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Why This Depression? AMERIKAS STÖRSTA 
KRAFT PROJEKT 
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SPANIENS FRAMTID I MAJBLOMMAN I FRAN COlUMBIA KONFE
RENSENS ARSMöTE Av PROFESSOR P. J. BARDON 

(Pacific Lutheran College, Parkland, Wash.) 

not make men forget their 
Oscar Ameringer in his Okla- con:mon origins; that the edu· l Den 20 april gav inrikesminis

homa Leacler, quoted by The catwn with the human. element t:r \;\/ilbur signalen att starta 
Nation, Jan. 18, 1928 says: lef~ ont is not Christian edu- ttll ~onstruktörerna av den gi-

"God, is there not enough ca hon. . gantt3ka Hoover dammen i Colo-

VII 

brains in this great intelligent For more ~han a third of a r~.do .floden , Han undertecknade 
country to realize that we are centt:ry. a qmte clearly clefined namltgen cla ett kontrakt för 
smothered. suffocated, drownecl conv1ct1011 has been growing in $48.890,955, det största kon
uncler avalanches of goocls and 111 Y so:11 that the real "salt" in tral~t, som Förenta Staternas re
commoclities the producino- mass- education shal! have to come genng ingått, under vilket sex 
es cannot purchase vvith their from the Christian Schools. I stora konslruktionsbolag sk 0 Ja 
present income? . . . . hav: '.)een convinced that the uppdämma elen mäktiga flodens 

"What's the purpose of in- Chnsttan American education \·atte11flc1de och int\·inga cJet i in

dustry? To supply human wants? a1:cl civilization are impossible dustriens tj~inst. 
~o ai~ men in the strnggle for I wit!:OLit them.' IIowever, I do Kont:·aktörerna skola gå till 
hf~, liberty, and happiness? To contess tbat, 111 ~-loomier moocls, verket mom 90 dagar med en ar
rel1eve men from the fear of 1 I have somet1mes wondered betsstyrka på cirka 2,500 män. 
want? To feecl, clothe and how much more church schools I Det beräknas att clamm-kon-

shelter God's children? To give ha ve done than merely aping 
them time, Ieisure, and peace to ?agan state eclucation. Precious 
enjoy the only worth-while time and opportunities have been 
things in life-serenity, love, !ost in useless quibbling about 

struktionen skall tag·a ungefär 
sju <°tr i anspråk. Första upp
giften blir att anlägga ett 25 mil 
l~ingt järnväg·snät för transport 
av de nya jättemaskiner, som 

beauty, and freedom? Banish petty accuracies. 
~he thought ! The purpose of Charles Raun 

"The Senrant in 
puts these words 

Kennedy, in I beordrats just för ändamålet, 
the House," samt ;indra materialer. 

in the mouth 
mdustry is inclustry? It's to 
make money to buy machines 
dig mines, erect new plants, s; of. the Vicar, spealdng to bis 

as to make mone}' to buy dia wife: 

EN SVENSK BLAND 
VÄRLDENS R'IKASTE ' "" "()h erect until we dig the o-rave of · yes, I am a schalar: I 

Det vore vanskligt att söka 
profetera om denna nya och yng
sta republiks framtidsöde. Fak
tiskt är emellertid att kung Al
fonso med familj lämnat sitt rike 
och rest till Paris. Där har han 
dock icke funnit någon varaktig 
tillflyktsort, ty de franska myn
digheterna ha förvisat honom 
till den lilla staden Fontaine
bleau, där de anse den kungliga 
familjen i större säkerhet än i 
Paris. 

Kungen har lämnat Spanien, 
men han avsade sig icke sina 
kungliga rättigheter; han kon
statencle blott att han lyder 
'folkviljan. Situationen är nästan 
densamma som år 1868, då Al
fonsos farmor, drottning Isabel
la, flydde ur landet. Sju år ef
teråt ~tterkallacles Dourbonnerna, 
då Alphonsos fader besteg tro
nen, 'Xh under två av dessa sju 
år var Spanien faktiskt en repu
blik, •;11 det är inget nytt experi
ment, ocl1 det ~ir mycket möjligt 
att Bourbon monarkien ännu en 
g?ing blir återställd. 

Det kan sättas i tvivelsmäl, om 
Spanien i dag är moget för re
publikansk styrelseform. Enligt 

ci~ilization in a hedlarn ~f speed, can cackle in Greek: I can 

no1se, racket. rattle, smoke, dust 
wrangle about Gocl's name. I 
know Latin and Hebrew and 
all the cursed Jittle pedantries 
of rny trade ! But do you know 
what I am? Do you know what 
your :rnsband is in the sight of 
God? Hc is a liar!" 

and rust, woe and war." 

In this connection I wish to 
quote a very thought-provoking 
statement by Emory S. Bogar
dos. He says: 

Det är så vanligt att tänka och senaste census uppgifter ära 45 
tala om Arnerika sum den rikaste procent av dess innebyggare illi
nationen och om en Rockefeller terata, kunna varken läsa eller 
Ford eller Morgan, att det korn~ skriva. Dessutom är landet de-

lat och sönderslitet mellan åt
skilliga politiska faktioner, av 
vilka <le två förnämsta hava sina 
högkvarter, den ena i Madrid och 
den andra i Catalonia. 

mer som en överraskning att bli 
underrättad att Engfand har fle
ra millionärer än vi hava. 

Men det har också konstate-"Man's interest in material in
ventions has outrun his clevel
opment of spiritual controls. He 
has concoctcd gigantic engines 
of war and destructive gases he
fore he has establishecl a world-

'vVhat Mr. Kennerly hac: in I rab att världens rikaste man icke 
mind is that cven the eclucation iir en amerikansk bankir eller 
and training of a preacher rnay 
clivorce him from hnmanity and 
human sympathies. I feel that 
even church schools have been 
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) a s1m1'ar attack 111 Amenca. God 
toThocto ~gy ' p. · f 

1 
forbid the day to come that, be-

ere 1s a story o 1ow . . . . . . cause of qu1bbhngs and cl1lly-
Frankcnste111, a sc1ent1st, made d Il · th h Il · t . · . a ymg, e cry s a rmg ou , 
a huge man-ltke thmg and put "T t 0 I J !" B 
l f l

'f . . I o your ten s srae . ut, 
t ie spark o . 1 e 111 1t. t was, 'f 't I ' h Il l t cl 1 1 comes, s a 1111c ers an 
very powerful and the gruesome, tl t t It 'Il 1 . · . . 1a , . oo: . . w1 come )ecanse 
fnghtful thmg came to use 1ts " 1 1 t t t b . we 1ave )een eon en o e 
tremendous powers to kill and 
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merchants of dead yesterclays 
wrec . t ma r estro e 1t- . 
self ) y when we shoulcl have been gmd-
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. ' h' f cl f .when we shoulcl have been 
sn t t 1s story oo or . 
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· h gmdes to unborn tomorrows; be-

t oug t r 1e sa t 1mg ow- . . ' students to be doser competttors 

billionär utan en indisk prins. 
Det ~ir vice kungen eller som 
han ritulcras Nizan av Hydera-

DET OROLIGA CENTRAL 
AMEmKA 

hacl i elen centrala delen av Ost- __ _ 

norr indien. Ingen vet precis hur Honduras, grannstaten 
mycket han är värd. Hans för- till Nicaragua, har följt syster
mögenhet uppskattas till över 2,- republikens exempel och anställt 
000 millioner dollars, och en I revolution. Tre Förenta Stater
United Press korrespondent be- nas kryssare voro i söndags på 
rättar att han har cirka $500,000,~ I väg dit för att skydda amerikan-
000 i guldtackor och guldmynt I ska medborgare och deras egen
sin privata skattkammare. Un- dom. Även ditbeorclracles den 
der världskriget kontribnerade flygplanbärande kryssaren 'Lang
han och skiinkte över $50.000,000 Iey' medförande 30 krigsplan för 
till britiska 1·egeringen. Han re- att stationeras i Puerto Cortez, 
gerar i.iver 13,000,000 hinduer och där amerikanka fruktbolag hava 
säges vara en rätt frikostig I stora intressen och där ett par 
herre. 

Det är omöjligt att klassificera 
eller rangera världens rikaste 
rniin. men en av de mest intres
santa och inflytelserika är Ivar 
Kreuger, den svenska tändsticks
kungen. Han är endast 51 !tr, 
ser bra ut fast flintskallig. är en 
entntiastisk atlet, och ungkarl. 
Enligt Unitcd Press korrespon
denten i Stockholm äger eller 
kontrollerar Krenger i dag 250 
faktl5rier i trettio länder och pro
ducerar 90 procent av världens 
tänd stickförr[1 cl. 

hundra amerikaner äro bosatta. 
Revolutionen är riktad mot 

president Colindres och hans re
gering. Upprors rörelsen har 
spritt sig till tolv städer, och 
banditband ströva omkring över 
allt. Förenta Staternas krigs
skepp äro beordrade att icke in
blanda sig i den nationella revol
ten utan begränsa sin aktion till 
att skydda amerikanska medbor
gares liv och egendom. 

ever, is that food for thought · tl Id . · th th • 111 1e wor as 1t ts ra er an 
seems to be the last thmg about 1 b h 1 · tl t b Den unge svensken började sin 

_ affärskarrier i Förenta Staterna. 
111 D" 0 0 

.. I h 1 ·11 

. . . 1ave een e pmg 1em o e-
wh1ch hnmamty cancerns 1tself. 

It scems pcrfectly clear to me 
that if no solution to these 
difficulties can be found, we 
must concede the fact that man 

come creative cooperators, 
the making of the world as 
is to be," or at least trying 
make it as it ought to be. 

. arpa aiervanc e an 1em tt 

Honduras är i många avseen
den likshillt med Nicaragua. De 
hava nära på samma areal ocl1 
vartdera landet har ungefär 700,-
000 innevånare. Kreatursavel 
bedrives i rätt stor skala, men 
elen huvudsakligaste näringsgre
nen utgöres av tropiska produk
ter såsom bananer, citroner, to
bak. kaffe och majs. 

it S . I d . l venge oc 1 starta e 1 rnmpan-
to · k cl · f d .. cl · k 3ons ·ap me srn a er tan stJc ·s-

is incapable of selfdirection Although I do not look inta 
which must evidently mean the the future very optimistically, I 
downfall of the present civili- refuse to be a pessimist. In spite 
zation. of it all, when I think of the 

In the above, I have clwelt, opportunity the church schools 
at considerable ]ength, on the rave, my heart throbs with en
present-day educational trend thusiasm as to the possibility of 
for the reason that I have been their service for good. There can 
trying to discover whether we be no limit to the service of that 
may hope for a solution of our faculty which, God surrendered 
problems from that source. - and clevotecl, prcpare itself in 
Apparently present-day education all sincerity to make a fight, 
does not concern itse!f a great without bitterness but with all 
deal about the subject of this the understancling, patience, and 
discussion. From where, then. enthusiasm it possesses, for a 
shall help come for the great saner, kincllier, and more joyous 
task? world. 

The task is great but the And so: "With high hopes 
danger in not accomplishing it and fine ideals for the future, 
is g1 t.:dlti ; and Lht private 1 w e co11tiittie tu ct::i!Jire. Fast 5ul:.

schools are as much responsible cess is hut a stepping-stone to 
for the solution of thcse pro- a greater vision, and without 
blems as are the public. May vision there is no life." "Where 
our church schools not be guilty there is no vision the people 
of balk and thwart; may they pei;ish." 

tillverkning i liten skala. Genom 
kloka beräkningar och kom hina
tioner med andra bolag kontrol
lerade Kreuger snart elen sven
ska sttväl som den övriga euro
peiska marknaden. Han insäg att 
fattigdomen, i vilken många re
geringar råkat efter kriget, gav 
kapitalister med kontanter ett ut
omordentligt tillfälle. Han star
tade därför ut att göra stora lån 
till dessa regeringar i gengäld 
för tändsticksmonopol. Så fram
gångsfullt verkade denna plan, 
att elen svenska firman vid slutet 
av förra året, 1930, hade monopol 
~ fjorton länder och kontrollera
de industrien i många andra. 
Detta gav det svenska företaget 
ett väldigt uppsving, och dess 
1 __ 1 ____ 1 --- -------·-- -----1 ~!!1---L-.L 
lCUdl C: hdll lilllHCl d- J.UCU .:::!C1J:\.'Cl UCl. 

inrangeras bland \'ärldens rikaste 
män. 

Denna "rike mans" artikel kan 
ju förefalla något malplacerad i 
dessa depressionens miserabla ti-

Svensk återvald till borgmä
stare. Vid det i Rockford, Ill., 
nyligen hållna stadsvalet blev 
vår landsman J olm Hennan Hall
s.tröm för femte gången vald till 
borgmästare därstädes. Han är 
född 1888 i Östergötland och 
kom vid 5 års ålder tillsammans 
med sina föräldrar till Rockford. 

<ler, men kan ju för omväxlings 
skull vara läsvärd i stället för de 
alldagliga historierna om arbets
löshet, fattigdom, brott och 
,missdåd. "De fattiga ha vi all
tid med oss," är ju ett bibliskt 
uttryck, tJCh det kan jtt ·vara 
uppfriskande att påminna om att 
det är gott och väl att ha "vårt 
dagilga bröd," och att det också 
finnes unclantagsmänniskor som 
ha allting i överflöd. 

Tiden är nu åter här för den 
årligen återkommande majblom
fÖrsäl jningen. Det finnes väl in
gen svensk-amerikan som ej är 
på det klara med vad Majblom
man representerar och vad syfet 
med densamma är. Alla känna 
vi till, åtminstone i visst mått, 
vad stort och :ädelt som åstad-
kommits genom Majblommans 
spridning. 

Iden om Majblommans för
säljning för att inskaffa medel 
till bekämpande av nationalfien
den lungsot, föddes i Sverige. 
Det var fru Becla Hallberg, som 
först framkom med den vackra 
tanken, vilket hittills burit så rik 
och välsignad frukt. 

Fru Hallberg är f. n. på be
sök i Amerika, och om nu på
gående förhandlingar få en lyck
lig utgång kunna vi även här i 
Tacoma få glädja oss över ett 
besöl~ härstädes. 

Med anledning av fru Hall
bergs nyligen inträffade besök i 
New York skriver "Nordstjer-
nan" : 

"Majblomman har spirat upp 
igen! Den kunde inte ha valt 
ett lämpligare ögonblick för sitt 
framträdande än just nu, då hon, 
som är upphovet till denna lika 
fyndiga som välsignelsebringan
de metod att bidraga till tuber
kulosens bekämpande, befinner 
sig mitt ibland oss, en så kär 
gäst, som vi någonsin haft nöjet 
att h~dsa välkommen till Svensk-

(Special-korrespondens för P. S. Po· 
sten av Past. E. Arthur Larson.) , 

(Columbia Konferensen samlades 
till sitt 39de årsmöte i Immanuel kyr· 
kan, Portland, onsdagen den 15 den
nes. Onsdagens och torsdagens mö
ten refererades i förra veckans num
mer, och fortsättningen följer här
m.ed.-Red.) 

Fredagen den 17 april 
Kl. 8 :45 f. m. hölls morgonan

dakt. Dr. Joseph Anderson från 
Seclro-W oolley predikade över 
ämnet "Den uppståndne Frälsa
ren såsom Livets Källa." 

Kl 9 :30 återupptogos affärs
förhancllingarna. Närvarande vo
ro pastorer av den norska luther
ska kyrkan och The American 
Lutheran church. Bland dessa 
som upptogos till säte och yt
tranderätt voro Dr. 0. A. Tingel
stad, president för Pacific Lu
theran College i Parkland, pastor 
Kraabel i Portlancl och pastor 
Bogstad från Eugene, Ore. samt 
pastor Luclwig i Portland, presi
clen t för The American Lutheran 
Church in the N orthwest Con
ference. Alla dessa frambragte 
hälsningar och Dr. Tingelstad 
och pastor Ludwig presterade en 
vädjan å Pacific Lutheran Col
lege vägnar att Columbia kon
ferensen deltager i skolans verk
sam het samt understödjer och 
samverkar. Dr. Tingelstacl sade 
bl. a. att elevantalet uppgår nu 
till 240. Ha1i framhöll att nu är 
tiden inne att upptaga samver
kan i skolsaken. Skolan skall i 

Amerika. I elen närmaste framtiden utveck-
1-Iacle inte Majblomman varit,, las från junior college till 4-årig 

sä hade den nya paviljongen ic-/ collegekurs med graden A. B. 
ke nu kunnat stå färdig till in- Resultatet blev att konferen
vigning vid det svenska lungsots- sen tillsatte tvanne representan
sanatoriet i Denver. Men hade ter med uppdrag att samråda 
inte fru Beda Hallberg varit, så med utskott från norska luther
hacle ingen Majblomma funnits ska kyrkan och den amerilrnnska 
- åtminstone ej en sådan maj- konferensen. Dr. C. R. Swanson 
blomma, som bygger sanatorier. frrm Seattle och pastor C. A. V. 
Det var i hennes klara huvud, Lund från Mt. Vernon utsågos 
som iden för 24 år sedan sprang för detta värv. 
fram; det var hon, som tog ini- Efter mottagandet av flera an
tiativet till rörelsen. som hon se- dra hälsningar från olika verk:
dan dess haft glädjen se spri- samhetsgrenar övergick mötet till 
das över två kontinenter. Men behandling av hem-missionsfrå,:.. 

det bör heller ej glömmas, att gan. 
det var John S. Österberg i Pro- Kl. 2 e. m. höll pastor R. P. 
vidence, R. I., som överförde Oliver tal över ämnet "Den upp
iclen till Svensk-Amerika och stånclne Frälsaren samt Hans 
här planterade det frö, som se- uppdrag." 
dan utvecklat sig till en så kraf- Kl. 2 :30 e. m. hölls fjärde af
tig blomning. De tär tack vare färssessionen. Förslag antogs 
de hernödanden so111 gjorts av att vädja till alla församlingar 
Mr. Österberg och hans medar- om flitig bön och samverkan för 
hetare i Majblomman Corpora-. hemmissionens förkovran. Tack 
tion i Proviclence och med kraf- j uttrycktes för hjälpen från syno
tigt bistånd av olika Majblom- 1 elen och från kvinnornas mis
mekornitecr utigenom landet, sionsförening. En ansökan om 
som det på anmärkningsvärt kort lindring i missionsbidraget bevil
ticl blivit möjligt att uppföra det jades F'örsta Lutherska försam
monument till svensk välgören- !ingen i Tacorna. Bidragssum
het, som elen 3 maj högtidligen man sänktes fri\n $2.000 till $1,
dediceras i Denver med fru 000 för ett år. 
IIallberg som hedersgäst. Rapporter fri\n <'i.lderclomshem-

Fru Hallbergs besök i Ameri- met i Seattle gåvo vid handen 
ka har motsetts med största in- att hemmet är i gott skick, men 
tresse av de stamförvanter, som att rum ej kan beredas alla som 
här bygga och bo, och många begära inträde. Därför beslnta
äro: de hedersbevisningar som de man att Gethsemane försam
skola ägnas henne under hennes !ingens flickohem i ·seattle tages 
färd ut till västern. Vår över- i bruk såsom ålderdomshem mot 
tygelse är dock den, att ingen- en 1113.natlig hyra av $60. Ålder
ting skulle glädja majblommans domshemmets styrelse består av 
skaparinna, och ingenting hedra Dr. C. R Swanson, ordf., l.\1r. R. 
henne mer än en åtgång av årets W. Peterson, kassör, Dr. John 
Majblomma utan motstycke i fö· Unis, läkare, pasto1· J. Truedson, 
regående kampanjer. kaplan och Miss Anna Johnson 

Fru Becla Hallbergs besök här- föreståndarinna. Hemmets värde 
städes just vid tiden för Maj- uppskattas till cirka $113,000.00. 
blommans uppträdande borde bli Till konferenstyrselse for nästa 
en sporre till dubbla ansträng- tre års period valdes pastor H. P. 
ningar för det lilla emblemets Johnson, pastor N. Wm. Ander
försäljning. Låt oss i vår se son, Mr. Sherman Nelson (Port
till, att Majblomman säljes i tu- land) och Mr. Carl Moberg (As
sental, där elen förut sålts i hun- toria). 
dratal, och därigenom lägga en Rapporter från ordföranden 
stadig grund för en ny tuberku- och kassören för Emanuel Hos~ 
Iospaviljong till dr. Bundsens pital i Portlancl upplästes och 
VCtckra skapelse ute i Dcnvci ! endk~nrlf:'-~~ Des52. !2.pporte1..~ vi
Ingen värdigare tribut än elen sade att hospitalet är ett av de 
kunde givas till vår ärade gäst bästa i Portland såväl som i 
från Sverige och Majblomme-1 hela nordvästern. Frågan om 
rörelsens 'mamma,'- fru Becla j tillbyggnad å hospitalet kommer 

Hall berg!" (Forts. sic!. 8) 





PUGET SOUND POSTEN 

SVERIGE-NYHETER 
NORRBOTTENS LÄN 

f Nilsson vid Medelpads och Häl- roligt, att du tittade in. Hur 
singlancls mejeriförening i Sund- står det till med din pappa? 
svall. Det gäller en ystningsma- - Mr. Thompson, min herre! 
skin med en kapacitet av 3,500 li- ropade Smith i förtvivlad ton, 

Arbetslösa från Piteå till Sov- ter åt gången, vilken ersätter höjande sin röst nästan till ett 
jets skogar. Piteå sockens kom- flera mans arbete. Världspatent tjut - det kanske icke är er all-
munalfullmäktige beslöto den 29 ha sökts på densamma. deles ohekant, att jag under ti-
mars med anledning av en mo- * * * elen som ensam man har varit 
1:ion av en socialdemokratisk full- öREBRO LÄN sysselsatt med att ingå giftermål 
mäktig tillsätta en tremanna- En mindre vanlig nykterhetsfö- och delat alla mina företag med 
komite för att företaga en un- reläsning. Vid en i dagarna i en, som jag förvärvat i ändamål, 
dersölming rörande möjligheter- Örebw hålle1i ny kterhetskurs att jag skulle kalla för vissa ego
na för asbetslösa i socknen att togs "tt initiativ som inne här en delar, Thompson. min herre! Det 
genom resebidrag från kommn- fullständig nyhet i Sverige. Man kanske icke är er obekant -
nen sändas till Sovjetryssland lyckades få en föreläsning i al- -- Jo.. det kan hända. Det 
och där erhålla arbetsanställning koholfdgan förlagd till en ar- vore bättre. att cln ginge hem 
samt rörande löneförhållandena betsplats under pågående arbete. och lade dig. Du 111?1r ej bra. 
m. m. Föreläsningen hölls i Örebro Frcdclies ögon niistan trängde 

Fyra dagars arbetsvecka i Ki- Rleckc~mhallagefabriks lokaler i sig ur huvudet på honom, men 
runa. Den 20 mars meddelades fullt samförstånd med olika par- han fortfor: 
från Loussavaara-Kinmavaara ter och utan att arbetarna behöv- l\Tr. Thompson, min herre! 
A.-B :s ledning i Kiruna, att in- cle yidkännas något avdrag för Det kanske icke iir ensamt för er 
skränkning till fyra dagars vecka elen tid som föreläsning·en tog i att full föl ja mig vilken en vän 
blir ett faktum från och med anspråk. Föreläsare var profes- fiir kommcrsiel inkomst, men f-n 
april månads ingång. De dagar, sor \Viclmark från Lund, som anamma det! Mr. Thompson, 
då driften skall inskränkas, iiro meddelade resultatet av de ve- min herre! Det 
måndagar och torsdagar. April tenskapliga experiment han varit - Vad iir det med dig·, män-
månad får genom inskränknin- sysselsatt- med i 15 [1rs tid. niska? 
gen 17 arbetsdagar och under * * * - Mr. Thompson, min herre! 
maj blir antalet 16. Nya Frödingsmanuskript. _ Det kanske icke iir obekant, att 

* * * Bland de av Samfundet Örebro mina jordiska ägodelar äro sys~ 
SKARABORGS LÄN stads- och länsbiblioteks vänner selsatta med att ingå gifterm{tl 

Miljonbo i Skövde. Booppteck- förvärvade Birger :rviörnerska fem år med en tillräckligt ensam 

ningen .efter fra1~1licl~1.~ cl:rel~tör 1.)ibliot.·ck och .. ma.nuskriptsamlin-1 ma1_1:. s01.11 _id::. är för en kom
Theodo1 Egnell 1 Skavde visar g·ar har upptackts ett betydande me1 s1el rnkomst 
en behållning av 3,485,000 kr. antal Friidingsmanuskript, vilka Nej. ut med dig nu. eljest 
Arvskatten går i jämnt tal upp aldrig varit publicerade. vet jag· inte, vad jag gö1-. 
1:ill 310,000 kronor. Därmed tog gamle Thompson 

* * * EN FRIARE HISTORIA Smith i armen och sliing·cle ho-
SöDERMANLANDS LÄN ·· "' . nom ut pit gatan. Innan ~meller-
En dödsolycka inträffade den 

26 mars i ankringsverket vid 
Kantorps gruvor i Sköldinge soc
ken,. då en 25-årig arbetare Ivar 
Lantz, boende i Sköldinge sta
tionssamhälle, blev krossad av en 
spiralpump, som skulle utbytas 
mot en ny. Pumpens vikt upp
skattas till mellan 3 och 4 ton, 
och döden var ögonblicklig. Den 
döde efterlämnar hustru och ett 
lJarn. 

* * * 
UPPSALA LÄN 

På sin 60-årsdag härom dagen 
överlämnade konsul \IVilh. Eric
son i Stockholm en gåva å 10,-
000 kronor till ärkestiftets i 
Uppsala fond för medellösa teo
logie studerande. 

* * * 
VÄSTERBOTTENS LÄN 
Leken slutade med döden. En 

vid en bilstation i Skellefteå 
tjänstgörande chaufför, Ernst Jo
hansson, skulle härom dagen till
samman med några kamrater på 
lek utföra kraftprovet att lyfta 
nio blytackor, vardera vägande 
35 kg. Han råkade emellertid 
halka och fiik satl).tliga blytackor 
över magen samt skadades så 
Han var i 35-årsåldern och ogift. 
svå'rt att han inom kort avled. 

* * * 

Freclclie Smith hade just irii
gat gamle Thompsons dotter, om 
hon ville hjälpa honom ur ung
kaI"lslivets efande, c;ch hon hade 
svarat ja. Det blev <lårefter nöd
vändigt att fä gubbens medgi
vande, p[1 de.i att, som Freddie 
sade, vidare arrangemanger skul
le kunna vidtagas. Fredclie sa
de, att han hellre ville frfiga alla 
g-amle Thompsons döttrar och 
hans systrar och hans gamla fa
ster ocl; övrig-a släktingar än 
gamle Thompson själv. Men det 
1nåste göras, och så gick han och 
tänkte ut ett tal, som han skulle 
hålla till gubben, si'1 fort han fick 
ögonen på honom. 

- Hur står det till, Smith? sa
de gamle Thornpson, då Smith 
korn in likblek i ansiktet och 
skakande, som om han hade en 
jordbävning i magen. Freddie 
v;igacle icke svara pi'i detta vän
lig-ct tilltal av fruktan att glömma 
sitt tal. Han kände, att han må
ste hålla säkert fast i det, eljest 

ticl Thompson hade fi'itt tid att 
stiinga dörren, samlade Smith 
sina sinnen, ställde sig i position 
och vrålade: 

- l\'Ir. Thompson, min herre! 
Det kanske icke iir er bekant 
att jag vill gifta mig med er dot
ter -

Jo, visst vet jag det Men 
stå inte. hiir och pladdra liingre 
ntan gi'i och tag henne. Väl he
kornmet ! 

ERIK AXEL KARLFELDT 
Sveriges förnämste lydske skald 

har upphört att sjunga 

Onsdagen den 8 april avled i 
sitt hem i Stockholm elen för fri
ska toner kände skalden Erik 
Axel Karlfelclt, 66 l'tr gammal. 

Förlusten av denne självstiin
dige och kraftige diktare skall 
heklagas i vida kretsar. Det är 
en egenartad sång, elen Karl
fcldtska. Värmland hade sin 

kunde det kila sin väg. Han bör- Fröcling, Närike, sin "J eremias i 
jade därför: Tröstlösa" - som båda visade 

- Mister Thompson, min her- prov på sina provinsers särdrag-; 
re ! Det kanske icke är er all- men bredvid elen sången hade <le 
cleles obekant, att jag under en en annan, en som stod fri frfm 
tid av omkring fem år varit sys- lanclskapsintryck. Karlfeldts sång 
selsatt med att fullfölja ett kom- är en som hela Sverige tillägnar 

VÄSTERNORRLANDS LÄN I mersielt företag. sig, och likväl har dalaandan satt 
En uppfinning av stor betydel

se för mejerihanteringen, vilken 
sedan länge sysselsatt fackmän
nen på området i olika länder, 
har nu gjorts av disponenten W. 

- V ad säger du? Och det har sin prägel på den som ett helt. 
du hållit hemligt hela tiden, då Det är elen trygga bondfilosofi
jag trodde, att du hade en butik. en, elen från allt känslopjtmk fria 
Vid Jupiter, du är listig, du! betraktelsen av händelser och 

Smith måste börja på att tän- människor däri, som gjort Karl-

·~~;·;·;;;;~;;;;:;··~··~;··1 ~~ :i~;1~~rn, för att vara säker fel~~rl~!~::i::r såa~lsl~:!~clestam, 
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PÅ 
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- Mr. Thompson, min herre! blev ''studerad karl," såsom han 
Det kanske icke är er alldeles o- själv brukade säga, tpg graden i 
bekant, att jag under en tid av Uppsala; var skollärare, bibliote
omkring fem år varit sysselsatt karie, sjöng och utgav sina för
med att fullfölja ett kommersi- sta samlingar 1895. Fridolins 
elt företag i ändamål att för- visor kommo senare och befäste 
värva en tillräcklig inkomst- hans rykte som .lyrisk skald. 1912 

- Sitt ner, Smith! Stå inte invaldes han i Svenska Akade-
där med hatten i hand som en mien och blev dess sekreterare. 
lam tiggare. Jag har aldrig sett Det be-ättas nu att han erbjöds 
dig så besynnerlig förr i alla mi- Nobelpriset i litteratur, men av-
na dagar. böjde detsamma. 

Smith hade återigen blivit Egenarten i Karlfeldts dikt-

plats på 11.'i3c!crna. Präktigt ut
talar han detta i sången "Jag 
ville vara": 

Jag ville vara en mäktig man 
Och liygga mig borg och r()clja 

mig rike, 
Och gräva omkring den ett väl

digt dike, 
Så Fingbent ondska for brett det 

fann. 

Där :oknlle jag· reda borden till 
fest, 

Och bjuda var hungrig fr[m ya
gen till gäst 

Och alla raska och präktiga kar
lar. 

Där skulle det sägas högt och 
fritt, 

Att svart är svart och att vitt 
är vitt 

Och livet berömmas så länge det 
varar. 

Sri blev jag en drömmare, icke 
en man! 

Jag Täkta1· och rasslar med or
dens lansar, 

Och biir jag i diktens tornering 
ett pansar, 

Går jag eljes i varclagskavaj som 
en ann. 

Jag ville sjunga i bergens ljus, 
Men dröjer i skuggan kring hem

byns hus, 
Där minnena spela som näkter

galen. 
Men niijden skall höra ännu min 

röst! 
Finns luft i lunga och klang i 

bröst, 
Kan -sången nå upp, fast den lju

der i dalen. 

Erik Axel Karlfeldts sång nåd
de upp, medan den ljöd i dalen; 
det gavs honom också tillfälle 
att sjunga pft höjderna. Även 
där trängde ",Friclolins" mi'tl ge
nom den lärdes språk, och det 
'Var just detta som gjorde Karl
feldt till den älskade national
skald han var. 

Pacific Avenue Lumber 
Company 

84th & Pacific Ave. 
MAD. 453 

Stort lager av byggnadsmate
rial, Shingles o. s. v. 

Vi leverera varsomhelst och 
närsomhelst. 

RIMLIGA PRISER 

............ ~~~~-

) 

Tacoma Buttermilk Co. 
MJÖLK och SMÖR 

! Specialitet: 
Kärnmjölk - Cottage Cheese 

A; E. PETERSON, Prop. 

2140 So. Jefrerson Main 1601 

I TACOMA 
finns nu den tokroliga svensk 

amerikanska humoresk
samlingen 

OlLA PODRIDA 
AV JOSEPH SWANSON 

att få genom 

ELMER WILSON 
1110 So. 17th St. 

Priset är nu nedsatt till 50c 
per kopia. 

" . . . man finner glädje i att 
läsa de pigga berättelserna." -
Redaktör Ragnar Fleege i All· 
Svensk Samling, Göteborg. 

, 
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~ll~G-J ~~~~Ä~ 
Skandinaviskt Apotek 

RECEPTER VÅR SPECIALITET 
Agenter för 

SALUBRIN, HÄSS.ElLROTB Jllh'lN· 
VIN och FLUSS PI'L!.STER 

MAIN 7314 
\ 026 Tacoma A venue South 

Gilmore, Shell och Texaco 
Gasoline 

Samson och Firestone hjul
ringar hos 

Neighborhood Filling 
Station 

~~,~~~,; 

l SVENSK FOTOGRAF t ~~ 

~i (/i.·-/:.~t[ll~? 
'-...... ;fJ / 

/ •9ffQTOOF<.•PH.m 

OLOF BULL!' 
Violinist 

CONCEJRT ENGAGEMENTS 
LEKTIONIDR PÅ VIOLIN ~ 

Bernice Building i 
~ 2nd Floor Puget Sound Bank Blg. 
~ Specialitet: Barnfotografering. 
-",.,,,...,,,...,~~-

~ 

THE V ALHALLA 
Fountain Ice Cream and Lunch, 
Soft Drinks, Beer on Draught, 
Candies, Tobacco, Cigars, etc. 
Gladt bemötande och vänlig in· 
bjudan till vära landsmän. 

Anderson & Hegglund 

TACOMA TITLE 00. 
AL:M.IN n. SW'ANSON 

Pres. och iM'gr. 
"Abstracts of Title" och "Tltle 

lnsurance" 

Maln 2331 Bankers TrMst Bldg. 

' E 
Gynna våra annonsörer! 
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sas om 10 gava 

till släktingar och ... vanner 

"-...... 

i 

emlandet 

get ste 
1125 Tacoma Avenue 

Tacoma, W ash. 

VI FÖRSTÅ OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KACHLEIN BROS. 
Tacomas ledande optiker 

906 Broadway 36 ä.r i samma lokaler STOR BES~~RING • I kullkastad och fick nu t'aga ny ning angives träffande av honom 
i Tur- och Returb1IJe.tter I Cab1n, sats. själv i beväringsvisan, där han ........,_.....,......_.... ................. _..........,...,.........,...111aomm--................................................................................................................................ .....:1 
Andra, Turist Tredje och Tredje Klass M Tl · I .. ·· · · b cl - r. 10mpson mm herre. ar monstrad m vid kronans or , , 

Turlista från New York: 

Kungsholm ............... 9 Maj 
Drottningholm , ........•. 15 Maj 
Gripsholm ............... 29 Maj 
Kungsholip ............... 6 Juni 
Drottningholm ........... 20 Juni 
Gripsholm ............... 27 Juni 
Kungsholm ............... 3 Juli 
Drottningholm ........... 16 Jul 
Gripsholm .....•..•. , .... 23 Juli 

Det kanske icke är er alldeles o- mönstrad in i Amors här och 
bekant, att jag under en tid av 
omkring fem år varit sysselsatt 
med att fu!lfölja ett kommersi
elt företag i ändamål att förvär
va en tillräcklig inkomst-

- Nå? frågade gamle Thomp
son, men Smith fortfor : - , 

" - - k<!llad utav sångens gud 
till tjänst i hans kapell, 

Och bland mästerspelmän är jag 
visst den armaste gesäll. 

Flöjten 3kar jag mig bland viden 
I den ljusa ;,avningstiden; 

- l 

.. ,!~ f,~ Y.~~~.;.~O.:, ... I 
och tidningar l 

BILJETTER 
Till och från Europa med alla 

förstklasisga linjer. 
_ 909 Pacific Ave. ~ 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
ifyll, klipp ut och insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1125 Tacoma Avenue 
Tacoma, Wash. 

För vidare upplysningar, beställ
ningar av hyttplats. biträde vid ut
färdande av nödiga papper, etc., hän
vände man sig till närmaste agent 
för linjen eller till 

I det hopp att en dag kunna 
ingå giftermål och dela mina jor
diska. iirodelar med den : «om i::tP" 

Översa~~~!'~ns~~~n~~o~~~a;ält'~n- ~! BRANDFÖRSÄKRING I 
Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po

sten för en tid av ett år. 

'P1"',:in11m.er.r~+t n.nooet.ua1 '+'°'- ~1 nn närslutes. 

SWEDISH AMERICAN LINE 

209 White Bldg., ,4th & Union, Seattle 
Hedberg Bros., 508% So. llth; John 
ifoley, 306 Fidelity Bldg., F. C. Hew-

son, 903 Pacific A venue, Tacoma. 

._. ) ,I 0 

skulle kalla min egen. Jag har 
varit ensam man, min herre, och 
jag har känt, att det icke är gott, 
att människan är allena, och där
för -

- Det har du rätt i; det var 

Om Kadfeldt sålunda var med
veten om sin obetydlighet bland 
"mäster::.pelmän," så fanns dock 
hos honom ett oeslut, att världen 
skulle l:öra hans sång, om ock
så sili1garen ej fick intaga någon 

i de bästa och pälitligaste bolag. ! 
Ni kan alltid vara viss om acku- ' 
ratess och redbart bemötande av i 
de bolag jag representerar. 

FRANK EKBERG 
lnsurance, Notary Public ( 

- ___________ ... _._ .... ..,._,.b ... - ........ a.a) 

"'
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.vv erlägges senare. 

Namn ·-------·····--········--··--·········---········-·--··········-·······-····--

Adress ---------------------.... ---~·------ ........ -......................................................... -...... :.. ...... .. 939 Commerce St. Tacoma g 
.,,._.-..,,_. ____ ..,_._.,...._..........__._..,.."" (;f Il 





PUGET SOUND POSTEN 

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

1 Tacoma och·. Wnsh1.ng.ton ~ 1 ve1: Ni 1 I d l 11 att <~~~~~l~l·aE1%nli~:st~u~~t::~~bil- i 
~ ......... www..,.,..,........._~~........,_....,......,....~.., cratals dollars? .( 

N o t is er och nyhetsmeddelanden Sätt edra sparpängar i verksamhet !JE C 
,om va~. som händer och sker bland med 6 pct. vinst i "preferred certifi· t 41 ~ 
·tandsmannen uppskattas av oss. och cates" i Hratrud Mortgage & Realtyl tl t1tf !:Z 11" g 
införas beredvilligt i dessa spalter. Corporation, 951 Commerce St. U t:;,.11; ( 
'På grund av förekommen anledning * * * t 
.önska vi upplysa att det naturli.gt· .. . . .. V" . , · Il· I · . C 
·vis sker .kos~~ad~fritt och med vart Peter Sandberg dod. En 1 hog- ,11 sp~CI~. ,1. automo JJI '..>- ( 
1:ack. Sk~1v sarsk1lt na!11n och _adr~~- sh ond skiftesrik och mnorclad lycksfallsforsakrmg betalar nar ( 
:ser tydligt, ty felaktig uppgift ar ' " ' I I · "ff 1'1 l I C 
värre än ingen sådan.-Red. levnads bana kom till slut, då Pe- o yc rnn 1ntra ar 1 Jera \·ec ,_ t 

.. .. .. ... ter Sandbero- i tisda,rs avlecl ?1 lig sjukhjalp, cloktorsräkning, ( 
Akta danskt smor och karnmjolk ~·' · 0 • • ·' ,,,,. ' · ' ! . . l , " '."' C 

Crystal Creamery, Crystal Palace Pub St. ]oscphs hospital efter ett par ho.,p1ta sa\g1ft 111. 111. upp till 
lie Marlcet, 11~1 ~ M~rket. vecl~ors sjukdom. Det var en I ett helC!pp av $5.000. · Kostar 

Hedrad 70-åring. Vår s~irskilt 

i Grays Harhor välkände och 
högaktade landsman Olof Oberg 
i Hoqniam · fyllde härom dagen 
70 iii-. Dagen till ära samlades 
ett stort antal vänner från när 
och fjärran i Vasa Hall, Ho
<Jliiam sistlidna söndags afton till 
ett "surprise party." Mr. Ar
thur Hedstrom överlämnade å de 

tid då Peter Sandbergs namn var ~ BLOTT $10.00 per år 
pi't nästan var mans läppar i Ta- ~ 
coma Han vann en ansenlig ~ Martin Carlson 

.. .'. l l I l l' . 3 
formogen 1et. 1uvuc sa' igen 1 sa- » 

Representant for 

/ITNA LIFE INS. GO. 
All forms of lnsurance 

Main 9916 

loonrörelse, uppskattad till uiira ~ 
millionen dollars, och spelade 1111- a 
der 1890-talet en framsrf1encle p~- ~ 
litisk roll genom liberala lrnntn-

1 
J 

butioner till det ena eller andra ~"""""-___.. 
på' grund av otillfredstsä!Iande 
tillfällen för pänningeplacering, 
mi1nga personer på senare tiden 
fått ögonen Öppna för det för

HY SAYS: 
'l1his store sc1Is 

the hest 2 pants 
suit in town, -
priced 

$25.00 to $45.00 

1931 styles & 
patterns. 

Also hats, shfrts 
and intenvovcu 

Sox. 

Yon are al ways 
weleome here 

. . . 

församlades vägnar en fin guld
ring till födelsedagsbarnet. Mr. 
Oberg tager ännu aktiv del i det 
'Svenska frireningsarbetet och i 
stadspolitikcn i Hoquiam. Näm
nas mil, att han i en längre tid 

partiets ämbetskandidater. Han 
fick härigenom ett viss inflytan
de, som mecl rätt eller orätt 
förskaffade honom titeln "King 
Peter." delaktiga i försäkrings brev, vilka I ~::=:::~:::='~2'::::=:::~:::=:~~::=:::~z:::=::=:::: 

varit och ännu är "councilman'' 

ju med skäl kunna anses som 
prima siikerhet for investering. 

* * * 

Når pruhibitionen kom. inve
sterade Sandberg större delen av 
sitt kapital i byggnadsföretag, 
bland andra Tacomas fiirsta sky-

fr?rn andra wardet. Hans före- skrapa. men förnämligast i skog's
skriiter for att uppn~1 en hög ål- avverkning, "Jogging"' och såg~. 
<ler iiro: m[ittlighet. aktivitet och Yerk. Flera av dessa företag 

Tisdag kväll kl. 8 samlas Rus
ton Luther League i kapellet 
därstädes till socialt samkväm, 
llch p;°1 torsdag kväll kl. 8 hålle's 
gudstjänst därsam1rn1stäcles. 11umor. ging·o med stor förlm:t. men han 

* * * 
Av skri vet skadeståndsmål. 

I 
1 
i:acle .,doc~~ ett betydl!.gt kapit.:.11 
till sid forfogande. nar han for 
cirka tio år sedan drog· sig till
baka fri\n affärsverksamhet. Han 
ägde flera byggnader, bland an
dra Palace Hot el, samt en 400 

•en riittegi'tng som inletts mot 
John och Sophie Dahlberg_ vilka 
'blivit stämda av D. W. Holph 
med anspråk på $2,132 i skarle
st~mcl fiir en auto-olycka i no
ve111 ber. fällde juryn i fredags ut
slag i favör av svarandeparten. 
1\!U!let blev avskrivet, och Mr. 
och Mrs. Dahlberg fritagna frfin 

* * * 
En häftig storm, 45 mil i tim

men, drog i tisdags natt fram 
öve1- Tacoma och omnäjd. Fön
ster och dörrar skallrade och en 
mängd sky !tar ncdblåste. Den 

:ansvar. 

* * * 
Bethel luth. kyrkan, So. 54de 

<>ch I st. E. A. Larson, pastor. 
Sönclag~~kola kl. 10 f. m. Guds
tj~inst kl. 7 :30 e. m. Körs1tng. 
Predikan: "En liten tid." Alla 
guclstjiinster p:°l engelska spdiket. 

,acres farm. en a\' cle största i största skadan anrättades i harn
Pierce county, å Anderson Is- nen. där ett par fartyg lösryck
land. vilken han nyligen utbytte tes fd111 sina förtöjningar och 
mot ett apartmenthus i Seattle. i\tskilliga timmerflottar, tillhö-

S. var tfl! karaktären företag- rancle olika sågverk, sönder
sam och energisk och trofast mot sprängdes och stockarna kring-
dem, som tilhörde hans vänkrets. spriddes över vattnet. 

Visserligen klandrades han på * * * 
mtmga håll bittert för sin aktivi-1 Luther League i Första Luth. 
tet i vissa avseenden, 1pen hans kyrkan hi'iller socialt samkväm i 
hr10· och. läaO'ninD" gick i elen fri-1 kyrkans undervånin2· nästa frc-o bb b 1.... C"J 

~innacle, kanske ultra-frisinnade dag kväll, den I maj. Miss Er
riktningen, och många voro pro
ven på hans goda vilja och hjälp
samhet. Han intresserade sig 

ua N elson, ordförande i komiten 
som har hand om programmet, 
lovar en ovanligt intressant af-

ganska mycket för svenskheten; I ton. 
han skänkte $500 till V alhalla * * * 

- En majfest kommer att av
l1ållas i kyrkan fredagen 1 maj 
kl. 8 e. m. Alla äro hjärtligen 
välkomna. Pastor E. M. Hegge 
från Central Lutherska kyrkan . . byao·nadsfonden och donerade 
blir aftonens talare och kommer .. · bb f .1 . .11 cl 1 cl 

Brandsoldaten David Kenny 
blev alkarsamt skadad, clå han 
på väg till en eldsvåda fölI från 
brand.sprutan N o. 11 och stötte 
huvi.1det mot gatubeläggningen. 
Olyckan inträffade ·il uppkörsvä
gen till 11ron över Tacoma East
ern ravinen å 42rd street. Kenny 
fick huvudskålen bräckt och för
des i sanslöst tillstånd till hospi
talet. 

-· . . aven n {Ostlgt tJ en e an ra 
.aven aH SJllnga. En clamkvar- .. T .. 
·t tt ' 0 }=> 'f' L 1 C 1 svenska foretag. Nu ar Peters e rni11 ac1 1c ut 1cran o - .. saga all, och det ar med sympa-
]ege sjunger också. Många anc 
.dra vackra musik- och sångnum
mer komma att presteras. För
friskningar serveras av försam
lingens kvinnor. 

* * * 
Tillverkningen av järnvägsvag

nar· bedrives för närvarande i 
Northern Pacific verkstäderna i 
större skala !än under många fö
regående år. 1,200 arbetare äro 
sysselsatta fem dagar i veckan, 
,och deras sammanlagda månads
:.avli)ning uppgår till $125,000. 
Trettiofem vagnar äro nu under 
1wnstruktion, ocll det är menin-
gen att bygga ytterligare fem 
·varje dag, tills ett antal av 1,000 
. .äro tillverkade. 

* * * 

tier till hans anförvanter som un
dertecknad jämte många andra 
personliga vänner uttala ett in
nerligt "vila i ro !" 

Sandberg var född på Torkelås 
bruk i Värmland 1866, således 
vid sitt frånfälle 65 ·år gammal. 
}fan ingick i unga år i snickare
lära, och då han 1887 kom till 
Amerika arbetade han ett par år 
i sitt yrke i de östra staterna, 
tills han 1889 kom till Tacoma 
och kort efetråt blev ägare till 
en mindre vinhandelsaffär, som 
han utvecklade till en av stadens 
största i sitt slag. 

* * * 
Kullslagen av en spårvagn på 

North 54th stre.et blev Mrs. E. 
Beattie så svårt skadad, att hon 
avled på vägen till hospitalet. 
Hon identifierades av Arthur 01-
son, biträde i en butik nära o
lycksplatsen. Konduktören rap
porterade att hon ämnade stiga 
på spf1rvagnen, men sprang tvärs 
över gatan frarn:för den i stället 
för att gå bakom den. 

:r. * * 

liga hem i 3410 North Union 
avenue. Tillställningen var i 
form av en mottagning för son 
och sonhustru i familjen, Yilka 
helt nyligen inträtt i det äkta 
sH111det. Mrs. Ohlson biträddes 
i värdinneskapet av Mrs .. Alice 
Johnson, Mrs. Oscar H.olt och 
Mrs. Harry Brown. Det nygif
ta paret, Mr. och Mrs. \Vesley 
Ohlson inflytta i clagarne i sitt 
nya hem vid American Lake. 

* * * 
Överkörd a\' tYi't automobiler. 

den ena hans egen och elen an
dra en skenande maskin, blev J. 
Conponall livsfarligt skaclacl i 
lördags. Han befann sig under 
sin egen an to, som han hi.'>ll på. 
att reparera, då en skenande auto 
tillhörig Paul Kohut rullade 
?iver honom på backen vid South 
C och 27th st. Den stötte mot 
C :s auto, som även passerade 
över honom. Ko hut säger att 
han ställt sin auto med hlomsar
ne sa~ta., framför sitt hem vid C 
street, och att han icke förstår 
huru elen startade och rullade 
nerför backen. 

* * * 
Ett dryckes.gille i söndags i 

Wilkeson ändades i en fajd mel
lan två järnvägsarbetare, av vil
ka elen ene Joe Silbants blev 
knivhuggen och dödad av Pete 
Valensuela. Tragedi en utagera
cles i en järnvägsvagn, använd 
som bostaclsplast för arbetarne. 
Anklagad för mordet har V. re
dan cbmts till från 18 till 25 års 
fängelse. 

* * * 
Dödsfall. Mrs. Anna Martin

son, 85 år gammal, avled i mån
dags i sitt hem vid East 28th st. 
Hon hade varit bosatt i Tacoma 
i 26 år och efterleves av sin ma
ke N els, döttrarne Mrs. Amelia 
Peterson i Tacoma och M rs. J en
nie J en sen i Minnesota samt sö
nerna Christian i Tacoma och 
Conrad i Alaska. 

Skogseldar av betydligt om
Hing hava utbrutit på ett dussin
·tal platser i staten \i\Tashington, 
<t:le största i Grays Harbor trak
ien. Brandkårerna i Aberdeen 
'och Hoquiam ha varit utkallade. 
Dessutom ha va hundratals män 
:.ansti~llts för att bekämpa elclar-
1Je, ~um unclerbrnsta av de sena
ste dagarnes stormiga väder ra
sa ganska häftigt. 

Sandberg efterleves av hustrun 
Matilda. dottern Mrs. Esther 
Shelclan, systern Mrs. Mary Mo
herg '.':amt bröderna Louis och 
John Sandberg. Begravningen 
förrättas i dag, fredag, och jord
fästningen sker ~1 Tacoma Ce-
metery. T. S. 

- Herman Thornberg, 52 år, 
avled i måndags i sitt hem vid 

Mrs. John Benson bar inbjudit North Ruby street. Han efter
Circle 10 av lutherska församlin- leves av hustrun Thora, döttrar
gens kvinnoförening till möte i na Henrietta och Selma samt 
sitt hem vid Penn sy lvania brodern Louis i Tacoma och Carl 

* * * a venue nästa fredag e. m. kl. 1. i Sverige. 

* * * 
Sin ·födelsedag celebrerade Mrs. 

Anclrew Swanson i torsdags i sitt 
'hem vid Portland avenue i kret-

För ola,glig utbetalning av $6.-
500 nr staclslrnssan har Continen-
tar Insurance Co. stämt förre 
commisioner A. S. \Valters sterb" 
hus. Bolaget hade ställt $50.000 
borgen för Vfalters ämbetsför
valtning, och [1terfordrar nu de 
$6,500, som det måst giva staden 

ersättning. 

* * * 

* * * 
Washington ägg populära i ös-

tem1. 1,414 järnvägsvagnar fnlla
stade med ägg ha va under firet 
utskeppats från Washington till 
New York, enligt rapport från 
statens åker b ruksclepartement. 
Detta utgör en betydlig export 
Över de övriga staterna på väst
kusten. Det säges att 10 pro-

sen ay sina intima väninnor till- På sjuklistan. Mr. John Pe- cent av alla ägg som konsume
börande Rose Birthday Club. terson, senior delägare i Peter- ras i New York komma från vår 
[J\frs. S. icke blott bjöd pfl cleli- son Bros. Feecl & Fuel Co., in=- stat, och att sex procent av be-
1rnta förfriskningar utan presen- sjuknade för ett par dagar sedan hovet för Chicago, Boston och 
teracle även sina besökande gä- och intogs på hospital där han Philadelphia likaledes äro en pro
ster med nätta suvenirer. Säll- fortfarande vårdas, dock så pass dukt av denna stat. 2,040 vagns
skapet tillbragte en mycket trev- mycket bättre redan nu att han laster utskeppades under 1930 
Jig eitermiclclag, och "födelse- hoppas inom de närmaste dagar- från vVashington österut, där-
<lagslnrnet" gratulerades hjärt- ne kunna utskrivas. emot endast 438 från Oregon. 
ligt. Närvarande voro Mrs. M<l- * * * Washington produkten åtnjöt 
thilcla K:Iing, Mrs. Anna Paulson, Vi önska hänvända våra läsa- I därjämte högsta betyget i fråg'! 
l\~rs. Charles Holmes, Mrs. John j res uppmärksamhet på Mr. Mar- om kvalitet. 
Lmdberg, Mrs. ]. Paulson, Mrs. tin Carlsons annons å denna si- * * * 
Carl Rosene, Mrs. Tillie Ancler- cla i dagens nummer. Mr. Carl- Mr. och Mrs. Anton Ohlson 
·son, Mrs. T. Sandegren och Mrs. son mecldela1· att trots depressio- hade i torsdags kväll inbjudit ett 
Albert \Vekell. nen, eller kanske till en stor del cirka 70-tal vänner till sitt ståt-

* * * 
Med de högsta betygen som 

primus i senior klassen i Lincoln 
högskolan har Mary Pearson 
utsetts till valedictorian och 
kommer att hålla högtidstalet 
vid terminavslu tningen. 

* * * 
Fallande 30 fot frl'm toppen av 

en pålkran blev 35-årige John 
Tobiason livsfarligt skadad i tis
dags. Han var anställd i tjänst 
hos Hart Construction Co. och 
vid tillfället sysselsatt med att 
uppfasta en talja på toppen av 
en påle. Med bräckt huvudskål 
och tillfogad invärtes skador för
des han till hospitalet. För sju 
år sedan, även elit i Hart bola
gets tjänst fick han under arbe-
t~t en:i ha11den krossad, så att 
elen måste amputeras. 

* * * 
Gamla Fort Nisqually kommer 

att restaureras och bibehållas 
som ett minnesmärke frå1~io-
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The Old Fashioned 

Revival Meetings 
I DET STORA TABER

NAKLET 
(Wooclen Tabernacle) 

llte och L St. 

Rymmer 3000 människor 

Möten varje dag 

Stor orkester och kör. 

Uppbyggliga möten ! 

Helbrägdagörelse med bön! 

CHARLES S. PRICE, Evangelist 
Söndagens möten: kl. 2 :30 e. m. och kl. 7 :30 på kvällien 

"Jesus Kristus den samme i går, i dag och i evighet" 

Landsmän och skandinaver 

OBSERVERA! 

KONSERT 
gives av 

Orden av Runebergs 
Blandade Kör 

fr;in Vancouver, B. C. 

- r1 -:-

VALHALLA TEMPLE 
1216 So. K St. 

Söndag den 26 april 
kl. 4 e. m. 
Biljett 50c. 

Förfriskningar serveras. 

Komiterade. 

nier tiden. Dess anor förskri
va, sig· fd1 n början av 1850-talet. 
Det upprättades som lägerplats 
tör kavaleriet under indiankri
get, medan infanteritrnpperna 
lägrades i Fort Steilacoom. Om
ri1clet äges av Dupont Powcler 
Co. som är villigt att donera det 
till statens historiska sällskap. 
Två. eller tre av de gamla soldat
barackerna kvarstå ännu, och det 
iir dessa man ämnar restaurera. 

* * * 
Konsert. En blandad kör från 

Runeberg ordens lokalloge i 
Vancouver, B. C. .. kommer att 
gästa Tacoma och giva konsert 
nu pi'l söndag e. 111. kl. 4 i Val
halla Ternple. Landsmännen in
bjudas på det hjärtligaste att 
taga detta tillfälle i akt och häl
sa gästerna välkomna samtidigt 
som programmet bjuder på en 
förstklassig musikalisk njutning. 
Förfriskningar serveras efter kon
sertens slut. Se vidare annon
sen här ovan ! 

CONCERT1. 
))y 

THE GLEE.CLUB 
(University of Washington) 
consisting oi 30 members. 

In the Gymnasium at Pacific 
Lutheran College, 

Wednesday April 29, 8 P. M. 
Governor Hartley Will Speak 
Adulb 50c Chilclren 25c 

e"' .......... ,,,.,,,,. .............. ~~~~ .... ~ ..... ~~ ......... ~ 

SPECIELLT FÖR APRIL 
20 procents ayslag pi't damers 

kappor och kläclningar. 
Pantorium Cleaners 

PARKLAND LAUNDRY 
Phone Mad. 145-J-1 

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

Phone: Office Mad. 3813-J-5 

Brookdale Lumber Co. 
at Drookdale, 011 Mountain Higbway 

Lumber, Hardware, Paints etc. 
P.O. Address R. F. D. 3, Box 376A 

Tacoma, Wash. 

1
--~~;~~-s~~~---~ 

Tandläkare I 
Parkland, Wash. 

~ Telefon Madison 145-R-2 .. 

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

' Till "SNOWDRIFT" 
~ for all slags skandinavisk mat. 

~ Olaf Schei, Ägare 
~ 1918 Westlake Ave. 
;.._.....,....,.......,,............,,....,,_....,.,,...,,. ................. ....,,. 

' Ed Sproules Butter Store i 
1146 Pacific Avenue ~ 

Smör, Ost och Delika- ~ 

tessvaror. i 
~~~~ 

När Ni är på K Street I 
besök 

COZY CAFE 
1408 So. K St. 

SVENSKA MATRÄTTER 
Rimliga priser. 

Central L~th.* k;rkan, E. 1r. ll~i;==i 
I~J.egb."'e, past01~: Högmäs~oguds- Köp Eder n:a ~hevrolet från i 
tpnst nasta sonclag f. rn. kl. 11. Jack Sandell C 

Predikan över 'Faces Off Guarcl.' I Donoghue Chevrolet, Inc. : 
1<.adio program över KVI kl. 3 :30 9th och So. K Main 3390 g 

· A 0 I·"· t · t till 4 e, n1. ftonsangsguc stians -------------------
kl. 7 :30. Efter predikan kommer 
pastor Hegge att giva en revy 
av boken "Saclhu Sunclar Singh." 
Ett hjärtligt välkommen väntar 
alla gudstjänstbesökare här. 

* * * 
Frälsningsarmen, 1114 So. 12th 

street inbjuder alla skandinaver 
till en trevlig sång- och musik
afton lördag kväll kl. 8. Kaffe 
kommer att serveras. Rikligt 
med siing och musik. Söndagens 
möten hållas som vanligt. Fre
dagen elen 1 maj kl. 8 hålles en 
nationalfest då de skandinaviska 
länderna komma att represente
ras av nationalklädda sångare 
och musikanter. Efter program
met serveras kaffe. Kommen
dant och fru Benson leda. En 
wyckeL treviig afron utiovas. -
Lördagen den 9 maj hålles sy
fö1·eningens basar. 

Gynna våra 
ANNONSÖRER! 

New Lower 
PRICES 

R. C. A. RADIOTRONS 
General price reductions have 

been announeed for R. C. A. Ra· 
diotron Tubes, for example: 
UY·224 Screen Grid Tube, formerly 

$3.30 is 
Now $2.00 

UY-227 Detector Tube formerly 
$2.20 is 

Now $1.25 
Other types have been reduced 

proportionately and at these new 
low prices it does not pay to use 
other than R. C. A. Radiotron 
Tu bes. 

Call us and we will be glad to 
check your tubes at your home 
without charge. 

Remember-your Radio is no 
better than its tubes-always use 
R. C_ A. Radiotrons. 

~f>...n~ 

IM~~'U''' U D.Radio Ser"vice.!..W 
2709 N orth Proctor St. 

PROCTOR 112 





PUGET SOUND POST:IDN '/ 

kantsbp, fick se vad mannen [ - Trude är här! len om farbror. Denna fru Sic- I mast till hands och var mest 

.Jl andgrevinnan I 
går för; han är vedervärdig. Då Gertrud skyndsamt steg ur mens gör visserligen ett gott in

tryck, men hon ser sä betryckt, 
så sorgsen ut; det kan icke ut
öva något gott inflytande på din 
far att aldrig hava henne om
kring sig. Du är glad som ett 
solsken . . . Och - dn är hans 
enda barn ! Har du aldrig kom
mit på den tanken att försöka 
ersätta din döda mor något 
litet? 

praktiskt. 
Gertrud gjorde en åtbörd av vagnen och vände sig om, bölja- Han hade lagt bort sitt adli

ga namn och kallade sig Ger
hard Spiess. 

avsky. de ljusa härmassor kring hennes 

Roman av 
GUST .f>_F FRENSSEN 

- Och när ni nu lärt känna axlar, och hennes hals omslöts 
honom, så hoppas jag ni håller av mjuka armar. -Vad skall jag med adelska

pet, brukade han säga, - vad 
skulle det tjäna till att resa till 
de främmande släktingama vid 
Nordsjön och stå framför ruinen 
av mina fäders slott för att se, 
hur ståtligt de en e:åno- hava bott 

(Forts.) bara lorden ligger så tunt ovan-
- Vad vet du om det? utropa- på, den är knappast mer än en 

honom för vad han är, er far- - Jag M1ller redan förskräck
brors fiende ... och icke endast ligt mycket av dig, kusin Trude ! 
er farbrors, n.ej, en fiende till Försök du också att hålla en 1i
hela den Kneeska släkten. Ni ten smula av mig, sanclgrevinna. 

'de Thorbeeken. . fot djup; så börjar sanden. 
- Vad folk säger, sade den - Vad vinden är märkvärdigt 

:gamle lugnt. frisk här, sade Gertrud, - det 

såg det ju själv; han hatade er, 
innan han kände er, och visade 
detta hat, så fort han såg er. 

Gertrud nickade. 

IV. 

Nästa morgon, ganska tidigt, 
stoclo de båda flickorna arm i 

Franke hade blivit tyst. 
.._, b ,. 

- Folk!? utbrast Thorbeeken, är som om den hade en särskilt 
mörkröd av vrede. - Folk? Vad stark smak. 
angår dig ditt folk! Gamla kä- Hennes kraft,!,ga bröst vidga

de sig under ett djupt andetag. 
Hon såg med ljusa, glada blickar 
ut över de vidsträckta fälten. 

- Kommer han ofta till far-
bror? j .arm framför dörren. 

lovade en solig sommardag. Rlå
.sten hade lagt sig i går mot af
tonen, på natten hade ett lätt 
rägn fallit. och nu välvde sig eu 
klarbli'1 himmel över den doftan-

Himmelen 

- Jag vill lära mig allt, Trude, 
sade hon rörd. - Jag vill över 
huvud taget bli en annan män
niska. Det är så vackert att 
vara god, allvarlig och verksam. 

och frön dynerna se ned över det 
bördiga rnarsklanclet, som en 
gl'mg tillhört min far! 

1 enlighet rnccl denna sin ställ~ 
ning till det förflutna kunde han 
sällan förmås att berätta för sin 
dotte1·, vad han visste om sin 
släkts historia. Det var nog hel
ler icke si1 mycket, ty hans far, 
greve Hans, hade strax efter be
frielsekriget. kort efter sitt gif
termå 1, störtat från hästen och 
avlidit. Hans unga änka hade 
gift sig för andra gången; hon 
hade blivit en enkel, borgerlig 

ringar, menar du? Vad säger 
folk? Att greve Hans som lands
förrädare i natt och dimma gick 
·Över El be! 

Gertrud Knee såg på honom 
1nec1 stora ögon. 

- Jag ber er,. sade hon, -
håll inne med edra domar, sär
skilt nu, när ni druckit för myc
ll:et. 

Hennes ögon blixtrade, 
bade knutit händerna. 

hon 

- Vem är ni? skrek Thorbee
'ken . . . Ni - sandgrevinna, ha, 
-ni ... 

Hans röst började lalla. 
Den unga flickan hade 

·ut, följd av Voss. 
Bredvid vagnen där ute 

gått 

stod 
•.en ung man på ungefär tjugo
·fem ~ir, högväxt och med ett 
vänligt, klokt ansikte och mörkt 
'hår och mustascher; han talade 
förtroligt med den gamle kusken, 
som redan satt på vagnen; Ger
·trud hade ännu icke kommit ut. 

- Mor kommer snart ut till er, 
·v oss; hon driver det igenom. 
Jag vill på inga villkor överta
ga M unkgården, utan bli lant
brukare. varför då icke - ? 

- Ni kommer icke att lära 
mycket hos oss, Christian, 
·kade den gamle. 

Den unge mannen gick 
·mare fram till V oss och 
:sakta: 

suc-

när
sade 

- Betänk, Voss, att om jag fö.· 
-på hcrrgfirdcn, så finnes det än-
·då nfigon, som ser upp med 
Binze. Det är just därför, som 
·min mor är så hågad för denna 
·plan. 

- Det är · havsviriden, fröken 
Gertrud, sade elen gamle, - och 
det ni tycker er smaka är havs
salt. 

Nu sänkte sig kullarna till hö
ger om de åkande, och där nere, 
vänligt belyst av aftonsolen, låg 
en jämn, bördig landremsa. 

- Ser ni där nere? Det liknar 
herrarne von Knees schackbrä
de! Så jämnt och så indelat av 
alla dessa diken, som gå härs 
och tvärs, det är marsklandet, 
som vära förfäder tillkämpat sig 
av Nordsjön. Där växer' vete 
ända till manshöjd, och de oxar, 
som beta där, äro berömda vida 
omkring ända till Schlesien. 

Den gamle hade blivit ivrig. 

- Och ser ni där borta vid ho
risonten <len långa, raka jord
vallen, det är fördämningen. 
Strax där bakom är det vilda ha
vet. Ni kommer att göra stora 
ögon, fröken Gertrud! 

På den unga flickans fina an
sikte kom ett drag av sorg. 

- Jag känner mig så förtrolig 
med denna bygd, sade hon sakta. 
Ack, c>m min far blott en enda 
gång hade fått återse sin fäder
nebygd; nu måste jag ensam och 
som den sista av v11r ätt se den 
for att kanske snart åter resa 
min väg, vem vet varthän? 

Den gamle lät piskan vina 
över hästarnas breda ryggar och 
skakade på sitt grå huvud. 

- Ni måste stanna hos oss, sa
de han. Vi sakna en som bär 

I detta ögonblick trädde Ger- omsorg om allt och som kan räk
·trud at på g·årclen. Den unge na ... det fattas oss en husmor, 
:mannen gick artigt fram till och Franke har ingen mor. Se
.henne och sade, i det han pre- dan sex år tillbaka har herr von 
·senterade sig: Knee icke lämnat sitt rum, hus-

- Sonen pil Munkgården, nå- hållningen vanskötes, Franke får 
·dig fröken, Christian Möller. Min växa upp som ett ogräs; han 
·mor beklagar livligt, att hon icke ser det icke. Det är ett rent 
fått se er, hon är icke frisk i elände. 
·dag och har måst gå till sängs. - i\r godset stort? 

- .Fru Möller på Munkgårclen, - Det är stort. Vi räkna än-
förklarade Voss, - står högt i nu efter det gamla måttet, men 
·gunst hos herr von Knee, hon jag tror, att det går upp till fem 
'kommer stundom ut till oss och eller sex hundra hektar. Men 
.är i mors ställe för Franke, när herrn har aldrig varit Iantbruka
barnet någon gång kommer till re, han var officer av själ och 
staden. ,hjärta, och då han som officer i 

- Hälsa er fru mor, sade Ger- franska kriget - det är nu tju
trud vänligt, i det hon räckte gofem år sedan - blev svårt så
'hanclen åt Christian. rad och måste taga sitt avsked, 

- Jag tackar er, nådig fröken. knnde han under det första året 
'Hälsa ni också lilla Frauke, ro- varken gå eller stå, hade ingen 
-pade den unge mannen, då häs- lust till någonting och var lik
tarna redan voro i gång. giltig för allt. Läkarne säga, att 

- Det skall säkert glädja hen- hjärnnerverna blivit skadade av 
ne. svarade den gamle ironiskt, i det fruktansvärda sabclhugget. 
.{fet han livligt nickade tillbaka. Då vilade allt i salig fruns han-

Det var en trevlig färd. <ler. Hon var god och vänlig, 
Den gamle 1rnde visserligen men blott en kvinna; och vad 

·.energiskt protesterat mot att den kan väl en sådan uträtta? Och 
1.mga flickan satte sig vid hans sii dog hon, och så kornmo för
sida, men hon hade lika ener- valtarne, först en och så denne, 
giskt genomckivit sin vilja. som vi nu hava. Han kom från 

- Varför skulle jag icke få I Amerika, var adlig, baron Hinze; 
sitta hrcclvid er? hade hon frå- mera vet jag icke om honom. 
gat. och vid den vänliga blicken Nog av, han har i många år haft 
frim 11ennes ögon hade- det blivit I herrns hela förtroende. lierrn 
varmt om hjärtat pii. den gamle. I blev glad åt att slippa allt an-

- Icke ofta . . . .Kanske en 
gl1ng i veckan. Då talar han 
med herrn om allehanda affärer, 
ger goda råd, ställer pänningar 
till hans förfogande, det övriga 
ombesörjer Hinze. 

I detta ögonblick lyfte hästar
na, som hittills travat lugnt, hu
vudenq och skyggade. 

Från den ganska hranta backe, 
som V\}gnen just skulle fara upp
för, irnm en vacker brun häst 
galopperande i lätta hopp; på 
hans rygg satt en sextonårig flic
ka; det lösa, ljusa håret fladdra
de upp och ned åt båda sidor 
om det upphettade ansiktet som 
två vita vingar. 

- Frauke ! Håll då in hästen! 
skrek elen gamle och försökte 
häjda sina hästar, som stegrade 
sig o•:h förskräckta trängde sig 
mot vallen. 

B.yttarinnan lät dock icke stö
ra sig i sin vilda jakt. Hon spor
rade sin häst ännu mera, gjorde 
en komisk grimas och pekade 
framåt. De båda åkande vände 
sig om. 

Några hundra steg bakom sig 
varseblevo de i skymningen en 
lätt jaktvagn, förspänd med två 
höga, svarta hästar, Den köran
de tycktes försänkt i djup sömn. 

Nu gick elen vilda jakten ned
för k•.tllen. Tyglad av den lilla 
fasta handen trängde sig Brunte 
ätt intill vagnen. Ett vinande 
slag med ridpiskan föll ned på. 
fotsacken framför den sovande. 

- Det är greve Hans! skrek 
elen klara stämman. 

Mannen ·for upp. 
- Greve Hans? .. Fördöm-

cla spökeri! Får jag clil. ingen ro 
dagen i ända? 

Utom ·sig slog han på hästar
na. 

Fuchsarna började åter sprin
ga i !,tarkt trav. 

- Han skall icke hinna upp 
oss! sade V oss allvarsamt. 

För Gertruds ögon stod bilden 
för ryttarinnan med skrattande 
övermod i det friska, käcka an
siktet, omgivet av silvervingar
na. Sådan hade hon flugit ned
åt backen, en äkta dotter tiil de 
vita dyner, på vilka hon vuxit 
upp. 

- Min kusin? frågade 
trucl. 

Ger-

- Ja, er kusin ... er syster! 
sade elen gamle mannen med 
sorgsen röst. 

Därpå tillade han, sum för att 
försva!'a sin älskling. 

- Franke är trogen som guld 
och har det bästa hjärta i värl
den. Men ni kan också här göra 
en god gärning. Barnet är . . . 
sannerligen är hon icke. som en 
pojke! Och det är icke bra. 
Vad som eljest är att göra, det 
inser ni nog själv. Ni har goda 
ögon, det tror jag. 

Han såg menande på Gertrud. 
Hon nickade vänligt, på sam

ma gång allvarsamt och instäm
mande. 

kunna vi prata så mycket 
11ättre, och jag ·har så mycket att 
friiga om. Och så mycket för
stfh· jag mig pi't att köra, att jag 
vet. :1tt kusken måste sitta till 
11öger. Således återstår det för 
mig att sitta här, oc11 om ni väg
rar mig det, slt far jag tillbaka 
till Schlcsien igen. 

Landsväg-en gjorde här en lätt 
svar · · · . [krökning 1not höger. Ännu en 

- Och nu gfir det icke bra? 'gång foro de uppför en backe, 

IIä.starna travade ganska tungt 
irami\t pii den breda, sandiga 
land:ovägen; vid båda sidor ut
bredde sig- det lågkul1iga landet 
med ~;ädesfält pt1 sädesfält. Det 
var intet fruktbart land; rågen 
sköt upp tunt. 

- Det är bara sand jord, för
klarade den gamle; -- den frukt-

- lila, fröken Gertrud! Om därpå försvunna de i en mörk 
ni ·ville hjiilpa litet nu! Om ni poppelalle; och några hundra 
ville spela sekreterare! Om ni steg iängre bort uppstego till 
en gång ville genomse räken- vä11skr om vägen gamla grå 
skapshöckerna och papperen! Ni murar blott tj~1go steg inåt; 
skulle göra en god gärning. Hin- fönster, omgivna av murgröna, 
ze spelar under täcke med Thor- utsirade gesimser på murarna, 
beeken. ett spetsigt gammalt tak av 

- Ar denne Thorbeeken en mossbelupna tegelstenar. 
vän till farbror? utropade Ger- Vagnen stannade. 
trud f()rfär:uL - Gud -väl::dgnc ci- ing-fii1g ! ::;a-

- Vacker vänskap! Ni lärde de Voss. 
ju känna mannen. Det var obe- Bakom dem hördes ljudet av 
hagligt för er, men jag fröjdade lätta hästhovar. Fraukes riclpi
mig in i själen, att ni genast, så sk,a slog vinande mot fönsterru
fort ni gjorde Thorbeekens be- torna i förmaket. 

de jorden. 
Folket arbetade i skogsdtmgar

na. som hörde till godset. För
valtaren hade äntligen ridit bort. 
sedan det gemensamt intagna 
morgonkaffet fängslat ho n om 
,märkvärdigt länge. 

Herr von Knee hade blivit sit-
tande vi cl bordet och genom bläcl
clrade morgonposten. De båda 
flickorna hade lockats ut i det 
fria av det härliga solskenet. 

- Ack, Trude, sade elen lilla 
inställsamt, - skola Yi icke taga 
oss en promenad? 

- Ha vi då ingenting att göra? 
Vårt rum? Middagen? Vi ni'å
stc hava nfigot arbete att uträtta! 
Eljest hli vi olyckliga, bli vicl 
dilligt humör, l5li nervösa och 
gäspa, vilket är mycket fult. 

Frauke såg surmulet pä Ger
trud. 

- Jag tror cl n vill vara skol
mästare, sade hon trotsigt och 
ville gå tillbaka in i huset. 

Men då elen vackra flickan lade 
sina starka armar fast om den 
lillas späda axlar, höjde hennes 
huvud tillbaka och med en varm 
blick skämtsamt sade: 

- Nå, så spring då, vildkatt! 
Då blev Franke genast god igen. 

- Du är i alla fall en vänlig 
skolmästare, sade hon. 

Gertrud tog med båda händer-
na tag i det ljusa håret: 

- Lova mig en sak, Franke! 
- V ad redan mera? 
- Varje dag ni'igot nytt. 
- Men alltid vänligt? 
- Ja, om du gör, vad du har-

lovat! 
Frauke von Knee 

ögonbrynen och såg 
ut. 

drog upp 
betänksam 

- Det blir svårt att httlla, sade 
hon uppriktigt. - Jag har hit
tills icke lytt någon. 

- Men det är s11 skönt att gö
ra sin plikt. 

Den vackra flickans stora, 
mörka ögon strålade. 

- Vad du alltid är allvarsam. 
sade Frauke och såg beundrande 
upp i det vackra ansiktet . . . 
Du är ändå bara fyra år äldre än 

Jag. 
- Jag har upplevat mycket 

sorgligt ! Vi voro nästan fatti
ga. ]\,.fin far nedtrycktes av om
sorg om min framtid, och till sist 
kom hans sjukdom och hans död; 
då; stod jag alldeles ensam. 

- Varför kom din far icke 

- För det andra: Den heder
lige r~arnle kusken tilltalas hä
danefter med Voss och ni. Det 
förtjänar han. 

- Men Trucle ! . . . Jag h1ll
ler så förskräckligt mycket av 
honom. K ej, Trude, det kan jag 
icke! Det förstår du verkligen 
icke, 

Den gamle kom med stvva ··· . 
' -' < t3anstemans hustru I sma an-

stco- över gruso-åno·en ° 1 1.. · .. o 
0 . "' "' • spra {5 osa, lugna forhallanden 

lVlarx utropade hon tll)P- 1 h 1 ~. · .. 
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' iade on a dng bekvmrat sig 
rorc · l f.. f 11 1 • cl 
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, . .. om < et ·or a na s ottet i en 
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,r ·I av en upp Jrusanc e, Jarve n-
·1arx och c u. I t I ·· II · . · .. 1e s <ampen, greve - ans. Men 

Den gamles ogon blevo fuk- . 1 tt 1·11 1 rr . sonc o · ern 1 c enne greve . "-nee, 
tiga. .. som nu fiterv~int till hembygden, 1 

- Jag har sett henne vaxa 11011 I cl d t l I f cl · .. .. rn e - e rnc e a ern re-
u pp, kara frokcn ... herrn var cl I t .. I t'll Il cl 
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dog da .. hade pg barnet pa rmtt T[ e 1 1··1 t cl f 11· • . .r...n · es {a s a < en : en y iga 
knä dagen igenom. Under alla 1 ·· .. t t It 1 d ' ,, . . 1ogvax a ges a en oc 1 et sma-
clessa ar har Jag vant hennes en- 1 · f" "kt t 1 d 0

. .. a, ma ans1 · e mec e nagot 
da umgange, hennes enda lek- t lt cl k 0 

•• 1 kl' cl 
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s o a, men oc · sa a s 10-a ra-
'annat. E 1 o • 1 ° , .. . gen. "n rnrp1 av gammaldags 

l< rauke snyftade haftrgt: ·i t"ll 1 "Id o • s1 ver, som upp i )1 ar tva sma 
.. - Jag vill göra all.~, vad du måsvingar, ett arv inom familjen, 

sager, Trude · · . Du ar god och sitter i hennes rika, blonda hår. 
~dok, men det .. · det kan jag När hon talar, lysa ögonen, då. 
icke. märker man. att inom henne bor 

- j)et var icke min mening en klok, liviig själ; men man 
att gora henne ledsen, Voss, sa- märker också, ah det är en varm 
de Gertrucl

0 

vänligt, :- j~g tån:,;:- och ren själ, som dessa ögon 
te blott pa edra gra har. Lat återspegla, ren som den klara 
det vara s01:1 det är, vildkatt, och himmel, som speglar sig i den 
skratta nu igen! . tysta, djupa, mörka sjön! Fri

- Ha vi segrat? sade Franke hetshjältens sondotter har också 
mitt emellan gråt och skratt . . ärvt siil morfars mod och hans 
- 0. min käre herr V oss! .. , ärliga hjärta. Att lidelsefullhet 

T full endräkt gingo de vidare. 
Flickorna arm i ann, Voss vid 
Fraukes sida. Emellanttt fliig en 
skälmsk blick upp mot elen gam· 
le, som varje gång besvarade elen 
med en munter nick med det 
gråa huvudet. 

Sedan Gertrud ,;nlänt, hade 
det kommit som ny ungdoms
och livskraft över den gamle 
mannen, han klädde sig om
sorgsfullare, gick rakare i ryggen 
än förr, och hans ögon lyste. 

och uppbrnsancle trots. två fram
stående egenskaper i Kneeska 
släkten, slumra inom henne, det 
anar hon icke ännu, ty hennes 
liv har hittills flutit fram så 
stilla och lugnt. 

Nu hade hon kommit hit. Var
för? Vad ville hon? Drömma 
om sin gamla släkts stolta tider? 
Svärma kring ruinen i månske
net? Nej, därtill bodde det för 
klara tankar under den smala, 
vita pannan; hon hade en gång 

.. . . velat ut ur de gamla förhållan-
Gertrud kancle sig lycklig. Om I h 1 cl, I 1· .. . . . . c ena, oc var c et a. unc er 1gt, 

an ic1,;:e hennes vistelse I hem- 1 ·11 1 ... 1 ·· d t"'l • .. om 1on v1 e ara ,;:anna et s a -
bvgden blev av nagon langre 1 1.. 1 f 1 • • 

0 
e, c ar 1ennes tnor ar evat, om 

varaktighet sa hade dock det .11 1 · o f"' . .. . • v1 <en 1on visste sa orra men 
hprtl1ga emottagande hon rönt "cl 1 1. 

0
t '1 . .. . vars 1111ga, n c er 1ga ges a t var 

av sm farbror, Fraukcs alskhga 1 t 1 1 .. · 1 · 1 I t · h . . c e )CS OJac e 1c ea e 1 ennes 
trllg1vcnhet och den gamle Voss' f t · ·1 h'·· t ... - .. unga, an as1n 'a Jar a. 
trohprtacle, enkla vasen upp-

1 
V 1 .. ' ,, · M ~ f o .. .. . -- art 1an ga v1, . arx r raga-

\.'ackt den kanslan morn henne: l F k t 0 1• . .. .. • c c • rau ·e o a 1gt. 
Du ar garna sedel, och du far T"ll b 1 d cl 1 .. .. . . .. - . 1 orgen . sa e en gam e. 
ga rna stanna. Har fmnas hJar- F 1 ° f"' l'" t 
c ,, • rau {e sag or agen u . 
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.. tan, :,om halla av dig och som T 1 Il .. o cl - 1!.me an ian 1ar endast 
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.. . - . ag s rn e garna ga me , 
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hit? 

s rn e unn1t sorg iga mmnen. er ruc ; c u ar na ur ig vis rys-
- 1\1.en han hade ju en besitt- Tanken pi't fadern fyllde henne ligt nyfiken; men vet du, det är 

ning här! invände Franke; - visserligen med sorg. Han hade snart middag, och i eftermid
ruinen av den gamla grevebor- Yarit en god far, på sista tiden dag ... jag skulle så gärna vil-
gcn tillhör nu dig. mera som en trofast v~in ~in som ja på Lisa ut i skogen. 

I detta ögonblick· trädde den en fa!·. Allt vad solsken han Hon såg ned. 
gamle V oss ut genom dörren. kunnat skaffa henne under upp- - Med herr von Hinze? 

- Har du tid, Marx? viixtåren hade hon fått. Han ha- Det var något i Gertruds ut-
- Icke rnyckct, Fraukc. de sänt henne i den bästa sko- trycks-fulla drag, snn1 gjorde; att 

Ah, kom med, bad hon sme- Ian i den stora schlesiska sia- den lilla slig betänkligt lång ut i 
kanclc, i det hon tog den gamle den, där de bott. Som lägre ansiktet. 
i arm'::n, och clii han tvekade, till- tjänsteman hade det icke varit Gamle Marx kom sin älskling 
lade: För vi'ir vänskaps skull! honom lätt att med sin lilla Ji::in till hjälp: 

- Vacker vänskap, sade V oss bestrida clc nödiga utgifterna - Om ni si°1 vill, bese vi nu 
och sf1g pi't Gertrud med ett för- härför. hastigt hus och trädg·årcl; sedan 
läget leende. Efter sin konfirmation hade måste vi till vht arbete. 

Men clå han i Gertruds ögon hon fätt ti!F1telse att bevista se- - Det vilja vi, Voss. 
icke läste annat än vänlighet och minariet. IIon hade icke haft Och så gingo de ut i trädgår-
mcdgivancle, sade han: några särskilda avsikter därmed; elen. 

- Jag går med, jag vill blott det hade förnämligast varit en När man stod vid den av vin-
fiirst giva herrn besked. önskan att fä stanna i den van- rankor överväxta väggen till 

De båda flickorna gingo före. liga kretsen av lärare och lärjun- herrgt1rden, bildade trädgården 
- Du 111r1ste giva n1ig ett Jub- g·ar, Ly hennes far hade icke ~n djt.1.p syittiitctrisk d<.t?:.:;ärikr1i11g 

helt löfte, Franke. För det för- haft det ringaste umgänge med av betydande storlek. Marken 
sta: Från och med i afton må- nr1gra familjer, han hade varit en var en enda stor gräsmatta, här 
stc elen lilla dottern egenhändigt ni'•got sluten man; allvarsamt, och där avbruten av mörka lärk
servera sin far teet! . . . Det plikttroget och nyktert hade han träcl. Bortom dem låg ruinen. 
har gjort mig ont ända in i sjä- alltid sett på det som låg när- (Forts.) 




