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DR. QUEVU HEDRAD AV'HOOVER ANGRIPEN OCH GUVo PINGHOT FÖRORDAR HöGRE SKATTER PA. DEMOKRATERNA STAR- jDEN SVENSKE 'VÄDER-
KOLLEGER , FÖRSVARAD DEN RIKA KLASSEN · · TA KAMPANJ FOND I GUDEN' Till AMERIKA 

V.d d b tt . t· d .. d Guvernör Pinchot i Pennsylva- ligt och andligt nerbrutna, emedan 
I en e a 1 is ags roran e . ... . . . . .. . 

krigsskuld-moratoriet blev presi- m~, ~J~1Iv1 . e:: avh .. 1Penh~.sylvamas d.e ickf-e ~a1 ~a ~:okv1s10:.i for sig ?,ch· 
·ct t H " d t h""ft· · t mangnn 10narer, o I arom da- sma am1 Jer, ic e klader att bara en oover pa e a igas e an- .. . .. . · . . .. 

. . k R t t .~en ett markhgt anforande. inför och icke arbete att utratta. gnpen l ongressen. epresen an · . 
M F dd f " p 1 . League of Women Voters i Wash- "I dessas namn fordrar Jag att 

c a en . ran ennsy vama an- .. .. . . . 
klagade Hoover för att hava "sålt mgton, D. C. Han fordö:Ude ~oo- skatterna på dem ~ den .. ~ögre m-

t ,, t"ll T kl d f". b t•t . ver-Mellon planen att mskranka komst-kolumnen, bliva hoJda. Och 

För presidentvalet startar demo
kratiska exekutiva national komi
ten torsdagen denna vecka en 
kampanj för insamling av en fond 
·på $1,500,000. En serie av "vic
·tory-drives" kommer samtidigt att 
hållas överallt i landets större u l ys an , or ru I sin .. dh ... 1 k h . · d f · ... . . . . no Ja psver sam et till barmhär- i essas namn ordrar Jag en gra-

ambetsed och gJort sig skyldig till t· h t k 11 kt 1 1 k d 11 r h ... d k städer. Komite-presidenten John 
att ställas inför riksrätt. Det 1~,Ve s .0 e 

1
:r oci.do ala fonder. due t or OJk arvss att. Jag fo.~- Fahey säger att demokraterna äro 

. . .. .. arJe ny igen v1 tagen ekono- rar att s atteundantagen for . . . 
bittra angreppet vackte den stor- misk åtgärd ,, · sade Mr p· h t dem som äro i den lägre inkomst- beslutna att .vmna 1 president-

" . I f ' . inc 0 ' ' . •• 0 h tt t "k 
sta uppstandelse 1 Huset:. oc 1 le- "har varit riktad mot säkerb.ål- I koluii:lnen, förbli orörda. Att brå- kampan?.en nasta ar oc . a u. si_ -
ra .~epresentanter upptradde och I landet av pänningarne i händerna ka med undantagen till förfång för tern~ for. en. demokratisk trrnmf 
begarde att McFadden skulle rå ett otroli.P-t litet antal t - ·de mindre bemedlade skulle vara aldng vant lJusare. 

Doktor Christen Quevli 

f I.. b . ° C d' h ,, av o ro 
ram ag~a evis pa. sann ar ig e- ligt rika män. Och då den en- liktydigt med olycka, med fortsatt 

ten av sma bes.kyllnmgar, som an- sidiga propositionen gick i kras. depression. Jag talar såsom i det- i 

ty~de. att. pre~~den~.en skulle vara såsom den var dömd att göra, så ta avseende personligen mycket 
ovardrg sitt hoga ambete. finna vi samma själviska intressen berörd medborgare, ty jag· är en 

Kongressmannen O'Connor från dikterande politiken i depressions- av dem som befinna sig i den 
New York uppträdde till IJresiden- tiden. Fortfarande försökes att högsta inkomst-kolumnen. När ti-

En av våra mest aktade pionie- tens försvar. Han förklarade det hemlighålla det ved:iiga läget. at: den kommer, skall en ansenlig del 
rer i stadens läkarekår Dr. Chri- ivara falskt och osannt att presi- nedtysta fakta, och de maktha- av min rikedom tillfalla regerin
sten Quevli hedrades på ett syn- denten underhandlat direkt eller vandes vägran att vidtaga något gen. 
nerligt sätt av sina kolleger i Iör- hemligen med tyska eller andra fi- som kunde vara till skada för de "Lokalt nödhjälpsverk betyder 
dags på 43-års dagen av sin pro- nansiella intressen. stora pänninge-intressena. Det är att fattigmannen skall betala. Det 
fessionella, människovänliga och . . 

1 
r k detta som föranlett fasthållandet t.fänar till att försvaga den na-

samhällsgagneliga verksamhet i b Mmdre dsenf~~tIO~elkt " .. mtt.ent . 1
, a vid ideen om nödhjälp och under- tionella korisumptions- och köpe-

T E dl . . ld å etecknan e or tan eua e I se- t'"d t 1 t d I k I k ft D t .. 'llf d' 1 acoma. n pry ig, i gu p D .d R d s o u es u an e genom o a t ra en. e ar en .i un ig oc 1 

t d . k "f naten var senator avi ee s t 1 ·· t" h t 1 " d d k ft" 1 tt k t h"'ll pergamen gravera nnnness n t :. . . . t d Jarm rnr ig e sver r, pa et e sto- ra ig p an a as a sam a s-
.. .. d . lit d d Cl upptradande I oppos1t10n mo a - f"" .. h t " bl" b"" d f " d "k t"ll d .. oversan es spec1e me r. iar- . . . f"' 

1 
. ra ormogen e erna ma .1 spa- or an ran en n es i e nnn-

. . mm1strat10nens ors ag om revi- d . les Hunter till Dr. Quevl!, som nu . . k Id 
1 

t _ 'k 
1 

ra e. Vad som ligger bakom den dre bemedlades skuldror, en plan 
för sin helsas ski!lll tillbringar vin- swn av kn:ss hu -p~ { e~. ~1 a e~ energiska oppositionen mot nöd- i som i hög grad medverkat till de
tern i södra California. Minnes- des uttala .e. an sig s adrp 1:1° hjälp från den federala regerin- I pressionen. Som ett skrämskott 
k "ft tt k . d 1 alla propositioner om re ucermg 'd .. f kt t b 1 t h" .1 d t . tt s n en u ryc er i varllfa or a ag .. f d . gens s1 a ar ru ::en a t es rntt- mo ogre r1 rn oms axenng u . a-
tt t k t ·11 Q 1· f". h k av Forenta Staternas or rmgar . f.. d 1·kt .. d "I k Il " 1 • . h" Il f kt tt d e ac 1 uev i or ans an- " .. 

1
d .. t" rnng or y i an ama s u e pa- ·as pa vissa a ru an a e 

. 1 .. d k 11 fran dess femton ga enarsna 10- '"" d k t d .k d t .1 1 d t 1 d t gema a umgange me o egerna, . mggas en oncen rera e r1 e o- s ormn {a mn e u arma an e 
samt lovord och erkännande av ner 1 Europa. men, fruktan för att det hävdvun- "'f'nom kapital-placering i utlandet. 

ÖVERGER BRUDEN FöR 
KUNGLIGHET 

Prins Nicholas av Rumänien, 
som för ett par veckor sedan väck
te uppseende genom att gifta sig 
med· en ofrälse dam, har redan 
ångrat sig. Då han gifte sig mot 
sin broder, kung Carols vilja blev 
han följaktligen berövad sin kung
·uga värdighet. Men i måndags 
tillkännagav han att han ångrade 
sig, fick äktenskapet upplöst och 
återinsattes i sitt furstliga stånd. 
Han lät dock den avskedade b~u-
den, som beskrives som en av lan
dets skönaste kvinnor, behålla den 
ståtliga villa, som han skänkt 
henne i hemgift. 

hans personliga egenskaper och Skattkammare sekreterare Og- na systemet att skydda stora för- 1Men det är ingen fara å färde. Propositionen om ett referendum 
professionella duglighet. Minnes- den Mills förklarade att presiden- mögenheter på bekostnad av de Det finnes under nuvarande eko- i förbudsfrågan har antagits av 
skriften var undertecknad först ten genom sitt proponerade mora- små, skulle avdankas och slopas. nomiska förhållanden ing-et land i finska riksdagen. Regeringen 
och. främst av Samuel M. Jackson, torium räddat Tyskland från eko-, Denna slentrian har fortgått länge världen,. där rikedomen är så sä-

1 

har begärt diktatorisk myndigh~t 
president för Tacoma General Hos- nomisk ruin och avvänt en hotande: noc. Vi måste sm:i nation, hjälpa kert tryggad som i Förenta St'.l- för lösande av landets ekononn-
pital och därefter av hela raden financiell världskatastrof. ! 1Tem av vårt folk com ära kropps- terna." . ska och finansiella problem. 
Tacoma doktorer. I 
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års ålder med sina föräldrar, som 
slogo sig ner i Minnesota. 

Efter att ·hava genomgått St. 
Olafs College studerade han medi
cin vid statsuniversitetet, från vil
ket han graduerade som medicine 
doktor 1886. Därefter for han ut
rikes och tog en post-graduate 
kurs i England och Norge. Åter
kommen till Amerika slog han sig 
ner i Tacoma 1888 och började 
sin professionella karrier härstä
des. Han har sedan dess gjort 
tre besök i Europa nämligen 1892, 
1897 och 1909, därunder han stu
derade vid universiteten i London 
och Wien. Han har hedrats med 
flera viktiga förtroendeuppdrag så
som vice president för National 
Anti-Tuberculosis Association, och 
president i Washington State 
Medical Association samt i åtskil
liga terminer stadsläkare i Taco
ma. Han är f. n. i sin praktik 
associerad med sonen Dr. Christen 
Quevli Jr. 

TRE RYMDA FANGAR DöDADE 

Sju fångar lyckades i fredags 
rymma från det federala fängelset 
i Leavenworth, sedan de slagit 
kommendanten sanslös. Tre döda
des under rymningsförsöket . 
............................................................................................. 

Chicago, Ill., Dec. 8, 1931 

Radio Station KVI 
Tacoma, Wash. 

Dear Sirs: 

I tuned in your station 12:00 
P.M. our time and the only 
thing that I could hear was 
Scandinavian music and sing
ing and it kept up so long that 
I began to think that I had got 
some country over across the 
water. I heard you announce 
the station twice. 

This program was heard at 
12:00 P. M. Thursday Dec. 3. 

I am enclosing ten cents for 
your station stamp so if I am 
right please send it and if not 
you may return my dime, and 
thanking you for your trouble 
i beg w remii.in, 

Sincerely, 

R. J. RAY 'I 
I 
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Byrådirektör Sandström skall fort
sätta sina epokgörande studier 

av golvströmmen i samarbete 
med amerikanska kollegor 

(.För PUGET SOUND POST.EN frän 
.S. A. N~. Stockholm) 

Den svenska Nobilexpeditionens 

'vädergud', meteorologen och golv

strömsspecialisten, J. W. Sand
ström, torde inom kort komma att 
resa över till Förenta staterna för 

att i samarbete med amerikanska 
kollegor fortsätta sina golvströms
undersökningar. 

Genom mångåriga studier har 
Sandström ådagalagt Golvström
mens inverkan på nordvästra Eu
ropas och framför allt Sverges och 
Norges klimat. Desse undersök
ningar ha gjort de~ möjligt att 
nära tre år i förväg förutsäga 
väder leksförhållanden. 

När byrådirektör Sandström so
maren 1928 genom Svensk-Ameri
kanska Nyhetsbyrån erhöll under
rättelse om att en avsevärd tem
peraturstegring i Golvströmmen 
konstaterats u t a n f ö r Amerikas 
kust, kunde han förutsäga att elen 
följande vintern skulle bli kall i 
Skandinavien, vilket också blev· 
fallet. Vid vinterns början hade 
nämligen värmeböljan i Golvström
men hunnit till Islands sydkust 
och orsakade där ett meteorolo
giskt lågtrycksområde, vilket åt
följdes av ett högtryckscentrum 
över Ryssland, varifrån kall luft 
strömmade in över Skandinavien. 

Sommaren 1929 hade värmeböl
jan och det medföljande lågtryc
ket nått ännu längre norrut med 
påföljd att sydliga vindar från 
Spanien och Azorerna gjorde den 
följande vintern nästan snöfri i 
Sverge. - Sommaren 1930 hade 
värmeböljan nått polarhavet väs
ter om Spetsbergen, vilket med
förde den kraftiga isavsmältning 
som möjliggjorde upptäckten av 
Andreeexpeditionens under årtion
den istäckta kvarlevor på Vitön. 
Det med. det varma vattnen allt
mer mot nordost flyttande . låg
t;ryckscentrumet drog under hös
ten in varma sydvästliga vindar 
över Skandinavien, vilka dock se
dermera följdes av kalla nordväst
liga luftsrömmar från det istäckta 
Grönland. Följden blev att våren 
och sommaren 1931 blevo ovanligt 
kalla i Sverge. 

De senaste underrättelserna från 
Amerika ge vid handen att en ny 
värmebölja befinner sig utanför 
atlantkusten på väg mot nordost 
med Golvströmmen. Ehuru hösten 
hittills, frånsett en kortvarig köld:. 
knäpp, varit ovanligt mild och 
varm - is och snö förekomma än
nu endast i de nordligaste fjäll
trakterna - har Sverge enligt 
Sandströms beräkningar att motse 
en ganska sträng vinter. 

• Stockton, Calif. Dec. 17, 1931." 

Puget Sound Publishing Co. 
Tacoma, Washington. 

Dear Sirs: 
For the past few weeks, our 

family has been listening with 
great delight to the Swedish
N orwegian Programs which are 
broadcast from K V I every 
Thusrday evening •• 
_ .. __ Il you could know the diffi
culty we experience getting sta
tion KVI, you would lmow bow 
much we · appreciate every 
crumb of the broadcast. 

My parents were both horn 
in Sweden; so, " of course, this 
is a treat for them.__ Howeve1-, 
all my life I have been in con
tact with the Swedish folk of 
our town, few as they ate, and 
I, too, enjoy the programs tre
mendously. 
Please know, this letter would 

havA been written. as · a token 
of appreciation, wheteher or not 
you had asked for these ex
pressions. 

Very sincerely yours, 
ELSIE NYBERG . .I Annie Wright Seminary, Taconia. Träsnitt av Olof Sunde. 1~___........ 





SVERIGE-NYHETER 
KRONOBERGS LÄN 

Pastor Gustaf Danielson, som 
för en tid sedan efter prästerlig 
tjänstgöring i Växsjö stift över
gick till pingströrelsen och lät dö
pa om sig, samt till följd därav 
erhöll begärt utträde ur svenska 
kyrkan, har icke funnit sig tillrät
ta inom pingströrelsen. Han blev 
genast erbjuden aktiv tjänst med 
hög lön inom densamma, men 'har 
inte accepterat, och i dagarna har 
han till Växsjö domkapitel ingivit 
en hemställan om att få bli åter
insatt i prästämbetet. 

Till SVERIGE 
via Oslo och Köpenhamn 

N cdsatta Rundresebiljettpri
ser i Cabin, Turist, och 
Tredje Klass. 

Seglingar från New Yorlr 
United States .............. Dec. 29 
United States .............. Jan. 30 
Freclerik VHL ............ Feb. 13 

Lokalagenter i alla städer 

SCANDINAVIAN
AMERICAN LINE 

218 Joseph Vance Bldg., Seattle 
,Martin Carlson 

1125 Tacoma Ave. Tacoma, Wash. 

PUGET SOUN'D POSTEN 

Från läsare och vänner 

(Under denna rubrik införa vi bidrag och uppsatser frän vära lä
sare och vänner. Det står envar fritt att använda sig av spalt
rummet i rimligt mätt för diskussion om ämnen som ligga skri· 
bentorna närmast på hjärtat.-RED.) 

Herr redaktör: korven smög sig in i hjärta~å / MORGONGYMNASTIK 
Som en den. där alltid ivrat för skribenten annars hade den väl , 

.. . ·. " gör kroppen smidig mon ät ock· svenskheten kanner Jag mig myc- knappast fått en sadan hedersplats ' .. .. 
k t t I t ·11 Ed t'd · ... d h d "tt "bl d ll f" så Bergmans Enkas Knackebrod e ac rnam I er i mng Jam- som en a e, rm I an a r- . . ,. , 
t d d ·· ·1· · d I f · · · t" t t" till frukost, ty det ar nkt på e · e an ra som moJ iggJort e oso ermg .. om imrmgra ionss a r- . . .. . 
k d. · k · ·· ' t"k å · R . t"ll fyllnadsmnnen och giver sä att s an mav1s a timmarna over KVI s i , p vens i om varnmg i · 

d d . D t .. k å [""d · Il k · t tt kt · f"' G d säga gymnastik åt magen och ,run ra 10. e ar oc s g a Jan- a a ns na a a a sig or u åll f . 
, , tarmarna. Det h er kroppen ri de att se alla de enkla och från (emedan han åsamkat oss dessa ,.. . .. . .. 

h ... t t ' d k"' d hå d t'd ) 1 ff k 1 . . från otJanhga amnen, Begar all-Jar a gaen · e er annan en som r a 1 er , u are o omen i . 

J 

GLAD JUL 
Att göra gästerna belåtna och 
glada är varje värdinnas strä
van. Hon kan vara förvissad 
att lyckas häri, om hon bjuder 
dem ett g o t t smörgåsbord 
med Carlsons fina, delikata fa
brikat av: 

CARLSONS 
Ansjovis 

CARLSONS 
Han framhåller i sin skrivelse, 

att han numera både kan· och vill 
med gott samvete och med frimo
dighet fullgöra vad till prästens 
ämbete hör. Som bekant var hans 
utträde ur prästämbetet beroende 
på bl. a. hans tvivel beträffande 
barndopets lämplighet. Domka
pitlet, som funnit sig inte ha be
fogenhet att självt avgöra denna 
fråga, har överlämnat framställ
ningen till k. m :t, men kapitlet 
tillstyrker densamma. 

inflyta till Eder tidning från nära Michigan och andra riksviktiga tid 

~~~~~~~~~~~~~~~~1-och fjärran. Det är ju en riktig ärenden. Men vad skribentens far- , , 
: ',svenskhetens renässans Ni åstad- hågor angå, att vi Vasa syskon I BERGMAN S SWEDISH BREAD Benfria Ansjovis 

* * * 
J.Vl\ALMÖHUS LÄN 

Nytt kolfynd. På 26 a 28 me
ters djup har man vid brunns
borrning inom Hörby köping fun
nit kol av utmärkt beskaffenhet. 
Emellertid f ö r k 1 arar professor 
Grönvall I Lund på förfrågan att 
fyndigheten icke kan ha någon 
ekonomisk betydelse. Dylika kol
strimmor ha tidigare hittats på 
olika håll i Skåne-i Sjöbo hade 
de en tjocklek av upp till 30 cm. 
-men det anses icke lönande att 
bryta dem. Fynden äro natur
ligtvis därför icke mindre intres
sant, då de giva en god inblick 
i den växtlighet, som en gång fun
nits i Skån.e. 

* * * 

UPPSALA LÄN 
Ärkebiskopvalet den 14 oktober 

har överklagats hos k. m :t av 
kyrkoherden emeritus P. J. Hjal
mar Berner, Uppsala, som påpekar 
att en röstsedel vid sammanräk
ningen kasserades inom Uppsala 
domprosteri på grund av uteläm
nade ämbetstitlar. Då tre perso
ner erhöllo lika antal röster i 
stiftet är det sålunda sannolikt, 
att denna sedel haft inflytande på 
valutgången, framhåller. kyrkoher
den, som hemställer om sedelns 
medtagande. 

överklagandet av ärkebiskops
valet kan, enligt vad expeditions
chefen i ecklesiastikdepartementet 
meddelar, icke undgå få inflytande 
på tidpunkten för den väntade 
ärkebiskopsutnämningen. Besvä
ren måste prövas i vanlig ordning 
'och ett uppskov med utnämningen 
förefaller därför oundvikligt -
huru långt är däremot nu icke 
möjligt att förutsäga. 

* * * 
VÄRMLANDS LÄN 

NOimBOTTENS LÄN Il Donationer. Framlidne hem-
Testamente. Framliden fröken mansägaren Per Alfred Hedström 

Emma öyen, förutvarande inne-I i Hedås i Nyed har bl. a. testa
havarinnan av järnvägshotellen i menterat kr. 20,000 till Svenska 
Kiruna och Riksgränsen, har till missionsförbundet, 2,000 kr. till 
Norrbottens arbetsstugor testa- Nyeds kommun och 2,000 kr. till 
menterat 15,000 kr. Fröken öyen Nyeds missionsförening. 
har som tidigare medelats även ·:+ ;(· '" 

donerat 15,000 kr. till Östersunds Väse mejeri sålt. Karlstador-
stad. tens mejeriförening har överens

kommit med handlande Arvid 

kommit genom Edert initiativ. i Tacoma äro ena fråssare som 
Av en redaktionsartikel i eder tagit buken till vår Gud och ej ~~~~~U~"' 

ärade Seattle kollega "Svenska på övligt sätt beflita oss om den · · ~ , · 
CARLSONS 

Journalen" av den iOde dennes intellektuella sidan av svenskhe- t , .. N"" .. t bli 
. . .. ·va vanner. ar smar orna va 

fmner Jag att ett av Edra pro- tens bevarande, så aro de obefo- J h W"lh 
1 

.. ""kt" .. t 
Gaffelbitar 

gram åhörts och uppskattats till gade. Visserligen ha vi aldrig t 0 a; d i e m f?verm~ ig~, i:a -
och med i "drottningstaden vid gjort någon vidare stor reklam av ek~ a ernd morhlllspdru an 1 _akns 
El[ . ·t B " å t 1 b t d t k .. 1 s 11111 me en an , som ic e 

10 a:v. v r ogear e e, men e an va k'"l F'" .. h 

Carlsons inläggningar äro på 
grund av dess förnäma smak 
och förstklassiga kvalitet Sve
riges bäst kända fabrikat. De 
intaga hedersplatsen på ett 
äkta s v e n s k t smörgåsbord. 
Glöm ej att inköpa Carlsons 
inläggningar för julbordet. 

S 1. t f · d k · 1 .. d · k å d d 19 , s a ver. or sonen ar an nu org ig · nog ann eJ re a trons- 1an a att vi oc s un er e ar ,, t b f h .. h k t 
k · · d tt å 1 . t t f"' ""kt tt m e ara ar oc van oe amra s nvaren 1 e a program n gon- som ogen ex1s era , orso a .. h k , d. t 

t . 1· t .. d t tt d " t t " t"ll . t k ft -nu ar an oc sa en s ore mg av synner ig var e, u om e raga var s ra r s ac en, e ·er .. t t'll 
t 1 l , ll t t t f"' å l'll f"" å t l' t . N' smar ·s I aren. a ia e av en represen an· ·or v r 1 a orm ga na ur 1g vis. a- F rt t f" 

1 
b J 

logen Norden av Vasa Orden. Han gra äkta varmluftsmaskiner eller h - ~:ih \ e mer mor 111 · er o-
synes ej heller ha fäst sig sär- dråpliga talare ha vi aldrig haft. an i e m. 
skilt vid talarens anföranden, Nej, fastän logen är ganska stor 
utom vid en punkt, där denne så består den märkvärdigt nog av 
omnämnde att Vasa syskonen i vår idel vanliga ~änniskor, vilka i sin 
goda stad under årens lopp in- enfald tro att de göra det rätt 
"mundigat väldiga kvantiteter av och gott är, då de enligt ordens 
potatiskorv, köttbullar och inlagd principer i inbördes endräkt på 
sill. Som matfrågan ju för till- bästa sätt sköta om sina affärer 
fället är ganska mycket på tape- samt låta syskonlogerna göra det
ten kan man visst inte undra på samma. Om de någon gång vid 
om skribenten då han hörde talas fästliga tillfällen (som den där 
om godbitarna glömde bort allt språkmakaren nämnde) inmundi
annat som sades. Um jum ! Man ga ett busmål av de svenska na
kan riktigt se honom slicka sig tionalrätterna så vittnar ju detta 
om truten. Jo, jo, det är väl inte om en god mage. En god mat
för fett för en stackars bläcksud- smältning ger, efter vad jag hört, 
dare i dessa bistra tider. Emel- ett jämnt humör och ett glatt sin
lertid v_ar det svinaktigt av tala- nelag. För den skull hysa vi in
ren att språka om fläskkorv och ga farhågor för Vasa Ordens be
köttbu\lar i samma veva som "kul- stånd här i Taeoma, utan vi tro 
turarvet och Vasa ordens bety- bestämt att vår loge _går en ljus 
delse för svenskarne i Amerika." framtid till mötes, i trots av korv 
I mitt stilla sinne kan jag dock och sill. 
icke tro annat än att den där Stenbocken. 

VÄSTERBOTTENS LÄN 

-Inte mer nu, min gosse, det 
blir alltför mycket gift. 

-Men jag uthärdar inte, far. 
Tigande, ~en me~ ett al_lvar- J dosis morfin. Pojken domnade 

samt drag over ansiktet sticker bort mitt i smärtorna. 
fadern åter in nålen under skin- Den· dagen kom, som major 
net och trycker på sprutan. Kopparsköld så länge fruktat. Vid 

-Tack far. Det var under- ett synnerligen svårt anfall, 
bart. Nu känner jag ingenting hjälpte inte ens en mycket stor 
alls. dosis morfin 

Men nu, när major Koppar- _:_Far, far: hjälp mig! Du har 
sköld inte längre behövde bemäst- alltid varit min vän. Hjälp mig 
ra sig föllo tårarna stritt över att dö, när ingeru kan hjälpa mig 
hans kärva ansikte. Han, som en att leva! 
gång var känd på regementet un- Fadern höll sonen i sina armar. 
der namnet "den galne fänriken," Han kysste förtvivlad hans av 
grät. svett våta kind, medan han hårt 

Han vet, att var dosis, som han höll slutna i sin famn de kämpan
ger sonen, minskar effekten mot I de, skälvande lemmarna. 
smärtan. Det skall komma en Det blev en fruktansvärd natt, 
dag och en timme, då giftet inte som följde. Sonen hotade och an
längre verkar. Mot denna stund klagade sin far för hårdhet; bön
ser han med hopplös förtvivlan. föll honom till sist om förbar-

* * * Karlsson i Väse stationssamhälle I En fräck rånkupp förövades vid 
2-tiden på middagen den 20 nov. 
i närheten av Fällforån i Umeå 

KÄRLEKENS LAG OCH 
SAMHÄLLETS 

Medan Johan Wilhelm ligger mande. Hela natten stredo de 
och stirrar ut mot den blå rym- tillsammans mot smärtorna och 
den, hör han hur några drängar döden, som måste komma, men 
hojta och skrika utanför på mark- som dröjde så fruktansvärt länge. 
erna. Han tänker trött, att han Varför skulle han behöva se sin SöDER.MANLANDS LÄN om inköp av dennes mejeri till ett 

Ny gasmasktyp. Från och med pris av 65,000 kr. Meningen är 
nästa år kommer den svenska att de båda mejerierna skola dri
krigsmakten att utrustas med en vas i sambruk och tillträde sker 
gasmask, som skyddar mot allil: den 1 juni 1932. 
nu kända slag av stridsgaser. Ef- .,, ,,, * 
ter fyra års experiment har arme- Dödsolycka vid bilfärd. Natten 
förvaltningen fastställt den nya ·tm den 24 nov. blev grosshand
gasmasktypen, och fabrikationen '!aren Gösta Henrik Bermann från 
kommer att börja till våren vid Sunne dödad under en bilfärd. 
Åkers styckebruk. Bermann, som till sam.mans med 

GöR SVERIGERESAN MED 

s 
RIK· 
LINIEN 

BILLIGT 

ATT LEVA 

I SVERIGE 

grosshandlare H. Gylner var på 
hemväg från Arvika, hade kom
mit i närheten av Rottneros järn
vägsstation, då bilen av okänd an
ledning körde över ett järnräck 
vid landsvägen varvid den välte. 
Bermann, som därförinnan skulle 
hoppa ur, kom under densamma 
och blev sannolikt · kvävd till 
döds. Han var född i Visnum 
1890 och efterlämnar hustru och 
två barn. 

-}T -:+ 

VÄSTMANLANDS LÄN 
Sjuksköterska anklagad för 

kvacksalveri. Förste proviansial
läkaren i Västmanlands län G. 

Levna~_kostn_ader"!:'1 i Sverige äro I Fjellander har hos medicinalstyrel-
myckt lagre an har, och med den .. 1 k"" k , 'ld 
goda kurs Ni nu kan erhålla vid I sen anma t s oters an pa a er-
växling av dollars till kronor får Ni domshemmet i Rytterne Olga An
n;~ra _pänningar .at trör? Eder med derson för kvacksalveri 
nar N1 kommer till Sverige. · 

I anmälan relaterades två fall, 
Lägsta biljettpriser på som varit. under sköterskans be: 

många år handling. Det ena gäller en sjut-
i Tredje Klass till Sverige tioårig änkefru, som fått ett slag 

socken. En 19-årig yngling, ar
betaren Adolf Andersson från Bot-
mark, kom cyklande från staden 
på väg hem, då han blev hejdad 
av en bil med två personer, vil
ka tillsade ynglingen att plocka 
fram sina pengar. Den ene av 
männen hotade honom med revol-
ver, medan den andre genomsökte 
hans kläder samt tog ifrån ho
nom hans kontanter, 33 kr. Där
efter hoppade båda männen upp 
i bilen och försvunna i riktning 
mot Umeå. Ynglingen har berät
tat, att männen voro av tattartyp. 
Numret på bilen kunde han icke 
se, då en trasa bundits över num
merplåten. 

* * * 
öREBRO LÄN 

Vid Basttjärns gruvor, Ljursna
bergs socken, kommit driften att 
inställas i dagarna. Orsaken här
till är, att bolaget ej kunnat få 
beräknad avsättning för malmen. 
Arbetsstyrkan uppgår till ett 60-
tal man; 

* * * 
öSTERGöTLANDS LÄN 

Jämväg träder i konkurs. Sty
relsen för Mellersta Östergötlands 
nya järnvagsaktiebolag har be
slutat att bolaget skall träda i 
konkurs. KUNGSHOLM och $95 50 mot vänster öga och av sköter

GRIPSHOLM.......... • skan endast ordinerats baddningar. 
DROTTNINGHOLM ...... $93 Vid undersökning på lasarettet har 82 år och vid" god .hälsa. Herr 
~ ..................... ,..., _______ "" den gamla befunnits lida av en C. H. Rommel i Union City, Mich-

Tur- och Returbiljett 
synnerligen allvarlig sk.ada, som igan, skriver: "Folket här förun
kommer att medföra blindhet på drar sig över mitt friska utseende 
ögat, eventuellt dess totala för- och kunna ej tro att jag har passe
lust. I det andra fallet rör det rat den 82dra milstolpen. Dr. Pe-Till Sverige och tillbaka till 

Amerika i tredje klass 
1 sig om ett hembiträde från Svånö, ters Kuriko håller mig vid god 

KUNGSHOLM och $160 C I Strömsholm, som behandlats, för hälsa." Denna välkända örtn:edi
GRIPSHOLM............ . ~ en varig inflammation i ett finger. Cin är bra för folk i framskriden 
DROTTNING- $156 

~ Ate~~~n~;~~-~-~~~i-~-~--~an ske när 

Hon kommer på grund av behand- ålder; den befrämjar matsmält
lingen att få "ett rakt finger med ningen, förbättrar aptiten och re-

~ som helst inom två år. 1 

starkt inskränkt funktion." glerar avföringen. Den är icke en 
vanlig handelsvara ; tillhandahålles 

* * * endast av speciella lokalagenter, ... --------~ 
Turlista från New York: Misshandel. Landsfiskalen i 

DROTTNINGHOLM ... .,., ... 16 Jan. Vännäs häktade den 23 nov. för 
DROTTNINGHOLM,,,, ...... , ,23 Feb. 
GRIPSHOLM ..... , .... , , .... 8 Mars misshandel arbetaren K. A. · Möl-
DROTTN INGHOLM ......... 24 Mar_s ler och E. A. Waldenhjelm-Blom-
KUNGSHOLM .... , ... , , , .... 2 April . t f 0 V'" .. ·k"" · D 

För vidare upplysningar, beställ· qv1s ran annas op111g. e 

anställda av Dr. Peter Fahrney & 
Sons Co., Chicago, Ill. 

Gynna våra 
ANNONSÖRER! 

Marssolen flödade in genom det 
stora fönstret i breda strålknippor. 
Det blixtrade i värjor, pistoler och 
gevär på väggarna. Några strålar 
lekte i gossens kopparbruna hår, 
gjorde hans ansikte än mera ge
nomskinligt och tunt, gåvo dra
gen en sällsynt renhet som vore 
de huggna i marmor av någon av 
antikens stora mästare. 

9 gärna skulle ge sitt stora jorda- son plågas så outhärdligt länge? 
gods, om han finge byta sin lott Med Johan Wilhelm i sina ar
med daglö_narna därute, vilkas mar, fattade major Kopparsköld 
blod helt säkert rinner rött och sitt förtvivlade, heroiska beslut. 
friskt i ådrorna. Han beslöt att hjälpa sonen över 

Det vore bättre, om han snart gränsen. Han visste mycket väl 
finge dö. Då sluppe· han smär- vad detta innebar för honom själv, 
torna, och då finge fadern ägan- men nu hyste han inte den :niin-

Kraftlösheten i den unge man
nens gestalt, livsfrånvaron i hans 
blick och inte minst, när hans an
sikte speglade den mest intensiva 

derätten till egendomen, som han (Forts. sid. 8) 
nu i alla fall skötte och styrde. 
Vad hade han, sjukling, döds- 1 

•• •• 

dömd, för glädje av att ha många BASTA 13-LASOGON 
tusen tunnland under sig och alla frå~. $1.00 till $5.00 

.. ' .. (Varfor betala mera?) 
dessa som slapade och sleto for Ni mäste bli nöjd, om icke byta v1 
honom? om glasögonen kostnadsfritt. 

E. S. GUDMUNDSON 
728 St. Helens ave., Tacoma, Wash smärta, utgjorde en vemodig kon- Nu hörde han någon komma i 

trast till golfklubborna, som stodo trappan. Han kände så väl igen 
i ett hörn, de smidiga bajonetter- stegen. Det var fadern, som kom. 

~~ 

na på väggarna och träningsbol- Frisk och stark kom han in i rum
len, som hängde alldeles stilla och met, och en fläkt av åker och 
som inte på många månader ut- skog förde han rued sig. 
satts för ett slag. Nu skulle hans -Hur känner du dig Johan. 
trötta armar inte kunnat försätta -Just nu har jag inga plågor, 
den i den minsta dallring. far. 

Nu är han fri från smärtor en Major Kopparsköld flyttade 
stund, men nu kommer i stället fram en sfol till sängen och satte 
tröttheten, som gör honom allde- sig. 
les maktlös. En lång stund ligger - Vi ha kört det sista timret 
han med slutna ögon och försö- från skogen i dag, rapporterade 
ker återhämta sig, så öppnar han han. Vårsolen tar hårt på snön, 
långsamt ögonlocken, och han så att det är bäst att passa på 
ler, ty han seer en flik av mars- nu, innan det blir för sent. 
himmelen, som för var dag blir -Far, varför skulle mor egent
allt blåare. Almars och lindars !igen testamentera godset till mig? 
kala kronor vaja lustigt och käckt Du sköter det, och det hade varit 
för vårvindarna. En skata sitter 'rättare, om du hade fått det. 
och vippar på en gren. Just när -Din mor, Johan, älskade inte 
det ser qt som om hon skulle mig. Därför gav hon egendomen 
störta till marken, kastar hon sig till dig. Jag skall sköta den tills 
ut i luften på friska vingar. Tri- du kan ta vid. 
umferande ljuder hennes kraxande Johan Wilhelm riktate sin blåa, 
ända in till den sjuke i sängen. !'klara blick på fadern: 

John Wilhelm Kopparsköld vet Tror du själv på vad du sä-
inte, att han skall dö, men han ger nu? Har vi någonsin haft 
tror det. När plågorna martera hågra hemligheter för varandra? 
honom som värst, önskar han, att -Nej, aldrig, min gosse, och 
han med bestämdhet visste det. jag hoppas att vi aldrig få det. 
Han har ett alltför förligt inte!- -Tror du att jag kan bli 
lekt för att man skall kunna dö!- frisk? Svara mig ärligt, far. 
ja något för honom. Det är inte -Vi veta intet om oss själva, 
heller utan att den långa sängs- min son. Jag kan dö före dig. 
vistelsen gjort honom till en Vi veta intet. 
skarpsynt psykolog. Han har av- -Vad har doktorn sagt. 
läst resultatet av professorernas . Den äldre reste sig från stolen. 
undersökningar i deras ansikten, Han hade intet att svara, ty han 
Han har läst sin dom i faderns kunde inte ·ljuga för sin son, sin 

• ! THE V ALHALLA 
j Fountain Ice Cream and Lunch, 

Soft Drinks, Beer on Draught, 
Candies, Tobacco, Cigars, etc. 
Gladt bemötande och vänlig in
bjudan till vära landsmän. 
Anderson & Hegglund 
~ .............. ....., ...... ,_,"""'.,..,.,., ............ ,,.,,.,..; 

GEO. J. WEILER 
SKRÄDDARE 

)nsättning. av nytt foder I damers 
kappor och herrars rockar 

1220 So. K St. Main 5638 
Hemstitching 

~ ............ ~ 

VED OCH KOL 
Bästa slag.-Resonabla priser. 

HARRISON BROS 
MAIN 93 

Ed Sproules Butter Store 
1146 Pacific Avenue 

Smör, Ost och Delika
tessvaror. 

g 

~------~ 

När Ni är på K Street 
besök 

COZY CAFE 
1408 So. K St. 

SVENSKA MATRÄTTER 
·Rimliga priser. 

ningar av hyttplats. biträde vid ut- hade under en danstillställning 
färdande av nödiga papper, etc., hän-

1 

överfallit en bondson A. Eriksson 
vände man sig till närmaste agent f ' T · l"d l 1 "t h 111' 
rör iinjen eiier iiii _ ran nnn I en oc 1 s agi onom 111 

SWEDISH AMERICAN LINEI så svårt att framtida men kommer 

"''----• ru:z:.-.- 11.Jt-..t ~Oi"l •-~ 
rllUH'lö;#• lJlll\,#G U'IA.W• ...,._..--..,. v 

Brookdale Lumber Co. 

_ friska, väderbitna ansikte. Det kamrat och vän. Han sade bara: 
11 gör honom egentligen mest ont -Jag önskar så innerlight, att 

om fadern, ty han vet at denna du skall få leva, Johan! 
~~ 

CllYC"l~l\.a, :iVC'fl~f\.d. Ut;fl flUf'bf\.Cl 

Det bästa urval som någonsin upp
visats i Tacoma finnes hos 

!?09 Whlte Bldg., 4th & Union, Seattle 
MARTIN CARLSON 

1125 Tacoma A ve. Main 2520 
Hedberg Bros., 508112 So. llth; John 
f:!oley. 306 Fidelity Bldg,, F. C. Hew-

son. 90il Paclfic A venue, Tacoi:na. 

att följa. Anledningen till miss-
handeln'' var, att Eriksson tidiga
re anmält en av . de nu häktade 
kamraterna för misshandel, vilket 
lett till laga näpst. 

,t Brookrlale on Mountain Highway 
Lumber. Hardware, Paints etc. 

P.O. Address R. F. D. 3, Box 376A 
Tacoma, Wash. 

sjukdom trycker .ner honom. Jo- Johan Wilhelm skulle fortsätta 
han Wilhelm älskar sin far, och med sina frågor, men just då fick 
denne återgälder innerligt denna an ett nytt anfall av smärtor. 
kärlek. De ha varit lekkamrater, -Hjälp mig, far! Hjälp mig! 
men nu äro de förtrogna män, Majoren gav sonen en ny, stor 

J. F. VISEtl CO. 
909 Pacific Ave. 

Importerade jultidningar. 



319 So. Uth 

Between Rhodes Brothers and Market 

Fancy an.d Pearl Beads-· the yery thing for Xmas at 
lIALF PRICE 

Special Prices on 

Wrist Watches and Ladies' Diamond Rings 
$1.0.00 Values for $5.00 

and 
GIFT NOVELTIES 

See 

WINDOW 
DISPLAY 

TE 

$4800.00-728 • .Soufä Madison. A new 
house, {rak floors,. 5. roolllil, every• 
thing ,modem and· up-to-date. Fur· 
mwe and full basement, !arge at
tic. In .a very desirable dis• 
trict. $500 cash. · 

$4200.00~An unusual pick-up .in a 
store properj;y in the South part 
Of the. city .. Did bring. $90.0.0>per 
month .. Now, one room yacant. 
rent is $47.00 Per mo. Lot 50x 
120;. an· unusually good. corner. 
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Sätt edra sparp~n.~ar i verksamhe. Puget Sound Publishing Compa-
med 6 ?ct. vmst i preferred certif1 ny Inc. utgivare av denn t'd · 
cates" i Bratrud l'lfortgage & . Realt) · .! a 1 m~g 
Corporation, 954 Commerce St. samt aven den norska veckotid-

* * * ningen Western Viking, har i da-
Julfirandet i våra svenska garna genom köp förvärvat även 

kyrkor "Vestkysten" - "Tacoma Tidende," 
___ vilken förut ägts och utgivits av 

:Försfa Svenska Baptistkyrkan Mr. John Soley. Den nyförvär-
12tc och J Sts. · vade tidningen kommer att sam-

På juldagsmorgonen hålles jul
otta klockan 5 :30. Svenska språ

manslås med och uppgå i Western 
Viking. 

~·+ * ·X· 

Fickur 
.. ELGIN 

HAMILTON 
WALTHAM 
ILLINOIS 

Önskvärda Julgåvor 

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

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

Urrepai·ationer till rimligt pris. 

LUNDBERGS 
738 St. Helens Medical Arts Bldg., 

Bordssilvcr 
.. Community .. 

1847 Rogers 
Holmes and 

.... Edwards ... 

Phone Ma. 8119j 

Wishing You 

A MERRY CHRISTMAS 
and a 

PROSPEROUS NEW YEAR 
If you have not eompleted your Christmas Shopping 

we have a complete stock of 

GIFTS FOR MEN 

Dickson Bros. Co. 
1134 Pacific Avenue 

ket användes. När julottan är Vid tjänstemannaval inom för
slut .kommer ungdomen att serve- · eningcn Valhalla, onsdagen den 16 
ra frukost för inbjudna gäster och dennes, blevo följande valda att 
därefter delar ungdomen upp sig sköta de olika sysslorna inom för
i grupper vilka Ekola besöka gam- eningcn för nästa termin: Ord
la som av ålderdomssvaghet el- förande, Gust Sandell; vice ordfö
ler annan orsak förhindras att rande, Eric Nelson; sekreterare, 
deltaga i det offentliga julfiran- Elmer Wilson (återvald); finans
det, sjunga för dessa och utdela sekreterare, Martin Carlson; ka
julgåvor. plan, Axel Anderson; ceremonimä-

Både Johnson och Hukta, svensk- maximum straff av fem års fän-IP•-----------------..... ...,....,....,,,_....., ......... _ ........... 

På juldagens kväll hålles sön- stare, Conrad Holmström och Geo. 
dagsskolans fest kl. 7 :00. Vid det- Peterson; vakter, Carl Person och 
ta möte prestera barnen ett väl Walter Engberg; förtroendemän, 
utarbetat julprogram. Otto Carlson (återvald), Olof 

Nyårsvaka hålles den 31 decem- Nordgren och F. Gustafson. 
ber kl. 10:45 till midnatt. All- Föreningen avhåller sin sedvanliga 
mänheten inbjudes till alla dessa nyårsfest på nyårsafton. Ett 
möten och fester. förstklassigt program är arrange-

På nyårsaftonen furnerar för- rat, varefter dans till Jacobsons 
samlingens musikaliskt begåvade 
programmet över KVI ·under Pu
get Sound Postens auspicier, kl. 
10 :00 på kvällen. 

·:-:· 

orkester vidtager. 
·~:· X-

!~;belagda, slippriga gator och 
tjock dimma förorsakade i tisdags 
ett 60-tal auto-katastrofer. Mån-

finnar, voro gifta och vardera ef- gelse och $10,000 böter. Rätte-
terleves av hustru och ett barn. gången mot Thomas Benston, äga-

* ·* * re till farmen å vilken bränneriet 
De nya auto-Iicense Jllåtarne - fanns, skall handläggas i federala 

gröna siffror på vitt fält bör- domstolen nästa februari. 
jade utdelas i måndags direkt från ·x· * ·x· 

county auditorns kontor. Utdel- Två röverier förövades i lördags 
ningen kommer att fortsättas där-1 kväll i Olympia och Tacoma, det 
ifrån till den 1 januari. Första ena en timma efter det andra, av 
dagen erhöllo ungefär 800 moto- ett par ihärdiga banditer, som 
rister sina plåtar. hastigt foro mellan de båda stä-

... +:· ·x· derna i en s,tulen automobil. I 
Med förlust av ena armen hotas Olympia hemsökte de ett apotek, 

David Lindberg, äldste sonen till där de tillroffade sig narkotika till 
Mr. och Mrs. John Lindberg i $75 värde och $60 i . kontanter. 
Graham. Han rål}ade för någon 'Komna till Tacoma inträngde de i 
tid sedan få en stålflis i ena fing- Penney butiken i South Tacoma 
ret. Den blev icke genast utdra- vid stängningstiden. Sedan alla 
gen. Lindberg tyckte det var en de övriga kunderna gått ut, vän
obetydlighet. Men flisen orsakade de banditparet sig mot de fyra 
blodförgiftning, fingret, handen innevarande butiksbiträdena och 
och armen började värka och r befallde dem att lägga sig på gol

Missionstabernaklet 
So. lOde och I Sts. 

Julotta firas juldagsmorgonen 
k.l 5 :30. Svenska språket använ
des naturligtvis. 

ga maskiner blevo ramponerade s:ullna. Efter någ1:a da~ar .~ h?s-1 ~et. Medan den ene ba
0

nd dem, 
och flera personer skaaade och pitalet torde det bliva nodvandigt oppnade den andre kassaladan och 
förda till hospital, men lyckligtvis att amputera armen. Eljest är det lade beslag på $125. Innan paret 

Söndagsskolans julfest hålles kl. 
7 :00 på juldagskvällen. 

Nyårsvaka hålles nyårsafton kl. 
8. Först gives ett program av de 
unga, varefter förfriskningar ser
veras och man underhålles med 
allmänt samkväm intill tiden då 
den egentliga nyårsvakan vidta
ger med för stunden passande be
traktelse och bön. 

Församlingens årsmöte 
nyårsdagen kl. 1:00 e. m. 

·X· ·X· ·I< 

hålles 

Svenska Frälsningsarmen 
1114 So. 12th St. 

dödades ing·en människa. Street fara värt att den blir delvis för- lämnade, låste de dörren och togo 
sui}erintendent Andrew Christof- lamad. nyckeln med sig. I tisdags ar-
ferson satte flera arbetslag till x· ·::· ·x 'resterades två 30-åriga män Pat 
verket med att strö sand på farli- Lova utbetalning. Som en fröj-

1 
Kelly och Otto Hancock i ett ho-

ga platser. 

* * * 
Vid helsa och vigör träffas nu 

om dagarne Mr. John Peterson av 
den välkända firman Peterson 
Bros. åter i dess kontorslokal vid 
South K street. Det är med upp
riktig glädje hans många vänner 
gratulera honom till att efter en 
fem månader lång sjuklighet åter 
vara i arbetstagen frisk och kry. 

* * * 

defull nyhet för de tusentals in- tell i Seattle och anklagades för 
sättarne eller aktieägarne i sta- de båda röverierna. De anklaga- ] 
dens 'savings and loan' föreningar de identifierades av Olympia apo- ' 
meddelas att dessa komma att ut-I tekaren och hans provisor. I de
betala cirka en halv million dol- ras rum påträffades en del nar
lar i dividender den 1 januari. kotika och cirka $180 i kontanter. 

·X· -:-:- -X· 

I blotta linnet och barfota flyd
de Mrs. Th. Guspin med sina två 
små barn från sitt brinnande hem 
vid South Tyler street. Hon väck
tes av de knastrande lågorna, som 
omvärvde sängen och snart för
vandlade hela huset till en rykan-

NICKELSEN'S GROCERY 
1210 So. Kay Telefon Main 1334 

GOD MAT I JULEN 
LUTFISI{ -- VÄL TILLAGAD -- KOKAR EJ SöNDER 

BÄSTA SVENSKA ANSJOVIS -- RÖDA SAGOGRYN 

JUL-KAKOR -- SKANDINA VISI\.T liAFFEBRöD 

VöRT-BRöD -- SVJrnSKT POMERANS-BRÖD 

LINGON -- NORSJiiA FISI{-BULLAR 

BERGMANS ENJ\.A BNACREBRöD 

PRIMA NORSKT FLATBRÖD 

Vi bar importernt ett pal'ti Punch från Ifarlshamn, Sverige. 

Pröva den! 

Njut en god måltid av Nickelsens Lutfisk, -- og 
TILL EDER ALLA EN GOD JUL 

VI FÖRSTÅ OCH TALA SVENSKA 
~ 

Noggrann ögonundersökning 

KACHLEIN BROS. 
Tacomas 'ledande optiker 

906 Broadway · 36 år i samma lokaler 
Sedvanliga möten nu på lördag 

kväll kl. 8 och söndag kväll kl. 
7 :30. Söndagsskola kl. 10 f. m. 

"Tacoma Savings & Loan Associa
tion" förklarar att dess halvårs 
dividend av 3 procent skall utde
las i kontanter till aktieägare, som 
så önska. Enligt tillkännagivanc 
det har associationen över $6,000,-
000 i tillgångar. Pacific S. & L. 
association kommer att giva den 
största kontributionen till fördel
ningen, nämligen $200,000. Den 

de askhög. Mrs. G. sprang med I 1 Il 

Julafton, torsdagen den 24, ser
veras julmiddag för fattiga och 
hemlösa kl. 5 e. m. Till denna 
middag bedja vi våra vänner hjäl
pa oss med ett bidrag antingen i 
form av kontanter eller in natura. 

Juldagen firas julotta kl. 6, då 
som vanligt svenska sp,i;:åket an
vändes. Efter julottegudstjänsten 
serveras kaffe. 

Juldagen kl. 7 :30 e. m. leder 
adjutant Fred Anderson ett jul-
Jnöte. 

Lördagen den 26te kl. 8 e. m. 
hålles julfest. Julsånger sjungas 
.och kaffe och julkakor serveras. 

Söndagen den 27 hållas möten 
-som vanligt. 

Tisdagen den 29 kl. 8 e. m. hål
les söndagsskolans julprogram. 

Nyårsafton hålles hjälptrupps
fest kl. 8 på kvällen och våknatts
gud~tjänsten börjar kl. 10 :30. 

Välkomna att fira jul tillsam
Jnan med oss på Frälsningsarmen. 

Vi önska även tillönska redak-
tionen och alla våra vänner en 
,god jul och ett gott nytt år. 

och fru. 

* * * 

barnen i armarna tre block i den 
har under årets lopp utbetalt $3,~ 

1 
" • • 

500,000 till delägare som tillbaka- 'I rakalla nattvmden mnan hon fann 
dragit sina fonder. Dess tillgån- skydd hos en av grannarne. 

* * * gar uppgå ändock till $13,500,000. 
Peoples Savings a.nd Loan, Ameri-1 . M o r d rät ~~gången mot ~rank 
can Savings and Loan, Northwest, Lmdsay, som ar anklagad for att 
Savings and Loan associationerna · i februari 1930 hava dödat sin 
utlova vardera en dividend betal- I hustru och nedgräft liket nära sitt 
ning av 4 procent den · 1 januari. 

1 

hem i W est Seattle, pågår denna 
State Savings and Loan, som hål- I vecka. En fulltalig jury blev ut
ter på att likvidera och avveckla 1 sedd i tisdags. Lindsay arrestera
affären gav nyligen aktieägarne des i Los Angeles nära två år ef
en 10 procents utbetalning. ter det hustruns lik blivit funnet. 

Det antages att rättegången kom
mer att draga ut på tiden tills 

Till Roald Amundsens minne veckans slut. 

·X· * ->!· 

och i. välgörenhetens . tecken fira- * * ,,. 
des en fest i söndags eftermiddag El 1 t . k 1 ft h T d 

M P V b I · N h 11 d d k e I ris •ra ar acoma en-
r. . e org i ormanna a un er e nors a k "It t·ii S ttl 

H n d " r d 1 d D t . 1 1 h f" . na vec a sa ·1 ea · e, vars 
.. dy a pa o ··e1se dag. . eM varp1 'Y.r ~ornaBs ho~ll . oremnkgalrlnes ~u- kraftkälla Skagit floden delvis till-

son ags en mar res ag i r. . spic1er. e a nmgen s a anvan- , f .t h ål d . k t tt 
"r b 1 d . d d t.11 d t'"d f'" b h.. d ' rus1 oc s e es mms a va en-' e orgs evna ssaga, 1 et ett as i un ers o or e ovan e i t'll " T h tt 
år blivit lagt till hans ålder, som och arbetslösa. Programmet upp- .. i ga~g;t ~co~t· .ar :ud e 
alltjämt bär mannakraftens och tog bland andra nummer sång av l~vekrs 0 

1 
.. av . ra I sDmta hy ra~d-

d f · k ·1 · ·· 1 H f. N k.. . , .k IS a an aggmngar. e ar vI en ns avi Jans prage. an i- ormanna mans or, piano-mus1 "t k. 11 . t·llf .. 11 . ..d .. 
d .. 1· f'.d 1 d · k t C 1 S db t t 1 d a s i iga i a en vant no van-ra e nam igen o e se ag i re sen av ar ve erg sam a av e d" t tt t .11 tt f " C h 

.. . 

1 

Ig a u sp1 a va en ran us -
av. ett 40-tal vanner, som surpre- olika norska pastorerna. b .. f'" tt b håll t . man assangen or a e a va -
nerade honom i hans hem, 2510 .. * .. t h"" "d 1 

w • 7
•• en OJ en norma 

North Alder street, och bragte .. "' *. * 
honom lyckönskningar till helsa Dodsfall. Mrs. Emma Lawson, , 
och välbefinnande samt fortsatt 62 år, bosatt med sin make Peter Nytt rån i tvättinrättning. Ta-
framgång i sin verksamhet som en Lawson vid South I street avled i coma Laundry vid South Wright 

a St d f .. t 1 1 d d söndags i ett hospital. Hon var avenue blev i onsdags kväll för an-
c v a ens rams e oc 1 e an e " 
juvelerare. Bland vännerna märk- född i Sverige och kom för . ett dra gangen inom två veckor hem-
tes ett mångtal medlemmar i de 20-tal år sedan till Tacoma. För- ~ökt 8:v en ensam bandit, vilken 
'ordnar och föreningar, i vilka Mr. utom av maken efterleves hon av i~enkändes som samme man som 
V. troget och träget verkat under sonen Carl samt döttrarne Mrs: C. f~rra g~ngen fr~nrövade inrätt
sin mer än 25-åriga vistelse i Ta- . E. Evans och Mrs. Tony Gratmg. nmgen $1,500. Da var han slus
coma. De besökande medförde ett ' - c.arl E. Torste:ison, 44 år, bo- ki~~ klä~d, men denna gång ~pp-
ymnigt f'" råd kJ·o- la" k h _ satt vid North Umon avenue, av- strackt I en ny kostym, trobgen 

or sma I,,,a c er e " . k'" f d 1 ter som serverades under aftonens led i måndags. Han var målare J m opt ör e stu na pängarna. 

''Vad lrnn du göra för att bliva: 
frälst och är det sedan möjligt för 
dig att leva Kristus livet detta 
Herrens år 1931 ?" Detta är äm
net för V. A. Lidners evangeliskt 
profetiska föredrag i de Skandina
viska Sjunde-Dags Adventisternas 
kyrka, belägen vid 56te och So. 
Thompson avenue nästa söndags 
kväll den 20de dec. kl. 7:30. Alla lopp. Under glatt och muntert till yrket och medlem i Central Hans ~~llvägagående var .detsamma 
skandinaver välkomna! samkväm tillbragtes eftermiddagen Lutheran kyrkan. Han efterleves I som .fo~ut, hotande de mnevaran-

* * * till sent på kvällen, då man åt- av hustrun, systern Mrs. Anna J. de .. bitradena tvang ha~ d~~ at~ 
Besök. Redaktionen hade i dag skildes, efter det födelsedagsbarnet Johns~n ocl~ morbrodern Carl Ot- utlamna kass~~ådan. Vid visiten I 

nöjet mottaga besök av pastor M. framburit hjärtligt tack för visi- toson 1 Sverige. onsdags bortforde han $200 som 
Opsahl som nyligen kommit till ten och uppvaktningen. - Peter Kallb~rg, 42 år, ~a~n- byte. . 
Tacoma för att tillträda befatt- arbetare, avled i måndags I sitt ·~ * * 
ningen som pastor och lärare i " .. :» .,, '"' hem vi~ South ~ street. ~an ha- Fri julresa till sina hemland, 
.Svenska M i s sions-Tabernakelför- Tva doda i gruvras. John S. de varit bosatt i Tacoma i 13 år ' England och Skotland, kommer 
samlingen. Vi hoppas i ett kom- Johnson, 37 år, och Os~ar ~ukta, och .efterleves av föräldr~r Mr.

1 
a:t bestås tre Tacomabor på rege

mande n:r av Posten vidare och 38 år, båda arbetare i Wilkeson och Mrs. Olof Kallberg, broderna rmgens bekostnad. Dessa båda 
medelst kliche kunna presentera gruvan, begrovos i onsdags förra John och Oscar samt systern Mrs. äro bland över tusen behövande 
pastorn för vår läsekrets. Till dess veckan av ett ~olras i ett schakt John A. Peterson. Begravningen och arbetslösa utländingar, som 
få vi nöja oss med blotta om- 300 fot under Jorden. En arbet.s- förrättades i torsdags från C. 0. ämna draga fördel av den nya la-

• 
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uget Soun osten 
1125 Tacoma Avenue 

Tacoma, Wash. 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och Insänd nedanstiende blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1125 Tacoma Avenue 
Tacoma, Wash. 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po

sten för en tid av ett år. 
närslutes. 

Prenum~rationsavgiften, $1.00 erlägges senare. nämnandet och att önska pastor I styrka p~ 60. ma~ sattes ge:iast till Lynns kapell... X. • gen, so. m föreskriver frivillig de-
Opsahl välkommen till Tacoma. verket for att soka uppgrava och w ·' '"' portering av sådana som varit 
- * * * rädda dem, men raset var så stort , I det sensationeiia Graham iönn- här i landet tre år eller mindre. 1-

F .. rsk kärnmjölk _ ett glas oc.h djupt ~~t alla ~n.str~ngningar b.rännare.-målet fällde juryn utslag Det beräk. nas att från detta .immi- Namn .... --······-········-·-·--···--·········-····-······-·-···-·.··---···-·-···-.-- ·• .• 
a ' . voro fruktlosa. Forst i onsdags i fredags och förklarade f. d. pro- grationsdistrikt med högkvarter i 

eller en g':1!~~1 -
1 Crysta~ n~:t lycka~es man finna de· båda hibitions~genterna G: Jo~nson och Seattle, åtminstone 500 personer Adress -·····-···-·--···-·-·-·-···-·-··-·-·-··---·--·-········--·--·-·-·-·----···· 

Creamery, 0) stal Palace Mar I mannens hk krossade under den j John Stickles skyldig. a 1 tre an- komma att kostnadsfritt frivilligt 
Jket.-(Adv.) väldiga massan grusblandat kol. klagelsepunkter, som draga ett· deporteras. 



Dec. llth, 

In answer to the request måd.e by Mr. Carlson over 
the Radio last night concerning the change in the ·pro
gram. Here i::; our opinion, also that of a few friends 
gathered in o.ur home for the purp~se of listening in. 
T~e mix.ture of. the program and languages made it 

disharmonious and of .less value. 
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dryckenskap uppsvällt ansikte, ~Hans fästmö? upprepade han fnisstroget, .. då . Dolling. gick mot förtrollningen förr eller senare 
vari . ett par stora vilda ögon så- förvånad. utgången till kyrkogården. . skulle gripa dig. Och det har gått 
go på honom. ' - Nå ja, varför . förgiftade han - Jag skulle inte ha gjort det dig bra, lilla Ruth, du som vår 

-Ah, uppsyningsman Dolling! henne? minsta härvidlag, ty jag ka,n ju ej lilla syster, 'din Anna här i din 
Gamle vän, hur står det till'? Det var Dolling, som drogs en göra mitt barn levande igen, men närhet i en ansedd ställning, prec 

Mannen räckte ~t handen. slöja från hans ögon. en oskyldig lider härför, och han cis som vi. alltid önskade det. 

~Roman av IVAR EDHOR 
==:=:======~~~~ 

(Bemyndigad översättning)· 

"Min Gud skall det vara en fin- - Vem har sagt er det; fram- måste räddas. Sedan får rannsak- -Bara Eva saknas! 
ge~visning ~m, vad jag nyss sa- pressade han med ansträngning. ·ningen bero på, om ni lättsinnigt Rut~ hade sprungit upp och 
de?" mumlade han förskräckt. Han borrade blicken i den för- in~ragit friherrinnans namn här- j slog sm arm om .Annas axlar. 
·"Scholz! att jag inte förr har re skogvaktaren. . uti. - Låt henne VIla, ?".arade hon 

p _____ ~ -----------..- tänkt på honom! - men nej - " - För tusan, det hände ju sam- -Dolling, vänta blott en d~g, sakta. -::- Ske .Guds v1lJa. --:; Men 
=:::::.::::::::s:::~::::::::::::::::s:::::::::::2::8::::==:::::::::::::::::2::8::::::::::;:=::::::::::::::::::::z=::::::::::::::::::c:::::::::':=:::::::::::::::::::::::::::::'::=::::=~ tillade han som urskuldande· " - ma dag jag reste härifrån, det vet så ger hon Inig pängar, så att Jag se där, ar det mte en vagn. Skul-

(Forts.) - Ni :v:rar, ~.ru f~ihe:.rinna. hur kom jag väl på den t~nken, ni väl? kommer i säkerhet. Det s~er ju le de~ väl kunna vara Altenhofens 
Carmen hade märkt hans flykt -Var mte radd, Jag ar fullkom- hur skulle han _ " Skogsuppsyningsmannen nickade inte assessorn något, om m leder vagn? 

ur ljuset och kunde ick~. un~er- li~t vid Inina sin~en, 
0
fastän ~ag _Varifrån· kommer ni? fråg:a- ivrigt. . polisen .På spår efter ~~· bad - N~j. På f~rmiddagarna ?ru

try:~a ~enna spefulla anmarknmg. vid ~v~lds b~.r holl ~a att" bl~~a de han osäkert. _ Jag, har hört, I _Nå ja, fästmön blev ~örg;if~ad Scholz litet n:dslagen, om an fort- kar mm Anna mte ko~a .. hitut. 
Jagmastaren teg. vansmmg. Vand er mte sa for- att ni rest till Amerika. 1- och hon dog, det mmns Jag farande trotsig. Vagnen hade komrmt narmare 

.. - ~in stackars. br~r a~ade ty- aktfull~ bort f:.ån Inig -. ännu e~ _Nej, jag hann . aldrig fram, alldeles tydligL _ Friherri?na~ har för länge och höll nu. En herre hoppade 
varr mte en lycklig rival I er och gång, Jag uthardar det mte. N1 men jag ämnar Inig ändå dit. Det 1· Dollings ögon voro så stela, att sedan rest sm vag. ur. 
a;:istr~ngd~ sig .. förgäves at~ vinna h~de ku~n~t göra ~ågot bätt~~ .av var så fördömt dyrt i Hamburg! ,Scholz instinktlikt tystnade samt . _Och vad för ett straff får - Store Gud - Hellda! Vill 
:Sin fastmos karlek. Varfor sva- .mig. N1 VIlle det mte, kanhanda Jag har komlnit hit för att skaffa :efter en stund tillade: · Jag? du tala med honom? frågade An-
rar ni .~g inte, .her~ jäg~ästa~:? v~r det Inin bestä~melse. ~u går Inig litet pängar för resan, ty ni _Det är verkligen underligt, - Det vet jag i~te. Men då ni na. . .. .. .. .. 

.. - Da
0
rför att Jag I dag ic.~e vill ~I o"ch ~nkla~ar rrr:g, men J~g har må tro jag äger inte ett rött öre att assessorn tillgrep ett" sådant 1haft ~n m:dbr~ttsl~ng, var~. v~rk- - Ja, Jag ar hans fastmo, glom-

·saga nagot, som måste gora er anda natt mitt _mal! Farval, Al- mera! medel för att befria sig fran hen- ·tyg m vant, sa bhr det val mte mer du det? 
·Ont. Jag ber er blott lämna Inig tenhofen, vi båda hava intet me- _Av vem skall ni få pängar? he! Ni måste sannerligen tala så hårt. - Han har ju inte låtit höra av 
utanför era betraktelser. ra att säga. varann. .. Jag trodde inte, att ni just hade om för mig, vad som föranledde - Och friherrinnan har verkli- sig sedan i hö.stas, ~ade ~nna. 

- H~ha, ni avvi~a~ m~~ helt Car~~n "gick med hogburet hu- några vänner här, anmärkte Dol- honom därtill och vad man för öv- gen rest sin väg? - Det gör mge~~mg till saken, 
·stolt, m tror, att m icke ar skyl- vud danfran. ling rigt säger om denna sak? _Ja. svarade Ruth bestamt. 
dig Inig räkenskap. Ni borde inte . . . . . __:.Håhå! ja& har mycket infly- Med ett kraftigt beslut samlade Då följer jag med till po~~sen, . - Då lämnar ja~ er en~a~.ma, 
vara så otacksam, Altenhofen, ty 

1 

Det .hade bhv1t tyst 1 det l~~la telserika vänner _ jag behöver .sig Dolling. Han tog mössan av ·sade Scholz efter en stu~ds over,- viskade Anna och forsvann l koks
·det var jag, som löste Kurts bo- huset I skogen efter den for- blott säga ett ord, och Inina fic- sitt grå huvud och förde mannen 

1
vägande. - Kanhända bhr allt da dörren. 

jor och bragte er närmare ert mål. skräckliga ~atastro.fen. Ruth h~- 'kor äro fulla med pängar ! skröt fram till de nyuppkastade grav- .bättre. Nu får jag ju i~te lugn Hellda närm~de sig och .. s~od 
Ni vill väl inte förneka, att ni äl- de flyttat till Dolhngs och bemo- drinkaren. kullarna. 'någonstädes, eftersom Jag har snart bredvid fhckan, som vanligt 
skar Ruth - det skulle vara ko- ~ade sig om ~t~ fylla .~vas plat~ Dolling vände sig med vämjelse _Se dit ner _ ja, se ner! ut- ;,opårhundarna i hä~.arna .. Jag .f~l- l?g mot honom. Han såg allvar-
miskt, om även ni skulle blygas I hennes anhongas hJartan. Sa bort från den förfallne mannen ropade han med stark röst. - Se .jer med och anmaler mig fnvil- hg och blek ut, men lugn, mycket 
för he~ne! . . smånin~~m ~ade .. deras ~r?stlösa för att lämna kyrkogården. Men ipå dessa gravar, den. ena döljer ,Hgt. ~riherrinnan skall nog göra .'l~.gn.. Han lyfte ~å hatten till 

- Ni utmanar mig formhgen, sorg givit vika for en tal!g un- ·Scholz ställde sig i vägen för ho- •friherrinnan Goernes hlle son, och stora ogon! halsnmg, och nu mar~te Ru~h en 
fru friherrinna, glöm inte det. dergivenhet". . .. nom och ropade högt: J den andra slumrar min dotter Som en löpeld spred~ rykt'.:t' .. att smal silv0erst~:i:ima, v1lke;:i l.1ksom 
Fastän ni ej har rätt att forska Annas fhtiga ~.and:r arb~tade _Halt! Så lätt släpper jag er Eva. De ha fallit offer för ett Scholz var den verkhgen. fo~ova- en fin trad folJde hans tmr:.~ng .. 

•häruti, bekänner jag frivilligt för visserligen som forr I hushallet, inte käre vän. Sedan daO'grynin- skändligt skurkstreck, de drucko :ren av de hemska förg1ftnmgs- - Välkommen, Kurt, hJarthgt 
er, att jag älskar Ruth. men det .kunde kke undgås, att gen.har jag suttit här i de~ta blås- giftet, vilket, som ni vet, var av- 'morden hos skogsuppsyningsman välkommen! Åh, jag visste, ~tt ?u 

Den fina slöjan sönderslets fra- hon en tid vant ~ycket tank- hål. Har ni inte någon styrketår set åt lilla Ruth! Dolling. Assessor von Hellda blev skulle komma. Jag kan alltid hta 
sande mellan den unga kvinnans sp.rid~. Hor: ~unde ibland stan~a på er, så att jag kan få fukta Scholz ryggade tillb~ka och säg genast frigiven .. Hä~ och var ta- på mina aningar. .. " 
nervöst darrande fingrar. mitt I ett viktigt arbe:e och st1::- min strupe med något? Det är .ängslig upp. lade man om fnherrmnan G?.eri:.c - Tack, Ruth, for att du tog sa 

-Åh, så vackert! sade hon ra på en punkt, som sage hon dar minsann inO'en småsak att sitta _Jag trodde - jag hörde - i sammanhang med de nya forho- hjärtligt emot mig. 
högt skrattande. Nå ja, det något, vilket helt och hållet upp- här i kölde~ ! jag tänkte __ 1ren, men 'det var ju otänkbart! Han kysste innerligt hennes små 
sista hindret har fallit. Kurt sit- tog hennes ,varelse. Och Ruth? I _Jag har ingenting. _ Varför ' _Ni tänkte inte på, att Gu~s i.Karlen ville s.kjut~ skuld~n på en händer. . .. 

0 

• ? 
ter inom lås och bom, han har Hon satt pa Evas plats bakom o·år ni inte in i staden? .vägar icke äro människornas va- f annan, och fr1herrmnan forklarade - Har du ibland tankt pa mig. 
själv slagit upp förlovningen. Det det prydlig"a .~y.bordet och betrak- "' _Ja nå ja, jag tänkte, att ,:gar. Ni tänkte inte på den alls- :uttryckligen under rannsakningen,. " - Ibland! ~(urt, ln1:r kan du ~a
var j1.1 en fördel för er, inte sant? . tade de pabor~~de han0darbete~a, man kanske spanade efter någon ·,mäktige, allvetande Gudens fruk- att hon knappast sett .mai:ne~ i I la så. Alltid, daghge~ har Jag 

- Nej, det är inte någon fördel som lågo och vantade pa att bhva jag har inte så noga reda på tansvärda straff! Människa, vad .fråga. Scholz dömdes till t10 ars ,tänk.t på dig, och - v1 ha haft 
-för mig, ni misstagcr er, min fru, avslutade. Hon tänkte kn~ppast det! ~mde väl dessa båda döda gjort er, straffarbete, vilket han genast en svår tid. . 
.Ruth år er brors fästmö. på sin egen smärta; blott da hon _Vad menar ni? eftersom de måste duka under för fick börja avtjäna. . En suck trängde sig ur han:;; 

- Ni bryr er då inte om hen- såg jägmästaren, vilken säll.an _Åh! ~n så fruktansvärd hämnd? - - - 1 '"- 'bröst. 
ne? frågade hon andlös. med regelbundet, som hans pl!kt Scholz blinkade listigt åt B. . . Ater var det vår i skogen. Det -Även jag, sade han enkelt. 

- Ruth är hela min jordiska 'bjöd honom, infann sig hos skogs- _Där håller man på med ett D:t var icke. Jag, he~r ksk?gs~ ·grönskade, blommade och doftade _Förlåt, att jag blott för ett 
lycka förkroppsligad! Det finns uppsyningsmannen, var det, som ivrigt efterspanande av folk. Jag uppsyn.~ngsn_ian, vid Gud, ic e ... Ja~ · runt omkring. Bien svärmade sur- ögonblick kunnat glömma det. 
andra orsaker, som omöjliggöra .ville en krampaktig snyftning älskar säkerheten och håller mig -._Namn .. mte Guds n~n_in Ja; e .rande i den milda majluften och Men jag visste ju, att du skulle 
vår förening - tänker ni inte där- tränga upp ur hennes sjuka hjärta, därför här ute i det fria. _ Har 'en logn ! .forman~de0 Do !mg. Y~- kysste blommorna i Dollings träd- bliva frigiven. 
på, fru friherrinna? och hon knäppte händerna som för r'esten ingenting hänt? ter. - N1 har f?rrat~. er, m oc ~ gård. .. - Ja, Ruth, jag är fri - all-

- Vad kan det väl vara? till bön. Hennes styvsyster kom Han lyssnade spänt till vad Dol- mgen annan begick .. forbrytels:n. Ruth satt på den vita trad- deles fri! 
- Er bror är icke någon mör- dagligen ut i skogen. Hon stan- ling skulle svara. Men denne ha- . --:- Jag uppre~ar .. annu "en g ~~ gårdsbänken och smekte det tama Han sade det med en egendom-

dare, förstår ni? nade där alltid en god stund och de intet att berätta. - J~g har ~ldr:g tan~t paf~tt ~o- rådjurets mjuka huvud; det såg lig betoning. 
Carmen nickade. förde tröst och friskt liv till den -Alltså ingenting! Hm _ v;:i.d ra na~on manmska nagot or nar. upp till henne med stora, glän- _Vill du sätta dig litet hos 
- Ruth ansåg det vara sin plikt böjda familjen. ·:aktf~llt un~vek gör assessorn, som åter gav mig ?ag ville blott spela assessorn ett sande ögon och åt ur .~e~nes mig, som du alltid brukade förr, 

·att stå vid hans sida, tills hans styvsystern att gora nagra fragor s arken? spratt.. . . 
1 

hand. Hon bar en svart kladmng, bad han vekt. 
·oskuld blivit bevisad. om det förflutna för at giva Ruth p _Ha~ är anklagad för mordet - Ni har gJort det, m ensam. som framhöll hennes fina figur Ruth villfor hans önskan. 

Jägmästaren såg fast på Car- tid att finna sig själv. H?n be- och sitter i häktet i s. _Nej, inte ensam, nej, tusen och ovanliga blekhet: .. Han satte sig mitt emot .. h:n-
mens orörliga drag, ett veck syn- rättade därför mycket. om Sltt nu- .. . . gånger nej! Jag var en annans Anna Dolling stod r dorren och ne. Tankarna tycktes maktigt 
tes mellan hans ögonbryn. varande hem och lovprisade Al~:n- - For mor~et ! Hi~mel och verktyg __ tro mig, stammade den såg leende på henne. strömma in på honom. 

- Och om han överbevisas? hofens karaktärsfasthet och hJar.- helvete, vad vill det saga! Det förskräckte och överrumplade us- _Är det inte en vacker dag; _Hur ofta har jag icke längtat 
- Är han mördaren, nåväl, så tegodhet. Anna ~ick me~ h~la sin var ju en präkti~· n~?et. Jag är Ungen. man kunde glömma oc~ förlåta efter detta ögonblick och 0utmål~t ar Ruth löst från alla plikter. grundliga karaktar upp 1 sitt ar~ er ytterst tacksam for den .. Den -Ni ljuger för att rädda er. mycket på en sådan dag, mte sant, för Inig, hur skönt det maste bh-
- Och om han är oskyldig? bete. Ruth hade icke lovat för sto~~nu~ige asse~sorn. med sitt 0 - _Jag säger rena sanningen. Av Ruth? Vår skog är ändå b~a va - och det är också sk~nt! 
Det låg något lömskt i den un- mycket. Hennes Anna fyllde full- uthardliga or~nmgssmne .. - . br~, friherrinnan fick jag giftet och vacker; även om vintern. Det ma- Hans ögon glänste fuktiga, som 

ga kvinnans ton och blick. ständigt den plats, som fru Blum hur kom det. sig~ H~n holl JU sa pängarna. ste du medgiva nu? .. smälte den is, vilken så länge hål-
- Då kan intet förmå Ruth att innehaft. mycket av sm fastn_io, vad k~nde _Av friherrinnan Goerne? Be- - Ja, här är härligt aven om lit hans själ fången. 

lämna honom. 'i Friherrinnan Carmen hade för väl f~rmå honom till en sadan länk, vad ni säger! vintern. Du hade rätt, k.ä:a !:-n-
Det blixtrade till i d~ blå ögo- länge sedan rest till sin far. I:Ion handlmg? _Av henne __ just av henne. na, jag skulle inte mera v1lJa lam-

nen, ett triumf~rand:. leende lekte försvann lika hastigt s~.m hon Skogsuppsyningsmannen såg nu Hoq gav Inig dem på villk?.r, a~t na de~. " . .. 
.om Carmens mJuka lappar. kommit, men hon kvarlamnade f " nde upp på den ivrige man- jag dödade hennes brors fastmo. -..,. Var stackars. ~va pastod an-

(Forts.) 

GYNNA VÅRA 
ANNONSÖRER! - Ni .tror. inte på Kurts. skuld? många bittra minnen. Assessor ::u~a , Anklagar ni mig? frågade ha~ ·nu bestämdare än Jag, att skogs-

- NeJ - mte Ruth heller. von Hellda satt fortfarande arre- ~========================== 
- Hon är vansinnig, ljöd det o- sterad. Rannsakningen gick lång- Jr~================================: 

- vill ni göra? . draga till att förklara något, och 
- Jag har fogat mig i Ruths han vägrade att besvara alla frå- · . . 

beslut. gor angående honom själv. 
Hur enkla ljöäo icke dessa ord! ---

Det låg något storslaget i denne XIX. 
mans självbehärskning, som till 
-0ch med icke lämnade friherrin
nan oberörd, ty hennes forna tviv
lande uttryck försvann plötsligt 
:för en obeskrivlig bestörtning. 

- Och det är sant, Altenhofen, 
jag besvär er, säg mig sanningen? 
Ha ni frivilligt skilts från' varan

Sommaren hade gått med all 
dess yppiga prakt. . Höststormarna 
forQ tjutande fram över de öde,.. 
fälten och sopade prasslande un
d~n skogens gulnade blad. En 
hand torra löv fördes av vinden 
till den närbelägna kyrkogården, 
där de föllo ned framför ett järn

dra därför? 
Glimten i de mörka, 

·ögonen kom henne att 
i:illägga: 

manliga ·I staket, hö~de sig åter och sjönk.o 
darrande 

1 
ner bredvid två gravar med fri-

- Förlåt mig jag tvivlar inte 
längre. 

Efter en paus sade hon: 
- Ei· skilsmässa är för alltid, 

·ty Kurt är oskyldig. 
- Det vet ni och har ändå.'an-

klagat honom? 

ska kransar mitt i en dyrbar 
grupp ·myrtnar, som voro plante
rade tätt bredvid varandra i bal
jor, så att de omgåvo de båda 
kullarna. 

Gamle Dolling låg på knä vid 
sitt barns grav och bad en lång 
bön. Nu reste han sig upp och 
satte pälsmössan på sitt grå hu
vud. 

- Vad menar ni - är jag skyl
,dig att rentvå honom? Kan han 
bevisa sitt alibi, så är han fri! Var i världen fanns väl mörda-

- Ämnar ni inte göra det min- ren, som utfört detta. nidingsdåd? 
;sta för hans räddning? sade Alten- Var Hellda mördaren? Ingen trod
hofen föraktfullt. de därpå. Det var helt enkelt o-

- Inte den tonen, jag uthärdar möjligt att tro därpå, och skogs
den irtte, viskade friherrinnan och uppsyningsmannen skakade på sitt 
närmade sig honom. - Kurt är o- grå huvud. 
skyldig, ni har rätt. Den verkli- '.'Du saliga!" viskade han halv
ge mördaren finner man aldrig - högt, "och du lille ängel vid hen
han är i detta ögonblick långt bor- nes sida, kunnen I inte sända ljus 
tn, och vet !~i. viom >:nm gav ho-1 i detta mörker och denna förvir
nom det starka giftet. - Jag I ring? Skall väl en oskyldig lida? 
skaffade det och hade tänkt, att I Var det ej nog, att ni uppoffra-

' ' 
Ruth skulle tömma glaset. j des ?" 

., 

.. 
' 

års,;prenumerant Ti1l var/ e ny 
för Puget Sound Posten 

TILL VARJE NY HEL-ÅRS PRENUMERANT PÅ PUGET SOUND POSTEN GI
VA VI GRATIS ET'I1 EXEMPLAR AV 

Hans Bergman's 

f ist: • 
I 

• 
I 

Pierce County1
' and Tacoma • nn 

s 

Boken, som förutom historisk skildring över T acoma och Pierce Oounty, även innehåller en 
biografisk och med porträtt försedd avdelning, såldes när den först utkom i marknaden för 
-$2.50 per exemplar. Den är lika värdefull nu som då och blir ännu mer uppskattad allt ef
ter som tiden går. Författaren inlade här ett g cdiget arbete i syfte att bevara för eftervärlden 
viktiga och intressanta upplysningar om våra svenska pionierer såväl som svensk förenings
och kyrkoverksamhet i dessa trakter. 
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1125 TACOMA A VENUE TELEPHONE MAIN 2520 Förskräckt ryggade Altenhofen, Ett lätt prassel bland buskarna, 

tillbaka från den djävulska kvin-1 som omgåvo kyrkogården, kom 
na, som stod framför honom med Dolling att se sig om. Han stan-11 L 
vilda blickar. nade och såg häpen in i ett av 111 • -



' . . ... ·· ... 9x12 Axminster 11,ug 
Heavy alHleece Axminsters----gpod for a .lifetime of 

And-the ~erylatest pa~erns: •.. $29.50 
$45.00. . Removal .Sale Price, ...... . 

Others as low as $18.75 

Be"a.utiful Mohair Davenports and 
Chair.Sets 

Davenports, 66 to 92 inches - With Chair to 
match!W~1·e $1~5.00 to $195.oo~ .... $89.50 
Your Cho1ce ..................................... . 

Other Davenport and Chair Set&:--Were $100.00 
to. $125.00...,,...Now $69.50 

Another charming 37piece Bedroom Siii1:C-Bed, Vani
ty and.Chiffonierinivory. Regularly $22 50 
$49.50. Removal Sale. Price.................... • 

A 6-piece vvålnut Dining Suite, with Table, Baffet 
and 4 Chairs. Our regularlo_w price $54.75 
was $85.00. Removal Sale Pr1ce............ . .· 

An•8"Pi.ece WalnutDining Suite...,,...Table, .Buffet and 
6 Chairs.. Was p:iced I.ow at $95.00. $59 50 
Removal Sale Price ....... ........................ .. . • 

Handsorne Walnut-finish Bedroom Suite-"-Bed, Chif
fonier and Vanity .. Was Iow. priced .$29 50. 
at $52.50. Removal Sale. Price................ . • 

Velour Cushions, New sunburst style; beautiful col
orings. Everybody can use more cushions. · For YOl1I' 
own home or for somebody's Christmas. Buy them 
at much less than regular pri9~s. . 95c 
.Bemoval Sale Price ............................................. .. 

An unusualBedroom Suite ih curly maple...,,...Bed, Va
nity and Chiffonier. Was a go9.d ··$59 50 
value ;:i.t .$8Q.50. Removal SaI~·Price.... . ...•.. ·• .· • . · 

· Every RUG! All of Oår LINOLEUM-· 
Greatly Requced for Qt\ick Selling 

'· .• WONDERFUL LAMPS . 

I Choice of .. 13ridge, Tab.le or .Floor• Lamps; · either 
parchment or silk shades-priced now at less than 

if!:o:!rs~~ree ;~~~= ! ......• :. _________ ,_________ $4.95 _ 

Those Comfy Club Chairs! 
Big! .. Coinforfäble! . Pillow backs, deep soft, :revers
ible~ '.'s.prin.g-filled c. u.shions ..... st. urdy ha .. rdwo. 0 .• !l· fr. a. m. es .. 
Hign~grade .· mohair,. Velour and. tapestry · comb1nation 
coverings. Sold . formerly for as high $24 7 5 
as'. $45.00 Removal . Sale Price................ • 

'!'hese cold · .. nights ~ 
keep warm!. •Get a 
pair of these 70x80, 
Sheet Blankets. Re
moval Sale Price-; 

$l.25 
Pair 

....,....~ 

Pepperell 
BLANKETS 

Part wool .· soft and 
fleecyi· . and in. assort
ed co ors ; plaid de
signs. Size · 66x80. 

Removal Sale Price 

$2.39 
Pair" 

ALL .. METALSIMMONS BEDS 
Wahiut finish;· decorated • p~:nel; an(l one. of those 
dependal:.ile :S!MMONS BEDS that .sen.·.. $7·· . ···85 
regularly for $15.75. Rem~val Sale Price . • · · 

99-COIL ROME SPRING 
Sleep in comfort! Here's a wonderful ROME 
SPRING wi.th a 25-YEAR GUARANTEE that would 
cost you $19.75 regularly. $950 
Removal Sale .Price • 

EASY CREDIT TERMS 


