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SVENSKA KYRKANS 
NYA ÄRKEBISKOP 

INVIGD I UPPSALA 
Det var inte sommarsol och blå 

himmel söndagen den 23 maj då 
Svea rikes ärkebiskop, Erling 
Eidem, invigdes till sitt höga äm
bete. Skam till sägandes grät 
himlen vemodigt över flaggprak
ten, över de lysande uniformerna, 
de vita mössorna och de vanliga 
enkla helgdagskostymerna som 
vimlade på gatorna och trängdes 
i domkyrkan. 

Staden var full av folk, från 
hela landet hade det strömmat 
till. Ett helt extratåg forslade 
tidigt på förmiddagen statsmak
ternas representanter från huvud
staden till lärdomsstaden: kun
gen, kronprinsparet, fyra andra 
prinsar och tre prinsessor, därav 
en dansk. Utrikesministern, ju
stitieministern och statsrådet, hr 
Holmbäck representerade regerin
gen. Riksmarskalken, riksdagens 
talmän, överståthållaren, ·ett an
tal landshövdingar samt många 
andre representanter för de ci
vila myndigheterna märktes bland 
gästerna. - Danmarks, Norges, 
Finlands, Englands och Tysk
lands evangeliska kyrkor repre
senterades av var sin biskop. Un
gerns evangeliska kyrka, franska 
protestantiska federationen och 
grekisl~a ortodoxa kyrkan hade 
s k i ekat lekmannarepresentanter. 
Härtill kommo en massa repre
sentanter för det svenska prä
sterskapet och för universiteten. 

Dagens högtidligheter började 
med en studentuppvaktning för 
kungen. Kungen uttryckte där
vid sin stora glädje och tillfreds
ställelse med det lugna och vär
diga sätt, på vilket det svenska 
folket genomlever krigen, samt 
framhöll som sin uppfattning att 
landet skall gå en lycklig framtid 
till mötes bara vi bättra oss, 
höja oss i moraliskt ansvar samt 
söka göra sanning o.ch rätt till 
ledtrådar för alla våra handlin
gar. En smula aktuell uddighet 
alltså för en gångs skull i ett 
kunga tal. 

Högtidligheten i domkyrkan 
inl,eddes med högmässa, varvid 
domprosten G. Lizell höll en pre
dikan utmynnande i trefaldig
. hetsdagens . lovsång. Omedelbart 
efter gudstjänstens slut vidtog 
installationshögtidligheten, s o m 
inleddes med Te Deum, sjunget 
av kyrkokören. Under tiden tå
gade den stora granna processio
nen upp mot altaret, i spetsen 
insigniebärarna, följda av ärke
biskop Bergqvist samt hela den 
långa raden av svenska biskopar 
utom Stadener, vilken såsom re
geringsmedlem inte fick vara 
med nu, och biskop Billing som 
var sjuk. 

Biskop Bergqvists tal innebar 
en maning till envar i allmänhet 
och den nya ärkebiskopen i syn
nerhet att värna om och ytter
ligare förkovra "vår evangelisk
lutherska tro och bekännelse," 
- "vårt folks största andliga 
tillgång."· Sedan man bett bi
skopsbönen, upplästes kungens 
fullmakt, assistenterna läste valda 
bibelspråk, och ärkebiskopen läste 
trosbekännelsen. Sedan han be
svarat de ritualenliga biskopsfrå
gorna mottog han fullmakt och 
biskopskors, ikläddes den gyllene, 
av Gustav III skänkta kåpan, 
fick kräklan i hand och knäföll, 
medan mitran placerades på 
hans huvud. Psalms~ng och or
gelspel avslutade invigningsakten. 

3 CENTS FRIMÄRKEN 
UNDER TRYCKNING 

I tisdags påbörjades i grave
ringsbyrån i Washington. D. C., 
tryckningen av 4,000,000,000 3 
cents frimärken. Enligt den nya 
postlagen, som träder i kraft den 
1 juli, kommer postportot på brev 
att höjas till 3 cents. Samtidigt 
tryckas en billion 1 cents frimär
ken för att användas å redan ut
släppta kuvert frankerade med 2 
cents frimärken. 
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UTVIDGAD SÄDESPRO- PRESIDENTEN FöRESLAR I NY BESKATTNINGSLAG Faran för deportering om 
man söker allmän hjälp. TILL BUILDING AND 

-LOAN ASSOCIATIONER· 
NAS UNDSÄTTNING 

DUKTION I RYSSLAND NYTT HJÄLPPROGRA"M ANTAGEN I dessa svåra tider, då hundra
tusentals familjer för sitt uppe
hälle äro beroende av allmän väl
görenhet, hör man ofta den frå
gan diskuteras, huruvida en per
son som ännu icke är amerikansk 
medborgare kan vända sig till of
fentliga välgörenhetsinstitutioner 
utan att riskera diverse tråkighe
ter i form av deportering. Det 
finns nämligen en klausul i immi

Ett storslaget bevattningssy
stem kommer enligt regeringens 
beslut att genast påbörjas i trak
ten kring nedre Volga, där torka 
ofta förstört skörden. En damm 
av stora dimensioner skall byg
gas för uppsamlande av vatten, 
varmed tio . millioner acres åker
jord kunna under torkperioder be
vattnas. Man beräknar härige
nom kunna utvinna fem millioner 
ton spannmål årligen. 

SVARARTADE OROLIG
HETER I TYSKLAND 

I preussiska riksdagen uppstod 
den 25 maj batalj mellan en del 
riksdagsmän, tillhörande högern 
och kommunisterna. Bråket räck
te en halvtimma, varunder stolar 
och bord slogos sönder. Ett halvt 
dussin av bråkmakarna hade ska
dats så allvarsamt, att de måste 
föras till sjukhus. 

I Berlin och Hamburg uppstodo 
förra veckan oroligheter bland 
arbetslösa, vilka av kommunister
na förleddes till en hop våldsdåd. 
I Hamburg plundrades flera mat
varubutiker och i Berlin ägde en 
allvarsam sammanstötning rum 
med polisen, som till slut sköt 
skarpt på folkmassan. Femton 
personer sårades. 

SOCIALIST PARTIETS 
PRESIDENTKANDIDAT 

Utsträckning av reservsystemet; 
inskränkning av regerings

utgifterna 

Den största skatteuppbörd sedan 
världskrigets dagar 

Efter månadslånga debatter i 
. kongressens båda kamrar, god-

President Hoover jämte ordfö- kändes både i senaten och repre-
randen Dawes och övriga medlem- sentanthuset den nya skattebillen 
mar i Reconstruction Corporation i måndags, och en timme senare 
hava utarbetat och framlagt ett blev den lagstadgad genom presi
nytt understödsprogram, som in- dentens underskrift. Den bestäm
nefattas i följande fyra huvud- mer om en skatteuppbörd, som be
punkter: räknas inbringa $1,118,500.00 till 

1. Korporationens bemynd~gan.de J regeringskassan. 
att utfärda ytterligare obhgat10- Så snart som denna fråga var 
ner till ett maximal-värde av $3,- avgjord, upptog senaten till be-

i 000,000,000 för att därmed starta handling den s. k. ekonomi-billen, 
anläggningen av produktiva före- vilken avser att avkorta statsut
tag, sålunda anskaffand~.. öka~e gifterna med $238,000,000 genom 
arbetstillfällen, och upphJalpa SI- lönesänkning och beskärning av 
tuationen i åkerbruks-näringen. andra expenser. Bland de propo-

2. Upprättandet av ett system nerade lönereduktionerna äro åt
av hem-låne diskant banker som skilliga högst resonabla. Så t. ex. 
filial och bihang till korporatio- är det på förslag att avkorta lö-

nen. nerna till medlemmar i -de otaliga 
3. Tillsättande av en gemensam 

industri- och finanskomite med 
myndighet att utsträcka reserv
kreditsystemet till distrikt där det 
ännu icke införts. 

regeringskommissionerna, vilka på 
senare tiden uppvuxit som svam
par om våren, från $12,000 till 
$10,000 om året. 

Bland viktiga åtgärder, som sna
rast borde sättas i verket, är upp
rättandet av ett proponerat "hem
låne-diskont" banksystem för affä
rernas återupplipvande. Meningen 
är att etablera 10 eller 12 "re
gionella" banker, kapitaliserade 

grationslagen som säger att en med _$5,000f,?.OO vardera, och att 
regermgen or ändamålet ställer 

person som fallit samhället till $125 000 000 t'll d b k " . , , i e nya an ernas 
last, a pubhc charge," kan de- , förfogande. 
porteras, om han icke är ameri- Hem-låne-diskantbankerna skul-
kansk medborgare. le uträ.tta detsamma för building 

Denna fråga är ännu icke till and loan associationer som det 
fullo utredd. Arbetsdepartementet federafa banksystemet gör för na
har hittills tillämpat den princi- tionalbankerna. I stället för att 
pen att en utlänning icke är de- associationerna tvingas att indri
porterbar om den nuvarande ar- va lån, då intecknings-gäldenären 
betslösheten är den enda orsaken är oförmögen att betala, och så
till att vederbörande måst anlita lunda belasta bolagen med "fru
samhällets hjälp. Tolkningen av s~n" egendom, kunde "home loan 
denna paragraf kan emellertid gö- d1sco~nt" bankerna diskontera in
ras avsevärt elastisk och det har tecknmgarna och genom att ut
hänt r åtskilliga fall att arbets- sträcka tiden, tills betalning kun
lösa "aliens" blivit deporterade. I d.~ ske, sku~le icke blott hemmen 
dessa fall ha "supplementary radd~s åt lantagare, utan även 
causes" upptäckts, som ansetts associationerna räddas från ett 
tillräckliga för deportering. läge, som nära nog betyder kon-

I allmä n. t .. 11 f"l' d kurs och ruin. n e ga a o Jan e reg-

4. Begränsning av regerings-ex
penserna till den summa skattein
komsterna inbringa och inbespa
rande av alla utgifter, som icke 
kunna betäckas med de löpande in
komsterna. 

ROCKEFELLER ÖVERGER 
PROHIBITIONSmFANAN ler för "public charge" klausulens 

tillämpning å utländska medbor
Förordar att frågan hänvisas till gare: 

VETERANER FORDRA 
BONUS .. BETALNING Sedan understöds-programmet 

sålunda blivit uppgjort och ordnat 
samt framlagt för kongressen, 
fann Mr. Da\vcs sig föranlåten att 
resignera från ordförande-posten i 
rekonstructionskorporationen. Han 
har återvänt till Chicago för att 
ombesörja sina stora bankintres
sen därstädes. 

foJk-omröstning. 1) En utlandsfödd person, som 
--- . uttagit amerikanskt medborgar-

En ?.land veckans sensationsny- skap, har samma rätt till att be-
heter ar att John D. Rockefeller .. l · ··· ' 
Jr 0

.. . "t h'b"t" gara oc 1 mottaga offentlig hJalp Fran alla delar av landet hava 
. vergiv1 pro i I 10nsstandaret · .. , ocli f"" kl f'" b d 

1 
som en mfodd person. veteraner fran världskriget under 

or arar or u s agen vara E · ett felste b" k . . 2) n icke-medborgare, vars se- denna vecka strömmat till Wash-

H f
.. gd, somd or orr.~geras. naste ankomst till Förenta Stater- ington, D. C., för att inför kon-

an oror ar ess upphavande .. d .. .. • • och att f , f'" d ... 
1
. .. na ag e rum for mer an fem ar gressen payrka full bonusbetal-

ragan o or roJ igen han- d k . 11 .. h t . . skJ'utes t'll f lk t f'" .. t . se an an i a man e sett motta- nmg. I tisdags marscherade ett 
I o e or omros nmg 11 .. h ... 1 t · • ·· Rockefell _ · h 

1 
'tt 

1
. · ga a man Ja P u an att riskera tag av over 7,000 män uppför 

er i e a s1 iv en ra- d t · D · p 1 · dikal nykt h t k"' epor enng. et finns emellertid ennsy vama avenue, huvudsta-

Ett d
.
1 1 

. er e s ampe, var en av f 11 d' tl'" . k d d f"" .. 
1·a I m t men icke ala1·meran- Is y E N s K DE FEN.SIV prohi'b't" .. a , a en u annmg an epor- ens ornamsta gata. Flertalet 

I 
i 10nens varmaste forordare t · • · de program vid ti"d f"' d . f" d eras, till exempel da en under- hade vandrat till fots eller tjuv-
en or ess m oran e och .. 1 · 'd h d • -~·"'"'RIND'~· · · · · .·~ ·· .. · . har .., d .. · d . _ . d . ' so rnmg ger VI an en att veder- akt kortare eller längre vägsträc-. . . ,,e an .. ess. vant. ess.Lme ,. . · . • . .. .. . 

Mottagande den socialistiska no- I f[{liKRIGET liberal d t"d' "hörande mkomnnt pa olaghgt satt kor for att komma dit. Deras 
. , . . . Il) e un ers o Jare. Han har ft d 1 · l' 1924 11 ··t · mmauonen till president vid na- d t'd 

1 
.. .. e er en JU i e er att han tro ta utseende vittnade om ut-

. . ___ un er 1 ens opp skankt over t'llh"" ·kl ·· ' · t10nalkonventet 1 Milwaukee o·av .. $"50 000 f'" tt .. . I or en ass, som ar deporter- standna strapatser, och de voro 
Norman Thomas skarpa huo-o-0 åt (For Puget Sound Posten från b, . .:.f .'. . odr ta " uppratthall~ och bar när som helst efter ankom- trasiga och illa klädda så att det 

b
' . · bl:> S A N Sto khol ) e ramJa e nobla exper1men- t , . . ' ada de stora pohhska partien och · · ., c m t t ,, h s en - sasom ytter1Ighetsrad1ka- var ett helt annat tåg än det som 
, k d . ___ e, som an nu efter moget 1 "t f" 'Id . . . . payr a e en ny tmz. ens ordning . 

0
.. .. d d f · er som agi era or en va sam I stJlum umformer och med takt-

,, · D t I 1 ·· ld . vervagan e av ess öljd .. . ~ Mr. Thomas har ett imposant upp- e 1e a var en omfattande f" k t .. . .. e:, anser omstortnmg av det bestående fasta steg under kl'iget drog fram 
trädande, är presbyteriansk pastor tullkrig till vilket Förenta stater- or as] a~~va:t. Till~a~nagiv~ndet, samhället, vissa brottslingar, per- genom samma gata. Det är tvi
i New York, men frisinnad och för nas senaste tariffrevision gav :~~ Cs ~e :. 1 en. offi~iell skrivelse soner som på ett eller annat sätt velaktigt om deras parad och opi
oförskräckt socialistisk propa- u1~phov ha:, ~u tving~t även det ~ ~· ~m 

1 
ia ~rv~rsitetets rektor ha att göra med vit slavhandel. I nionsyttring skall ha åsyftad ver-

ganda. fnhandelsvanhga Svenge att vid- .:· IC io as .. uriay Butler, har Det bör här på nytt påpekas att kan. 
t g d f · 't ·· d R' vackt det storsta uppseend · ' "Det gives intet tvivel " sade a a e ens1va a gar er. iksda- . e 1 om en utlänning som bott i landet , · .. VISsa "torra" k et A d 

han, "att händelserna leda i rikt- gen van tas utan opposition ac- hå r .. s~r. ai; ra i över fem år, lämnar Förenta 
ning mot antingen en anarkistisk c~ptera ett i da~arna framlagt Il synes hans for~ndrade. stan~- Staterna vare sig för aldrig så c~unty eller samh~~le: ~v ~am
katastrof eller ett förtvivlat för- förslag om utstråckt befogenhet pun~t . ~nses av mmdre VI~t for kort tid, så räknas den femåriga hallet bekostade hJalpmstitut10ner 
sök av den härskande klassen att att tullbelägga utländska varor. p.ro~1b1t10?ssaken. En amerikansk perioden efter den senaste ankom- ha många olika namn såsom De
giva oss något slags fascistiskt Enligt detta förslag skall rege- tidr.1.mg pa~e~_ar de .. num~ra in- sten till landet. Med andra ord, en I partment of Public Welfare, Bu
diktatorskap som kan döda vad ringen erhålla rätt att, då riks- skr~nkta ttllfallena for ~ap1talpla- utlänning .som kom hit 1910 och reåu of Social Welfare, City Aid, 
liten personllg frihte som är läm- dage~ ic~e är samlad, belägga nu cermg, oc:1 av.slutar • sm . art~~:l reste till gamla landet på ett re-1 Coun~y Aid, State Ho.sp~tal, City 
nad kvar." I tullfr~a impo:tvaror rr;~d en tull :ed den ,·la~om~ka f~agan. Ar tur permit 1930, återvände sam- H?spit~l, Poor Com~iss10n, etc. 

"Hoovers rekord," sade han vi- uppgaend_~ till en . fJardedel av et en prmc1p~:aga for Mr. Rocke- ma år, betraktas av deporterings- Vissa i.stat~r ~ord:a i lag. att de 
dare "är ett rekord av m· ta varans varde. Redan tullpliktiga f~ller,. eller galler det ett nytt myndigheterna på samma sätt offenTI1ga 111stitut10nerna i staten 

' iss g .. vmstaivand ff" f"" t ?" 1 · .. uppstaplat på misstao-. Han e - varor kunna belaggas med en " e a ars ore ag. som en person som inkom för för- sko a rapportera till Forenta Sta-
da ide om återställa~de av ~.0; tilläggstull högst tre gånger så sta gången 1930. ternas i mm igrationsmyndigheter 
tider är att utlåna pänninga; ti~ h?g som de1: .. r.iuvarande tullen. SPRIJSMUGGLINGEN 3) Utlänningar som hitkommo namnen på, all~ .. icke-medborg~re, 
dem, som redan lånat för m ket Sadana tullhoJnmger skola un- senaste gången för mindre än fem som erhalht hJalp och som icke 
Han väntar förgäves på ~~go~ derställas. nästa rik~dag inom tio sra··TER po PATRULL år sedan, kunna riskera deporte- ~pp_ehållit sig mer än upp till fem 
Santa Claus att återbringa prospe- dag~r efter ~~ess oppnande, om A . ring om de ansöka om och mot- ar 

1 
landet. 

ritet, under det han på bästa sätt de icke godkannas oförändrade, __ taga hjälp, "charitable help" från En person som mottager hjälp 
hjälper banker och industrimaO'na- g.älla högst tio dagar efter det Finska sjöbevakningen har in- allmänna institutioner. 'och understöd från privata anstal-
te11 genom lån och tullskydd bme- riksdagen fattat sitt beslut. lett vårkampanjen med ett re- För utlänningar i denna kate- ter och sjukhus, behöver icke 
dan han gör alls ingenting fÖr att Vi'd . f" b d . ,. solut ingripande mot smugglar- gori stipulerar lagen att deporte- frukta deportering som en "pub-

ar e or ere er regermgen I • . · " ' 
giva skydd och understöd åt de importreglerand ft 

1 
· J fartyg, som fran ·estniska ocll rmgen endast kan äga rum då fö- llc charge. Under den nu radan-

arbetslösa. Vad beträffar demo- som ger d bef sy het entt t'allg tyska hamnar gått ut för att religgande bevis styrka att orsa- de depressionen ha talrika privata 
. · en e ogen e a 1 - 1 . . h ···1 · t" bl 

kraterna, äro de icke stort bät- låta 
1
· p t . d t I P acera sma spritlaster i Finn- ken till anlitandet av samhällets Ja porgamsa 10ner eta erats 

.. . m or av vissa varor en as ... . . · ·· tre, nastan i samma båt." t t t 
0

• 

1
. · land. hJalp kan tillskrivas perioden före praktiskt taget alla stader och 

mo av s a en ,,,1ven icens. I D . k · 1 d t p · t · t• På Mr. Thomas' tillstyrkan d- en 14 maJ prejades på inter- ankomsten till landet. Bevisskyl- ommuner I an e . riva a ms !-

röstade konventet ett för!':! ne Finansminister H a m r i n har 

1 

nationellt farvatten utanför Sangö dighcten, "the burden of proof," tutioner draga som regel ingen 
egendoms-konfiskering vilk:: l:a: också avgivit ett reviderat för- en motorseglare Maria, som seg- vilar emellertid i varje sådant fall ~ränslinje mellan medborgare och 
sade skulle leda till 'olycka och slag till budget för nästa år. Av . lade under tjeckoslovakisk flagga. å utlänningen, och det säger sig 1c~e-medbo~gare då det g~ller att 
möjligen inbördeskrig. Men han detta framgår . att statsutgifterna I Åtgärden företogs . med stöd av självt att det icke är en lätt sak hJalpa behovande. Det sti~:1leras. 
utverkade att konventet utt 

1 
d genom stegrade anslag till arbets- den nya "kaparlagen," vilken be- att styrka att orsaken uppstått dock som regel att vederborande 

en sympatetisk stämning till aS~v~ Iö_shet.shjälp, o_ch .ett stödlån på mynligar finska regeringen att efter ankomsten: Vidare bör ihåg~ I understödst~gar: skall. ha varit 
jet Ryssland och endosserade dess lo milJ. kr. till Jordbrukarna ö- ge_ order om och ansvara för upp- kommas att personer som av en 1 bosatt e? vis~ tid, vanligen ett el
strävan att lägga en ekonomisk kats med 22 milj. kr. utöver de brmgade spritfartyg som be- eller annan orsak äro predispo- ler två ar, pa platsen. 
grundval för ett socialistiskt sam- vid årets början beräknade me- finna sig på internationellt far- nerade till att falla samhället till Summa summarum är alltså föl~ 
fund. Vidare tillstyrktes en nöd- dan samtidigt inkomsterna torde vatten i avsikt att landsätta sprit last, "likely to become a public jande: Utlänningar vilkas sista 
hjälpsbevillning på $5,000,000 OOO. bli_ 18 milj. kr. mindre. Den i Finland. Prejandet av Maria, charge," måste vägras inträde och lagliga ankomst till landet ägde 

.. ' bnst på 40 milj kr. som därige- som hade 30,000 liter sprit om- om de av misstag inkomma, kunna mm för ·mer än fem år sedan, 
Ave:1 flera led~nde. tidning~:· ~om uppstått i budgetförslaget bord, föregicks av en demarche de deporteras när som helst under I kunna. med trygghet mottaga un

son: :c~e ha;a, nagot bruk for amnar hr Hamrin täcka med 20 hos tjeckoslovakiska regeringen, femårsperioden. . Den obestämda derstöd såväl från allmänna som 
soc1~hs~1ska ideer, med~iva att milj. kr. ur fonden för statsskul- som torde ha förklarat, att den frasen "likely to become a public \privata hjälporganisationer. Vad 
partt~t 1 Mr. Thomas nommerat en dens amortering, med 15 milj. kr. icke ansåg hinder att föreligga charge" har tagits till förevänd- 1 beträffar utlänningar som vistats 
kandidat m~? ~:ccelle~t8;, egenska- genom ytterligare höjning av för finska regeringen att upp- ning för många deportationsfall. mindre än fem år i landet, är det 
per. D~t fo~t]anar 1hag~rnmmas spritskatten och med 4,4 milj. kr. bringa smugglarfartyg, som miss- Den möjligheten föreligger också säkrast att vända sig till privata 
att han .. 1 presidentkam~a.nJen 1928 genom statstjänstemännens dyr- bruka den tjeckslovakiska flaggan. att något annat fall, vanligen då institutioner. Detta är också det 
vann .n~ra en .. halv m1lhon av de tidstillägg. Sverige kommer allt- Bollivas regering har på en lik- fysisk eller men.tal defekt, brin- mest praktiska att göra, enär of-
36 mi~lwner r~ster som .avgåvos. så att hålla sina statsfinanser på nande förfrågan meddelat, att' gas i dagen under undersöknin- fentliga myndigheter, bekostade 
r:uruvida. tre ars. depression skall sund basis genom att tilfälligt den hoppas, att de finska myn- gen. av statliga, county- och munici
~1draga .~1ll att giv~ hon?m ytter- upphör::i. mi>n H.morti>ring H.v !'lin digheterna beslutsamt uppbringa En utlänning blir en "public I pala organ, ägna sin uppmärksam
hgare roststyrka, .. at~rstar at.t se .. I obetydliga statsskuld samt genom en spritskuta vid namn Bodys, charge" då han erhåller under- het huvudsakligen ät sökande som 
Under alla omstand1gheter mne- en huvudsakligen för konsumen- som under senaste tid under bo- stöd, helt eller delvis, från all- äro amerikanska medborgare eller 
bär hans kandidatur ingenting I ter av spritdrycker kännbar be- liviansk flagg kryssat mellan männa medel, "public funds" - d. icke-medborgare som vistats läng-
alarmerande. . · skattning. Hangö och svenska kusten. v. s. medel anslagna av stat, re tid i landet.-Flis. 
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JÄMTLANDS LÄN 
Statsbidrag till nödarbetet. 

betslöshetskolllmissionen har an
visat· ·Östersunds arbetslöshetsko
mite statsbidrag till bedrivande 
såsom statskommunalt reservarbe
te av arbetet med framdragandet 
av vattenledning till Erikslunds 
egnahemsområde för en beräknad 
totalkostnad av 8,450 kr., varav 
arbetskostnaderna utgöra 4,400 kr. 
Bidraget skall utgå med 50 pro-

.... ,..,..,...,.. ___ .....,.,.. __ ,...,.1 cent av sistnämnda belopp. Högst 
75 personer få samtidigt syssel
sättas vid samtliga av staden be
drivna statskommunala reservare 
beten. 

* * * 
JöNKöPINGS LÄN 

610,00 kilometer på cylrnl. 
vakat C, A. Larsson i Jönköping 
har i samband med cykelpropa
gandan kunnat fira . 50cårsminnet 
som cyklist. _Han har även cyklat 
mycket utomlands och tillrygga
lagt på resor 610,000 km. - jor
den runt 15 gånger. 

Nämndeman i 50 är. Härads
domaren L. A, Haraldsson i Broa
ryd, Jönköpings län, innehar sä
kerligen svenskt rekord såsom 
nämndeman. Härom ·dagen fyll
de han .80 år, och i sammanhang 
därmed upptäcktes att han firat 
50-årsjubileum med Västbo hä
radsrätt. Detta gjorde han för 
resten redan den 2 oktober i fjol, 
då det var 50 år sedan han val
des till nämndeman. Sedan dess 
har han flyttat allt närmare och 
närmare häradshövdingen, och nu 
har han hunnit hedersplatsen till 
höger samt tituleras häradsdo-

·}:- * 1'· 

Sln·iv och Ji'tt oss veta vad ni 
tycker om Scandinavian Hour 
Över KVI. 
....-~~-" 

I SVENSKA ~I 
i VICEKONSULATET ~i 

I SEATTLE 'I 
209 White Building f 1 

omfattande staterna Washington ( 
och Idaho hälles öppet alla helg- ( 
fria dagar. Arvsutrednlngar ut- C 

. föras, . fullmakter och andra av· g 

I
) han. d. l!ng. a. r. utfärdas o. c .. h log·a.11 C ser.as. .Personer, som önska er- ( 1

1 hå.Ila pass, böra inlämna ansil· C. 
kan därom minst 10 dagar fiire C 
·aVl'esan. Tel. Main 5640. t 

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

y ELLOW CABS i 
Aleo 

AMBULANCE, INVALID COACH. 
Baggage Checked from Home 

to Destination. 

SPECIAL PARTIES. ANYWHERE 

For Your Convenfence 
Phono 

~AIN1122 

BÄSTA GLASÖGON 
från $1.00 tlll $5.00 

(Varför betala mera?) 

Wood, Planer Ends 
COAL-By the Ioad or 

SVERIGE 
Med Cuna1·dlinjens största 

expressångare 

BERENGA-RIA 
som avgår från New York 

DEN 15 JUNI 
Passagerare som medfölja på 

denna resa lämna Seattle, Taco
ma och Portland . den 11 juni. 
Till detta sällskap anknytes den 
12 juni en grupp från Spokane. 
Vid ankomsten till New York 
få passagerarna gå direkt om
bord på ångaren, varför hotell
utgifter undvikas. 

Efter ankomsten till Europa 
kunna passagerarna välja mel
lan att resa över Cherbourg och 
Paris eller över Southampton 
.och London. Ingendera routen 
betingar någon extra kostnad. 

Passagerare som resa över 
Southampton avsegla från Lon
don direkt till Göteborg med 
nya ångare (byggda 1929) till
hörande Swedish Lloyd. 

Avgiften från New York till 
Göteborg och Malmö 

TREDJE KLASS ~14 00 
(i östlig riktning) "1 • 

TUR- OCH $124.00 RETUR. .......... . 

TOURIST KL. $113 00 
(i östlig riktn.) . • 

och för tur- och retur med 
samma klass beror biljettpriset 
a ångare och . tidpunkt återre
san anträdes. 

Härtill kommer U. S. skatt. 

För vidare upplysningar hån
vänd Eder benäget till närma
ste lokalagent eller till 

Cunard Line 
211 Board of Trade Rldg. 

PORTLAND, ORE. 
208 White Ruilding, 
SEATTLE.. WASH. 

F. C. HEWSON 
Agent Cunard Line. 

Main 5789 903 Pac. A ve. 

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

Office Supplies. 
Tickets ta any parti of the 
world over the best lines. 

909% Pacific Avc. Tacoma 

. ' 
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SVERIGE· NYHETER 
NORRBOTTENS LÄN 

Gammalt Iapporiginal ur tiden. 
Lappmannen Anders Olsson-Sarri 
från Talma lappby har omkommit 
genom drunkning i en liten fjäll
sjö norr om Torne träsk. 

En händelse, som väckt stort 
uppseende i orten, inträffade an
nandag pingst i Norra Bergnäs, 
Arjeploug. Till landsfiskalen i 
Arjeplog hade anmälts att diakon 
A. Svanberg i Norra Bergnäs 
skulle ha gjort sig skyldig till sed
lighetsförbrytelse mot manlig ung
dom. Annandag pingst begav sig 
landsfiskalen, åtföljd av ett par 
andra polismän och en läkare, till 
platsen. När en av polismännen 
gick in i Svanbergs bostad, smäll
de ett skot och därinne påträf
fades Svanberg svårt skjuten ge
nom huvudet. Försök gjordes att 
få flygambulans från Boden för 
att hämta den sårade, men på 
grund av vidriga förhållanden lät 
sig detta icke göra, utan en sjuk
sköterska skickades i stället till 
Norra Bergnäs. Livet stod dock 
icke att rädda utan Svanberg av
led på tisdagseftermiddagen. Han 
var född 1887 och bördig från 
Väsfmanland. Svanberg var ogift. 

•* * * 
SKARABORGS LÄN 

De sträjkancle vi-äktes. Vid Va
ra tegelbruk i Vara, där konflikt 
pågått sedan den 26 oktober i 
fjol, berörande ett 30-tal arbeta
re, har i dagarna arbetsgivaren, 
disponent K. 0. Paulsson, efter 
att ha erhållit vräkningsdom på 
tre av de sträjkande, som bodde 
i bolagets hus,, gått i författning 
om vräknings verkställande. Den 
12 maj infann sig t. f. landsfiska
len i distriktet jämte fyra polis
män och utförde vräkningarna. 
Dessa motiveras av arbetsgivaren 
med att arbetarna vägrat betala 
hyra, vilket arbetarna bestämt 
förneka. De säga tvärtom att de 
vid flera tillfällen försökt betala 
hyran, men att arbetsgivaren väg
rat att ta emot den. 

* * * 
STOCRHOLMS LÄN 

Pingstbrännvin. Tullens jagare, 
som under senaste tiden varit i 
synnerligen livlig verksamhet ute 
i Stockholms skärgård, lyckades 
tidigt på pingstafton göra ett o
vanligt fint kap, i det den lade 
beslag på en estländsk spritsku
ta, lastad med inte mindre än 4,-
000 liter sprit. Spritfartyget upp
bringades ute i de yttersta skären. 

~ ,~~ lli~l!EUEF?FEFY?F 

GöR SVERIGERESAN MED 

Rlt<A 
LINIEN 

BILLIGT 

ATT LEVA 

I SVERIGE 

Lägsta biljettpriser på 
många år 

Den NYA Turistklassen 
(f. d. Andra Klass) 

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

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

Tredje Klass 
Kungsholm och Gripsholm 

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

östg ..... $75 Tur och retur $125 

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

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

Återresan kan ske när som lielst 
inom två är. 

Turlista frän New York: 
DROTTNINGHOLM ......... 18 Jun 
GRIPSHOLM ................. 2 Jul 
DROTTNINGHOLM .......... 16 Jul 
GRIPSHOLM ................ 30 Jul 

Följ med en av våra 
SäBskapsresor till Slmndinavien 
AHa utgifter, från New York: till
baka. till New Yorl{, inbegripna. 
25 dagar $172 - 31 llagar $198 
35 clagar $218 - 42 clagar $266 
45 dagar $283 - 50 dagar $308 

l
i ras halvautomatiska mekanism 

_______ ..,.......,..,...,...,....,....., medgiver avskjutandte av 25 

I skott i minuten. Den nya kanon-

! typen, som består av mera än 2,-
000 olika delar, utgör resultatet 

• 
3:dje • pris 

I 
av ett långvarigt och grundligt 
experimenterande. Redan år 1922 
inleddes försök med en fransk, en 
engelsk och fyra tjecko~lovakiska 

har tillerkänts Mr. Edwin Nelson, 
2019 East Fairbanks Street, Ta-
coma, Wash., för svar på frågan: 
"Varför äter Ni Bergmans Enkas 
knäckebröd?" Svaret lyder: 

By feminine charms now slim-
ness is meant; 

To be slender and not have to 
starve is the thing. 

Bergman's bread does it all 
and is fit for a king, 

And for teeth it rivals what 
ends with a "-dent." 

pjäser. Med stöd av härvid vun
na erfarenheter uppdrogs åt 1925 
åt Aktiebolaget Bofors tillverk
ningen av en för Sverige lämp
lig försökspjäs. Efter fortsatta 
försök med denna och med andra, 
ytterligare förbättrade försöks
pjäser godkändes slutligen den 
tredje i ordningen och beställdes 
vederbörligt antal pjäser år 1930. 

Ett morddrama utspelades den 
9 maj på Pellagården i Svenne
vads socken, i dte hushållerskan 
på gården Elsa Andersson i ett 
anfall av sinnesförvirring dödade 
sin 4-åriga dotter, genom att med 

Köp det bästa. - Begär alltid: I en rakkniv skära halsen av flic
BERGMAN'S SWEDISH BREAD. kan. Hon sökte därefter beröva 

sig själv livet, men förhindrades 
därifrån av tillstädeskommande 
grannar, genom vilkas fösorg hon 
sedan omhändertogs av polismyn-

VÄRlULANDS LÄN I digheterna. i distriktet. Elsa An-
Medaljutdelning i Kristinehamn. dersson, som är 34 år gammal och 

Patriotiska sällskapets stora guld- ogift, hade sedan slutet av mars 
medalj för långvarig och trogen månad haft tjänst på gården. Hon 
tjänst har tilldelats kontorsche- hade enligt uppgift sagt :-1ig icke 
fen Thure Edling, som under 26 trivas på platsen. 
år varit anställd i grosshandelsfir- * * * 
man Swenson & Ericsson, Kristi
nehamn. Medaljen överlämnades 
av kontraktsprosten Fr. Carlson 
vid en högtidlighet i grosshand
lare K. G. Swensons hem. 

* ·l! * 
VÄSTMANLANDS LÄN 

Cyklon över Slrnltuna. Vid halv 
2-tiden på eftermiddagen den 12 
maj drog en häftig cyklon fram 
över Skultuna bruk. Cyklonen 
varade endast omkring en minut, 
men anst~llde en hel del förödelse. 
Särskilt hemsökt blev bruksträd
gården, där en mängd fruktträd 
nedbrötos och drivbänksfönstren 
kastades upp i luften och virvla
de vida omkring. Omkring 150 
fönster i de fyra växthusen kros
sades. Då cyklonen inträffade 
under middagstimmen funnos in
ga människor i närheten och ingen 
människa skadades. 

·X- * * 
VÄSTERBOTTENS LÄN 

Djuren sliötos genom fönstret 
i elen brinnande ladugården. Här
om dagen nedbrann en ladugård 
i Avasjö, Åsele socken. Sex kor, 
fern ungnöt, några får och en gris 
kunde icke räddas. Då man fann 
att djuren icke kunde föras ut ur 
den brinnande byggnaden skötas 
de ned genom ett fönster, varige· 
nom de besparades svåra lidanden. 

:t. ~..;. ·:t 

VÄSTE.RNORRLANDS LÄN 
Eldsvåda i Bjärtrå. En natt ny

ligen nedbrann A. Wedins repa
ratoinsverkstad i Lugnvik, Bjär
trå socken. Verkstaden var för
säkrad för 15,000 kr. 

900 liter smuggelsprit funna på 
Bremön. Den 7 maj gjordes ett 
större spritfynd på Bremön, i det 
ett fyrbiträde på en plats i Brem
öviken fann icke mindre än 90 tio
litersdunkar väl överrisade. Fyn
det anmäldse till landsfiskalen i 
Njurunda, som sedan avhämtade 
spritpartiet. Man antar att spri
ten förts i land under något av de 
senaste dygnen. Vem som är äga
ren till spritpartiet vet man ej. 

Ettårsminnet av tilldragelserna 
i Lunde högtidlighölls den 14 maj 
av Ådalens arbetare med demon
strationer och möten i Lunde och 
Kramfors. Från Jättesta strax in
till Kramfors utgick det första 
demonstrationståget. Här samla
des kl. 10 på morgonen de syndi
kalistiska arbetarna från Ådalen 
och det . övriga Ångermanland 
samt arbetare, tillhörande Ånger
manlands kommunistiska parti. I 
Frånö samlades de Sillen-kommu
nistiska arbetarna kl. 11, och de
ras tåg . satte sig vid 12-tiden i 
rörelse mot Lunde. Socialisterna 
anordnade icke något demonstra
tionståg utan högtidlighöllo Lun
deminnte med ett möte i Folkets 
park. Deltagarna där uppskatta
des till cirka 4,000 med ett 50-tal 
florbehängda fanor och standar. 
Högtidstalet hölls av advokat G. 
Branting. 

* * * 
öREBRO LÄN 

öSTERGöTLANDS LÄN 
E 11 högtidlig medaljutclelning 

ägde söndagen den 8 maj rum i 
Valdemarsviks kyrka, då dispo
nent K. Forsberg tilldelades k. 
m :ts medalj i guld av åttonde 
storleken för medborgerliga för
tjänster. Medaljutdelningen för
rättades av kyrkoherde Erik 
Yden omedelbart efter högmässo
gudstjänstens slut. Templet var 
fyllt till sista plats. 

Ett nervöst barn 
Fru A. Orlofski, West Hanover, 

Mass., (3kriver: "Min fyraåriga 
dotter brukade vara mycket ner
vös, kinkig och egensinnig, men så 
snart som jag började giva henne 
Dr. Peters Kuriko sov hon bättre 
och blev mindre orolig samt leker 
nu som andra barn." Genom sin 
förträffliga inverkan på matsmält
nings- och avsöndringsprocessen, 
hjälper denna med rätta berömda 
örtmedicin till att bygga upp en 
frisk och sund kropp. Då den ej 
innehåller några skadliga ingre
dienser, kan den tryggt givas åt 
barn. Den tillhandahålles direkt 
från laboratoriet av Dr. Peter 
Fahrney & Sons Co., 2501 Wash
ington Blvd., Chicago, Ill. 

PARADISISKT 

Om Eva behöft någon hjälp här 
i livet 

förutom den man som hon fått, 
så kan man väl anta för alldeles 

givet, 
Försynen en piga bestått. 

Men hon ej behövde som fruarna 
sedan 

ha barnflicka åt sina små, 
och alls ingen kökpiga heller, eme

dan 
hon skötte sitt hushåll ändå. 

Men, sägen I, hur kunde möjligt 
det vara 

att reda sig ensam så där? 
Jo, det har en hustru lyckats för

klara. 
Förklaringen lyder så här: 

Han Adam kom aldrig till Eva 
och sade: 

"Se här, stoppa strumpornas hål." 
Han lagade själv alla, strumpor 

han hade 
om blott han fick låna en nål. 

Och kom han från marken med 
handskarna spräckta, 

han slängde dem ej till sin fru. 
·Och bad hon få laga dem, sa han 

"Ursäkta, 
det där gör jag själv, kära du." 

Blev nattrocken trasig i kanten 
och brusten, 

ej sprang han till Eva med den; 
han satte sig ned, och det på mi

nuten, 
och kantade om den igen. 

För vidare upplysningar, beställ
ningar av hyttplats. biträde vid ut· Bofors levererar luftvärnskano-

Gick Eva till köket att sysslor be
strida, 

av barnen hon hindrad ej var, f~_rdande av nödiga pai:i.per, etc., hän· ner. En stor leverans av luft" 
vande man sig till narmaste agent •. • , 
fil.- !! ... 1 .. ,, ,.,,,.,. +111 varnskanoner till svenska armen 
SWED°iSH--AMERICAN LINE har skett till Karlsborg från Bo
!?09 White Bldg., 4th &. Union, Seattle fors. Kanonerna, som äro avsed-

lVfARTIN CARLSON .da för <let år 1928 uppsatta luft-
1125 Tacoma A ve. Main 2520 värnsartilleriregementet, k u n n a 
Hedberg Bros., 508lh So. llth: John, slunga sina spränggranater ick ~oley, 306 Fidelity Bldg., F. C. Hew- . e 

son, 903 Paclflc A venue, Tacoma. mindre än 9,300 meter högt; de-

ty Kain och Abel gallop fingo 
rida 

i kapp uppå knäet hos far. 

Ja, Adam han var ibland männen 
ett mönster 

och konung i allt akurat. 

Ordet Fritt 
(Under denna rubrik införa vi bidrag. och uppsatser från våra lä· 

imre och vänner. Det stär envar fritt att använda sig av spalt
rummet i rimligt mått för diskussion om ämnen som ligga skri
benterna närmast pä hjärtat.-RED.) 

Vad yvas vi över? I na vila i sängen nattetid, och va-
ra säkra om att deras småbarn 

När man möter vänner eller be-1 under tiden ej skola bortrövas 
kanta, när man läser olika av de och mördas? Kan man parke
djärvare tidningarna eller tidskrif-1 ra sin automobil någonstädes, i 
terna, när man i dessa tider ser vilken stad i landet som helst, och 
nöd och lidande över hela vårt vara säker på att återfinna den
land, kommer man till insikt om samma med gasolin, extra hjulrin
att det i dag finnes endast ett få- gar, batteri eller andra saker, o
tal människor, vilka med känsla rörd? Törs man promenera på 
kunna sjunga "My country 'tis of gatorna i städerna med mera än 
Thee ! " Huru många medborgare trettio cents på fickan, och ej vän
i dessa våra Förenta Stater kun- ta att när som helst bliva slagen 
na med stolthet peka på något i huvudet och frånrövad sina pän
allmänintresseligt stordåd, som gar? Kunna pänningar förasj från 
blivit gjort under de senaste tio en affärslokal eller från en riöjes
eller tolv åren? Hava vi glömt plats eller teater utan att en po
Teapot Dome skandalen med dess liskonstapel med dragen revolver 
Dougherty, dess Denby, dess Fall? medföljer för att hålla ett öga på 
Kunna vi glömma vår f. d. finans- kassan, och det andra på varje 
ministers gärningar, vilken, som person inom synhåll ? Allting må
det påstås, har inhöstat millioner ste, så att säga fastspikas eller 
från landets befolkning genom att inlåsas, för att man skall kunna 
begagna sitt höga ämbete för att behålla det, och även dessa för
fjädra sitt eget allaredan över- siktighetsmått ära ofta förgäves. 
fjädrade bo, genom information Kan man med stolthet sjunga sån
som kommit honom i händer inom gen "My Country, 'tis of Thee" 
ämbetet? Kan man hedra en pre- när mindre än tio tusen personer 
sident, om vilken det påstås, - äga största delen av detsamma? 
och ryktet har ännu icke gendri- Kan man sätta tilltro till ett land, 
vits - att han var en financiell som vänder tummarna ned på är
"racketeer" innan han blev ärad liga lagar att skydda folket, och 
med sitt nuvarande höga ämbete? giver genom ' sina lagstiftande 
Kan man hoppas på förbättring "lobbies" all makt, all ära och 
för ditt land, och mitt, när våra alla tillgångar till speciella intres-
medborgare ej med säkerhet kun- sen? M. C. 

Han piskade mattor och tvättade - nå ja, jag funderar blott så -
fönster att leva som Adam och Eva 

samt diskade koppar och fat. Eden! 

Och aldrig kläderna från sig han 
lade 

på stolar, på bord och i vrå, 
och röt ej om Eva persedlarna 

hade 
hopsamlade dagen därpå. 

Nej, när han om kvällen kom hem 
ifrån ängen, 

på spiken han hängde sin rock 
och stoppade stövlarna långt un

der sängen 
samt västen och byxorna ock. 

Vid sextiden bruka' ur sängen han 
stiga 

och väcka med kaffe sin fru, 
och därför behövde ej Eva ha 

piga. 
Säg, männer, förslå ni mig nu? 

Tänk om man en dag skulle införa 
seden 

Synd blev det om männerna då. 

Men nej, inga makar numer kun
na leva 

så lyckligt, det säger jag er. 
Nog finnas här hustrur så goda 

som Eva, 
men Adamar finnas ej mer. 

Inkrånglat släktregister. 
En person berättar följande om 

sitt inkrånglade släktregister: 
Jag gifte mig med en änka, som 

hade en fullvuxen dotter. Min 
far, som ofta besökte oss, föräl
skade sig i min styvdotter och 
äktade henne. Så blev alltså min 
far min måg och min styvdotter 
min mor. Någon tid efetråt 
skänkte min hustru mig en son. 
Han var naturligtvis min fars 
svåger och min morbror. Min 
fars hustru, d. v. s. min styv
dotter, fick också en son; han 

blev min bror och på samma gång 
min dotterson. Min fru är min 
mormor, då hon ju är moder till 
min mor. Jag är således min 
hustrus man och samtidigt min 
hustrus dotterson; d. v. s. jag är 
min egen morfar. Det här kan 
ingen stå ut med, suckade han. 

. 

GEO. J. WEll..ER 
SKRÄDDARE 

l'nnttnlng av nytt foder I damers 
kappor och herrars rockar 

1220 So, K St. Main 5638 
Hemstltchlng 

DRY & GREEN SLAB & BLOCK 
WOOD, PLANER ENDS 

COAL-By the load or sack 

BERGLUND FUEl ':,'t 
Yard 1107 So. L St. 

MAIN 2451 

KARL A. ANDERSON 
Sheet Metal Worn 

MUELLER FURNACES 

De bästa I marknaden. 

613 St. Helens Ave. Main 6205 

BA Y CITY MARKET 
J. A •. JOHNSON 

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

1144-46 Pacific Ave. Tacoma. · 

PRINS WILBELM 

skriver i privatbrev till förfat
taren bl. a. följande: 

" • • • ett stort nöje att fä 

ta del av det • • • intressanta 
innehållet." 

OLLA PODRIDA 
en häftad bok å 160 sidor och 
innehållande 30 galghumoristi
ska berättelser av 

Joseph Swanson 

finnes nu tillgänglig genom 

l\:lAl~'.rlN CARLSON 
1125 Tacoma Avenue 

till ett pris av 

Endast 75 cents. Sli:riv nu! 

Skriv i dag elter 

Nervösa rubbningar 
Nervositet · 
Störningar i mage och 

tarmar 
Vattsot 
Förstoppning 
Reumatism och gikt 
Bensår 
A.derbråck 
Svårläkta sår 
Blodbrist och bleksot 
Allmän svaghet 
Struma 
Blås- och njurlidande 
Förkylning och hosta 
Snuva och heshet 
Gall- och leversjukdo• 

mar 
Luftrörskatarr 
Hudsjukdomar 
Eksem 
Hudirritation och ut· 

Rlaa 

Å. der.förkalkning I Alderdomssvaghet 
Hämorrojder 
J\stma 
J\ndnöd 
'Bråck 

p STOR BE s 
uppseendeväckande 

HEMMETS HÄLSO=BOK 
Den är 
absolut 

Hundratusentals människor ära sju
ka och fortfara att lida av olika sjuk
domar endast därför att de icke läst 
pmstor Heumanns berömd1a, bok. 

över 8,000,000 exemplar av denna 
underbara bok, översatt till 12 olika 
språk, hava spridits i hemmen över 
lhela världen. 

På 128 sidor med över 200 illustratio
ner beskriver denna bok på ett klart 
och lättfattligt sätt, de vanligaste 
sjukdomarnas symptomer, av vilka en 
del äro uppräknade här till vänster. 
Den giver också. detaljerade upplys-

ningar och räd lmr man skall bli och 
förbliva frisk. 

över 214,000 tacksägelsebrev hava 
mottagits. Ett världsrekord. c 

Även Ni borde hava denna värde
fulla "vän" i Edert hem. I överens
stämmelse med pastor Hcumanns vilja 
skicka vi den gr:i.tLs och franlrn utan 
någon som helst förbindelse från Eder 
sida. 

Insänd nedanstående kupong _ dag, 

L. HEUlU:ANN & CO., Inc. 
34. East 12th St., New 1:oi:k City. 

..+6 6 0 0 0 I 0 9 G 0 Ot 0 0 • e 0 e 0 0 I 0 G I I • 0 I I • 

L. HEU:i.IIANN & Co., Inc. 
454SA 

34 E:u.t lZi-il St;., l"·Tew Yodr City. l 
KUPO:-IG. 

Godhetsfullt skicka mig gratis och 
franZ:o sm.1t utan nllaon förbindelse 

I 
från min sid:i. p:i.zto1; L. Heumanns 

~~~~~~~.~. ~~~~~~-~~~~: .......... . 
..................................... '" . 
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ämbetsman 

ut:e i ogjort väder har tydligtvis en av våra 
(:tkfade · svenska Seattle kolleger råkat komma, 
da 1en drager sitt skarpsHpade blad· blankt ·mot 
pro~ecutor Bertil E. Johnson, beskyllande honom 
för att sakna intresse i att skaffa "rättvisa åt 
el1 felaktigt anklagad." 

Till· att börja med har vår ärade samtida tyd
ligtvis fått historien något om bakfoten. Den 
''felak:tig(anklagade," Lee Braden, en person med 
långt banditrekord, har dömts till tio års fän
gelse· för. röveri i• Dickson Bros. butik. En annan 
ökänd Seattle bandit Hal Brand911, har gång 
efte1< annan bekänt sig skyldig till cbrottet och 
lika ofta återtagit bekännelsen. .Huruvida den 
ene eller andre . av de båda galgfåglarne talar 
sannt är svårt att ko~statera, så att det verk
ligen finnes ·föga . grund . för . samt~dans tvär

påstående om "felaktig anklagelse." 
· . Mr. . J9hnson ·• beivrade .. brottet plikt,skyldigast 
ö. ch beh.a.n. dl.ade. vittnesmålen fullkoml.i.gt op. ar
tiskt. Att han lämnat den omtvistade saken till 
guvernörens avgörande kan rakt icke brännmär
kas som en förgripelse mot eller. · intresselöshet 
för rättvisan. 

. Vad beträffar åsyftade tidning!Jj .välvilliga an
tydan .om att Mr. Johnson borde återkali~s eller 
att han borde "återkalla sitt svenska namn," 

den tämligen malplacerad. Mr. Johnson 

Emigration i immigration 

Genom .den välvisa kongressens skärpta im
migrationslag har invandringen av utländingar 
nästan totalt avskurits. Detta, som det så vac
kert heter, till skydd för den amerikanske ar
betaren, vilk_et kan vara gott och väl. Lagen 
är dock så tillkrånglad att det är förenat med 
vanskligheter till och med att eftersända _en nära 
och beroende anhöring, som man skulle önska 
giva huld och hem här i landet, vilket är o
mänskligt. 

Men det synes för närvarande vara onödigt 
att skärpa lagen, ty förhållandena i Amerika 
tyckas långt ifrån vara lockande. I fjol, 1931, 
bjödo 290,000 personer Amerika farväl och ut
va11drade, medan icke fullt 280,000 utländingar 
anlände. Sltledes översteg utvandringen med 10,-
000 personer invandringen. Och alla tecken ty
da på en ännu större minskning i den utlands
födda befolkingsgruppen i år, vilket är helt na
turligt, då invandringsporten är tillbommad, och 
då mången drives bort av • hoppet om bättre ställ

' ning i det gamla hemlandet än här i de arbetslö-
sas led. 

Gott att bliva dem kvitt, "good riddance," ut
ropar nog mången 100-procenthaltig Yankee. Men 
det kan med skäl ifrågasättas, om förlusten av 
dugande arbetskrafter och villiga konsummenter 
av närings- och industriprodukter är till landets 
fromma. Den genimsnittlige Yankeen är icke i 
allmänhet känd för överdriven arbetsiver. I syn
nerhet det tunga grovarbetet lika .väl som yrkes
skickligt mekaniskt arbete lämnar han helst åt 
den föraktade "foreignern." 

,, Immigrationsflodens slussar komma aldrig att 
åter öppnas på vid gavel som för ett par tiotal 
år sedan, men det är helt troligt att i en icke 
avlägsen framtid önskvärda eller kanske utvalda 
immigranter skola icke blott insläppas utan även 
välkomnas. 

l 
> Anthony M. Arntson 1 Attorney-At-Law 

l 911 Fldellty Bldg. 
l 
) Telephone Broadway 1418 
\ 

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

J. M. ARNTSON j 
Skandinavisk advokat i 

Praktiserar inför alla rätter 
MAIN 5402 

~ PUGET SOUND BANK BLDG. ~ 
'"""',..,.._~ 

DR. S. P. JOHNSON 
Tandläkare 

206-7-8 Pioneer Bldg. 
First Ave. & James St., Seattle 

................................ ~ 
EMIL STENBERG ! 

Svensk Advokat ( 
Notary Public ! 

602-603 P. S. Bank Bldg. ( , ._,_..., .... ,.,. ..................... .,..,~ ............ 

SKANDINAVISK RESTAURANT 
Mrs. Oluf Olson, Prop. 
"MARY'S LUNCH" 

1103 Tacoma Ave., nära llth St. 

r---~--

Vasa Hotel 
Tacomas skandinaviska hotell 

1330Y2 Pacific Ave. 
.I 

antal och 

Och fruntimmerna som sjunga lik
;na en massa höns som skrika. Jag 
'vm be om en rad till svar på frå
gan varför inte en sång blev 
sjungen för min man. Om det 
skall vara något att spänna tiden 
för så'nt där sjungande skrik, kan 
man själv. Jag må säga ä:~ en 
gång, att jag är riktigt missnöjd 
.över det sista programmet. 

councils" skulle upprättas. Sena
World Social Economic Congress. tor Robert M. La Follette från 
Han särskiljer i sin artikel fem Wisconsin, har framlagt en ide, 
olika typer av ekonomisk plane- enligt vilken ett visst planerings
ring. . system skulle lanceras på legis-

1. Den absolut socialistiska ty- lativ väg, genom upprättande av 
pen. Denna innebär ett centrali- en myndighet som han kaller 
serat system av ekonomiskt och National Economic Council. 
socialt liv, där produktion, kon- Man skulle tro att Amerika 
sumtion, levnadsstandard . och al- hittills varit ett industriellt plan
la ekonomiska processer äro un- löst land. Så är givetvis icke 
derkastade central kontroll och fallet. Planering efter nationellt SIGNE HOYER. 

JENSEN'S BUTTER, EGGS & 
DELICATESSEN 

Gammelost, getost och andra 
importerade skandina

viska varor. 
Bay City Marlcet, 1144 Pac. ave. 
~_....._ ... .......,.,... 
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MARTHA .. KN.UTSEN 
Skandinavisk 

Sjuksköterska 
".Matern1ty Cases" eller invalider 

skötas. God 'vård garanteras. 

Main 7233 804 So. Ainsworth 
• 9 

TACOMA TITLE 00, 
ALMIN L. SW ANSON 

Pres. och Mgr. 
"Abatracts of Title" och "Tltio 

lnsurance" 

Maln 2331 Bankers Tr111s.t Bldg. 

~---------~ 
B. PAULSON New 

Cars 
Used 
Cars Juvelerare 

1 :a klass urreparationer 

1016 So. 11. St., Tacoma, Wn. 
(Nära llte och K) 

Complete Equlpped Shop at 
your service 

Arthur Espeland Motors 
6th Ave. &. State. Main 6114 

Free 
Beautiful $300 Accordion 

TO BE GIVEN 

Absolutely Free 
TO THE BEST "~:!!i'·-:-~,:._~ ... 

Amateur Accordionist in Tacoma 
NO ENTRY FEE OPEN TO ALL 

SEE THE ACCORDION IN THE WINDOW 

at 

HAPPY .. & ED'S MUSIC SHOPPE 
738 St. Helens Ave. 

BIG BEN OCH BABY BEN 
Repareras för $1.00 

Andra klockor och ur repareras 
även till rimligt pris 

Allt arbete garanteras för ett år 

K. Andersen 
1125 Tacoma Avenue 

:Men här nedan återgiva vi tvän
l1e brev från en och samma; skri
bent, .vilka ganska. klart•.bevisa att 
man dansar icke på rosor när man . 
fö.rsöker att göra de flesta till I 
lags. 

Box 651, Kirkland, .Wash. äro på förhand bestämda. mått har visserligen icke före-1------------------------------

' För någon tid sedan blev det 
oss klart att vi icke kunde till. 
mötesgå alla som önskade sända 
födelsedagshälsningar och dylikt 
i förbindelse med våra radio-pro
gram. Om . vi ·försökte fylla alla 
krav i .den vägen bleve det ingen 
tid tillövers för musikalisk under-

·X· * * 
Ja, det där var ju "ord och in

ga visor"! Om . vi icke från alla 
andra håll mottagit försäkran om 
att programmet den 3dje dennes 
van ett av de bästa vi lyckats å
stadkomma, skulle vi känna oss 
totalt förkrossade. Vi överlämna 
åt läse- och åhörarekretsen att 
själva draga slutsatsen.-'-Red. 

2. Den delvis socialistiska ty- kommit stort annat än under 
pen, varå Sovjet-Ryssland ·utgör krigsperioder. Inom industrier och 
ett exempel. För närvarande är industriföretag ha emellertid om
denna form väsentligen en plane- fattande planering existerat un
ring av produktionen, ett produk- der lång tid. Detta gäller sär
tionssystem med en viss budget, skilt sådana industrier som tex
som ·betraktar landets hela ... pro- tilindustrien, telefontillverkningen, 
duktiva apparat som en enhet, i stålproduktionen, den elektriska 
och för användning enligt cen- distributionen, etc. Det är ett 
tralregeringens bestämmande. välkänt faktum att ledande ame-

3. Fascist-systemet, baserat pa rikanska industrier icke arbeta 
. . nationens överhöghet över indivi- utan en viss plan. De ha högt 

Om ekonomisk · planermg !fen och ett erkännande av lik- betalda experter som uppdraga 
.. --- . • ställighet mellan kapital och ar- produktionsplaner, baserade på 
Anda .. sedan den tid da ekono- hetare. beräknad efterfrågan, konjunk-

1932. 

miska och industriella kriser bör
jade göra sig gällande, ha eko
nomer och samhällsförbättrare 
sökt påvisa att det ekonomiska 
livets "ups and downs" icke bero 
på någon naturlags verkningar 
och att de följaktligen kunna 
förhindras. Man .har velat fram
häva, att det ä.r möjligt att fö
rebygga dessa till synes me
ningslösa fluktationer, s9m kasta 
oss från djupaste välmåga · till 
massarbetslöshet och allehanda 

om programmet. så är det väl I umbäranden. 
min tur .denna gång .. Jag får då Man har på .senar~ tid börjat 
säga ätt. svenska programmet är att allmännare befatta sig med 
alldeles u.tmärkt· . . .. . . .j frågan om eko.nomisk planering 

.Tag skulle vilja be. om. en sång eller "economic planning.'' Många 
till den 3 juni på .·min mans. fö- av de ledande nationerna i värl
<ielsedag. ])et ärinte .gott att be· den ha nyligen deltagit i en in
stäm.roa någon särskild, på grund ternationell konferens där ko
av · att jag. ej vet .om Ni ·kan sjun- operativa åtgärder diskuterats. 
ga den• Var snäll och välj en Här i Amerika, individualismens 
sång som är livlig med gitarr mu- förlovade land, har frågan vun
sik helst. sjungE'.n av Sigvald, Ta- nit ett allmänt beaktande och ett 
fa då mn. att sången blir :ljungen förslag gå.ende ut på upprättan-
för Bror .H()yers f pdelsedag. de av en National Economic 

Vänligen, Council har. inlagts i kongressen. 
SIGNE HOYER. Som kontrast till dessa strävan

(skrivet en 
följande ly-

den kan framhållas de intressan-
ta ekonomiska experiment som 
pågå i våra dagars Ryssland, 
vars ledande 1llän anse sig ha 
eliminerat dessa fluktationere ge
nom ett bättre ekonomiskt sy
stem och bättre. ekonomisk .Pla-
nering. 

Många artiklar . rörande ekono
misk planering ha. förekommit i 
tidningar och böcker här i lan
det på senare ·tid. En ·klar och 
redig utläggning av frågan är 
särskilt den som förekommer· . i 
Survey Graphic 'tidskriftens ·mars~ 

4 D t . 'k k ff'' turväxlingar, etc. . e amen ans a a arssy- · 
1 

. 
1 

"tt · 
stemet, vars exponenter enas om Dylik. p ~nermg sysse s~. er ~1g 
t. . · ·. . .. · kt b t .. ff d I emellertid icke med de manskhga re pnmara pun er e ra an e . . . d 
ff kt. 1 · ·F.. d t f" och sociala problemen mom m u-e e iv p anermg. or e or- .. k · · t · 
t tt l d d · d t · h f · strien och strac er sig give vis s a a e an e m us ri- oc a - . . . . . 

f .. 'dk • t ''tt f't icke till nat10nella och mternati-ars1 are mas e ersa · a pro I - .. 
· t · · d. d • d · onella problem som hora sam-motive me an ra, pa en JU· . . . ·. . 

b · li d. t' t'llf" man med periodiska knser.-Fhs. pare ... asis ggan e mo 1v, 1 .. or-1 
säkrande större arbetsskydd för .................................. ...,. ................................ ,.......-, 
den arbetande, bättre köpkraft 

I 
hos den stora massan av folket,/ 
större möjligheter för en högre 
levnadsstandard, etc. För det/ 
andra, att en ·bestämd metod i 
måst.e införas i och för det före- , 
byggande av. överproduktion och 
arbe·t· slö.shet,. företrädesvis genom i' 

något system gående ut på in-

dust. n. ·.eU. sj.a.'lvreg. len. 'ng. För det/ 
tredje att affärslivets ledare 
kunna utarbeta sitt t;!get plane-

1 
ringssystem långt bättre än vad :. 
som kan påräknas under påtryck I 
från en regeringsmakt. · / 

5. Social-progressiv planering., 
Detta system, vars förespråkare 
icke .kunna acceptera vare sig af-1 
färssystemets eller sovjetsyste
mets planeringsförslag, påyrka eri 
omdistrubering av inkomsten i j 
samhället, som skulle· tjäna som·,• 
en basis för höjande av massor
nas köpkraft. Detta systems fö
respråkare hålla före att ekono
miskt ledareskap icke är, och icke 

1 bör vara, ett affärsmannens mo-
1 nopol. De framhålla "att vår I 

förståelse av och planering av 
det ekonomiska livet kommer att 
bli mera grundlig, om affärsleda
re; arbetare, tekniker .och veten-

Vi ha nu fotog1·afiet . 
färdigt av artistgrup
pen som vanligtvis del
tager i programmen på 
vår radio timma -
Scandinavian Hour -
och det kommer att ut
delas gratis till envar 
som förskaffar en ny 
helårsprenumerant. -
Andra kunna erhålla 
fotografiet portofritt 
mot en avgift av 25c. 

Skriv till 

PUGET SOUND POSTEN 
1125 Tacoma Avenue 

Tacoma, Wash. 

skap• smän i sa. mråd utarbetade l . . 
såväl planerna som det admini- ;;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::;::.:; 

or a nngsar e e. · Complete 
Gerard Swope, chefen för Ge-

sf~_!°'b~ .. ~~tvta ... :m.as.!rb.i!1t.e•A:~t. .. .fö::: d. etta!' Plumbing and Heating Service 1· 

spörs~ lneral·E.lect:ri. ·c. Co. mpany·.· h.a·r·u.tar·.· G. A. Richardso .. n. . j 
betad en industriell stabiliserings- Ul07 No. Warner PR. 0548 C 
plan, enligt vilken "industrial ....,....., ....... ..,..._...,...,....., ..... ..,......., ........... ...., ... 

f 
! I "BETTER CLOTHES 
; FOR MEN" 

Callson il Ahnquist 
TACOMAS SVENSKA SKRÄDDARE 

501-2-3 Washington Building 
___.,.! 

PETERSON BROTHERS 
1002-4 South K St. - Main 331 

VED och KOL, MJÖL, FODER, Hö, KALK 

Gödningsämnen och utsäde 

VI FÖRSTÅ OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ötonundenökning 

KACNLEIN BROS_ 
906 Broadway 

Tacomas ledande optiker, 
36 år i samma lokaler 

Varför lider ni? 
Orenbeter i systemet äro orsaken till de 

flesta vanliga åkommor. 
Dessa orenheter kunna endast utdrivas, om avfö· 

ringsorganen befinna sig i gott skick. 

DR. PETERS 

I 
Ur känd för sina verkningar på dessa organ; den ;hjälper dem att 
avlägsna giftiga och förskämda ämnen. 

DcJl färata flaskan skall bevisa dess företräden. Den är ett gam
malt enkelt örtbotemedel och irmehåller ingentinE som ci är välizö· 
t<:nde för systemet. · - - -

Efterfråga den ej ho• apotekarn, enär den endast tillhandahålles 
genom speciella. agenter. Fi.ir nilrmare upp]ysn!nge.r tillskriY 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. 
CHICAGO, ILL. 2501 Washington Blvd. 

(Levereras tullfritt i f{annda) 

I 
11! 
lil 

I 



F:rMagen den 10 juni, 1932 PUGET SOUND POSTEN 

~--=-- ------------------1 sommarfest då lokalen. d.ekoreras l 
l T·. aco.m·. a och. W· · a·.sh· ·. I·n·.g· to.n ! ::~st~~~~~:~;: a~~~::~~·mit~~ C lokalen. Kom och fira m1dsom-

f mar med oss på Frälsningsarmen ! 
~-~ ~ Det skall säkerligen bliva en in

Sätt edra sparpängar i verkeamhe 
med 6 pct. vinst i "preferred certlfi 
cates" i Bratrud Mortga~e & Realt) 
Ccrporation, 954 Commerce St. 

* * * .. 
E 

NO. 233 
Vasa Ordeii av Amerika 

Western 
Star 

NO. 558 
Vasa Orden av Ame1·ika 

~ 

En högtidlig kyrkvigsel ägde 
rum i Olympia sistliden lördags
kväll, då fröken Ellen Lindgren, 
dotter till herr och fru Nils Lind-
gren därstädes, sammanvigdes 
med herr Fred Peterson. Vigseln 
förrättades i svenska lutherska 
kyrkan av Olympia församlingens 
herde, pastor Johnson. Precis kl. 
8 tågade tärnor och marskalkar 
till tonerna av Mendelssohns 
bröllopsmarsch, nedför gången i 
den med blommor och grönt smyc
kade kyrkan fram till altaret, där 
brudgummen väntade. Bruden 
framfördes av sin fader, hr Lind
gren. Efter vigseln serverades en 
smakfull festmåltid i kyrkans so
cial-våning, varvid många vackra 
ord och förmaningar ställdes till 
de unga tu. Brudparet avreste un
der aftonens lopp på en kort bröl
lopsresa. Fröknarna Helen Lind
beck, Vanja Wassell och Edith 
Ornes uppvaktade bruden. Mar
skalkar voro brudgummens bro
der, hr Geo. Peterson, och bru
<lens båda bröder, hrr Rudolf och 
Holger Lindgren. H e r r s k a p e t 
Lindgren var tills för några år se
dan bosatta i Tacoma, och bland 
de inbjudna gästerna märktes ett 
stort antal Tacoma bor. 

gerings- och statspolitiken vad tressant upplevelse. Major och 
beträffar tillvaratagandet· av far- fru H. Madsen, biträdda av adju
marnes intressen. Den politiken, tant C. Sundgaard, komma att 
påstod han, har utarmat 40 pro- leda festen. Kommendant Lindhe 
cent av landets jordbrukande be- ber om att de som ha björkträd 
folkning. Det enda botemedlet, eller kunna skaffa björklöv måtte 
som regeringen föreslagit för lin- godhetsfullt bidraga med några 
dring av farmarnes betryck, är att kvistar för lövklädningen. Väl
inskränka produktionen, . vilket är komna till Frälsningsarmen ! 
en omöjlighet, då man betänker * * ~' 

INBJUDA ALLMÄNHETEN ATT DELTAGA I EN BANKETT SOM 
.,AVHÅLLES I 

att sex millioner skuldsatta far-
mare måste anstränga sig till det 
yttersta för att kunna betala rän~ 
tor och skatter. Och vidare på
yrkas igångsättande av en rörel
se för att flytta arbetare och an
nat folk från staden till landet, 
vilket dock skulle åstadkomma 
ökad produktion och ny konkur
rens för farmarne. Även klandra
de talaren hämmandet av eller 
rättare förbud mot immigration 
av arbetsvilligt och dugligt folk, 
varigenom p r oduktionskostnaden 
ökats och avsättningen minskats. 
1920 uppgick kapital-placering i 
jordbruksnäringen till 78 billioner 
dollars; för närvarande uppgår 
den blott till 50 billioner, medan 
farmskulderna nära fördubblats. 

Ett ob1igationslån på $500,000 
beslöt counciln i onsdags att ome
delbart upptaga, med vilken kas
saförstärkning staden undgår att 
ställa sina affärer på "warrant"
bas. Mayor Tennent och samtliga 
councilmän med undantag och 
Fawcett och controller Swayze rö
stade för förslaget. Pänningsum
man erhålles från statskassan och 
drager· 5 procents ränta samt blir 
betalbar inom en 15 års period. 

Scottish Rite Cathedral, Tacoma 
TILL ÄRA FöR 

Storlogens Delegater 
OCH ANHÖRIGA 

-;-~ ·::- !:· GOD MAT ETT GOTT PROGRAM OCH DANS 
INTRÄDE 75c ALLA VÄLKOMNA. EFTER KL. 10, 25c 

Som guvernörsl•andidat har vice 
guvernören John A. Gellatly bör
jat sin kampanj denna vecka och 
öppnat högkvarter i Provident 
byggnaden. Han kommer att täv
la med guvernör Hartley om den 
republikanska nominationen, och 
det förmodas att det blir en het 
batalj mellan de båda värda 
herrarne. 

nisation, som genom hot om .,~ ......................... ....,...,. .... ..,...,....,...,...,....,.,.,....,...,...,...,...,.....,..,.111111..,...,...,.,... ........ .. 

"boycott" och andra olagligheter -
-X- -X- -};-

Ett minnesmärke skall placeras 
å den historiska plats, där Taco
mas första ljus- och elektricitets ·i:· -:-:-

söka skrämma medlemmarne i re-

KO:l4! .. ·TILL 

Valhallas ! 'Sö'm~arutflykt verk ·upprättades 1882 i dåvarande Heders. graden "juri~. d~ktor''. 
Ranson & co.s sågverk vid East kommer vid examenshogtide~. 1 

26th och Pacific avenue. Platsen College of Pugte Sound. att for
upptages nu av Wakefield park, äras Frank Baker, utgivare av 
och det är där märket, som pre- dagtidninga~ne News-Tribune o~h 
senterats av Tacomas historiska Tacoma Daily Ledger, samt Bnt
kvinnoklubb skall uppresas. Det ish Columbia premieren Simon 
är en väldlg granitsten, försedd Tolmie i ".:ictoria. Båda. ~ava 
med bronsplatta med lämplig in- g]~rt. sig kanda som entusiastiska 
skrift. Avslöjningen och ceremo- f~amJare av. skol~r och. uppfost
nien, vid vilken guvernör Hartley, rmgsverk. F1losof1~ kandidat .. ~a
mayor Tennent och andra stats-. den kommer att vmnas av folJan
och stadsdigniiärer komma att I de med svenska ~.~mn: Harry 
närvara, skall äga rum nästa tis- Benson, Frances BJorkman, ~ar-

duktionsligan från att fullfölja 
sina planer för lönesänkning och 
annan avkortning av stadsexpen
ser. Mr. Barnhisel angav inga 
namn, men han beskyllde counciln 
för att av räddhåga icke våga 
uppträda mot den nya "civil ser
vice" organisationen, såsom han 
benämnde den. 

vid 

* * * 
Vasa-loge1·na Norden och West

ern Star anordna en gemensam 
bankett till ära för storlogens de
legater i Scottish Rite katedralen 
lördagskvällen den 25te juni kl. 7. 
Som bekant hålles Vasas storloge
rnöte i Seattle under veckan 19-
26 juni, och mötesdeltagarne kom
ma även att göra en avstickare 
till vår goda stad för att bese 
densamma och programmet inbe
griper även en tur till vårt ståt
liga Mount Tacoma. Men, som 
sagt, lördagskvällen den 25te sko
la Tacoma svenskarne samlas till 
bankett och fest. Komiterade ha
va vidtagit utmärkta anordningar 
för gästernas underhållning. 

.:~ •/'.· .:.:-

HI-DIVE, Surprise Lake 
SÖNDAGEN DEN 26:TE JUNI 

Från Stadium högskolan utexa
minerades i onsdags 491 elever, 
282 flickor och 209 gossar. Det 
var den största klass som någon
sin graduerat vid läroverket. 
Richard Graff priste för berömligt 
uppförande tilldelades Enar 01-
son, son till Mr. och Mrs. E. S. 
Olson. 

25c parkering för automobiler. 
Fritt inträde till parken om Ni kommer pr bus. 

ALLA VÄLKOMNA! 

F'RI DANS PÅ EFTERMIDDAGEN! 
d kl 2 ·30 garet Louise Anderson, Hildur ag . . e. m. F b 

Marie Swanson, Laura ors erg, 
Auto-bus avgår från 14de och Pacific Avenue 
kl. 8:05, 11:05 f. m., samt 1:05 och 3:05 e. m. 

·X· ·l-:· Charles B. Lindahl, Robert Nel-
.. '" ,.. 27 Tacoma ungdoma1· voro bland ,~0 noch Georgia Johnson. '~ .. . 

årets abiturient-klass, som i mån- ·:<- -:<- +f Antastade av ett par banditer, 
dags graduerade från Washington Nytt bandit-knep. Efter en ar- under det de sutto i sin på ~o. 
State College i Pullman. De tig knackning på dörren insläpp- Pearl strete Pl:lrkerade auto, tvm- General hospital. Superintendent 
bland dem, som av namnen att tes två herrar sent på kvällen i gades Erik Larson och Vernon G. w. Davis för statens skattede
döma äro av svensk börd, voro L. A. Casses butik i South Taco- Ostrom att utläi:ina sina P.ännin: partement fordrade att den lag
Arthur W. Hanson, Carl Magnus ma. Båda männen yoro maskera-, gar, $12, och stgia ur maskme.~, 1 enliga arvskatten skulle fråndra
Gord, George Wm. Anderson, He- de, och väl komna inom dörren, vilken bovarne foro bort m~n lam-, gas och utbetalas ur denna sum
len Sigrid Johnson, Josef Hanson, 1-iktade den ene sin revolver mot nade den efter att hava akt en ma. Därpå vädjade hospital-sty-

* * * 
Fyller år. Hr John Lundström, 

2319 So. Sheridan, fyllde år den 
Sde juni och dagen till ära upp
vaktades han på aftonen av en 
del kamrater från den svenska 
priffeklubben, som kom för att 
gratulera och få en liten trevlig 
spelstund i det gästvänliga hem
met. Mrs. Lundström, som är 
själva idealet av vad en värdinna 

Wilhelm Johnson och Raymond Casse och befallde honom utlämna halv mil. relsen till högsta domstolen, som 
Sandegren. Den sistnämnde har pängarne i kassalådan. Han lydde .,. ·Y.· -):- i dagarne fällt utslaget att skat-
under läsåret varit redaktör för och gav bovarne $50, varpå de Ett 100-tal Tacoma krigsvetera- ten till staten icke behöver er-
läroverkets tidning "Washington 
State Evergreen" och avtackades 
av studentkåren samt förärades 

flydde från platsen i en automo- ner hava gjort sig redo att i dag läggas. Detta dels på grund där
bil. - Precis samma tillväga- starta på en marsch till Washing- av att hospitalet kunde anses som 
gångssätt använde två andra han- ton, D. C., för att förena sig med en välgörenhetsanstalt, i det me

en silvertrofä med lämplig inskrip-1 diter som hemsökte Mr. och Mrs. veteran-armen, som bortem~t !,000 dellösa patienter vårdades kost
tion för besväret. S. Perry i deras hem vid Port- man stark redan befinner sig 1 hu- nadsfritt, och dels på grund där

land avenue, men där blev by- vudstaden för att tilltvinga sig bo- av att institutionen icke har nä
tet blott $5, vilket var alla kon- nus-betalning. Tacoma gruppen I gra aktieägare, som draga divi
tanter som fanns i huset. Som anföres av J. C. Unger, en fram- dender, utan alla inkomster an
misstänkta för dörrknacknings- stående medlem i det lokala vete- vändas till hospitalets förbät

bör vara, inbjöd gasterna till en "- ~- -. .-
utmärkt supe, och så förflöto nå- Logen Norden, av Vasa orden, 
gra timmar under bästa stämning, här i ,staden har under den nu 
som ju alltid är rådande då prif- gångna säsongen avhållit s. k. 
fegubbarne komma tillsamman. provinsaftnar, till mycken nytta 

* _,, ->f och nöje för de stora skaror som 
Dalaförbundet möter lördagen besökt mötena. Sverige blev in

den llte juni kl. 7 :30 e. m. hos delat i tre grupper-Norrland, Da-
herrskapet Bornander i Fife. larne, samt södra Sverige. Dala-

·X· -x- ~f folket kom först med en utmärkt 
.Föreningen V~lhallas · socialko- afton som sent skall glömmas. 

mite meddelar att den i år ar- Norrlänningarne voro icke mycket 
rangerar att hålla föreningens efter, ty de äro talrikt represen
sedvanliga sommarutflykt vid "Hi- terade inom logen. Och nu sist 
Dive," Surprise Lake, 26 juni. Vi kom södra Sverige, som ju ej har 
uppmana våra läsare att tillsapi- så många medlemmar som de 
man med föreningens medlemmar nordligare delarne. Men tack vare 
tillbringa en sommardag vid den- en dalslännings ledning för afto
na natursköna sjö. Se vidare an- nen och med smålänningars och 
nonsen i detta nummer. skåningars goda vilja och förmåga 

-x· -::· +:· utfördes ett myckef gott program, 
Nyvalde councilman A. R. Ber- som ej står något av de andra 

gersen tillträdde i måndags sitt[ efter, kanske tvärtom. Det bä
ämbete som efterträd.are till pub- sta inom Vasa är dock att där är 
lie works commissioner Clifford svensl{heten den rådande och i 
Votaw. Många kvistiga publika dessa tider, då alla slags organi
·spörsmål föreligga Mr. Bergersen sationer åbäka sig med språk som 
till omedelbar lösning. Bland an- de knaggligt hantera, är det ju 
dra må nämnas uthyrandet av ett sant nöje att kunna konstate
Municipal bryggan och reparation ra att Vasa först och sist samt 
av Stadium för att icke tala om alltid är för svenskhet. Icke att 
stadens finansiella svårigheter. Li- undra på att den därför är den 
kaledes måste frågan om emis- förnämsta organisationen i Ame
sion av en halv million dollar obli- rika. Det har ·1arit trevliga aft
gationer för kassabristens täckan- nar, och hoppas vi att de repete
de avgöras. - En av Bergersens ras nästa säsong. 
första åtgärder var att utnämna "· «- "' 
Andrew Jorgensen till street su- Frälsningsarmen, 1114 So. 12th 
perintendent, Carl D. Forsbeck till street. Mötena nästa lördag och 
stadsingeniör och Frank Sherman söndag hållas som vanligt. Lör
till hamnkapten. Jorgensen efter- dagen den 18de juni kl. 8 e. m. 
träder vår välkände landsman hålles den sjätte hembygdsfesten. 
Andrew Christofferson, som i ett Denna fest arrangeras av söner 
flertal år innehaft street superin- och döttrar från Värmland och 
tendent sysslan. Dalsland. Ett utomordentligt pro-

·f:- +:- -:<· gram kommer att utföras av olika 
Statens lantbrukare association förmågor från dessa landskap. 

'(the Grange) har denna vecka Kaffe kommer även att serveras. 
hållit sitt årsmöte i Tacoma. Ses- Alla som älska att höra vårt kä
sionerna ha hållits i Scottish Rite ra språk inbjudas att deltaga i 
katedralen och bevistats av ett tu- festen, som säkerligen blir både 
sental delegater. Ordföranden intressant och uppbygglig. 
Albert S. Goss riktade i sitt öpp- Torsdagen den 23 (midsommar-
ningstal skarp kritik både mot re- afton) hålles en storslagen mid-

roven hava tre ynglingar i 18-
års åldern arresterats, nämligen 
Warren Johnson, Arthur Holst och 
Paul Newman. 

.;.!. -:+ ·X· 

Ett nödhjälpsbidrga på $20,000 
beviljades i lördags av eounty 
commissioners. Pängarne skola 
användas för inköp av livsmedel 
och för bekostande av transport 
::w frukt och grönsaker, som do· 
nerats av framarne i Yakima och 
andra orter i östra Washington. 
De erhållna förråden komma att 
omhändertagas och utdelas av re
presentanter för Arbetslösa med
borgares förening i samverkan 
med V. Eisenbeis, föreståndare för 
County Welfare departementet, till 
vilken ansökan om hjälp och un
derstöd bör inlämnas. 

7:- .i; 

' En allva1·sam anklagelse mot en 
del av personalen i stadens tjänst 
framställdes i tisdags inför coun
ciln av A. H. Barnheisel, president 
i Tax Reduction League. Han på
stod att personalen, polismän och 
andra inbegripna, bildat en orga-

,,.... .... ..,.,..,., ............................................................. ..., 

BJORKMAN & SON 
1016 So. K St. B'way 2114 

Member "Red & White Stores" 
Etablerad 1895 

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

"GOLDEN ROD'• 

Agenter för 
Kuriko och Ole Oid 

ranförbundet. trande. 
+:· ->~ +:· 

Självanklagelse betvivlad. För I -» * * 
någon tid sedan dömdes Lee Bra- Puyallup familj dödad i auto-
den till 10 års fängelse för rö- kmsch. Vid kollisionen mellan en 
veri i Dickson Bros. butik. Här- lastbil och ett järnvägståg blevo 
om dagen anmälde Hal Brandon, fyra medlemmar i Christian Rich
en annan fånge dömd för inbrott ards familj i Puyallup ögonblick
i Seattle, att det var han och icke !igen dödade, nämligen Mrs. R. 
Braden, som förövat Dickson rö- och hennes tre barn. En av hen
veriet i Tacoma. Båda männen nes söner körde bilen. Den var 
likna varandra så mycket, att de ny och gossen förstod sig icke 
knappt kunna särskiljas. Prose- riktigt på att handtera den, utan I 
cutor Bertil Johnson, som be- vid försöket att bromsa, trampade 
tvivlar sannfärdigheten av Bran- han på orätt pedal, så att maski
dons självanklagelse, har sänt neu plötsligt sköt fram mitt för 
rapporten till guvernör Hartley det ankommande lokomotivet. 
med anhållan om hans avgörande. * * * 

-:·:· +:-

Bad- och simbassängen vid Tit
low Beach öppnades för säsongen 
i måndags. Bassängen har ut
vidgats betydligt, och dess botten 
upprensats och beströtts med ett 
lager av sand. Även hava damm
luckor installerats, så att vatten
flödet kan kontrolleras och kvar
hållas för uppvärmning av sol
strålarne ett par dagar om så ön
skas. Vid den högtidliga invignin
gen yttrade flera av talarne att 
detta är den bästa anläggning av 
sitt slag här på kusten. Invig
ningsprogrammet, som hade loc
kat en ansenlig skara simentusias
ter, stod under kapt.. C. E. Hog
bergs ledning. 

·X· -:+ -:{-

Ett tusental böns innebrändes 
härom natten vid en eldsvåda, som 
ödelade uthusbyggnaderna å Al
bert Treens farm nära Sumner. 
Byggnaderna voro blott lågt för
säkrade och det är obekant huru 

Unga banditer fast. För auto
stöld i Portland och en hel del 
andra tjuvstreck i Tacoma och 
omnäjd arresterades i lördags tre 
ynglingar, alla i 19 års åldern. De 
infångades i ett apartmenthus vid 
East 36th street, där polisen upp
täckte den stulna automobilen. De 
voro väl beväpnade, men som en 
ansenlig polisstyrka kommende
rats till platsen, funno de rådli
gast att icke sätta sig till mot
värn. Åtminstone två av slyng
larne hava förut avtjänat straff
tid i Monroe reform anstalten. 

·X- * * 
Seattles nyvalde mayor, advokat 

John Dore, tillträdde sitt ämbete 
i måndags. Hans första åtgärd 
var att utnämna nya män till de 
ledande posterna i stadsstyrelsen 
samt att föreslå en radikal löne
sänkning, vilket är nödvändigt för 
budgetens balansering. Staden li
der av kassabrist och har i ett 
par månader betalt sin tjänste-

elden uppkom. I pPrson>1! med "wa.rra.rrts," som nu I 
* ·X· -K· uppgå till $500,000, men som ban-

Ifospitalsgåva skattefri. Fram- kerna vägra att inlösa. 
lidne Tacoma kapitalisten William * * * 
Rust bestämde i sitt testamente En guldrnsning startade för en 

~--· om en gåva på $50,000 till Tacoma vecka sedan från Spokane och 

f'prider sig som en löpeld till de 
sedan gammalt kända guldföran
de bäckarna i östra Washington. 
Naturligtvis äro de rikaste fyn
digheterna länge sedan genom
sökta och uttömda, men ryktesvis 
förmäles att en betydlig · mängd 
guldstoft-blandad sand ännu före
finnes på de gamla "jaktmarker
na." Emellertid ditströmma dag
ligen skaror av arbetslösa och 
andra män och även kvinnar, ut
rustade med spadar, såll och an
dra verktyg. Det berättas att 
flertalet uppvaska 50c till $1.00 
om dagen. Det är ju. icke myc
ket för en dags arbete, men bät
tre än ingenting, och så lever ju 
alltid hoppet om bättre lycka och 
rikare fynd när som helst. 

All Tacoma 3 Day Sale 
U. S. Giant Chain Bicycle 

Tires, each _______ --·-----------$1.90 
All tires sold <luring this sale 

put on free of charge. 
Lawn Rakes, each ................ 17c 
24 ft. good garden hose 

with couplings ....... ., ....... $1.75 
50 ft. best high grade kink-

less rubber hose with 
couplings ·····--···-···--·---····--$4.50 

Galvanized Screen Wire. 
Reynold's Red Edge, per 
square foot ····--·-····---·-··-·-·-··3c 

16 inch ball bearing, self 
adjusting lawnmower ...... $5.50 
Tennis Racquets, 1-3 Off. 

W. & D. Tennis Balls, 3 for $1 
Baseballs, and Bats 25c and up 

Good cowhide fielder's mitt 
$1.75 

PROGTOR HARD\YARE 
& CYGLE SUPPLY 
Next Door to Home Market 

2606 No. Proctor PR. 0978 

POTTED PLANTS 
And Other Specials: 

POTTED ROSY MORN 
PETUNIAS, and 

PANSY PLANTS, 
per dozen 

25° 
Many oiher Specials. 

JACOMA FlORAL GO, 
Store 2609 N. Proc. PRoc. 0581 i 
Greenhouse N. 46th & Vassault ~ 

PRoc. 0497 C 

Visit Greenbouse any time ; 



Fredagen den 10 juJ!i, · 19~ 

''.Ska.ndinaviskll Ti11111111a'' 6ver KVI 
fPedag afton klockan 10 

The following list contains the name and address of the sponsors,\..,. ___________________ ..................................... .. 

who t.ogether with the Puget Sound Posten and The Western Viking, 
ha.ve roade llie Scandinavian Honr over KVI possible: 

MARTIN. CARLSON, Insurance and Steamship Agency, 1125 Ta
coma Ave., Tacoma, Wash. 

DRS. QUEVLI, SR. and JR., Medical Arts Building, Tacoma, Wash. 

NORTHERN FISHCOMPANY, 15th and Dock Street, Tacoma, Wash. 

LIEN & SELVIG DRUG STORE,.11. and Tacoma Ave., Tacoma, Wn. 

C. 0, LYNN, Funeral Director, 717 Tacom.a Ave., Tacoma, Wash. 

C. C. MELLINGER CO., Funeral Directors, 510 Tacoma Ave., Tacoma 

Sponsor Scandinavian Hour, K. V. I. 

Buckley ,.,King Company 
F uner al Directors 

102 So. Tacoma Ave. Broadway 2166 

BUCKLEY-KING COMPANY, Funeral Directors, Tacoma Ave. and 11-...., ... .....,.....,.....,_ ... ..,._....,._...,...,...,.....,.....,...,....,......,...,.._....., __ .....,llllillllll 
.....,.. __ .;__ ______ ~----------~1~ .......................................................................... ~ So. lst St., Tacoma, Wash . . 

C. W. JOffTIS"SON, 
ägare 

Bästa platsen i Tacomas när
het för. sommarutflykter. 

Badpus, båtar och , kanoter 
till uthyrnh1g . ...,- Danspavil
jong .... ---' Utmärkt plats. för 
friluftslekar och idrott. -
Albnänt gällande . priser. på 
lä13kdrycker och andra för• 
friskningar; 

IMPORTERADE 

varor från Sverige och 
Norge sälja vi nu till 

och Dock Streets, 
Tacoma 

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

BLUE MOUSE THEATER, 1133 Broadway, Tacoma, Wash. 
Sponsor, Scandinavian Hour 

BRATRUD MORTGAGE & REALTY CORP., 954 Commerce Street,, Sponsor, Scandinavian Hour, KVI. 

Distributor 

U. S. TIRES 
Tacoma, Washington. 

P. VEBORG, Jeweler, 1147 Broadway, Tacoma, Wash. 
I . . . . . . I :NICKELSEN'S GROCERY & SCAND. DELICATESS. - 1210 So. K 
1 · Street, Tacoma, Wash. 

I HANS JOHNSON'S FEDERATED STORE, Ladies' & Men's Furnish-
ings, 1114-16 So. K St., Tacoma, Wash. 

THE SILVERDALE MONUMENT WORKS, Silverdale, Washington. 

BINYON OPTICAL COMP ANY, 920 Broadway, Tacoma, Wash. 

OPDAL POULTRY FARM & HATCHERY, Waterman, Washington. 

CARLSON MATTRESS & UPHOLS'fERY CO., 821 Center Street, 
Tacoma, Washington. 

Hans Johnson's 
~j~~~rem?!li~~ 

FEDERATED 
STORES 

.._! OtaiJtoflm/oJntdin!SllJlr.i fMld in/JUJfiliq mtd:AtlJtllfisir.1 

1114-16 So. K Street 

ALL TACOMA 3-SALE DAYS 
JUNE 9-10-11 

FRE,E RIDE 
De äro större - mera hållbara 
och vara längre. . De sensatio
nellt förbättrade U. S. Tires äro 
också. fägre i pris nu än de nå CHAS. F. ERICKSON & SON, 714-16 Pacific Ave., Tacoma, Wash. i ON K STREETS MERCHANTS 

Kom in och 

CHAS F. ERICKSON 
& SON 

i'14---16 Pacific Avenue, Tacoma 

OUR SPONSORS 

(Announcement Friday, June 3) 

SCANDINAVIAN FRATERNITY OF AMERICA, Everett, Seattle, 
. Tacoma, Ballard and Enumclaw Lodges. 

I "HIDIVE", (Picnic ground) Surprise Lake, C. W. Johnson, propr. 

I, c 

Sigrid Riise PIANIST 

... 
Pianoundervisning 

Scandinavian Hour, 

KVI 
1110 Se. 3rd st. - Main 5542. 

MERRY GO ROUND 
with each 25c Purchase 

NEW OPEN MESH KNIT TAMS 

39° 
MEN'S RAYON FANCY HOSE 

10° 
WOMEN'S OPEN MESH SPORT 

SLIP-ON SWEATERS 

9gc 

througout Store during 
3 Day Sale 

.-·.·· I 
. 0. n the hst . of sponsors for the I . . ~I Bargain 

Scandinavian Hour we find this ~-~ ................ .....,, ........... .,.., .......... ,..., ............................. ,,.... ...................... .....,_,,..... ...... .......,..,... ...... .....,... 

evening the z:ame, Ha~s Johnson. ~~ ·~ 1 ......................... .._.,......., ..... ...,._ ........... .,_ 

Mr. Johnson is of Damsh descent, l Sponsor, Scandinavian Hour over KVI. 
and proprietor of the Hans John-

har i dagarna antagit ett högst fördelaktigt affärsa~
bud. Westinghouse elektriska kokspisar, kylapparater, 
pumpar och annan elektrisk uppsättning säljas vanligt
vis på avbetalningskontrakt, vilka kontrakt hittills ha 
diskonterats hos finansorganisationer i östern. Nu har 
firman Bratrud erbjudits att övertaga dylika kontrakt 
för Westinghouse bolaget. 

(Sponsors, Scan. Hour, KVI) 

i 
llScandinavian Day 
J Celebration 
I 

son ·. Ladies' and ·Men' s Furnishing 
Store on K st. He has been in 
the Merchandise business for 
many years; the past 14 years on 
K street. Mr. Johnson, in order 
to best serve his patrons, has af
filiated himself with the "Feder
ated Stores," a nationwide organi
zation, of which he was the first 
member in the state of Washing
ton. To give ~you an idea of what 
the Federated Stores can do in 
prices an<f quality of merchandise, 
just go in to Hans Johnson's, and 
compare the broadcloth shirts on 
sale there, to those on sale in 

Detta är ett högst vinstgivande och säkert affärsföre
tag, men det erfordrar mycket kapital. Det gäller här 
handelsvaror som ständigt tilltaga i popularitet; de ha 
egentligen blivit nödvändighetsartiklar. Och säkerheten 
i transaktionen ligger däri att det bolag som överför 
kontrakten på Bratrud firman måste garantera betal
ningen kontraktsenligt. Och transaktionen är lönande, 
det kan envar inse. 

Is sUNDAY, •uNE 12 ... 1sa2 

VASA PARK 
(LAKE SAMMAMISH) 

Auspices of Everett, Seattle, 
Tacoma, Ballard and Enumclaw 

Lodges of Scand. Fraternity 
of America. other stores. 

Mr. Johnson plays golf for a 
hobby, hut he say's that it is not 
exactly a hobby, but the way he 
play's it is more of a vice. He 
is also thinking · of going into poli
tics in thc fall, when you no 
doubt will see and hear more of 

Den som har kapital att insätta bör snarast hän
vända sig till oss, ty vi äro angelägna om att omedelbart 
anknyta den erbjudna förbindelsen. 

Vi betala 6% ränta. Hänvänd Eder till oss snarast 
möjligt och omnämn att Ni. sett annonsen härom i 
Puget Sound Posten. 

954 OOMJ\IERCE STREET TEL. MAIN 4803 

1932 Ford, V-8 cylinder Fordor 
Sedan to be given away. 

Mayor John F. Dore, Seattle 
M1'. 0. '11. Webb, Everett 

Speakers. 
. hlrn: . Florence Beeler, Mezzo contralto 

only fitting that we mention the I E. M .. Nyman, or as his friends 1'; Scand. National Dance1·s from 
And then a few words about two men who are directly re- know him, "Dick" Nyman, is the. ~ Enumclaw. 

Martin Carlson, the musical di- sponsible for the Scandinavian president and manager of the I 
rector of these program. He came Hour, Mr. Nyman and Mr. Bjer- Puget Sound Publishing Company, 
to Minnesota, from:· Sweden, 26 keseth. and Editor of it's Swedish paper, 15 Adm. to the Park 25c a person. 

· years. ago. While ·in · Minnesota Mr. Bjerkeseth was bom 33 the Puget Sound Posten. He, like Dancing: 
Gentlemen 25s Ladies Free I 

..... ...,..,....,.,,..........., ...... ...,.. ........................ ...,~.~-
he heard that there was gold, and years ago. He claims that he is his partner, was also born, bap-. 
Indians out · west, so · he set out also baptised and · confirmed. He tized, confirmed etc., in the re
to investig'\:].te. He landed in Ta- is married, got three girls, all of gularly accepted fäshion, but 
coma, and found that the Indians them about the same size. An- neither that, nor the vaccination1-------.-----·--
(they bad most likely heard about drew started to work in a print- "took." When the work allows l1e Sponsor, Scandinavian Hcur, K.V.I. 
him · coming west.~-Operator.) shop when he was 12, and worked enjoys to stop regularly three 

w·e.re.gon.ea·n·d had tak. en the gold inmany places· .. in .. Norway until he times a day for food, and when NICKELS·EN'S GROCERY 
with them, and that may be the in 1923 decided to cross the water office duties do not call too . ur-
reason that Mr. Carlson . is still over to U. S. A. He hid himself gently 011 Sundays he likes to 1210 S K St 
here. (Undoubtedly.-Operator.) in the wilderness for a couple of sneak out with his good wife for MAIN 8854 o. WE DELIVER 

When he has a little time to years, then went to Hollywood. a. game of golf, and she is his · 
spare from arranging the Scandi- He did not become a movie star, teacher in the effort to .eventually 
navian Hour programs he is busy so he came to Tacoma, where he beat old man "par." Unlike his NEW PRICES 

selling Insurance and Steamshlp now has resided for six years. good partner, Mr. Bjerkeseth, it Fish Balls, can_. __________________________ l5c 
tickets. In regard to steamshlp He is now Editor of Tacoma's is almost impossible to drag him Hard Tack, 5 lbs. for ________________ 50c 
tickets; we will say that if you Norwegian newspaper,. the West- up to the microphone. No doubt h H d k 
want trustworthy advice about. a ern Viking, and as such, making our listeners ha ve Iong ago dis- Not b c ;ap ar Tabc ' but 
trip to far off lands, get in eon- good. Has no hobby, because he covered in bis trembling voice a the es money can uy. 
tact with Mr. Carlson. The only has . no spare time. Belongs to timidity and fear of this infernal 
hobby he has is the Scandil1avian all Norwegia.n societies that have machine, and we don't believe he , . . . 
Hour, and the only trouble he allowed him membership, and none will ever be able to put anything I Don t thmk the cham stores 

•rh .. ~s wi.·t. h. t~e•progr.ams, .. is to·. lt .. ee. p .. of them has so f.ar kicked him .. o~t. a. c. ross bette.r. tha~ when he .. c~n :~~ "Y:""~~Y 0 ~~e~~:r· Try us 
his good fr1end Andrew from smg-' f He smokes, but does not patromze rescrt te prmtcrs mk. Ifo thm.1us ,- -- - --------- ---- ~~~. 

ing, because he . realizes that if any bootlegger. Sings, hut has no he has anotber hobby besides golf, Try our Imported Swedish Punch. 
Andrew ever sings on the pro- voice, nor .an ear for music. He namely singing, and say's hewould 
gram, it's all off. loves the microphone, and woold, be glad to sing on same program, 

if it was not for Martin Carlsons but that Martin Carlson, the mu- j 20% rabatt på allt skorepara
these series of short I efforts, use the whole Scandin.avian sic director, won't let him for fear rationsarbete hos Holmgren, 205 

Hour for himself. he will steal Martins thunder. So. 11th St. (Rust Building). 
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COMPLIMENTS OF 

JOHN OPDAL, 

Proprietor 

Opdal Poultry 
Farm and Hatchery 

at 

...,......., 

WATERMAN, WASH. l 
~ c 

" . mot nord, mot ljus, ! 
mot vår .•. " ( 

BILLIGA 
SÄLLSKAPSRESOR 

TILL 

Sverige 
1932 

För tillförlitliga upplysnin· 
gar, beställningar av hytt
platser, biträde vid utfär
dandet av nödvändiga pap· 
per, etc. hänvänd Eder till 

MARTIN CARLSON 
1125 Tacoma Avenue. So. 

Tacoma, Wash. 

Ångbåts- och försäkrings
agentur 

Pänningcförsändelser till Sve

rige ombesörjas enligt för- ;a 

delaldigaste lmrs. i, 
,..,,,..~~~ 
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Fredagen den 10 juni, 1932 

Ett . Resonemangsparti 

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

Av W. HEIMBURG 

(Forts.) 
- Låt oss sätta upp ett tele

gram, fortsatte han och tog upp 
sin anteckningsbok ur fickan, rev 
ut ett blad och lånade en blyerts 
:av Arthur. 

gi;va en dotter, och därtill en så
dan dotter som Gertrud, hans Ger
trud. Hah kände sig vek om 
hjärtat, nästan rörd; han tänkte 
på, hur dyster framtiden tyckts 
honom blott för några veckor se
dan, och hur solig den nu låg 
framför honom; och dessa ljusa 
strålar utgingo från ett par blå 
ögon i ett kärt, blekt flickansikte. 
Han visste knappast själv, hur det 
gått till, att han så fort kommit 
att tala om sin kärlek. Han såg 
ännu framför sig det purpurröda, 
upplysta rummet i går afton och 
det halvskumma rummet med ut
byggnaden; där hade hon stått i 
fönstret, i det underbara ljus, som 
månsken och gassken tillsammans 
bildar. I rummet intill brann jul
granen, och sällskapets prat och 
skratt trängde in till dem; hon 
hade vänt sig om, då han gick 
fram till henne, och på hennes 
kinder hade han sett tårar. Men 
hon log dock, när hon varseblev 
hans bestörta utseende: 

- Nå, Gertrud? frågade han, 
färdig att skriva. - "Kom i mina 
:armar!" eller "Din för evigt!" el
ler "Tala med min mor!" eller -
haha, nu har jag det: "Min mor 
låter tala med sig, kom i mor
gon och hämta hennes ja! Ger
trud Baumhagen." 

"Och hämta hennes ja," stava
de han under skrivningen. 

- Tack, farbror, sade flickan, 
-- men jag vill helst själv ställa 
om detta på mitt rum; hans kusk 
är ännu där borta på hotellet och 
väntar. 

Hon hörde den gamle herrns 
hjärtliga skratt åt den stackars 
karlen, som måst försmäkta från 
klockan elva på dagen tills nu, 
därpå slöt hon dörren bakom sig. 
Med darrande hand tände hon ett 
ljus och skrev: "Mamma har 
samtyckt, i morgon middag väntar 
jag er." Hon strök åter över 
"er" och skre;v efter kort tve
kan ett energiskt, stort "dig" 
stället och "din Gertrud." 

Den gamla Sofi, som tjänat i 
det Baumhagenska huset, innan 
herrn gifte sig, mottog biljetten. 

- Jag bär själv brevet dit, frö
ken Gertrud, sade hon, - om det 
än vore värre väder och om jag 
än finge min värk igen. Nu hål
ler jag två människors öde i min 
hand, i ett sådant litet stycke 
papper; Gud give att det må 
bringa lycka, fröken! 

Gertrud tryckte hennes hand 
och gick tillbaka till fönstret för 
att speja genom rutorna, då Sofi 
gick över torget; hennes vita för
kläde fladdrande under gaskande
labern bredvid hökarfrun, och nu 
var hon under lyktan till hotellet. 
Om bara nu den gamle kusken vil
le köra så fort hästarna kunde 
springa! Ku föreföll henne varje 
minut hon skulle vänta lång. 

Nu fladdrade åter det vita för
klädet under lyktan, men någon 
gick före henne. Gertrud tryckte 
:plötsligt båda händerna mot sitt 
klappande hjärta. 

-- Frans! stammade hon, och 
hennes lemmar nästan nekade att 
göm tjänst, då hon ville vända 
sig om. 

Han hade själv väntat på sva-
ret! 

"Det är han, det är han, min 
fästman!" viskade de darrande 
läpparna; hela den ljuva betydel
sen i ordet överväldigade henne. 

Och sakta öppnade Sofi dörren, 
och han trädde över tröskeln till 
den prydliga jungfrukammaren; 
och lika sakta stängde hon dör
ren igen. Den gamla, trogna tjä
narinnan hade sett, hur hennes 
stolta fröken smög sig i hans 
famn och stum lät honom trycka 
glödande kyssar på sin mun. 

"Ja," sade hon leende, "den kär
leken, den kärleken!" 

Därpå styrde hon sina steg mot 
.salen, men vände om igen vid dör-
1-en; de skulle säkert alla genast 
springa dit, och dessa lyckliga mi
nuter ville hon icke förkorta för 
Gertrud; det var tids nog, om 
han om en kvart gick till "ma
·dame" i salongen. Och hon låt
sade sig hava något att göra i 
korridoren för att i rätt tid vara 
till hands, om de båda där inne 
skulle glömma mamma för allt 
vad de hade att säga varandra. 

Först efter midnatt for Linden 
hem; den jovialiske farbrodern 
hade i hast ställt till ett litet för-
1ovningskalas, varvid han hållit ett 
längre tal. Fru Jenny hade varit 
uppsluppen och skämtat med herr 
svågern. Men fru Baumhagen ha
de efter en halv timmes samtal 
mellan fyra ögon med den unge 
mannen . förblivit allvarsam och 
tyst och spelat den bekymrade 
modern ända tills man skildes åt; 
hon hade knappast läppjat på den 
skål, som druckits i champagne 

- Ack, det är emedan julen all
tid påminner om pappa; i går var 
det sju år sedan han dog. 

Det ena ordet hade sedan tagit 
det andra, och slutligen hade de
ras händer funnit varandra. 

- Den där gången i kyrkan ha
de jag helst fasthållit denna lilla 
hand. Hade ni blivit ond då, Ger
trud? 

Och hon hade skakat på huvu
det 'öch under tårar med kärlek 
och förtroende sett på honom, den 
vackra, stolta flickan - hans 
fästmö. snart hans hustru! 

Han for upp ur sina drömmar. 
Vagnen höll på gården framför 
trappan, mörkt låg huset där; 
blott i tans Rosas fönster brann 
ännu ljus. Han gick som i ett 
rus uppför trappan och inträdde 
i trädgårdssalongen; han såg sig 
om, som var han för första gån
gen (detta rum, så förändrat fö
rekom det honom, så tomt och 
kallt. Och han tänkte på den tid, 
då någon här skulle vänta på ho
nom; den var ju otänkbar, den
na lycka! 

Då öppnades dörren sakta bak
om honom, och då han vände sig 
om, varseblev han tant Rosa, icke 
olik ett spöke. 

- Jag har väntat på er, käre 
vän, sade hon glatt, jag har 
funnit brevet, brevet; Gud vare 
lov, att det fanns! Det ligger i 

·ert rum. En tyngd har tagits 
från mitt hjärta, käre Frans. 

Hon nickade vänligt till honom 
under sin oerhörda nattmössa. 

-- Vad ni stannade länge borta; 
jag är trött och vill gå och lägga 
mig. God natt! God natt! 

Och hon försvann genom sals
dörren lik en vålnad. 

- 'l'ant lilla! ljöd hans röst ef
ter henne, så högt och glatt, att 
hon nästan häpen vände sig om. 

I samma ögonblick stod han vid 
hennes sida och slog båda armar
na om henne, och innan den gamla 
ärbara ungmön visste ordet av, 
hade han tryckt en smällande kyss 
på hennes kind. 

- Gud förbarme sig, Linden, är 
ni riktigt klok? utropade hon. 

- Kära hjärtans lilla tant, jag 
kan icke tiga därmed, jag kvävs. 
Bliv ' inte ond på mig! Om jag 
hade min mor här, så tror jag, att 
jag kysste henne fördärvad av 
idel lycksalighet. Men så gratule
ra mig då, Gertrud Baumhagen är 
min fästmö! 

Tant Rosas halvt förargade, 
halvt förskräckta ansikte blev 
stelt av förvåning. 

- Är det möjligt? frågade hon 
sakta; - och hon vill flytta in i 
detta gamla hus, och familjen har 
givit sitt samtycke? 

- En Baumhagen - ja! Och 
hon vill flytta till detta hus, och 

·familjen har givit sitt samtycke, 
tant Rosa. 

- Guds välsignelse! Guds rika
ste välsignelse! viskade hon, men 
Lon skakade ändå på huvudet och 
råg misstroget på honom. 

för de förlovades lycka och väl- - Nu kan jag då inte sova i 
gång. natt, fortfor hon, jag är allt-

Frans Linden hade visst icke för glad, jag gläder mig av hela 
uppfattat hennes tystnad som en mitt hjärta, men ni kunde gärna 
förolämpning; hon kände honom Yäntat med att säga det till i 
ju så föga, och han hade som en I morgon bittida. Nu är det gjort. 
hungrig val'g trängt sig in för God natt, Linden; det gläder mig, 
att röva hennes lilla lamm. Det j här behövdes så väl en fru i hu
matte egentligen vara något för- set. Gud give att en sann husmor 
skrä.ckligt, tyckte han, att bort- måtte göra sitt inträde här! 

PUGET SOUND POSTEN 
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] Hon tryckte · hans hand · och - Sådana ·dumheter, ·barn! av
bröt hari henne, tydligen oange
nämt berörd. - Varför· skulle du 
ha mig till det? Pekuniära svå
righeter! Vad kan du göra åt den 
saken? Tills vidare angå de icke 
dig - du kommer tids nog att få 
effara dem. 

gick. 
Även han gick till sitt rum. På 

det runda bordet framför soffan 
brann lampan, och där låg ett 
brev. Det var sant, det bortkom
na brevet! Han tog det halvt för
strödd; det var Wolffs stil. Han 
lade brevet bort igen, vad kunde 
han vilja ? Affärer förmodligen. 
Skulle han ;fördärva de ljuvaste 
stunderna i sitt liv med en oan
genäm, kanske rent av en sorglig 
underrättelse? Det kunde gärna 
ligga tills i morgon. - Men nu 
hade han det åter i handen och 
öppnade kuvertet. 

Det visade sig vara ett långt 
brev, och under läsningen bet han 
ihop tänderna. 

- Eländige karl, sade han änt
ligen högt, - det var då väl, att 
detta brev icke kom i mina hän
der förr; då hade det icke varit 
som det nu är. 

Och som om han vämjdes vid 
blotta beröringen med papperet, 
tog han det med fingerspetsarna 
och kastade det i närmaste skriv
bordslåda. 

- Smutsiga själar, som schack
ra med det heligaste! 

Ännu länge satt han försjun
ken i djupa tankar, och mellan 
hans ögonbryn bildats ett dystert 
veck. Därpå skrev han ett långt 
brev till sin vän, häradsdomaren, 
och så småningom klarnade hans 
drag ånyo; han berättade i det 
om Gertrud. 

- Du menar, emedan vi ännu 
icke äro man och hustru? fråga
de hon. 

- Ja, det förstås. 
- Ah, det är ju alldeles det-

samma, sade. hon livligt. - Från 
det ögonblick, då vi förlovade oss, 
betraktar jag mig som hans till
hörighet, och vad som är mitt är 
också hans. Varför skulle jag då 
icke, eftersom jag redan fritt för
fogar över en del av min förmö
genhet, få hjälpa honom ur en 
kanske mycket obehaglig ställ-
ning? 

- Men kära barn -
- Låt mig tala ut, farbror; du 

vet, att jag av farmor fick tret
tio tusen kronor, över vilka ingen 
annan människa än jag själv fick 
bestämma, och dessa trettio tusen 
kronor skall du utbetala åt Lin
den. - Jag tror, att han nödvän
digt måste bygga, det fattas kan
ske både ett och annat utomhus, 
det ängslar och plågar honom -
gör mig nu till viljes, farbror; 
ser du, jag kan icke tala med 
honom om dylikt. 

- Jag skall nog akta mig, jung
fru Gertrud! 

- Varför det? 

- Emedan han näppeligen skul-
-- God dag, farbror Henrik! sa- le ta emot det - kanske bli grov 

de Gertrud, som .satt vid sitt sy- mot mig. Tackar så mycket! 
bord, och steg upp och gick emot - Han skall taga emot det, far-
den lille, korpulente herrn, som in- bror! 
trädde i detsamma. Han teg. 

- Det var då för väl, att nå- - När skola ni gifta er, barn? 
gon av er är hemma, svarade frågade han slutligen. 
han, i det han efter en hjärtlig En varm rodnad steg åter upp 
hälsning tol'kade sina glasögon på Gertruds ansikte. 
på den röda näsduken. - Mamma har ännu icke utta-

Gertrud log. lat sig härom, farbror; Frans hop-
- Sitt ned, farbror, sade hon, pas i april, och - just mitt mot-

- du kommer som vore du kallad, tagande borde väl icke få bereda 
jag har just skrivit ett litet brev I honom bekymmer. 
till dig, i vilket . jag ville bedja - Skönt! Skönt! Så länge kan 
dig om ett samtal. Jag behöver han väl vänta, menade den gamle 
ditt råd. herrn. 

- Men icke nu genast, barn, ic- Hon såg besviken på honom, 
kc nu genast! Jag kommer just men svarade icke. 
från middagsbordet, sade han av- - Jag vill icke göra dig led
värjande, -- och ingenting är då sen, liten, fortfor han, mycket väl 
farligare än att anstränga sig med förstående den sorgsna blicken, 
för mycket tänkande. Se så, nu se nu icke så tröstlös ut, tro mig, 
har jag det riktigt bekvämt! Be- vi män äro alla stora egoister; 
rätta nu något riktigt trevligt för - varför skall du nödvändigt hos 
mig, barn, något om din fästman; din tillkommande man underblå
till exempel hur många kyssar sa denna egoism och redan från 
fick du i går? Var nu uppriktig, början låta stekta duvor flyga in' i 
Gertrud! munnen på honom? Håll honom 

Han sträckte behagligt ut sig i stramt, Gertrud, det är det enda 
en länstol, och den unga flickan rätta; han får icke bli annat än 
sköt en pall under hans fötter och prinsgemålen - regeringen behål
lade en filt över hans knä. ler du i dina små händer, och 

-- Inte en enda, farbror, sade regera kan du, det tror jag fullt 
hon allvarsamt, men sådant frå- och fast. 
gar man icke efter, det vet du nog. - Farbror! sade den vackra 
För resten träffar jag Frans så flickan milt och gick fram till ho-
sällan. 110111. -- Farbror, du är en riktig 

Hon avbröt sig. hycklare, du talar om saker, som 
- Mamma är borta så mycket, du icke själv tror på. Ni män 

och jag kan ju icke taga emot !:ikulle alla vara egoister? Jag 
honom, när hon icke är hemma. känner ingen människa, som har 
Ack, farbror, det är just därför mindl'e anlag därför än du! 
jag ville tala med dig. Mamma, - I sanning, barn, bedyrade 
- hon hejdade sig åter, - mam- han skrattande. - Jag är en ego
ma gör mig så ängslig med alle- ist av renaste vatten. 
handa antydningar om Lindens pe- - Så? Vem är det, som giver 
kuniära ställning; du vet, far- mest åt de behövande i staden? 
bror - Vem underhåller en hel fattig lä-

Och det tror du hon förstår? rarefamilj med bostad, kläder, mat 
frågade den gamle herrn. och dryck? Vem, farbror? 

- Ser du farbror i går voro Idel egoism, ingenting annat 
mamma och' Jenny ~te och åkte, än egoism! utbrast han med höjd 
och då de återvände, förklarade röst. 
de, att de varit på Niendorf, det Bevisa det, bevisa det lo-
ställe, där jag ämnar "begrava giskt, farbror! 
mig." Och mamma förklarade 
kort och gott, att om jag fasthöll 
vid min kapris att gifta mig med 
Linden, så måste hon åtminstone 
först bygga, ty han - han -
hade ju ändå ingenting, och så 
kunde det ju också vara bekvä
mare att låta svärmor bygga ett 
litet bo åt sig. 

- Har då din. mor talat med 
honom om att bygga? frågade 
farbror Henrik. 

Hon for med handen över pan
nan. 

- Jag vet det icke - jag gick 
ut utan att svara. Om jag hade 
gjort det - så - vi kämpa med 
så olika vapen, eller snarare, jag 
vågar icke använda mina vapen, 
hon är dock min mor. 

- Och vad skulle jag göra åt 
den saken ? frågade han efter en 
paus. 

- Det skall du strax få höra, 
sade Gertrud. - Ser du, jag må-
c.::.t,c.. nl&an rl1a• A ..... t-'h.H..,. ;.; ..... .: ..... 1 .. ':'.'c ! 
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stånd att giva mig något råd. Jag 
skulle vilja bedja dig, farbror, att 
tala med Frans; jag vill veta, hur 
stora hans pekuniära svårigheter 
äro och -

Ingenting är lättare, Gertrud. 
Du känner ju till historien, när 
jag fick kramp i mitt ben och 
måste släpa mig in i första bästa 
hus och där sjönk ned på första 
bästa stol. Jag skulle just hem 
till middagen, hade inbjudit Gu
staf Seyfried och August See
man - du vet nog, att de där 
gamla ungkarlarne hava ätit både 
i Paris och London. Ja, där satt 
jag i det låga rummet, männi
skorna höllo just på att äta mid
dag, och en skål tunn potatissop
pa stod på bordet, som knappast 
hade varit tillräcklig för husfa
dern. Sju barn - säger sju barn, 
Gertrud - sutto runt omkring 
och modern lade just för. Hon 
började med den yngste; den äld
ste, en pojke på fjorton år, fick 
det sista ur fatet; det fanns icke 
mycket kvar då, och jag skall al
drig glömma den blick, som från 
dessa infallna, hungriga ögon föl-
iu på den tumma skålen .. Jag kän
de mig plötsligt så underlig till 
mods. Jag frågade i förbigående, 
vad mannen hade för yrke? Språk
lärare, femtio öre i timmen! Fast 
plats kunde han icke antaga, eme-

'Z 

da1i hån var sjuklig, kunde heller på iriträ.dde systern upprörd och 
icke få någon! Store Gud, Ger- förtretad., 
trud, i medeltal två timmar dag- - Jag måste andas ut hos dig, 
!igen, det blir · en krona, och så Gertrud, sade hon; - Linden är 
sju barn! Ser du, vi hade just väl icke här? Gud ske lov! Jag 
ostron. till middag före soppan; kan inte uthärda där nere, den 
de voro. då ganska dyra, och jag lille är så orolig och skriker och 
räknade ut, att en sådan där deli- gråter; doktorn säger, att han 
kat, glatt tingest kostade lika skall ligga till sängs. 
mycket som en engelsk lektion, Gertrud lyssnade förskräckt. 
under vilken den stackars mannen '-Har farbror Henrik varit 
talade sig alldeles hes med sin sju- här? 
ka hals; fastän de voro så hala, - Ja, Jenny. Är det något far-
ville de knappast glida ned ge- ligt med den lille? 
nom min strupe, jag kunde icke -Ah bevars! Bara fäet feber; 
förmå mig till att äta mer än ett vi ämna oss i afton till Dressels; 
halft dussin, och det var ändå för Arthur har förskrivit kostymbil
obehagligt. Varje gång samma der för vår kadrilj från Berlin. 
historia, och när Ludvig lät en Men det intresserar dig ju rakt 
champagnekork smälla, var det inte, du kommer naturligtvis att. 
samma historia, det var som flöge alldeles begrava dig i Niendorf. 
den rakt ner i magen på mig. Jag Lantrådet sade härom dagen till 
har aldrig 

0

haft .. en o~revl~gare mid- I ~rthur0: ."Er .. svägerska kommer 
dag; efterat kande Jag illamående 1 icke pa sm ratta plats; hon ha
och måste taga natron. "Det var de bort gifta sig med en man i en 
tusan!" tänkte jag, "detta kunde ställning, där hon måst represen
hända dig oftare," och - du vet tera." Du skulle blivit ·en pryd
nog, barn, en god middag är en nad för vilken salong som helst. 
av de största njutningar en gam- Och så går du till ladugårdarna 
mal ungkarl har. Således återstod på Niendorf. 
för mig ingenting annat, om jag - Och du kan ej tro, vad jag 
ville att ostronen skulle smaka gläder mig däråt! sade Gertrud, 
mig igen, än att sörja för att de och hennes ögon lyste. 
sju hungriga bytingarnas tugg- Fru Fredrich ! ropade nu den 
verktyg likaledes hade tillräcklig vackra husjungfrun ängsligt, -
sysselsättning vid sina middagar. var god och kom ned, den lille är 
.Tag skickade således fårsteken till så orolig och het. 
lärarefrun och lät fråga, hur myc- Jenny nickade, kastade ännu en 
ket lmshållspängar hon månatli- blick på ett nyss påbörjat bro
gen skulle behöva för att hon dcri och gick ur rummet. Då Ger
själv, mannen och alla sju or- trud efter en stund följde efter 
dentligt skulle kunna äta sig mät- henne, fick hon det beskedet, att 
ta? Du store Gud, när allt kom det icke var så farligt med den 
omkring, så var det icke så stor lille och att herr och fru Fred
summa; och så betalar jag hus- rich redan gjorde toalett för af
hållspängarna, och så smaka mig tonen. Och så gick hon åter upp 
ostronen åter. Bevisa nu, att det på sitt ensamma rum. 
icke är idel egoism. 

- Jo, naturligtvis, farbror lille, Atta dagar därefter återvände 
sade flickan med strålande ögon. de raska skimlarna med den 
- Men en dylik egoism tycker täckta vagnen i skarpt trav från 
jag om, och nu, farbror, nu vet kyrkogården. På baksätet satt 
jag, vem jag vänt mig till och att Arthur Fredrich me<'! förgråtna 
jag kan lita på dig, smickrade ögon bredvid farbrodern: mitt 
Gertrud. - Icke sant, du talar emot dem Linden. De hade sorg
med Frans? •flor kring hattarna och sorgflor 

Nåja, ja; bliv nu inte så röd. kring vänstra armen. 
Ser du, nu har du fördärvat min Vintern hade före sitt avsked 
middag för mig med allt ditt prat. ännu en gång kommit i hela sin 
När kommer hennes höghet hem'? prakt; det snöade, och stora flin-

- Jag vet det icke, farbror, sva- gor lade sig på den lilla nygrävda 
rade den unga flickan. graven inom den med järngaller 

- Ja, de där kafferepen äro 0 _ försedda Baumhagenska familje
beräkneliga. Således få ni älskan- graven. Jennys blonde älskling 
de endast träffa& vid större fest- var död! 
liga tillfällen, eller när det är gä- Ingen av herrarne i vagnen sade 
ster här hemma hos er? ett ord, och sedan de stigit ur, 

Gertrud nickade tyst. gick envar efter en stum hand-
- Det är ju en möjlighet! re-

1 
tryckning sin egen väg; farbror 

sanerade den lille herrn och steg Henrik för att taga sig en kon
upp. - DEm lyckligaste tiden i ens jak, Arthur till sin tröstfösa unga 
liv är förlovningstiden; sedan hustru och Linden upp till Ger
kommer den rena prosan, mitt trud. Han fann henne icke i för
barn. Och den fördystra de för maket; hon var kanske ännu hos 
dig --- nå, vänta! Men nu måste systern. Men så hörde han något 
jag till min !omber; i kväll skall prassla i närheten; han gick över 
jag titta inom till din fru mor. , den mjuka mattan och in genom 
Farväl, hälsa honom, när du skri- den öppna dörren till Gertruds 
ver. rum. 

Och då den gamle herrn stängt - Gertrud, sade han bestört, 
dörren bakom sig, satte hon sig - för Guds skull, vad står på? 
ned vid skrivbordet, tog ett brev Hon låg på knä framför sin lil
ut ur en av lådorna och började la soffa med huvudet dolt i hän
läsa. Det var det sista brevet derna; det ryckte i hela hennes 
från honom, vilket hon fått i dag kropp, som när man gråter utan 
på morgonen. tårar. 

\ r d 1 1 ... t d --- Gertrud! 
a ians lJar evarma or H f tt d t · l h ... an ·a a e ag i 1enne oc 

gladde hennes sorgsna hJarta ! . " 
Ingenting i världen kunde skilja ville draga henne upp; da ~yfte 
d 1 I f .. 'd h .. t hon upp huvudet och reste sig. 

em. roJ oc smar a voro I 11 .r 0 t 1 d" .. · d 
1 • - i>'ien sa a a a, sag mig va 

de ett. Tusenfallt ville hon med 1 .. t 'I f å d h A.. d t 
k" 1 k d .. 11 llt d h som ian . r ga e an. - r e 
ar e :e e~?a a a va an nu blott smärta över den förlorade 

måste lida for hennes skull. Med .. 1 kl' 'I J b d' G t d .. 1. · 1. d f" a s mgen . ag er ig, er ru , 
tusen van iga, mner iga or or- 1 d' ... "k åt · f tt ··k h f 0 h 1.. ugna 1g, rnrso ervmna a -
so te on a onom att g omma . d bl" · k å d t 11·· . . nmgen - u ir SJU p e ar 
den m1ssaktnmg, som man knap- "tt t 1 
past brydde sig om att dölja gent sa e · 

Hon hade icke gråtit, hon var 
blott likblek, och hennes händer 
vilade iskalla i hans. 

emot honom, den djärve inkräkta
ren. Hans manliga stolthet måste 
lida förskräckligt; mer än en 
gång hade blodet hastigt skjutit 
upp i pannan på honom, och mer 
än en gång hade han tagit av
sked, innan han ämnat, emedan 
han icke kunde bevara sitt lugn 
och för den kära fridens skull 
sökte sin räddning i flykten. 

"Jag skulle önska jag hade dig 
på Niendorf, Gertrud,'' hade han 
sagt vid det sista avskedet, "jag 
har svårt att uthärda att så där 
vara bara luft för din mor." 

Och hon hade kastat sig om 
hans hals, darrande av sinnesrö
relse. 

"Mamma menar icke så illa, 
Frans," sade hennes mun, men 
hennes hjärta visste annat. 

Och då tryckte han henne häf
tigt intill sig. 

"Om jag icke älskade dig så 
högt, Gertrud!" 

"Ivien det måste ju bli vår, 
Frans!'' 

Och så i dag hade brevet kom
mit med en violbukett. 

Hon ryckte förskräckt till; hon 
hörde Jennys röst, och strax där-

- Kom, sade han, - öppna ditt 
hjärta för mig, gråt ut! 

Och han drog henne till sig. 
Hon kastade, sig så fast i hans 

armar som aldrig förr. 
- Nu är jag hos dig, viskade 

hon, - nu är det bra. 
-- Har du varit rädd? Har nå

gon gjort dig något ont? frågade 
han ömt. 

Hon nickade. 

- Ja! sade hon hastigt, - nyss 
hörde jag ett par ord växlas mel
lan mamma och tant rådmanskan 
- de kommo upp från Jenny, 
förmodligen trodde de icke att jag 
var i närheten - jag vet det icke. 
Mamma grät fortfarande mycket 
för den lille och - dessemellan sa
de hon, att Jenny måste ut -
måste förströs - detta apatiska 
lugn var så farligt. Du vet ju, 
att hon icke på tre dagar sagt ett 
ord och - att jag måste följa 
med henne på en längre resa -
för att jag -

Hon hejdade sig och bet ihop 
tänderna. (Forts.) 



Men när det så kröp fram, att 
han hade ·supit upp specien,. så 
fick han en • dosis till. Ture tog 
emot en stund, men så sa han: 

färdig till sinnet för det där bror
skapet, och en gång när .han var 
litet i snusen, talte han om, att 
han var bror och du med greven. 
Då· blev han förstås gräsligt be
grinad, och där var en som slog 
vad med Ture att om han tordes 1 

säga du till greven, så de hörde · 
på't. allesamman, så skulle han 
fä femti riksdaler. Det 
grodde i Ture. 

Inte gick han titt ut på arbete 

- Hör nu, herr grev:e! Nu ingen, 
har jag fått för minst sex riks· Ture: 
daler! Nu kan det vara nog, - Hör du Ture! sa han, du 
tycker jag. kunde gärna ta och be din vän 

Greven blev alldeles ursinnig och. bror greven, att han bjuder 
och började på en ny kula. Då oss på en meraftonssup i den här 
sa Ture: värmen! Det gör han gärna för 

-,-- Nu går jag! din skull! 
Och han ville pallra sig av, Och alla slogo ju till ett gap-

men greven ställde sig vid dör- grin. 
ren och larmade på immerbadd. Men som greven kom mitt för 

Till slut blev Ture också arg, dem, steg Ture upp helt lugnt. i 
tog käppen, bröt den tvärt av - God dag, bror greve! sa han. 

-

All Tacoma 

3 SALE 
DAYS 

June 9-10-11 

EVERY PRICE REDUGED 
at 

DICKSON'S 
MEN'S surrs 

with 2 Trousers as Jow as 

$16.95 

25% OFF 
Leather Jackets 
Flannel Shirts 
Stag Shirts & Blazexs 
Robes 1;r, Luggage 

Fredagen den· 10 juni, 1982 

PRINTING 

W E ARE fully equipped to 
do every kind of print

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

All work done as you want it, 
when you want it, and at lowest 
possible cost . . . Our overhead 
is lower, and we split the differ
ence with the customer. 

"Efficiency spells Et'i>nomy" 

Kronlund, 1419 .No. Cedar, telefon /och slängde bitarna genom fönst· Håren höllo på att resa sig på 

I 
ret. Då ringde. greven, .oc.~ be- höstafolkets hjässor. Hur skulle 

20% OFF 
Hats & Caps 
Sweaters 

1 Puget Sound Publishing Company 

många 
de sista su• 

Norre Tull i 

tjänten kom opp - om ett ogon· detta gå? 
blick var han tillbaka med ett ,-- God dag bror Ture! sa gre
par karlar. Och Ture fick myc· ven och nickade gemytligt! Hur 
ket prygel och så blev han kast!l,d står det till? I 
:i;ier för trappan med det beske- ____., A jo tack! Men det är bra 
det, att han efter . den dan aldrig varmt i dag, så du kunde gärna I 
skulle få visa sig på godsets ta och bjuda på en liten pärla, 
mark, utan vara sitt lilla hem- ser. du! 
man förlustig. I ..,.. Ture du, det ska jag ta mig 

Ja, Ture gick. Och ingen såg katten göra - för din skull, bror.
1

: 

Pants & Knickers 
Night Wear 

10% OFF 
AU other Items including 

Dress Shirts, Hosierey, 
Work Shirts. Overalls 
& other work clothing. 

till . honom på länge. j Och så red han bort till ladu-

Så.· en dag var !!_reven ute och fogden och gav order om bränn- I Df CKSON BROS CD 
red i skogen. Hasten skyggade vin. 
till, och greven trillade av och Ture satt lugnt och satte i sig 8 1 

vricka~e fot~~· så ha:,i kunde inte sin mat, men de övriga tordes 1134 Pacific Ave. 
resa sig, Nar han sag opp, stocl knappt dra andan. ,,..,,..,,.~ .... ,.......,.. .......... _. ...... .,... ...................... 
Ture bredvid honom med en stor - Han red antagligen hem . . 
knölpåk i handen. Greven blev efter bössan och kommer sedan . J.etland & PalagrutI, 912 Pac1· 
het om öroenn, men höll sig 1 k · t honom: han trodde f1c avenue, ha allt vad en man 

OCl s JU er bh"' l l"d h h k' strunk. ..1 T e hade blivit solstungen e over av r a er oc oc e rpe-
- Kom hit och h_ jälp opp mig, vah f~~l t förståndet viskade ringsartiklar, bästa kvalitet och 

oc 01 ora , . r · K · h 
du Ture! sa han. Jag är som vadhållaren. ;.1~ rgtast.~ pridseJr. tl odmh m .. oc 
mörbultad i hela kroppen! Men en stund efter kom ladu- nave ~s me e an ; an a.~ en 

--.,.- Precis som jag ~ist vi t~äf- fogden med ett helt ankare ge~ythg Nordens son, som garna 
fades ! sa Ture och fhnade smatt. b ·· · sprakar bort en stund med en rannvm. 1 d -x· 

-- Jag var kanske litet het, du, '- Det är du, Ture, som slår i an sman. 
den gången! Gav dig kanske li- och bjuder! Och greven sa, att 
tet mer än du hade förtjänt. du skulle mäta så, att där blev 

- . Det är annars inte grevens en över till dig själv extra, se
sätt, det! Jag är rädd att jag är dan de andra fått var sin! 
skyldig greven litet sen dess, jag, Då tordes ingen öppna mun, 

Greven kröp ihop. Nu kommer förrän Ture presvaderade. Efter 

1 
det! tänkte han. hand hämtade de sig - utom 

- Vem har inte gjort en dum- vadhållaren. Han bara riste på I 
het, Ture. 'huvudet hela dagen. Så på kväl-. 

- Ja, det hade jag ju gjort - len sa han: 
den fick jag smörj för. Men det _ Du förstår väl, Ture, att det 
är de där fyra riksdalerna - var bara skoj det där med de 50 
dem har jag inte kup.nat betala krmiorna - där var aldrig någon, 

SPECIALS 
For Friday and Saturday. 

SHORTCAKE FOR 3 
220 

3 Shortcakes, 
1 box local strawberries, 
1;2 pint whip cream. 

igen sen. Jag har strukit om- som "slog av," du! . · I 
, . 'd d'tt d 1 5 BUTTER, F1·esh Cream- 1.9c 

- Star du mte v1 . i or ' 
1 
> ery, per pound 

När de kommo fram sa greven: 
- Nu ska du gå in, med och 

få ett glas vin - riktig smäll• 
körk, ser du! 

- Tack, jag tror hellre jag 
tar en sup av det stora glaset -
det är länge sedan jag fick ·nå-

sa Ture, och plockar hit pengar
na - här är vittne på vad du 
sa, ser du - så sägar jag till 
min vän och bror greven. Så I 
tar han hand om saken, och då 1 
tar dig sabeln, ser du! Nu .går 
jag för resten hem och tar mig 
en lur - jag gittar inte gå har 
längre idag. Präktigt brännvin 
bror greven har! Farväl med er, 

EGGS, Large standard, .33c 
2 dozen for 
MAYONNAISE, own 
make, per pint 15c 
FREE-with 40c purcl1ase-l 
can Hormel Vegetable Soup. 

Bread and Butter 
Store 

gamla ök! ) 2705 North Proctor 
Och så gick Ture, sedan han ~) ....,,.,.......,..,.. .... ....,..,,......,.....,..,..,,..,...,....,.,... 

satt ankare till munnen och 
tömt det. Alla stirrade efter ho
nom, och. mer än . en tog i häpen
heten av mössan alldeles som 

gon · nu. · I man brukade för greven själv. 
Greven stod litet och harklade 

1"EATER-N YTT 
Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

BLUE l\.10USE 
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~i\ 

!}\ 

i/ 
\ 
1{t, 

·i:tf , !Y 
~ .. ,~---~--~----__'.~~;\!?.·~!a1".f":t!1..·~.:. 

pj 
Sponsor, ~, 
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Scandinavian Hour I 1 

1,i 

K.V.I. )i 

1125 Tacoma Ave, So Telephone Main 2520 

To See is to Believe - ~ Chas. Green 

~~ r~~':f 
~BROKEN 60G6LES 
WEJ<E COLLE.CTE.D IN 
:3 MONTHS 8Y THE 
AME.RICAN STf.!=L 
FOUNDRV - EAC.H 
RlllR HAD SAVED A 
HANS EYE. SIC!HT. 

THE EYE 

i:1 ·y 

IS THE. ONLV DLACF.. IN HlE 
BODV WHE.RE. C!RCULATIC:: J 

o:= THE BLOOD MAY -BE. 
OBSE.RVE.D • 

If you want to determine (and you should) whether or not you 
need glasses, have us make a ·thorough examination of your 
eyes. If glasses cannot hclp you we'll frankly tel! you so. On 
the other hand, if glasses are needed you can rest assured of re
ceiving the correct lenses and the type of frames most becom
ing to you. 

. ;o\JR ,<" 

~ /~/ ,/~· ~' CHAS. GREEN OP'l'JCAL CO. I/''.·''' 

~ 1$ ~.:J~"/ 254 South llth St. MAin 6816 

1147 Broadway 

Sponsor, Scandinavian Hour, KVL 

Fullt lager av 

UR, KLOCKOR, RINGAR 

uch DIAMANTER 

Reparations- och 

Sänd 
PUGET SO 

POSTE 
D 

0 10 sasom gava 
till släktingar och ... vann er 

i 

He landet 
Peggy Shannon and Theodor von 

Eltz in 
"HOTEL CONTINENTAL" 

-25c ANY DAY ANY TIME-

I 

11 

:1 
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f; Il Puget Sound Posten 
,. I 1125 Tacoma Avenue ALLTID REDO 
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FOXRIALTO 
Now playing: 

"THE STRANGE CASE OF 
CLARA DEANE" 

with Wynne Gibson, Pat O'Brien. 

Phone: Offlce Mad. 3813-J-S 

Brookdale Lumber Co. 
. t Brookdale.on Mountatn Htgh'way 
Lumber, Hardware, Palnts ~o; 

P.O. Addreas R. F. D. 3, Box 376A 
T•--• \A/--1.. -

djämrannas mostrar, så kan bror I .· . . ----···-. ··-·... . I 
greven ge mig en . sup . till! . Vaa? Lyssnarni till våra. radio pro-

att betjäna, sak sam- I_ «
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(! .ma vilken tid på dyg-
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net vår betjäning er-

fordras. Vi äro Er 

alltid lika nära som 

den närmaste tele-

fonapparat. 

C.O.L"YNN CO. 
MORTUARY 

'fi)istindive Gfuneral Service 
Phone:'Main 7745 

717 TACOMA AVE. 
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Tacoma_, V\!ash~ 
PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och Insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1125 Tacoma Avenue 
Tacoma, Wash . 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po
sten för en tid av ett år . 

····· · ·· . . närslutes. 
' Prenumt!rat1onsavg1ften, $-1.00 · 1 •. 

er agges senare. 

Namn .... . ........... ······-····-····-···-··-··--···-······----··--····-··-·-·· --

Adress -·-·········'-····-····-··~----·- ········-·-·--······-·-····--·--···--······· I Det fick han, qch så gick han. gram över KVI? Om. så, låt oss 
Nu, blev. ju Ture _fgsligt hög- veta hur ni .tyc].ier om dem. 
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