev 
Mount Tacoma vagen ett par lllil valfard i våra hem. dagar i veckan. Jämte sågverket borta. Puts veg, I11t~ lle\ my11ket 
söder om Elbe, då en rutten 40 ·}f " ·» först1:lrdes 2,500,000 fot tillverkat som en gammal t:inmilnrnfl ti.tt visv. 
fot trädstam plötsligt störtade T'll ·I .. d $453 . 1 ad- tå d virke. - vart han tagit vägen. 

k 11 l f .. 11 t .. .. .. 1 e1 lan . • i s • es n Så . å d .. 1. 
om u oc i · o vars over vagen bl k k .. Ed . A d * * ~- - gmgo n gra agar, angs iga 
. .. bl' k b' ev ontra toren wm n er- d "'tt k f'' t 
1 samma ogon 1c som ilen pas- . .. 0 

11 
h T'll 15 " f.. 1 d'" d- s 2-3- agar - na er oc orres en -· . son 1 en rattegang me an onom l ars ange se om e - _ 0 • • • 

serade. Stammen slog i kras 1 W h' t B . k C A d å . T 1. g n Robert -varunder manga g1ssnmgar gJor-oc i as mg on nc o. n er- nge acoma yng m e . .. .. 
framparten av auton, som stoppa- 1 d k t kt .f.. f"" W. 11 . d H d U des, alla utmynnande i forvantan 

0 •• • son ia e on ra or upp oran- I rnms av omare o ge. nge . 0 _ •• •• • 

varit spårlöst försvunnen, det har 
du, och hela poliskåren och alla 
dina vänner ha sökt dig både högt 
och lågt nu i en veckas. tid. -~ 
"I yalen, fy!" Men det halp inte. 
I "yalen" hade gossen varit och 
det gav han sig både den och den 
på, och där hade han mått gott 
och aldrig haft den minsta reda 
på all den. villervalla hans för
svinnande åstadkommit. 

Så nu vet man var den säkraste 
platsen är att gömma sig på ifall 
man för en stund vill undfly värl
dens larm och kiv. 

PLUMBING and 
SHEET METAL WORK 

des med ett sa haft1gt ryck, att d . . t . . __ b W. 11 . t d t . p tl d på att nagot rakt forfarhgt skul-
.. et av en imm1gran stat10ns ygg- I rnms var s u en I or an . .. . o •• 11 n 11 H · PI n 

Larson brot nacken och dödades d . S t l f"' .11 ·t . D t l C ll h f'' tt k ff le bhva gåtans losnmg. Da nastan va arrJ.SOll mg _vO. .. . . na i ea t e, or v1 ten ma ena- en a o ege oc or a s a a .. , . 
ogonbhckhgen. Eachern slunga- 1. 1 11 1 .. d . d 1 t'll tt b t·· k t d" en vecka forgatt under stigande I No. 27th & Proc. PRoc. 0514 . .. ier s ru e evereras av namn a Sig me e 1 a e ac a s u ie- .. .. 
des ut genom vmdskarmen och b 1 A d å t d tt k t d ld 1 b ttets angslan, sutto några av den for-
bl " t k d d . 1 .. o ag. n erson p s o a ma- om os na erna va e ian ro 

ev svar s a a I mvudet ford . . ·· H bl f.. k ld" t'll t h . . -· 1 _ terralet var delvis obrukbart och vag. an ev orvunnen s y ig 1 ~oun Y. ospita et. La.rson ha- stämde bolaget för $7,850 skade- till över ett dussintal röverier, 
-de vistats I Tacoma i 20 ar. Han 1 . • • • -'~"""'"""""""""''m"""''"""'_,~,..i"~ 

1\lr. J. A. Johnson, som i många 
år varit föreståndare för Bay City 
Market, har nu öppnat egen kött
-varu- och charkuteri-affär i 312 
80. llth street, och inbjuder sina var under sina första år här i sta-
kunder och landsmännen i allmän- den delägare i Atlas Cafe vid Pa
het att besöka den nya butiken .. cific avenue och vann genom ett 
Hans namn är garanti för .ärlig gemytligt sätt många vänner. 
handel samt ferm och hövlig ex- Han var skicklig både snickare 
pedition. Farmare som ha kalvar -och smed samt arbetade senare 
till salu kunna med trygghet hän- vid .?.lika sågverk i staden och 
vända sig till Mr. Johnson i för- omnaJd. Han var född i Nösse
vissningen om att erhålla dagens marks församling i Dalsland och 

stånd, vilket således betydhgt av- dels i Por~land .och dels 1 Tacoma I-IANS FE DE R.A TED 
prutades. Men genom domen slapp samt sluthgen I Seattle. _ _ _ _ STO !Il E __ tC:!-

han betala rättegångsomkostna- * * * l ,.JOI-INSON'S ~ 
den. 

-)(· * * 
Avliden svensk pioniei·. Carl W. 

-./Otomof!mleOU11/entS!umslMkdin/Juviitqaml;f~ 
1114-16 So. K Street 

X-MAS SPECIALS 
Make our store your Vmas Headquarters 

Electric Xmas Wreath, 11 inches high with 5" eleetric cåndle 49c 

bästa rpis för sin vara. var vid sitt frånfälle 52 år gam-
.,. ·i<- .,, mal. Hans sörjes närmast av hu-

Hult, 80 år gammal, avled i fre
dags förra veckan i sitt hem vid 
Soth L street. Han var till yr
ket maskinist och hade under sin 
4 7-åriga vistelse i Tacoma tidtals 
anställning i olika fabriker. Han 
var mycket sällskaplig och språk
sam och omtalade ofta sina även
tyr som sjöman i unga år. Han 
var född i närheten av Stockholm 
och emigrerade vid 26 års ålder 
till Amerika. Efter 6 år i Min
neapolis kom han 1885 till Taco
ma. Hån efterleves av hstrun 
Kristina och sonen Clinton, 38 år 
gammal. Begravningen förrätta
des i tisdags från Lynns kapell. 

Toiletries, large assortment and naticmally advertised, each lOc 
25c Table 

För fadermord arresterades i 
lördags 25-årige Ed. Evans nära 
Auburn. Efter en pänningedis
pyt med sin 59-årige fader dödade 
han denne med ett revolverskott. 
Mordet förövades i fredags, och 
den unge mördaren tog sin till
flykt i en hölada, därifrån han 
först utdrevs följande dag av de- I I Many gifts suggestions on this table. You will be surprised what 

Snart stundar det mot jul och 
en förkänning av högtiden erbju
des landsmännen i form av en lut
fisk bankett som hålles i svenska 
lutherska kyrkan, 6th och I, fre
dag kväll den 9 dec. kl. 6:30. Vår 
meddelarinna gav sitt ord i pant 
på att det blir en fin och smaklig 
måltid till billigt pris. 

·Y.~ ·» * 
Efter två veckors Tacoma visit 

anträdde arkitekt och fru Andrew 
Sandegren i torsdags kväll återre
san med ett Milwaukee tåg. De 
fjorton dagarne hade under kärt 
umgänge med släkt och vänner 
gått fort undan, och de bortresan
de uttryckte sin tillfredsställelse 
och sitt tack för gästfritt och 
hjärtligt bemötande i flera av vå
ra svenska Tacoma hem. Mr. och 
Mrs. Sandegren uttalade förhopp
ningen om att under världsutstä.11-
ningen nästa sommar få. helsa och 
välkomna många Tacoma-vänner 
sitt Chicago hem. 

-)(· * * 

stru och tre barn, en broder i 
Portland, Ore., en broder i Min
neapolis, en broder och två syst
rar samt åldrig moder i Sverige. 

puty sheriffer med användande av ,. 25c will buy 
tårgas-bomber. Men's Unen Handkercbief.._ ........ ______ .............. -.. -.lOc - 15c - 25c 

~,.......... ........................................................................... ,,...,...,. ...... .....,....,. ........ .,..,,.,; 

-le· * .Y: 

Firman Craig l<~urniture Co., 
soni: nyligen inflyttat i större och 
rymligare lokal tvärs över gatan 

_från den förra adressen, har ett 
stort urval av moderna värmeap
parater, s. k. "circulators," och till 
varje kund som köper en dylik 
gives fritt en värdefull artikel 
.som är passaqde till julpresent. 
Se annonsen! 

,)(· ·}!· ·» 

Frälsningsarmen, 1114 So. 12th 
street. Nu på 11:\rdag kväll kl. 8 
hålles halleluja-möte. Nästa sön
dag söndagsskola kl. 10 f. m. och 
frälsningsmöte kl. 8 e. m. Lör
dagen den 10de dennes ha vi 
glädjen att få ibland oss missio
när och fru Westmo från Indien. 
Lokalinvigningen förliden lördag, 
söndag och måndag var i sanning 
storslagen. Vårt vackra tempel 
fylldes möte efter möte av en in
tresserad skara och glädjens och 
inspirationens vågor gingo höga. 
Härmed ett hjärtligt tack till var 

·X· ·Jf l<· 

Järnvägarnas oguldna skatter i 
staten Washington sedan år 1925 
uppgår till ungefär $16,000,000, 
vilken summa de äro skyldiga 29 
_av statens countier i olika belopp. 
De vägra att betala föregivande 
att de äro oskäligt högt taxerade. 
Northern Pacifie bolaget är taxe
rat till $112,000,000 och Chicago
Milwaukee till $36,500,000. Järn
vägarne insistera på 20 procents 
avdrag i taxering och skatter, vil
ket skulle nedbringa de senare till 
icke fullt $13,000,000. Under
handlingar om en kompromiss i 
den omtvistade frågan pågå nu 
mellan bolagen och county myn
digheterna. Om järnvägarnes pro

* * l<· 

Till dödsstraffet medelst häng~ 
ning dömdes i lördags den ökän
de Tacoma banditen Ted Bradley. 
omen skall gåi verkställighet den 
27 anuari i Walla Walla fängel
set. Bland hans långa förbrytel
se-rekord, blev han särskilt sak
fälld för mordet, som han begick 
sistlidne juni på den japanske di
versehandlanden George Ikado vid 
försöket att röva dennes butik. 

·N •1' * 
Sex 1mrsoner mördades i lördags 

av en vansinnig filipin, som be
väpnad och huggande omkring sig 
med ett 10 tum långt knivblad 
rusade omkring på Seattles gator 
en halv timmas tid, innan han ef
ter en hård dust med polisen blev 
övermannad och tagen i förvar. 
Införd i häktet försvann hans 
mordlystnad, och han föll på knä 
och började uppsända böner. Fy
ra av de mördade voro filipiner, 
och de båda vita männen var den 
ene 65-årige Frank Johnson, vil
ken efter namnet att döma torde 

position godtages, kommer deras varit svensk. 
- ~- - oguldna skattebelopp till Pierce * * * 

Washington Market conty att reduceras från $696,- ~ö~en ändar bröllopstripp. En 
J. A .. TOHNSON, Mgr. 706 till $401,463. 24-ang brud, Mrs. Joseph Bates 

Highest quality af Meats. - Frye's ·* * * från Portland, omkom i söndags 
Delicious Brand Hams and Bacon. Ol I Il N d · d f"" 1 ll · tt f 11 f å f'' t t 

, ......................... ~ .................... ...., .......... ....,~ .............. ..,_ 

VASAHOTEL 
TACOMAS SKANDINAVISKE 

HOT EL 
1330V:? Pacific Ave. 

SCANDINAVIAN MONEY 
We wlll deliver to any point in 
Norwawy 100 kr. for .. , ....... $17.25 
Sweden 100 kr. for ............ $18.15 
Den mark 100 kr. for .......... $17.35 

A dependccble nnd sat!sfnctory service 

F. C. HEWSON 
M:ain 5789 903 Pacific 

Amatörsångare och musikanter 
som önska, kunna beredas tillfälle 
att deltaga i vår radio timma. 

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

BLUE MOUSE 
Now Playing-

Joan C1:'awford and Walter Huston 
in 

"RAIN" 
-25c ANY DAY ANY TIME-

FOX RIALTO 

EN NY BOK 
just publiserad i Sverige, inne
hållande sex spännande allvars
noveller: 

"MED GUDS HJÄLP" 
verklighetsskildringar 
från Svensk-Amerika 

av 
JOSEPH. SWANSON, 

fi.nnes nu tillgänglig i alla väl
försedda skandinaviska boklå
dor eller från författarent di
rekt, 255 53rd St., Brooklyn, 
N. Y. Pris: häftad, 60c; in
bunden, 80c. Lämplig 

Som julgåva. 
-~~ 

Skandinaviska Sjundedagsadven
tistkyrkan, vid hörnet av 56te och 
Thompson ave. tillkännagiver ett 
intressant möte lördag afton kl. 8. 
Ämnet som behandlas blir "Är vin 
och öl lösningen vi behöva? Kan 
sådant föra tillbaka till välgång?" 
Söndags afton behandlas ämnet 
"Helgedomen och dess antityp 
samt helgedomens tjänst." Alexis 
.Johnson talar vid båda tillfällena. 
Landsmännen hälsas välkomna. 

SHIP us y,oUR VEAL yc rnfa • e stigan e ut or tv genom a a a r n ons re 
312 11 St.-Crystal Palace Market. I trappan i sitt hem vid East 35th i nionde våningen i Olympic hotell I Now playing: 

-........,........,...,....,...,..,,,....,..,.......,......,..,,...,.."""....,.! och A street råkade Mrs. Matilda i Seattle. Hon hade ett par dagar Irene Dunne and Ricardo Cortez 

s~. Louis · Anderson i måndags halka och fal- förut blivit gift med Mr. Bates, in 

i 
--- 1 la, därvid hon bröt höftbenet. och paret var ute på bröllopsresa 

Sliatteuppbörden i county kassö- COZY COFFEE SHOP I Hon blev genast förd till county till Vancouver, B. C. Mannen ha-
rens kontor under veckans tre för- 1408 So. K St. hospitalet där hon vårdas. de gått till sngs och låg och sov, 
sta dagar uppgick till den ansen- Lutfisk servems. - Beställnin- - Snickaren Thomas Nelson föll då den fatala händelsen inträffade, 
liga summan :v nå~ot över $,:500,- 5 gar på julbakning utföras. i tisdags under ta~spånsläggning ~ch vi~ste ingenting ~ärom'. förr- Sta~~ng Tuesday: 

* * "13 WOMEN" 

BROADWAY 
1306 COMMERCE ST. 

' Tacoma, Wash. 
~ -............ ~~ 

Gynna -våra 
AJ."l'NONSöRER ! 000. Det var sISta halften av arets t .... ...,~--~ från en byggnad vid South 17th an pohsen, som funmt kvmnans THE BIG BROADCAST" 

skatter på fastighetsegendom, som - -------- --- street och bröt ena armen och lik på gatan, underrättade honom il"'" _________ .._ ___ .,.,;.,.. _____________ _ 

nu äro förfallna till inbetalning. BJORKMAN & SON skulderbladet. N. fördes i ambu- om hustruns död. Den unga kvin- PETERSON BROS. GRAIN & FUEL CO. 
Bland de största beloppen märk- lansvagn till St. Josephs hospital. nan var. mycket populi;j.r i Port- 1002 South K Street MAin 0331 
tes $69,000 från Pacific Telephone 1016 So. n: St. B'way 2114 .. ·X· » ·:+ • • •• lands sällskapskrets~~· och. m~n- SPECIALPRIS PA KOL: 
& Telegraph Company, $67,000 H llt'd " 1 · tt En forlustelseplats vid mkors- nens sorg tycktes gransa till for- Depression L t $'4 50 . 2 f"" 
-f1•a" n "t Paul & T L b ava a 1 pa ager e .. t"ll p . t D f' k tv1'vlan ump, per on...... . ' ton or .................... $14.00 , -' ,., . _ acoma um er . _ . vagen i om e rnnce par . 0 o 

C $fö 000 f " P 
1 

~ il rikt urval av mhemska och 1 1. t . k t ·X· .x- ·x- cksa N. P. Lump och Utah Lump kol 
o., " ) ' Tan ngA. • mm 1 im Jorterade delikatessvaror wmmer tro igen a t mom or . n· ' · " "' •• - • --·· · ___, - • 

Power & Light Co., $15,000 från J 1 A t f'" l I upprättas av ett par Seattle män, I Med ett revolverskott ändade 11 v 
1 

Ha l-UHL mger av no ocn 1! oaer. 
Tacoma Smeltcr och $12,000 från K .

1 
gen :r O~r O'd som redan hava dylika rekrea- 33-årige Louis Lofgren i Seattle i I UPPLAG: So. 30th & Wilkeson. Tel. GArland 0095 

\Veyerhaeuser Timber Company. un w oc 1 e 1 tionsplatser i Portland och Seattle. söndags sitt liv. På grund av o-





Fredagen den 2 decembe~-, l,..9$2 PU(JET SOUND :rosrJ!!N 1 

--'------~------.--'----. -:---. ==. =-======-,,=-==. ~~ och. fäste sig mycket vid de yttre alla krafter. För .mig s~all barna.- beskr~:·lig.t lyckli~ i ~~n närvaran: I r~ ~: övertygels~ han ta,}ar, ~ch 
~~~~~l!i:~l$~~~~lll€.Jlli~~~l!!!~~1&1$(lfl~~~~ åthävorna. Jag tror, att han här- undervisningen bll en lJuv veder- de stallnmg. Val. borde hon da ~a a: ~ian .... ~lltld aktmn~svard 
1
1· I . I utinna.n gör orätt, t.y G~d .är vis- kvickelse efter arbetet. Jag skall och d .. å en t. y. s.t visk. n ... in .. g om det a~~n ~ sm for. v1ll.e ~e. Vad .v1 m:~ 

_ ,.
41 

serligen en straffande hämnare, på det hela känna mig lycklig och gängse ryktet, men hon låtsade s~ wr ~-t veta oc. som v1 .. allt1 ; ~ t ';J'C I.. h . ·· t"ll"k en mild och glad. ingenting märka. Sina dagar fram- hora hogakta hos mannen ar den I ~uar a 2Jl rnl\.rU ~;~ta:~e ~:de~, 1 s~m kärleksfullt . Gra~gv~~t h~de visserligen ännu levde ~on i :ysth~t m .. :d sina barn stora ffötjänsten.' att ha~ för när .• 
I !'P omfattar alla .sina barn. Hans några mvandmngar, men han hade och nagongang i sallskap med ~aranådte .lever som1dh~nhl~.rer. åJag 

·~~ r ·· tt l" r t h latt ej hjärta till att framställa dem Grangvists då hon alltid var ar mmstone a ng ort n got , !€~~ ~~!~f~ evange mm ar e JUV ig oc g · . . . .. . · · . • . · ' annat 
· - budskap, som jag anser att en emedan han icke ville stora de gla- spraksam, munter och glad. · . . . 

.. • . .. d f"' h . f "'k 1 s, r·· fj""t tt h. It . d. l""t Granqv1st kunde Icke neka till (Forts.) 

- Jag vet inte det ringaste, nä
<li' fröken, svarade. Granqvist. 

- Högst besynnerligt, fortsatte 
fröken. Jag hoppas likväl, att san
ningen snart skall komma i da
gen; "det' som höljes i snö, upp
går i tö," säger ett gammalt ord
språk. Emellertid vill jag be dig 
-och din hustru väl vårda den spä
da varelsen. Det är ett stOrt an
svar att uppfostra barn; men då 
man gör så gott man kan och 
förstår, kunna vi tryggt hoppas 
att Gud gör det övriga. När flic
kan blir litet större, skall jag 
hjälpa till mod hennes uppfostran, 
så vitt jag förmår. Barn ha i al
la tider varit min förtjusning. 

nom tillfälle att övertänka ett pas- prest ofta bor framhalla till trost a or oppmngar, som ro en 1y- a or o . e e ar, . a p o s- . . . . 
. och vederkvickelse för alla· t alla ste om sin älsklingsp!ans förverk- ligt ett och annat strömoln bör- det sista vits~~det. Ha~ had~ no-

sande svar. . ' Y . .. .. .. . . . . • h. ·t .11 t·· ga studerat Tornes enskilda liv nu _Förlåt nådi fröken 1 sade han behöva vi att dricka av denna sa- hgande. Han holl darfor med om Jade visa sig pa den i. ti s . am- .. . · . .. 
' . . · • 11 d f ··1 d h d b • r kl I d h" 1 T"' . for tiden och funmt, att han dar-Någon sådan tanke har aldrig liggörande källa. Jag gillar sale- da t ~a ro 'enk.lsda e:to~ d e la-. igefn ttra tetvna ds.k1mrr~e n.t .. m- utinnan var lika sträng mot sig 

kunnat uppspringa i min hJ"erna. des ike Törnes predikosätt, men a vannerna s 1 es a i en g a· ne or 01 a pre i a sm s ranga ... . 
. . • d . · ·· · • t · f'" 1 . t 1 d · ·· . . 11. .. · SJalv som mot andra. Grangv11'lt Jag gJorde det sista tillägget e- Gud bevare mig ifran att kalla aste smnesstammng, a mmstone or rns e se om over a a mamu- å t • 

1 
d d . .f .. k 

' · · · d f ··k b t ··ff d H k"" k · k , ft l . m s e sa e es me giva, att ro en medan J·ag nyss hörde att nådi' det skenheligt. Mannen kan JU i va ro en e ra a e. on s am- s or, som w. e vorn e er iam; . d k. 
1 

d .. . . 
' · · ·· . . d h I l'l · f . d · F""l 'd bl tt d h 1. I enna pun t ia e ratt, men 1 fröken intresserade· sig mycket för sitt mnersta vara overtygad om ta e oc og i rnom l orna agar, SiJ.nne. o J en ev, a e e i- .. .· t .

11 
d 

1 
. k h 

· k k f d t dl" f"" .. k d ovng gi a e 1an 1c e ennes det lilla barnet. Gud bevars för sanningen av sina lära, oh då till- och da hon tac samt tryc te llans gas sam un s un igen oro a eB tt d 
att hysa några andra tankar! hör det oss att respektera hans hand till farväl, skrattade hon och frökens elever minskades; ty Y ~nJ e. t tt l d"' f .. k .

11 ·· • . d t · k t r t · . f"' d ag ror a na i ro en v1 
F .. k f . b F t 1 övertygelse. Först då kunna vi hogt at det g~lna ryk~et. G ~ kgic f"~~.ludr ig vis CJ alån or. e försvara Törne, sade han med en 

ro en ann. sig e a en met fordra respekt tillbaka, ty det he- Under hemgaendet tankte ran- vac ta ora rarne att ta sma . . . . .. "t 
S t H o-J d dast de an .. . ... b d . . . 1. . viss irom i ro" en. v::re ·. on o or e en . n - ter: "Allt det I viljen människor- qvist for sig sJalv: arn un ervisas i re 1g10nen av en 
~arkmngen, att Gr~ngv1st skulle na skola göra eder, det gören J -- En ovanlig kvinna. Skada så stor synderska som Törne sagt - Förstå mig rätt, bästa Gran-
lagga bort ordet nad1g; en an- ock dem." att hon skulle råka ut för den ti- att Svarta Fröken var. Förgäves qvist; genmälde hon med allvar· 
märkning, .som hon säkerligen made olyckan. Bra likväl, att hui1 sökte Granqvif?t och fröken i:ijälv sam röst. Jag vill i allmänhet 
framställde för tjugonde gången. I .. - Nådi' .. fröken har. på det hela I tar saken så lätt; jag trodde hon att bibringa. de mE~n bättre över" 11eHre försvara än tadla, helst då 

_Jag kan inte och iag vill inte r:att:. genmalde Gra~gvis~. Jag ~-år skulle varit alldeles övergiven av tygelse. Förnuftets röst har. in-/ det gäller en så viktig sak, sonf 
heller förklarade Gr~nqvist. t)' hkval

0 
upplysa att J~g kann~r Tor- sorg och bedrövelse. Nog grämer gen verkan på dylika människor. en människas. religion. Allt skrym-

J.ag sk' all ldr· 1.. m e ' 0 ne fran gammalt; vi ha vant kam- det henne allt ändå, stackars m. a.·n- Snart hade Svarta fröken blott teri är avskyvärt, hos vem det _ a ig g om a v m na- ·a k d · h · h 
d"' f "'k ·· D t 1 rater vi a a emien oc Jag ar niska · det märkte jag tydligen ett 1 fyra elever kvar. Men även detta än må uppenbara sig, men all upp-

- Vi skola göra vårt bästa, nå- d
1 

ro en .ar. . .essu om iar or- tämligen reda på hans föregående par ~ånger då jag var nog dum ringa antal var för mycket i Tör- riktig övertygelse böra vi respek-
di' f .. k 1 l\li . och J·ag hålla av et hos mig blivit en vana, som 1 d . n ga' ng 

1 
.. f"" d' 

ro en. or · k 11 h 0 t tt b tr' evna • som Jag en anna , att alluderade på saken En nes tycke. Han kallade en vac- tera. Jag skal lasa upp or ig 
ungen som vore hon vårt eget Ja~äs u ~ ;. svard af .. ir agg;: skall omtala. Nu vill ajg endast annan gång skall jag ta~~ mig ker dag barnens fÖräldrar till sig ett yttrande i denna fråga av en 
barn. Nådi' fröken kan vara full- k 1 r .ga. a, sa e r~ en. k 

1 
säga, att min fulla övertygelse är bättre i akt ty inte vill jag på och förbjöd dem att låta barnen bland Tysklands störste teologer. 

komligt lugn i det avseendet. sto a _eJ t.~111stadii:iekra om den sfa en, den: Törne är en charlatan, som något sätt ~åra hennes finkäns- fortsätta i Svarta Frökens skola. Fröken läste: "Vördnad till-
. k • 1 •• G u an i sta et s utera en ram- . k ... 1 t 0 d I"" ·a han · H · k · 

1 
.. · · I · · l" · 

- Det är Jag oc sa, Kara ran· . t""ld· f å D r·· k t . ic e SJa v . ror pa en ar • lighet. Skamligt av Törne att så- on var ic e ren ar1g och vad som romme varJe re ig1on, som egnar 
I b ' d ·· s a a r gan. u or as ar mm f"' k H "ll d t väcka ·· ·· · · t 1 1 lt t"llb d · h qvist. Jag vet att . a a aren 1 h åd . t fl tt t"ll or unnar. an VI en as lunda brännmärka människan. - var.· annu varre: hon var en fallen empe oc 1 a aren 1 e Jan, oc 

· t · P an oc r er mig at Y a 1 d d"" · • t d k · •, l d d åt d Ald h li · t ' P' så goda mänmskor, at min upp- St kh 1 0 ... 1. t b"" G uppseen e; men angenom as a - Men vänta, min goda pastor! Jag vmna. . y na en ra e gas e. a 
.. fl"'d" N oc om. moJ ig , asta ran- k . h . k t o t inom . . d tå . d f' gf Id.i t 

maning var allde~es overh· o_ ig. b u gvist! Jag har en gång avslagit omhrr:_elrl t anJ my~ \t nd t .. skall en vacker dag läsa lagen för Föräldrarne lydde uppmaningen, Jorden ås fv1ld~e . f3:.nh a f? ro, 
är den likväl gJord oc Jag er · b b h . b sam a e · ag ru ar e var- dig, så att du blir riktigt varm om och vår fröken var för andra gän- me m ng a iga or opnpmgar, . . . å a·· l"" mm rors an ud, oc mitt eslut t f"" f t"d . . å a· ·h . di om urc:äkt för det Jag s ar ag- å d . t·· d" s a or ram 1 en. öronen Gömt är icke ofömt gen utan elever s som myn iga oc omyn ga 

: , • t st r fast. Un er mga oms ·an ig- · 0 • • • b k · f d A k 
ger m1g i .saker, som icke anga h . . . .. .. - V d h . du för skäl för ditt ·--- Det var ett hårt slag för hen- arn, om rmg samme a er. c • 

. . eter skulle Jag for narvarande a ar ' .. . ... . .. . kan väl det svagares joller vara 
mlg. vilJ·a flytta ifrån orten. Det vore påstående? frågade fröken. VIII. nes kanshga hJarta. Hon grat bit- . . .. . .. 

B h ··r · t . ådi' f .. ken Jag . • .. tert e f"'ld J. od t "lk t 1.. mmdre behagligt for Hans karlek, - e 0 .s m e., n ro · - riktigt att giva lastarenom rum - Hans föregående levnad, sva- Inom nagra dagar hade froken • m n a e e m e , VI e a- .. .. . . 
·· y,d"' f '"k ·· · k äl- · ' • . . . . k f" · d tå d an det starkares bon? VarJe re-kanner n.,, 1 ro ens :mannis 0 vilket jag icke har lust till NeJ rade Granqvist. ater ett halft tJog fhckor 1 srn saren an mna av ne ans en e . . .. . .. .. li . 

skande hjärta och hoppas att vi nu gäller det att fatta mod' . - Det är icke något säkert be- skola. Nu var det likväl inga så samtal, som hon några dagar se- hg10~ ar vo~dn:.~r~;r~, tyh re .. ~ro• 
förstå varandra fullkomligt. ·Utan:· att rodna kan jag s~ ~~~ vis invände fröken. Mannen kan kallade "bättre mans barn," utan nare hade med vännen Granqvist. nen ~r .en .vag t';l ~ h 0~ SJa0a~ - Din vänskap är också under som helst i ansiktet· utan fruktan ha' begått. en del fel i ungdomen, egentligen fattiga torpareungar, - Det gick som jag trodde, nå- n:s idnvdig~~ndg ~. evi~. 1e enh. d .c 

·· · d · h · ' · . · . .., ~ ··k d G · t d vorn a svar ar sJa va e mn-al.1. a omstand1gheter va Jag ar vill J·a.2" dii.rfö.,. era· framtiden till som han icke allenast nu og1Har, som voro både trasiga och osnyg- m rro en, sa e ranqvis me 0 - . d .
1 

t .. h n t"llbedJ"ande 
· · ·= --- • "' ~ r k" · ·· t t d t ""ens an ar nar a i att trygga mi~ vid-_. Ensam som mötes och kämpa mot tidens utan även djupt ångrar. Kanske ga. Med Bettys tillhjälp lagade van ig s. arpa 1 ros en, Y e syn- "' dk 

1
, .' "nf" den uppgåeil.-

jag är, skulle Jag fo.ga ~~nna ut- ström, viss att Gud skall kröna är det just av denna orsak, som fröken deras kläder, tvättade och tes . tydhgt på ~ans allvarsamma ~= so~:::us:; ;ör o~immelens ljun~ 
rätta.' men geno~ ~m !1Jalp hop- min kamp med framgång . . . han blivit en så sträng lagpre- putsade deras ansikten, så att de ansi~te, att han 1 dag. var en sn;-u- , gande moln. Det är hans offer 
pas Jag kunna bh ti~l n.agon n.!tt~ Skaffa mig blott några elever, och dikant. Vissa naturer övergå lätt blevo någorlunda mänskliga till ut- la forargad. ~e~ .. gick ~om J~g till den osynlige, store Anden. 
här i värl~~n. ~tå.llmngen ar '· allt skall gå bra. från den ena ytterligheten till den seendet. Det var en operation, !ro~d~.: Det. rehg10sa svari;ienet Denne store Ande den han dyrkar 
närvaran.de ogonbhck gansk.~ bryd- - Jag tror, att nådi' fröken tar andra. Vare sig med detta hur som till en början väckte litet ar I Jamnt tilltaga~de och a~tad- och tillbeder i stjärnor och blix
sam. Mm skola har upphort och vatten över huvudet. Hon har här som helst. Framtiden komn\er nog motsträvighet hos de små; men komn:cr mycken ~orargelse m~~ tar i åskans toner i varje träd 

· ·· ·· rr· k d åtminstone för h ·· f ··k ·· 1. d 1 1.. h d samhallet .De hehgas samfund ar ' ' mm ara ar ac a intet annat än förargelse att vän- att visa vad andas barn an ar. ro ens van iga or oc i atta an. . . ". . . eller i sJ"älvskapade bilder är Gud 
t . l L.. k n det dock icke .. · · . b d 11 1 · d å d en nktig Jesmterklubb som stiftar ' ' en ia. ange a ta. Alltsedan Törnes hitkomst äro Något sardeles ont tror Jag eJ att esegra e a a im er, s att e . .. ' är världens älskande Allfader är 

d ·· · f"" ·· ·ngens lJ
0

US upp- .. .. 0 h"" 1 1. .11 . . k d . oemghet mellan akta makar och ' roJa, orran sanm en del människor alldeles förryck- hans !ara kan utova pa sam al-1 s ut igen v1 igt under asta e sig k k f .
1
. 

1
. . d . din Gud Och den Allvetande äl-

å . t G d kan äl låta den o- · .. .. · t . " · h 1 d s a ar am1 Je ivet i ess mnersta · 
g r, Y u . v ta. Läseriet, eller rättare sagt, det let. Det ar for mycket fanatism ren vagnmgsprocessen oc tac rn e f . H t r·· d.. . skar detta omyndiga barns joller 
k ld"ga lida till en tid men fram- . . .. .. . . .. . . . 1 1 h åd t å k"" t S d d tt ognmgar. us run or omer sm s Y i • rehg10sa svarmenet och fanatis- och svarmen l det 1e a, oc s . an P ope · e an e a var un- d . d . och _ hör det gerna." 

d l kommer han noa med upp- . . t"d d 1 .. k t b"" . d h tt r·· h"" man, fa ren sm son, enne sm sy- .. e es 0 
• men gripa allt mer omkring sig. lägger sig nog med 1 en. ans o a , Or]a e on a or o- D .. b .. _Vad säger du om denna lara, 

••tt 1 Medan J·ag väntar på · . • di' f ··k d d. h t f tt ster o. s. v. et ar ett edrov-ra e se. . De heligas samfund förökas dagli- - Give Gud, att na ro en ra em, a on genas ann, a 1. t 
1
. tt f"" . t k bästa Granqvist? frögade fröken. 

denna, vill jag icke förnöta min gen, och dess ledamöter äro i mitt hade rätt; jag fruktar likväl det deras kunskapsmått var högst in- ·ilgtl" iv, ~. o;virrt~ll aos, _som -Den är alldeles som jag själv 
-" ed tt sucka o"h klao-a Jag .

1 

1 ·· kt D fl t 1 d . h .t s u igen overgar 1 vansmne. . uag m a ~ .. "' · .. tycke minst halvgalna. De ha åt- värsta. s rran · e es a rn. e eJ unm 0 h h t till llt d tt .. tänker, försäkrade han. 
vill vara verksam och tanker for minstone en ganska krass kristen- i - Vi skola icke se saken allt längre än till stavning i abc-boken; T~ up: ov~ h r a b e a ar ......:*'Jag gillar den likväl icke all
det ändamålet att börja en ny dom· ty de se i Gud en förfärlig 

1 

för mörkt bästa Granqvist, utan blott ett par kunde läsa någorlun- . orn.e,d en sk elnl be i~ek ovehn,tsokm deles obetingat fortsatte fröken. 
·· · f · · ' . ' . .. Jag i ag s a eso a oc Ta - ' .skola. Jag har namhgen attat buse, som de endast väga tillbedja göra i vår mån allt vad vi kunna da rent i katekesen. Upptackten t d rd h . . Jag tycker, att han fäster alltför 

å k k .. 1 k för barnaunder- .. .. · k ·· d 1 t'llf d t"IJ d era me o oc mga visor . . . . . .. . s myc en ar e med hangande huvud och kramp- for att åstadkomma en sannt var ic e sar e es i re ss a an e, Nåd"' f .. k k. 11 t tt . mycken vikt vid garmngarne. 
• • o- · tt J. nödvändigt vill . f .. k . t .. t d . H 1 ro en s a ve a, a Jag . .. t v1smnl;")en, a ag · aktiga åtbörder. Törne är deras kristlig uppfostran bland folket. men ro en miss Tos a e eJ. on k"" .. I U 

1 
Tron bör naturligtvis stå l fors a 

f t ••tt • de ägen emedan . . .. r·· . tt ••ttl" . tt d . 1·· anner vem mannen .ar. psa a . ···1ft or sa a pa n v • frälsare. Honom upphöja de till Grangvist har ett rikt falt or sm var ou ro ig i a un erv1sa, a- h d "Id t t d rummet, ty det faller av sig SJa , 
· t • · ra skapad till barn- . . . . · · h f"" M d d f" var an en av e v1 as e s u en- . .. f .. 

1
. Jag ror mig va skyarne och tro allt vad han sä- verksamhet I denna nktmng mom ra oc ormana. e en ma t H . d t d h att om Jag har en ratt tro, o Ja 

lärarinna. Men för att hålla sko- ger Och som hans lära huvud- sin skola ty barnahjärtat är en takt, som är kvinnan med1'.ödd, herna. kans gåo a .. ut se~n de ohc de goda gärningarne av sig själ-
h .. 1 Att fä ä · ' . . ans vac ra s ngros gJor e o-la, be oves e ever. . · n gra sakligen är följande: "Döda för- tacksam åker att beså. Mänga visste hon att behandla sma ele- .. dd . ll .. 

11 
k va.'' 

av de så kallade bättre barnen, är nuftet, tro blint och lämna allt frön kunna väl blåsa bort och ver så, att hon inom kort vann bnåodm gb~rtnta se h i .. a a sa Hs alpt, _Rätt anmärkt, svarade Gran-
f .. t·11f·· 11 t . k .. t tt försök<> . d d I d k . k.. 1 k h e a re oc samre. e s b"" 
or 1 a e ic. e. var a "· världsligt å sido" så ställa de förstörs av de mänskliga passio- eras o e a e a tnmg, ar e oc d ld h . d k bl · d d t n gvist. Tron och gerningarne ora 

J · a··rf·· t·· kt tt anmoda ' f'" t d B 1 .. d båd va es an oc an e se are . . . . 
ag .. nar ~ or -~~ a . . - sitt !.everne därefter. ~Ha, son:, ic- ~ernas storma~'. men .. m~nga slå .or roen e:. . arnen ar e .. e slaget, där han utmärkte sig för följas_ åt och 1:':pplösa sig 1 varan-
n~g, a ~att1ga forald~ar att hi~ ke aro efter deras smne, doma aven rot och bara en har hg frukt. fort och val, och vad som var an- 1 1 1 0 

h tt i fl ra avse- dra liksom sno och vatten.. Men 
.. d b d J' tan na . .. k .. a· . d "k . r· spe ' rumme c e e d h san a s1~a . arn, ~m ag u . : de utan appell till det eviga mörk- Jag vet intet härligare kall på JOr- nu mar var igare: e n t1gt ang- enden lättsinnigt leverne. 1 en he- Törne förklarar, att en, som . ar 
go~ ersattn1ng vill und~r~1s~ I ret, under det de själva förklara den än barnaundervisninge~, o~h tade efter at~ komma i skolan; derlig, 111indre bemedlad borgare- tron, kan göra hur illa han. vill; 
knstendom och vad .. som I ovn~t sig för helgon. Vackra helgon, det är just därför, som Jag vlll ty Svarta Froken, som hon all- familj. difr han bodde, förförde han påstår till och med, att mgen 
kan vara av nyt~~ for _dem att la- minsann! Inom de heligas sam- fortsätta min skola, bara jag kan månt kallades - en benämning, han e~da dottern vilken han se- människa kan bli salig, som icke 
!"~ ••••. Vad sager. d.~ .. om lllltt fund läses och sjunges en tim- få några elever. . som hon även em~ttog utan före- dan lämnade ät ~itt öde. Genom först begått någon stor synd, eme
forslag, basta Grangv1st. me, sedan förtalar min sin nästa - Den saken skall snart bh hul- b~åelse var for dem en gu- ett sådant levnadssätt försumma- dan hon icke annars kan komma 

.---:- Ja~ säger, att ~~anen hedrar i två. Det hela är ett skvaller- pen, försäkrade Granqvist. Jag domlighet, som de icke nog kun- de han studierna och var i all- till riktig ånger och ruelse över 
nad1' frokens go~a hJarta, men d~- kollegium, som kan åstadkomma har i skolan några små flickor, de prisa och beundra. Något gu- mänhet illa ansedd av kamraterna. sina missgärningar. Skulle en så
gfff i~:te i verkl:~het:n. Det ba- mycket ont inom samhället, om ic- som jag skall sända hit i morgon. domligt avspeglade sig också i he- Man gav honom alldeles förlorad, dan lära tillämpas i verkligheten, 
sta fro~en kan gora, .ar ~tt genas~ ke Herran sätter en damm för de- Det blir en lättn.ad för mig; men la h~nnes vä.sende. Som en fridens då bladet plötsligt vände sig. På så vore det nödvändigt, att a.~la 
packa m och ri:~a till sm b~or l ras åtgöranden . . . Med en sådan jag avr?~ier likafullt från företa- prästinna satt hon bland barnen grund av sin sängförmåga blev människor först blevo stora for
Stockholm. Har har hon mgen omgivning kan inte nådi' fröken ""et. Nådi fröken skall veta, att o.ch talade var1lla ord om honom, han närmare lierad med några brytare innan de kunde hoppas att 
glädje att vänta .. Vad ~arnet be- trivas i längden. Av denna orsak ~on endast får otack till lön för som är uppståndelsen och livet. unga adelsmän, bland vilka greve ernå den eviga saligheten. Det 
träffar, . kan nåd1' froken vara är det, . som jag råder till flytt- sin möda, ty föräldrarne förstå ej Hon förklarade i enkla ord hans' Adelborg var den mest framstå- skulle under sådana förhållanden 
fullkomligt luf!n. .. ning. att uppskatta det ädla i frökens gudomliga l!ändni!lg, hans lära och ende. Den ·· unge greven tyckte, bli en rätt hygglig sammanlevnad 

Vad hör Jag! utropade froken - Du målar i alltför mörka fär- handlingssätt. Det är också en an- leverne här på jorden, hans li- att. Törne var en lustig ture, var- här på jorden. Och sådant b1yges 
oc~ blev .. vit i ansiktet ~?m ny- ger, bästa Grangvist! Jag är långt nan omständighet, som jag beder d~nde och död på korset, hans o- för han gav honom löfte om Råby ej en kristen präst att förkunna! 
fa~len .. sno. J~g tror, att aven du 'ifrån att gilla deras religiösa å-. nådi' fröken taga i övervägande, utsägliga kärlek och förbarmande pastorat, till vilket han såsom Vore det hans övertyge~.se,. skul.~e 
misstänker mig. Kan det vara sikter, men jag vill ej därför ut- De omtalade barnens föräldrar äro mot alla, som vandra på den väg ägare av Lindesberg hade jus pa- jag intet säga, men nu ar Jag sa-
möjligt? tala min förkastelsedom. Jag skul- fattiga stackare allesamman, som han oss i sitt testamente föreskri- tronatus. Törne började nu läsa ker på, att han är en skrymtare, 

Nu blev det ?ranqvists tur a:t le då. göra mig saker till samma ej kunna betala något för un.der- vit haver . . . Det talet var ett med kraft, och som han är begå- en ulv i fårakläder, s?m :~dast 
blekna. Han markte att han fallit brott varför du beskyller dem och visningen, och om jag icke miss- ljuvligt evangelium för de ungas vad med ett ganska gott··· huvud, predikar dylik gallematias for att 
ur rolen, och kom sig ~ärf~r icke dett; vore ingalunda rätt, ty' Gud tar mig, så behöver · nadi'· frökeu sinnen. I kyrkan hade de ofta tog han snart de erforderliga· exa- väcka uppseende. Jag skall där
att svara genast. Lyckligtvis eller är i sådana fall den ende doma- även tänka på sin utkomst. hört Törne med. dundrande röst mina. Greven höll sitt löfte och för avslöja honom genom att an
.olyckligtvis märkte icke fröken ren. Må vi lämna det avgörande - Vad det första vidkommer förkunna, att Gud är en för- sålunda blev Törne vår kyrkoher- klaga honom inför konsistorium. 
hans förlägenhet, ty Betty slog å- utslaget åt honom och endast se bästa Grangvist, svarade fröke~ skräcklig tyrann; en riktig buse, de . . . Detta är i korthet man- - Inte så, inte så, bästa. Gran· 
nyo sönder ett par tekoppar. till att vi .själva äro stadda på en så tror jag ej mänskligheten va- den de hade stora skäl att fruk- nens biografi . . . Nu vill en så- qvist! sade fröken i milt förebrå-

- Hur är det fatt, kära Betty? !'ätt väg. ra så otacksam, som man i all- ta och rädas för. Nu fingo de dan uppträda som helgon och för- ende ton. Hörde du ick~ nyss, -~tt 
.sade fröken i en något förebrående - Det är också min mening, in- mänhet förebrår den. I övrigt höra, att han är en mild och kär- döma alla andra, då han själv är vi böra vörda alla relig10nsbekan
ton. Jag tror du slår sönder he- föll Granqvist. Jag vill inte för- skall människan göra det goda för leksrik fader, vilket mera överens- den störste syndaren. Sådant är nare då de tillbedja allas vår Fa
la vår kaffes:rvis.; det var något döma någon, men jag vill ej heller själva sakens skull och icke för stämde med deras egna aningar, i högsta grad oförskämt, vilket der. Törne • och v~ hava samma 
alldeles ovanligt. .. • att andra skola fördöma mig. De att bli betackad. Jag fordrar in- varför de också började älska och jag också denna dag skall säga Gud, fast .:Vara ä~1kter. om h~ns 

Betty bad om forlatelse och må gärna dyrka Gud efter sin gen annan belöning för mitt rin- tillbedja Honom i anda och san- honom. lära och vasende aro na_got ollka. 
plockade upp bitarne, varefter hon uppfattning, blott de lämna samma ga besvär än den ljuva tillfreas- ning. - Det hoppas jag, att du vid Båda kunna dock leda till samma 
vände sig bo~t, röd som en pion.. rättighet åt andra. Jag skall icke ställelse, som medvetandet. av. upp- ·Lärarinnans milda röst och närmare betänkande icke skall gö- mål, ty i ~en himm:lske Fad;r~ 

Varken frbken eller Granqvist störa dem i deras förehavanden fylda plikter alltid skänker. Och själfulla utseende bidrogo säkert ra bästa Granqvist! invände frö- hus äro manga bomngar'. Ma vi 
fäste för tillfället någon vidare ehuru jag aldrig kan hysa någo~ som det nu är människans . plikt myclret till det gynsamma in- ke~, ty du skulle därigenom en- därför leva fredli~t _tillsa:nma~s 
uppmärksamhet vid Betty. Det var aktning för deras lära, emedan den att vara verksam i allt, som är tryck, som hennes föredrag alltid dast väcka split och förargelse. och arbeta _va~. pa ~itt .h~ll for 
först n.ågra år senare, som båda vilar på skenhelighetens o-rund och nyttigt och Gudi behagligt, ·.så vill läm.näde efter ... si·g· i barnen···s hjär-
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Jag anser det icke heller rättvist, Guds rikes bllvaxt har pa Jorden. 
e_rinrade sig det sön~eslagna pors- är falsk från början till slut. jag med glatt hjärta bli en ringa tan, ty hon var i sådana ögon- så länge vi icke veta om Törne är 1:ämnden .~ör~r. ~!lenast Honom 
lmet, emedan de då fmgo veta rät- - Tala iclrn så, bästa Gran- lärarinna för de fattiga barnen, blick verkligen hänförande. Det I en charlatan eller ej. Hans före- till, som r~ttv:st do::ier. . . 
:~ ~rsaken till. Bettys ovårdsar~ma qvist, sade fröken. Du säger, att Det skall skänka mig en outsä.g.:ig bl~~a välbildade ansiktet fick .. :n gäend~ levnad vittnar visserlig~n . Jag vill icke_.11.'.l'~~d,_ Jagr:~: 
sate att umgas med den brll.ck- du ej vill fördöma, och likväl e·ör fröifl. - V~i! n:iin l!tkon:1st betraf- skar purpurrodnad, d.0 st01·a li!Ol'K emot nonom, men denna kan, sa- endast rattvis~.' rorkla acte .. k 

var:::.:::. Cra:ugvi;;;t iäukLe i en I du det i varje ord. Även jag tyc- far: så har jag visst ej mycket blå ögonen glänste av en himmelsk som jag redan en gång förut an- gvist. Får . Torne .. utan anmar .
framtid med grämelse på denna ker att Törnes lära är nåaot in- att leva aY men jag behöver ock- glans, och hennes melodiska stäm- märkt, just vara rosaken till hans ning .driva sitt omv~~delse~erk, sa 
stund, men nu gladde han sig åt skränkt och ensidig, emed:n han så bra lite~. Det skall nog räcka ma klingade likt en ljuv harpoton. närvarande sjnnesstämning. Under förvirrar han hela forsamlmgen. 
händelsen, ty den hade lämnat ho- städse predikar lagens förbannelse till. Betty och jag skola sy av Vår fröken kände sig också o- sådana omständigheter kan det va- (Forts.) 




