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KRIGSMOLN I CHICAGO 
· Den proponerade tullunionen I Vil stadsvalet i Chicago i tis-

+ 
mellan Tyskland och Österrike I dags blev mångårige och myc-

GUSTAF FRENSSEN ·· f" .. · · k k · M "B.. B'll" uppror or narvarande smnena 1 et oms nvne ayor 1g 1 

I. de vrltlande och skrikande män- Europa. Synnerligen skarpt pro- Thomoson, republikansk kandi-
Den lille baronen med prärie- niskorna . . . han var det till . testerar Frankrike däremot, och <lat för återval, besegrad av den 

ansiktet, som Frauke von Knee hälften redan här he1'11ma . . . . franske utrikesminister Briand demokratiske Anton Cermak. 
kallade det - i det hon liknade Nog av! Med tre hopp galop- höll närom dagen ett anförande, Thompson har varit mayor i 
hans stripiga röda hår och hans perade han in bland fransmän- vari han gjorde gällande, att en fyra terminer eller tolv år, under 
långa, gulaktiga. mustascher vid nen, varvid han for så vilt fram, sådan union är stridande mot vilken tid staden blivit notoriskt 
präriegräset, som hon läst om en att de hopträngda människorna fredsfördragen och kan så utsäde beryktad för brottslighet och 
gång - sträckte ut benen, kläd- stodo som en mur på var sida. till ett nytt krig. "rackare-välde." Hans segrande 
<la i stora, höga jaktstövlar, se- - Nå, V oss! sade den lille Dock står unionsförslaget i medtävlare lovade att göra rent 
dan han sjunkit ned i en gam- baronen tadlande, han betrakta- samklang med Briands egen pro- hus, och blev vald med över 190,-
malmodig, högkarmad .~tol med, de det som sin personliga rättig- position om bildandet av ett Eu- 000 rösters majoritet. Valet om-
trasig stoppning. Därpå insvep- het att skära till i växten. ropas Förenta Stater. Hans me- fattades med stort, allmänt in-
te han sitt ansikte i ett moln av - Herr baron? frågade V oss ning_ var att genombryta tull- tresse och nära en million röster 
tjock cigarrök, tömde i ett drag sårad. skyddsgränserna och därigenom avgåvos. Den nyvalde mayorn 
det strira glas portvin, som stod - Berätta vidare, sade invali- befordra handelsförbindelser na- Cennak är böhmare (Tjecko-
framför honom, såg upp i det den sakta och stödde sitt fram- tionerna emellan, således en eko- Slovakier) till börden och kom 
nedrökta taket, och - så kunde åtlutande huvud i handen. nomisk och icke en politisk vid 16 års ålder till Amerika. 
det börja. - Djuret gör således för trecl- union. Han var gruvarbetare till yrket 

Då förekom husbonden honom je gången ett så vilt hopp, att Tyskland och Österrike hava men hade goda anlag och skaf-
med sin matta, trötta röst. jag tänkte, nu går han bakut, så 1 I går kväll firade Mr. och Mrs. teracles med en vacker blomster- för avsil~t att nedb.ryta tariff- fade sig kunskaper och under-

- Ett ögonblick, min käre ba- högt flögo benen upp över ba- Andrew N elson Summit Vlew bukett av Bertine Swanson. muren sig emellan, vilket skulle byggnad genom att bevista af-
ron! skriva vi icke i dag den jonett~rna. Hur det nu kom sig, sitt guldbröllop 'i Hethel kyrkat; Mr. Nelson tackade i några öppna t~illfri väg för t!ska pro- tonskolan. Med tiden blev han 
sextonde? så stod en liten tapper officer vid So. 54th och I streets bland väl lagda ord. Sången "Blest Be dukter till Donau och till Medel- framstående i stadens politiska 

Baron Hinze, herr von Knees framför honom och faktade med en stor skara barn, barnbarn, the Tie That Binds" sjöngs av havet. kretsar, vald till councilman och 
förvaltare, såg förvånad på sin sin 1~1nga värja - han måste nä- släktingar och vänner. . församlingen och välsignelsen ut- Frankrike, Italien och Tjecko- legislaturmedlem samt fick andra 
sjuke husbonde, därpå kastade stan ~10ppa upp för att nå häs- . . .. . talades av pastor Larson. Slovakien protestera skarpt mot publika förtroendeuppdrag. 

. . Det lilla te1111)let var for hoa- I · t r I-" t · ·1 · 1.. . .. ·b ] - .. " . han huvudet tillbaka och sade: tens stora huvud. H acle han 1c- . . . . . b · Efter proaramet samlades man c et -) s < os ei n GS 'a tm unc et. Detta ar andra o-anaen inom 
\T f . I I I l . ·11 ,.. . " 11 1 t1dhgheten rikt Slll)'ckat i blom- . I ~ . .. F1·a11"111a"1111e11 p?lpel·a tt cl" .f:J1'.. " " , b bd - oss .. se e ter 1 a manac rnn. <e vant vi c 1orut, sa ) ev 1an · ., knno· c et aldnga paret for att "' ' ' , a " .J ,,- nagra fa manacler som emokra-

B t ... t \T f .. l t . 1 I I .. 1 stersk!·ud och med ett nrnnatal b 1· f f" 1 · ma1·cl· for11·1er·acle de11 fa1no"sa · .. "l l' I e ian ·en oss, som astan c e ·, nu: mec 1t1\•ttc et svanganc e . . . t> pcrscm igen ram ·ara gratu at10- ' ' terna vunmt en overva c iganc e 
blott femtiofem år gammal re- gjorde han pfi cle tv:'\ hen, på l,1us 1 kandelabrar. ner och lyckönskningd;., Däref- tullunionen mellan de spli~~i:ade seger i Chicago och Cook coun-
dan v:.lr alldeles vithårig, såg upp vilka han stod, det finaste viin- Till tonerna av Lohengrins ter serverades förfriskningar, bl. tyska stat~r.na, det snart folJ.des ty. Förra gången var då Ham-
från pipan, som han höll på att sterom ... hoppar . . bröllopsrnarscb, som spelades av a. en stor och vacker dekorerad a:r en politisk sammanslutnmg, ilton Jewis efter en het kampanj 
stoppa. Berättarens grh ögon blixtrade, f ö ·r sam l i ngens organist Miss liröllopsH1rta förfärdigad av Mrs. vil_ken framalstrade .. den . stör~ta valdes till U. S. senator från Il-

- Jag behöver icke se efter i han h:.tde böjt huvudet fram och Blanda Melin, intågade bruclföl- A. V. Johnson. kngsmakt . som _varlclshistor~en linois. 
alman:.<ckan, herr baron Hinze, st1·iickt h~inclerna framih som till jet företriitt av J\fr. T. T. John- * *' * kan 11ppv1sa. \iacl Frankrike 
sade han, - det är i dag elen ett ·_rnfall mot lampan, som .son öch Mr. Carl B~rglun.d sl'1- Anclrew Nelson föddes elen 9 fi~~iktar är ett återupprepande 
sextonde augusti. hängde över bordet . . . som marskalkar. Brudgummen oktober 1856 i Hannas socken, darav. 

Herr von Knee tog med sin - Hoppar upp och sitter rak- leclsagacles av pastor E. A. Lm·- Kristianstads län, Skåne, och Tyskland och Österrike ha in-
sjukligt avmagrade hand åt bin- !ting på en fransk kanon! 1 son och bruden av Mrs. E. A. korn till Amerika och ]\fason bjudit hela Europa att förena 
deln över pannan, därpå böjde - För tusan, V oss! utropade 1 Larson. Därpå följde ett anslå- City, Iowa, 1874. Mrs. Fredrika sig i tullunionen. Den brittiska 
han huvudet tillbaka, och i hans baron Hinze. ende program med sång, "He N el son föddes Eksberga socken, regeringen föreslog förra veckan 
trötta ögon, över vilka det eljest Den gamle var så upprörd, att Leacleth Me" av förnamlingen; K-rnnuhergs län; Småland den 16 att tullunionen underkastas Na-
låg som en slöja, lyste en varm han vågade elakt svara: hihelläsning, Ps. 103, och hön av september 1856, och kom till tion);,rnas Förbunds prövning. 
glans. " -Att kunna ljuga, min herre, pastor Larson; "Al! the vVay Mv Amerika 1879. Familjen flytta- Som Förenta Staterna icke till-

- Kom hit, Marx! sade han är en gåva sun1 allt annat, men Saviour Leacls l\iJ'e," av ki:iren.; de till Tacoma i juni, 1888 och hör Nationernas Förbund, har 
vänligt. mig är den icke given. violin duett av Chester och Al- till Summit Vicw 1927. De voro det icke någon röst i dess råd-

Marx Voss kastade en betänk- Herr von Knee sr1g ängsligt fred Johnson; tal av pastor Lar- medlemmar i Första lutherska slag, men det tillkännagives att 
sam blick ph baronen; det berör- på baronen. son, samt åter en shng av kören, församlingen åren 1889-1914 och U. S. regering dock ämnar att 
de honom oangenämt, att den - Jag tror, att jag själv kan "Just a Song at Twilight." i Bethel församlingen sedan elen kraftigt bevaka sina hanclelsin
scen, som nu skulle följa, för- berätta vidare, sade han. - Till Pastor Larson överlämnade till stiftades 1914. tressen, och därför önskar att ha 
siggick i hans närvaro. Men han följd av de häftiga hoppen hade guldbröllops paret en gåva av Mr. och Mrs. N elson kunna et tord med i Jaget när det kom
gick dock fram till sin herre, som jag blivit osäker, förlorade nu böcker, andliga betraktelser samt glädja sig över 6 söner, 1 dot- mer till frågans avgörande. 
räckte honom handen. båda stigbyglarna och blev o- guldmynt. Mrs. N elson presen- ter och 21 barnbarn. 

- Min .. kamra:, ~acl.e invaliden hjälpli.gt inklämd mellan ~1julen .............., ~~-------~I TUSENTAL DEPORTERAS 
varmt, nastan hogt1dltgt. och hastkroppen och ... sa kom 5 ~ 

Marx V oss svarade detsamma, det ... 
som han sedan tjugo år tillbaka Han tog med darrande hand 
denna dag plägat säga: åt bindeln. . 

Vå:rt svenska sp:råk 
- Vi blevo genast kvitt, herre! Den gamle underofficeren in- ) 
Herr von Knee skakade sakta föll betryckt : ~ 

Varhelst det klingar, vårt språk, vår sång, 
det eldar, värmer och tänder, 

på sitt tidigt grånade hu~ud. - Då fick löjtnanten de fyra ~ 
- Det var ett ringa·· tack, sabelhuggen över armen och ~ 

det minnen väcker från fält och vång, 
från vårliga blomklädda stränder, 

Marx, efter vad du gjort. axeln. och då han fallit framåt, ~ från bygd, som drömde bland al och björk, 
från gamla, målade gårdar, Den lille baronen tyckte, att det ena Över framhuvudet, så att • 

saken började bli långtråkig. Då halva huvudsvålen . . . ~ 
han mycket väl insåg, att han i --Nej! Nej, Voss! bad elen a 
dag icke skulle få ordet, ville sjuke. ,: 
han åtminstone höra något sam- - Emellertid hade vi ryckt --

äi· dagen ljus eller är den mörk -
vårt språk man dock troget vårdar! 

Vi kämpa icke en hopplös kamp, 
vi stupa aldrig på skansen, manhängande. längre fram. 

- Säg, herr von Knee, inföll - Du ljuger, VQSS, du såg mig 
han vårdslöst med sin något ligga vid sidan; de andra vände 
brummande röst, - vill ni icke sig mot höger. 
en gång berätta mig saken i sam- - Välan, jag spränger fram 
manhang. med min holsteinare, nmt om-

Invalidcn såg ut som om han kring kanonen två gånger med 
haft svårt för att samla sina tan- hästen alltjämt åt vänster, min 
kar, därpå började han långsamt, pallaseh åt höger och så ännu 
i det han sökte orden: ett hugg . . . på vem tror ni? 

- Jag hade då vi drogo mot På det skeva näsbenet! ... ett 
Frankrike tagit med mig en stor, duktigt hugg, så att djuret stö
stark vallack. Djuret var egent- nande kommer loss ur hjulek
ligen icke inridet och passade rarna med frambenen. Så fort 
heller icke för vårt regemente .. han känner benen fria, är han 
men . . . som det så ofta går trots sin klumpiga kropp nere 
vid utbrottet av ett krig ... man från kanonen ... Och nu 'håller 
överser med mycket och jag fick löjtnanten in hästen bredvid mig, 
taga den med ... elen visade sig vacklande i sadeln, men med hu
också duga till något. Men dl vudet tillbakakastat. 
... den sextonde ... då vi ja- - Jag kunde icke se någon
gade igenom det fientliga infan- ting, Vass, blott en varm, röd 
teriet ... då . . . ström .. : . 

In v1liden slöt ögonen och la- - Jag fattar herr löjtanten i 
de sin darrande hand på bin- armen . . . Våra ryttare jaga 
deln. framåt. Det var ej många kvar. 

Iviarx Voss, som stod bredvid Jag vill just giva mitt djur spor-
stolen, fortsatte: rama, men då gör det en så 

- Den styvbente kraken blev egendomligt vaggande rörelse 
alldeles förryckt vid åsynen av med halsen och ... därpå med 
de blixtrande bajonetterna, de kroppen ... av och an ... som 
röda byxorna, de vilda ansiktena.. (Forts. sid. 7) 

trost dagens jäktande liv och tramp, 
vårt språk ger åt livet glansen, 

ger livet glansen av skog och sjö, 
och värmer upp frusna sinnen, 

ger dagen glans utav vintersnö 
och barndomens vinter-minnen. 

Och vandra vi än i fjärran land, 
på främmande mark och vägar, 

vi minnas ändock vår barndornsstrand 
och hemmets åkrar och tegar; 

nej aldrig, aldrig vårt språk, vår sång 
i nattens famn skall förklinga, 

det dyra arv, som vi fått en gång, 
vi kommande släkten bringa. 

GUSTAF WIDESKOG. -~ 
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Evangelisten George Rider, 43 
år, blev i söndags skjuten till 
döds av sin ämbetsbroder, påstor 
J. A. Brown i Halley's Bluff, 
Kansas, där de gemensamt håilit 
en serie väckelsemöten. På nå
got sätt hade de råkat i tvist 
med varandra, och då evangelis
ten i söndags eftermiddag gjor
de ett besök i hemmet hos pas
torn, råkade de i handgemäng 

och den senare framdrog en re
volver och avsköt ett dödsbrin
gande skott. 

Betydlig minskning i in
komsten 

Amerikas arbetare ha under 
1930 haft $9,000,000,000 mindre 
inkomst än 1929, uppgives det i 
en rapport över arbetslösheten 
i världen, som utarbetats av en 
kommitt<'\ tillhörande Nationer
nas förbund. 

U. S. arbetsdepartement sän
der varje månad över kontinen
ten två speciella t[ig medförande 
utländingar, som skola deporte
ras. Ett tåg går från New York 
till Seattle med sådana som sko
la deporteras från östra kusten 
till Asien och returnerande med-
för sådana som deporteras från 
Pacific kusten till Europa. På 
samma gång startar ett annat 
tåg från San Francisco till New 
Orleans med personer som skola 
deporteras till hamnstäder 
Centr;il- och Sydamerika. 

D e p a r tementet rapporterade 
den 1 april att 1,310 utländingar 
blivit deporterade, de flesta från 
New York under februari må-

' nacl, och att i allt 11,235 depor-
terats sedan 1 juni förlidet år. 

John :Magnuson död 

John Magnuson, maskinist-för
man i N orthern Pacific verksta
den, :.tvled i torsdags eftermid
dag. Dödsbudet kom plötsligt 
och oförv~intat i den stora vän
kretsen. Det nådde oss just tlå 
tidningen går till press, och först 
i näst;i, nummer kunna vi införa 
en levnadsteckning, men vilja 
härmed uttrycka _våra innerliga 
sympatier till den avliclnes släk
tingar och vänner. 

· Kellogg har återvänt 
till Haag 

Förre utrikesministern F. B. 
Kellogg reste cl. 4 april till Haag 
för att fortsätta sin verksamh,et 
vid värlclsdomstolen där. 

Fru Beda Hallberg på 
besök i Amerika 

Den 19 maj 1907 stiftades i 
Göteborg på initiativ av fru Be
cla Hallberg Första-majblom
mans Riksförbund, vilket genom 
lokalkommitteer över hela landet 
skulle arbeta för förvekligandet 
av Förstamaj-blommans ide. Vad 
denna innebär förklarar stad-
garna sålunda: "att genom för
säljning varje år den 1 :sta maj 
av en liten konstgjord blomma 
till 10 öre stycket, vilken blom
ma sk:i.11 sagda dag bäras synlig, 
insamla pängar, som skola ute
slutande användas till bekäm-
pande av tuberkulosen." Denna 
rörelse, som vunnit mycket stor 
utbredning i Sverige, har som 
bekant även överförts till Ameri
ka, där det synnerligast varit 
det svenska lungsotssanatoriet i 
-Denver, som skördat vinsten där
av. Resultatet har varit synner
ligen glädjande, så att man nu 
- år 1931 - är mycket nära 
$200,000-m'ärket. $200,000 som 
svensk-amerikaner insamlat till 
nämnda gestalt. 

Den årligen återkommande 
missionen av "Majblomman" vin
ner städse nya beundrare, nya 
vänner, som viliigt låna sig åt ar
betet att sprida "Majblommans" 
evangelium. Finnes det väl en 
enda landsman i detta land, som 
skulle vägra att av fullaste hjär
ta skänka en slant för att brin-
ga livets sol åter till dessa stac
kars sjuka, om "Majblomman" 
blott komme till hans hus med 
sin stilla bön om hjälp? Helt 
säkert icke. 

Under ett flertal år har av den 
summa, som årligen insamlats 
härute, ett visst belopp avsatts 
till en fond, för att när den bli
vit tillräckligt stor, användas till 
uppförande av en ny paviljong 
vid sanatoriet - paviljongen 
"Majblomman." I fjol ansågs 
fonden tillräcklig - $100,000 :.:..... 
och man började uppföra pavil
jongen, som skall ha plats för 
ett 40-tal patienter. Den står nu 
färdig och skall högtidligen in-
vigas den 3 maj. Vid invignin
gen väntar man "Majblommans" 
stiftare, fru Beda Hallberg, Gö
teborg, vara närvarande, vilket 
väckt den livligaste glädje bland 
sanatoriets vänner. 
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ORl)ET FRITT 

fingo inga träd fällas. Tack va
re detta steg ha vi nu de impo
nerande naturparkerna i Adiron
dack- och Catskillbergen, som 

Från läsare och vänner 
] för vcirje år är millioner männi
skor till nytta och glädje. 

(Under denna rubrik införa vi bidrag och uppsatser från våra lä· 
sare och vänner. Det stär envar fritt att använda sig av Sflalt· 
rummet i rimligt mått för diskussion om ämnen som ligga skri
benterna närmast på hjärtat.~R:mn.) 

Staten Michigan å andra sidan 
kom något för sent underfund 
med situationen, och som följd 
därav är nu statens skogsbestånd 

To the Editor: 

Can you find space for the 
following, and pardon my use 
of the English language, as my 
command of Swedish is not st1f
ficient to use it in writing? 

vVe have nowadays politicians 
who brag of their progressive
ness. But be ye not deceived. 
Do not think for a moment that 
a man because he calls himself a 
progressive is always right. Pro
gress is all right, if it is in the 
right direction, but if it is in the 
wrong clirection it is all wrong. 
"By their .fruit ye shall know 
them." Those who started the 
great war were certainly pro
gressige men, but now they are 
ashamed of their progressiveness. 
The devil has the reputation for 
being most progressive, l1ut who 
in the name of common sense 
will glorify him? Many times it 
is safer to be stand-patter, to 
stop, look and listen, than to be 
a headstrong progressive. 

One is at a loss to know what 
political party Senator Norris is 
affiliatecl with, because he has 
as many political colors as Jo
seph's coat and, believe me, he 
can get away with them too. 
That N ebraska guide is certainly 
a sleek and cmming politician. 
Somc times he pretends to be a 
dry Republican; at other times 
again he is a wet Democrat, just 
as it happens to be expeclient for 
his purpose. Intelligent people 
know very well that sttch a man 
is not to fae rcliccl upon. He 
stumpecl the country for the 
Democratic party last presi
dential election, and if Al Smith 
had been elected president, he 
would most certainly have ap
pointed Norris secretary of state. 
And these two gentlemen would 
have made the country as wet as 
the Atlantic ocean. What was 
the reason Mr. Norris clid not 
stump the country for the Bull 
'Moose party in the campaign of 
1912? He is now trying to make 
us believe that be was a staunch 
supporter of the late Theodore 
Roosevelt and his policies. When 
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the senators voted to raise their praktiskt taget utrotat. Man har 
own salaries they were all real på senare tid börjat plantera 
progressive men, but that was skog, men som det tager mellan 
the time the people <lid not rule. fyrtio och femtio år för ett träd 
No, at that time the dear people att växa upp, så kommer det att 
were defeated and became lame I bli en lång väntan, innan man 

ducks. I fått nägra skogar att tala om. 
This. bu~iness depress!on of the Allt~fter det s~rngar0na nedh~g-world 1s s1111ply a react1011 of the gos, forsvann villebradet. D1u

great war, and thc blame for this ren hade ingen plats där de 
war cannot be laid on any ·in di- kunde söka skydd, och jakten 
vidual. To be fair, one must lay bedrevs allt hänsynslösare. Förr 
the blame on the majority of the i tiden voro skogarna fulla av 
people, especially is this irue in vilda duvor och ingen kunde ana, 
this count1-y, where "the major- att de skulle kunna utrotas. lYien 
ity rule" exists. \Vhether you de nedskötos i massor och såldes 
believe it or not, what the people för ett par cents styck. Nu äro 
sow they shall also reap. That de fullständigt utrotade, så full
is logical and has always proved ständigt till och med, att inte ett 
to be true. Unfortunately there enda exemplar kan uppdrivas. 
is no way found as yet to do En person erbjöd för nf1gra år 
justice to everybody-at least sedan ett pris av $1.000 till den 
not in this life. Often the inno- som kunde finirn en vild duva. 
cent have to snffer far more Federalregeringen började e
than the guilty. The rnultitude mellerticl att gripa in, både i frå
that clamored for war in this I ga om skogarnas tillvaratagande 
country 1917 a1-e now, figura- och djurbeståndets skyddande. 

tively. speaking, . hunting for a I En siir.:-;kild byrå, the _Biological 
scapegoat on wh1ch they can un- Survey, lydande under iordbruks
loacl their iniquity and let it departementet, tillsattes. Dess 
escapc in the wilderness of for- uppgift blev att övervaka alla la
getfulness. gar rörande jakt och djur, sär-

P1-e~ident Hnnver and secreta- skilt di't flyttfåglar, såsom änder 
rv M?llon have done rernarkably och dylika. 
,;cl! umler the circumstances. I motsats till förhi11landena i 
G,reat responsihilities are laid on si\dana l~incler som Skottland, 
these two gentlemen, but unfor- cliir de reserverade skogsornråde
tunately their hands have been na iirn i privat ägo, och där in
tied. That is. they cctnnot do gen offentlig jakt kan försiggå, 
what they helieve is right and kan vem som helst, som innehar 
which would be done were they jaktlicens här i landet, jaga sfi 
pm~sessed with clictatorial pow- mycket han vill inom statslagar
ers. They get no credit for the nas klausuler. 

good they have done, but in- Under de sista åren har antalet 
stead get hlame for all the de- vildänder ansenligt minskats. De 
pression and panic that has beset ha icke kunnat reda sig i kam
the -vvorld lately. Any smart pen för tillvaron, de ha icke kun
aleck can rock the hoat .. bt1t it nat finna skyclclsplatser på grund 
requires a genius to manage the av den fortgäende utdikningen 
boat through a hurricane and not och torrläggningen av vattenrika 
suffer shipwreck. trakter. Den biologiska byrån 

Yours respectfully, har för den skull sett sig nödsa-
R. F. LeDell. kad att avkorta jaktsäsongen och 

Tacoma, Wash. begränsa kvantiteten av djur 

Naturtillgångarnas tillvara
tagande 

Under de sista tio åren ha vi 

som (å skjutas under en säsong. 
Om andbeståndet ökas nästa nä
sta år, kommer förmodligen en 
viss lättnad att medgivas. 

GÖR SVERIGERESAN I AR J i tidningarnas spal~er ofta m_ött 
termen "conservat1011," spec1elt 

J Italien bedrevs ett hänsyns
löst utrotningskrig på allehanda 
vilda fåglar, ända tills den nu
varande regeringen satte ett 
stopp härför. Man insåg förr ic
ke, att fåglarna voro människans 
bästa vänner, nödvändiga för 
skadeinsekternas utrotande. 

s 
RIKA 
LINIEN 

DIREKT 

TILL 

i samband med skogar, kolfält 
och oljekällor. Vad innebär då 
uttrycket? - Kort sagt menas 
med "conservation" ett tillvara
tagande och förnuftigt utnytt
jande av landets naturtillgångar. Fåglarna ha många fiender. 

För den svenska nationen är 
detta mm bekant intet nytt. -

GÖTEBORG I Sveriges folk började redan för 

Näst människan, som borde veta 
bättre, är huskatten den farliga
ste fienden. Han dödar fåglar, 
som för varje år betyder millio
ner dollar för lantbruket. På 
landsbygden böra för den skull 
alla sådana kattor avlivas, som 
hysa särskild förkärlek för vilda 
småfåglar. I staten New York 
finnes en lag, som tillåter en 
person innehavande jaktlicens att 
döda en katt som jagar fåglar. 

PA 

8-9 DYGN 

åtskilliga årtionden sedan att få 
ögonen öppna för naturtillgån
garnas oändliga betydelse för 

STOR BES~~RING. . I landets framtid, och kraftiga åt-
å Tur- och Returbiljetter 1 Cab1n, .. .. . . 
Andra, Turist Tredje och Tredje Klass garder boqade snart att vidtagas 

Stor prisnedsättning 
å tur- och returbiljett i 

TREDJE KLASS 

KUNGSHOLM och $151 
GRIPSHOLM --··-··-···--· 

DROTTNING,HOLM $148 
på följande turer från New York: 
DROTTNINGHOLM 11 April 
GRIPSHOLM 30 April 

för att betrygga tillgångarnas 
bestånd. Tack vara detta tidiga 
uppvaknande ha de svenska 
skogarna icke gått samma öde 
till mötes som de i många andra 
länder, Förenta Staterna icke 
undantaget. 

Då detta land började bebyg
gas, utgjorde skogbeståndet en 
så enorm tillgång, att det icke 
föll någon in att tro, att detta 
bestånd någonsin kunde utplå-

Ate:resan från Sverige kan ske 11 na~: Tillgi':ngen ~å ~illebråd f~-
narsomhelst inom två år. refoll ocksa outtomhg. Gradvis 

började emellertid skogarna ned
huggas och jorden lades under 
plogen. Städer och byar växte 
upp. Väldiga timmerbolag bilda
des och då oerhörda inkomster 
inflöto från skogslmggningen, 
bedrevs skogsskövlingen på ett 
allt hänsynslösare sätt. 

Tillvaratagande av våra natur
tillgångar är en nödvändighet för 
vår egen existens. Om vi förfa
ra på samma sätt som i Kina och 
utrota våra skogar, skulle det bli 
omöjligt att förebygga de här
jande, ödeläggande översvämnin
gar, som ibland förekomma. Ett 
skogsområde verkar ungefär som 

I 

p •• J.~ r~ Y.!~~~L~~:, ... l Vanliga biljettpriser gälla för följan
de senare seglingar från New York: 

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

För vidare upplysningar, beställ
ningar av hyttplats. biträde vid ut· 
färdande av nödiga papper, etc., hän
väncie man sig tiii närmaste agent 
för linjen eller till 
SWEDISH AMERICAN LINE 
209 White Bldg., 4th & Union, Seattle 
Hedberg Bros., 508lh So. llth; John 
Soley, 306 Fidelity Bldg., F. C. Hew-

son, 903 Pacific Avenue, Tacoma. 

och tidningar C 

BILJETTER I 
Till och från Europa med alla I 

förstklasisga linjer. 
909 Pacific A ve. 

För en del år sedan började en JI 

1

. .. .. 
del av våra stater komma nnder-

f~nd i?1e:n~ttQ~~~~1:;i~:;~:~r~~~ I ~--d~~~~~fp~ä~~!~!~~ag. I 
vf!ra ::okoi:.-- ~ .. -·-~~ ···~; .. i:.· ···- l'<l Kan aana vara viss om acku· 
ste tillvaratagas. Staten New ratess och. redbart bemötande av 
Y k bl d . t tt t"ll de bolag Jag representerar. or antog an anna e i ·· 
läcro- till statskonstitutionen var- FRANK EKBERG 
. 

00 
'llh .. . "f' t lnsurance, Notary Public 

igenom en staten t1 or!g ores 939 Commerce St. Tacoma 
preserve" avsattes. A denna 

en svamp, som upptager och 
håller vattnet samt avgiver det 
gradvis till strömmar och vat
tendrag på naturligt sätt. 

Vi ha så att säga fått våra 
tillgångar till låns medan vi le
va, men vi böra också ihågkom
ma, att andra komma efter oss. 
För elen skull böra vi bemöda 
oss att efterlämna dessa tillgån
gar i lika gott skick som då vi 
övertogo dem. 

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

; LIE1'J & SELVIG ! 
PHARMACY t 

Skanqinaviskt Apotek ( 
( 

RECEPTER V ÅR SPElCIAbITIDT C 

Agen ter för ( 

BALUBRIN, HASSEL·R·• OTtii JERN·i VIN ' och FLUSS Pb.A.STER 

MAIN 7314 
1026 Tacoma Avenue South 
--~ ......... -~~.._ ... 
~~ 

~ SVENSK FOTOGRAF 

GOTTKöP PA OlJA""""i 
5 gallons för $2.50 

Gilmore, Shell och Texaco 
Gasoline 

Samson och Firestone hjul
ringar hos 

N eighborhood Filling 
Station 

~------J 

Avgörande l {/). _,. ~ 
Professorn: - För stå mliga "~/ 

människor yttra sig alltid försik- I '/ -

- OLOF BULL i 
Violinist C 

CONCERT ENGAGEMENTS ~ 
LEKTIONIDR PÅ VIOLIN ( 

Bernice Building ~ 
tigt on~ saker oc~ ting. _Det är ~ 2nd Floor Puget Sound Bank Blg. 
blott darar som forklara sig vara ~ Specialitet: Barnfotografering. 
fullkomligt säkra på sin sak. .... ~~ ... 

~~~ 

Kandidaten: - Är herr profes-

sorn säker på clet? · ~ THE V ALHALLA 
Professorn: - Ja, fullkomligt! I~ Fountain Ice Cream and Lunch, 

Soft Drinks, Beer on Draught, 
Candies, Tobacco, Cigaro, etc. 

TACOMA TITLE 00. 
AI:JWJN L. SWiANSON 

Prea. och iMgr. 
"Abstracts of Title" och "Title 

lnsurance" 
Ett hoppfullt och lyckligt liv. I Gladt bemötande och vänlig in-

"I-I · ·· cl 25 ' bjudan till vära landsmän. '- nuu pg· ar en ast ar gam- And & H I d . . erson egg un mal." sknver herr A. Fast 1 

Maln 2331 Bankers Trt1st Bldg. 

Gynna våra annonsörer! 
Vancouver, B .. C., "var jag en 
sjuk och nedbruten person. Jag 
led förskräckligt av förstoppning, 
hade ingen aptit, mina lemmar 
värkte och jag kände mig trött 
och nedstämd på morgnarna. 
Jag var missbelåten och kinkig; 
finnande fel på allting; jag var 
lik en gammal man, berövad på 
livsglädje. När jag emellertid 
började begagna Dr. Peters Ku
riko, iindraclcs förhållandena och 
jag själv blev en förändrad man. 
Varje morgon är nu för mig som 
en ny födelse till ett hoppfullt 
och lyckligt liv.'' Denna örtme
dicin har blivit ryktbar på grund 
av ::.;in verkan på matsmält
nings- och avsöndringsorganen; 
den stimulerar magens fonktio
ner, förökar magsaften, reglerar 
tarmarna och förbättrar urine
ringen. · Den är icke en vanlig 
handel svara; en d a s t speciella 
agenter, tillsatta av Dr. Peter 
Fahrney & Sons Co., Chicago, 
llL, tillhandahålla den. 

Pacific Avenue Lumber 
Company 

84th & Pacific A ve. 
MAD. 453 

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

Vi leverera varsomhelst och 
närsomhelst. 

RIMLIGA PRISER 

~--~· 

Taco.roa Buttermilk Co. 
MJÖLK och SMÖR 

Specialitet: 
Kärnmjölk - Cottage Cheese 

A. E. PETERSON, Prop. 

2140 So. Jefferson Main 1601 

~~I 

I TACOMA 
finns nu den tokroliga svensk 

amerikanska humoresk
samlingen 

OllA PODRJDA 
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. 

•• a d 

p 
s 

0 sas om 10 gava 

till släktingar och ... van ner 

i 

Hemlandet 

et 0 d 
1125 Tacoma Avenue 

Tacoma, W ash .. 

VI FÖRSTA OCH TALA SVENSKA 
LL ~ 

Noggrann ögonundersökning 

KACHLEI BROS. 
Tacomas ledande optiker 

906 Broadway 36 år i samma lokaler 

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. 

P . ;f· $1 00 närslutes. renumeratlonsavgi ten, . 
1 
.. 

er avges sen»'l"A-""''""' --"· --

Namn -·-··-·--·-···-······-·····-····-·····-···--·······------------··-·····----,-·--

Adress ................................................................. _,,,. ________ ................................................ -.............. .. 





PUGET SOUND POSTEN 

·~~~--....,._..,.~~~----------------( arbeten, $.10,000,000 för flod- och Spöslitning anlitades härom 

:~ T h w·· h .. t ~ hamnfi:irbättringar och resten för dagen ay T. T. Ove, pastor i ·~ ; · I federala byggnader. Pft Pierce norska lutherska .kyrka1: .i l\be.:·-
i a c 0 m a 0 c as lil g 0 Il ! , ou n ty' ""''I komma mlag p; d ecu och p coha torn °'.'"" foc ~ ! $132,000 i l\H. Tacoma parken Crays Harbor county.' for .att be~ ~""'"""""''""'"'"""''"'•"'""""'.......... . . ~ och $75,000 för ett soldathem vid straffa fyra t!ngdomliga t3uvar 1 

.. . k h tl Lutheran Welfare Soc1ety becln- " _... I l·e 14 :Jrs '\lclern De liade stulit Sätt edra sparpangar 1 ver sam e ' ... .. nn1e1 Jean ~a, , • · • . . · 
'illed G pct. vinst i "preferred certifi· ver en behJartansvard verksam- * * * uch ::;~It fiskeredskap till cirka 
cates" i Brntrud Mortgage & Realty het här i Tacoma och ~ir för- . .. . . l· <tj 000 v'irde Smiclig·a vidjekvis-
Corporation, 9u'1 Commerco St. ... . , . .. . . . . 1 , .... 1 Tab1tha forenmgen l svens ,a 'I' ' .'. · - L 

* * * tpnt d\i allmanhetens unc ei stnc · . I I 
1
.1 'tt t'lr ·mvandes och vardera av 

"'[ .. f . 0 
, tt clett fal·ttii11 1 nther::;ka kyr rnn sam as t 1 s1 ' ' , ,. · 1 ... 1 iv. en a ven 1 anse a , ' 

0 
• .. .. 

Valhallas paskfest 1 01 c ags .. . 1 f" 1 ·t stora rnanathg·a mote nasta fre-
.. .. o • , .. "ff . hor ino·en orsumma -::011se1 en. .. . , . 
kval! blev hade vdd het1a a1 ° . 

1 
_ . . l . . daa kvall 1 kyrkan vid So. I och 

· , ·"I· som lovar att 1 'onstnJU nmg o -.. __ . . 
·program och antalet festbeso ,a. n- . . 

11 1 f.. . ... 
1 

. . 6th ave. Ett v1cllyfbgt program 
L • . . ~ _ . •nva Ju va uta ·or mtrac esav- · . 

-de en verklig succes. . I~ esten °. D .. f" 
1 

f _,. ·t har förberetts och stor tillslut-
•••• o f· •Yiften. etar orstoc1 1ams . .. 

startades vid 6-ttclen pa a tonen "' . . .. 11111 ,y av medlemmar och vanner 
. " · .... · I Compass IvI1ss1011 som u tgor '"' ·med en splend1cl malt1d, da1 v1c . . .. 

1 
·f" _ emotses. 

1 o 1 ·.· 1 n11ttpunkten 1 ovannamnc a 01 -det serveraces pas rngg oc 1 an- . 
* * * · .. " .. 1 enm()'s verksamhet och denna 

dra goda saker 1 overflod, oc 1 ... "' . .' . _. _ . . För vägunderhållning utdela-
.. .. . , . .. . ." . " 1, . , .. _ hplpcentral har sitt UI ::;p1 mig 1 

0 

• 

1ngen h01des Uciga ove1 cepies ... 1. 0 .. f" ll cles fl"ln statskasasn av auchtor 
o ' • . " svensl;:t irntia iv. ar or, a a · ' · · · 

sion" eller harda tider, sa att · · o. I . . . C \V Claussen förra veckan 
.. .. . .. . som en, kom med pa .;:onse1 ten · · ' · · · , 

\1 alhalla borna och deras vanner .. .. . 
1 

... 
1 

<t<Jl 4~0 till första andra. trccl3e 
· .. l och rack dang·enom en lJa pan- 'I'· ' • · '' 

tvekas t11lhora klassen av c e l I 1 .11 l ·· 1 .. I och fJ·:irde klassens sfader. På ~ • . ,, 
0 1 · 

1 < e 1a1H t1 le 1ovan < e ' 
'"'lyckligt lottade. Efter ma ll-' * * * Tacomas andel kom $7,210. Ut-
·den ildeddes programmet under M E . S"d b f 0 T .. 1) delnin()'cn representerar $500 per 

• . · · lf , • , _ •0 . r'5. nc o er erg ran 1 < - · • .."' ;· .. • 
pi esid1um av J\ ... r. Frank Ekbe1" . .. . 1. 1 .. d . mil for nnderlrnll av statsvagat. .. · . _ l· quiam var over sist 1c na son ag , ·med valkomsttal samt rnt1 odu ,-

1 
l\f 1\,r • 

. . . . , . 1_ gäst hos sys rnnen • r. inartm 
twn av aftonens tala1 e, M1. A l. "{ . IT C 1 

. ( 1. Car son och H rs. "'nut ar son mm Swanson och dr. .Jnev J. .. .. 
, f" .. 1 . harstacles. ]\Ir. Swanson asie uppmar 'sam- .. .,. .,. 

-hetcn ,-id pi'tskfestens betyddse i " .,. ,,. 
M1edlemmar och vänner av Lu

theran Hrothcrhood samlas till 
bankett tisdag kväll kl. 6 :30 i 
Fi)rsta Lutherska kyrkan. Ar-

religii)st avseende. B uru den fi
rades tusentals ilr före Kristi fö
delse. Namnet påsk. sade han, 
J.;:ommer från det judiska 'pascha,' 

1 
. 

1 · . 1 l "fl f" 1 · " 1 I rangemanget rnec servering oc 1 vilket ietyc er · yga ·or -ll, nc i c .. • • c _ 

" . 1.. l f.· f· · E . eftcrfolyrnde program handhaves -da m orc ange n or i am 1 ~gyp-
".f'.. '1 . f" I.,, 1 · . .' l' av hrr Llovd Tohnson, Clarence ten ·100- 1an nr 11 c e 1s1 ae 1- - • 

"' .. Johnson G. Theoclore Larson ·tisk::i husen, som voro bestan.kta . .. ' . . I .I Il 

* * * 
Möbelfabrikant död. George 

L. Harrnon, en av Tacomas le
dancle män industriellt såväl som 
sociellt avseende. avled plötsligt 
av hjiirtslag i onsdags, 64 år 
gammal. Han var vice president 
i Harmon Furniture Manufactur-
ing Co., elen största firman i sin 
bransch på Pacific kusten. Har-
111011 kom till Tacoma för över 
20 år sedan och upprättade tilli
ka med sin broder E. F. Harmon 

gossarne gavs fem rapp på nak
na ryggen. Händelsen har väckt 
mycket uppseende och åsikterna 
äru delade, men som reformme
del torde en risbastu vara verk-
sarnmare och bättre för gossar
nes del än fängelsestraff. 

* * * 
En vacker räddningsbragd ut-

fördes i söndags av siminstruk
trisen Mrs. Margaret Nyberg i 
Seattle. Sju personer voro ute 
ptt Lake Union i en rnotorbi'tt, 
som exploderade, och alla folio i 
vattnet. Skyndande till undsätt
ning i en roclclbfl t lyckades Mrs. 
Nyberg bringa upp och rädda al
la de förolyckade. 

* * * 
Den fallerade Puget Souncl Sa

vings & Loan Associationens af
färer granskas nu inför grand 
juryn i Seattle. Förre presiden
fen Adolph Linden är anklagad 
för att hava försnillat $248,000 
av associationens medel. Supe
rior domare Finclley har utnämnt 
H. J. Hoffman till utrednings-
man. 

, I och I'..rnest L. :\ve e . med Jfferlammets blod. Sedan * ,/ * . P. 

·'-ristendomcn blev inf('ird fick .. .. .. ... I falmken, som med <11 ens lopp 
h . .. Akta danskt smor och karnmJolk .· · . , aclen främ- .. .. 
11åsken en annan inneborrl och Crystal Creamery, Crystal Palace Pub 'uxit .. till ett a\ st s Stad sambetsman forsvunnen. 

* * * 
firas si\ som t1minne\sedag av Je- lie Marlret, llth & Marlrnt. sta foretag. George Cuffee, mångårig city 
sn Kristi uppståndelse och full- * * * * .. * * 

0 

" plumbing inspector.
1 

har sedan i 
bordat frälsareverk. Dr. Quevlis Skolstyrelsen höll ett stormigt Motorman dodad .. Da en spar- lördags förra veckan varit för-
föredrao· rörde si()' mest om möte i onsdags, därvid avJiJ .. vagn i tisdags kolliderade med svunnen. Hans hatt och ytter-

"' "' . I 1 ·1 0 p ll • -påskens innebörd s~isom en .!ju- ningsfr:°1gan ~ch andra angelii- en ,stor, •ast >1 J~a " uya up a~~- rock fum:os upp'.1ängda på hamn-
sets. våren;; och sommarens fore- gen heter avgjordes efter heta de- n_u:, bl~, mo.totnknnen C. .. · armen vid Shatfer dockan, o:h 
hlclare. Han betonade siirskilt hatter. De fem styrelsemedlem- l',non

0 

li~.sfarligt skada.cl och ~~- det förmodas att han berövat sig 
att ingenstädes i världen hälsas marne voro delade i tv~1 grupper led P: vagen till hos'f>1t.alet. B.i- livet genom drunkning. Han ha
påsken si'1som vårens förebud med Mrs. Miller, Mr. Rankin de ::;parvagnen och l~stbilen .~·am- de långe klagat över cl:°llig helsa 
1nera hjiirtligt och glatt ~in i de och· :;\'lr. Stocking i majoriteten ponerades, men bilens forare och finansiella bekymmer. Trots 
n~rcliska länderna efter elen lån samt Mr. Binns och Dr. Griffi'th undslapp oskadad, allt sökande har liket ännu icke 
ga, rni.irka vintern, Och secle'n, !j m inori te ten. Maj ori teten!'i för- * * * på triiffa ts. 
alt fira p[1sken högtidligt och, slag om en procentenlig nedsätt- Oleomargarine eller smörsub- * * * 
-med glada fester har följt iitt- ning· i brarelönern;1 antogs. Ned- stitut-skatten, som nyligen vidta- Auto-döden. John Krueg·er, en 
1ingar11a från nordan landen än- sättningen gäller blott löner som gits i vVashington och en del an- ,-älkänd Sumner farmare, döda
.Ja hit ut till västervåg. Efter ta .. överstiga $1,860 märket. Vidare ~lra av cle norra och mellansta- des ögonblickligen i söndags ef
lens rad uppträdde Vasa mans- beslöts att bibehålla supe'.·visor tema har framkallat stark pro- termidclag, då hans auto slirade 
J,ör och presterade ett utmärkt systemet i skolorna. Supermt~n- test från myndigheterna i Loui-' på elen v;'lta och slippriga lands
sångprogram rnecl ett milngtal clent vVilliam Geiger, som res1g- siana och andra sydstater. Sub- Yägen och i full fart stötte mot 
vackra nummer. I betraktande neraclc för några veckor sedan, ::-tituten tillverkas huvudsakligen en leclningsstolpe nära hans 
av den jämförelsevis korta tid tillkännagav att han a'.1tagit och av bomullsfröolja och utgör en hem. Auton demolerades och 
],ören existerat, förtjänar dess ämnar tillträda en erbjuden pro- viktig näringsgren i södern. Ge- bland vrakspillrorna fanns K :s 
prestationer det högsta beröm. fessor.3syssla i Darthmouth Col- 110111 ~katten skall avsättningen lik. ill 

De togo publiken med storm. lege. reduceras, och farmarne i sydsta- * * * 
Vasa manskör har tydligtvis in- * * * terna tvingas att ägna sig åt bo- Kokött misstaget för älgkött 
()111 ~ig kraftiga röster i alla Frälsni~gs~men, 1114 S~. 12th skaps- ocl; mejeriskötsel och så- torde komma att kosta jägmästa-
stämmorna, och gratuleras till street. \71_ halsa alla skandinaver ledes konkurrera med nordstater- re G. E. M.itchell $5,000 .. Atmin
fortsatt framgång till uppmun- välkomna till våra möten vilka na i detta avseende. Här i Wash- stone har han blivit stiirncl för 
tran och glädje för elen svenska alla hållas på cl: skanclinavisl~a ington är skatten pi\ smörsubsti- denna summa ay James Crowell, 
publiken. Sedan programet var sprriken. God sang och musik tuter, som bekant, fastställd till i vars hem Mitchell inträngde 
överstökat tråclcles dansen med prestc1:as vid alla möte~1. Lör- l 5 cents per pound. och Jade beslag pi'i en tunna in-
1ust '.1ch gamman till midnatts- dag kviill kl. 8 h?tlles sang- och ' .• * .,. Jaot kött samt arresterade äga-
ticl av ett o-]att sällskap, som musikmöte. Söndag kväl! fräls- .,. " .,. ,, re7

1 
Denne anklao·acles for att 

·· "' s · . . .. . s.. l l· I .. "Nya kvastar sopa rent heter · "' . . ·ovedyllcle clansaslen. T. , . n111gsrnote. - onc agss ,o an mo- . .. . hava dödat en älg· i olaglig tid 
* * * te1· H 10 f m och uno·domsmö- det JU, och for ord11111gens upp- I . 1 'tt '-. . . c 1 "tt t 

' • · · · "' · .. , • . ? oc 1 vara 1 )es1 mng av -;:o e . Mr. och Mrs. Olof Nordgr,en 
·och Mr. och Mrs. Agur Carlson 

te 11 ~tlle'c !·! 6) e 111 Svförenin- ratthallande 1 P1erce county pd- \-· 
1 

l l .f" l .. ~ t _ .. t _ 
' ·' '· · · ·' . · 11c t ornsto s ur 10ret u 1011 es e-.. .. t · 1 · ft · står sio- elen nye sheriffen Fre- . 

gen moter nas a onsc ag e c1- . o . ". . . . rnellertid ::itt den konfiskerade 
tillbragte påskhelgen såsom gä
ster hos l\1r. och Mrs. Frank 

midch()' l·l I En nationalfest nwnt Campbell ha slagit iekot- . l .. . . 
1
. t 

c"' ' · · ~ . , varan JC -;:e var annat a11 v<tn ig 
kommer att hållas någon gi'mg i det. Han r~pporterar att ha.'.1 pa koki:itt. 

Swanson i Longbranch. 

* * * 
slutet av rni'inaclen. Var pi'i vakt fyra.dagar forra ''..eckan anstallde 
för utförligt meddelande härom razz10r 1 ±yra lonnkrogar och * * * 

För stöld av $400 från en sjuk 
och hjälplös kvinna dömdes Tho
mas Murphy till från tre till sju 
~1rs fängelse. Den bestulna var 
Mrs. Michael Hennesy, som blev 
såracl då hennes man överfölls 
och mördades av ett par banditer 
för n[!gra veckor sedan. I liv
försäkring efter sin man hade 
hon uppburit $425. IIon famna
de pängarne till M urphy under 
förståelse att hai1 skulle depone
ra dem i en bank till hennes kre
dit. I stället försnillade han $400 
som han använde för eget bruk, 
lämnande elen medellösa ~inkan 

med blott $25. 

Filmen "Sweden 1930" förevi- ett senare nummer. 
sades i söndags eftermiddag och * * * 
kväll, kl. 3 och 7 inför en g·an- Typograf-veteran död. David 
ska t<drik publik vid båda före- A. Maulsby, till levnads- och 
ställningarna. Särdeles intres- tjänsteår senior i Tacoma typo
san ta voro bildserierna från V er- grafldren avled i söndags 75 år 
11er von Heiclenstams 70-årsfi- g·ammal. Han hade i nära 50 
1·ande och därmed länkade upp· år eller sedan 1883 haft anställ
vaktningsHtg, Ling-jubileet och ning, mesta tiden som faktor i 
de gymnasti~ka uppvisningarna, Tacoma Ledgers tryckeri. Han 
samt utställningen av rasboslrnp var en av stiftelsemecllemrnarne 
och hästar. Mest imposant var av Typographical Union. Skick
synen av 11,000 gymnaster i Jig i sitt yrke och med ett vän
en grupp på Laclugårclsgärclet. siillt '3ätt var han aktad och, av
Vyerna från An cl r e e-männcns hfillen av kamrater och chefer. 
likfärd voro även av intresse, Han arbetade troget och träget i 
ehurn detaljerna därom så all- sin syssla intill det sista, tills 
mänt beskrivits i pressmeclclelan- han i onsdags fick slaganfall, 
(lena förut, att de knappast som pft söndagen ändade hans 
knncle betraktas som nyhet. De dagar. 
kungliga och militärparader ut- * * * 
gjord,~ lejonparten av filmserien. Ruston Ladies' Aid möter i 
I det hela var film förevisningcu kapellet torsdag e. m. kl. 2 Mrs. 
fotressant och överträffade na- Charles Segerluncl och Mrs. An
turligtvis, vad oss svenskar be- na Anderson fungera som värd
träffar allt vad vi här blivit vana innor. 
vid i form av filmunclerhållning. 

* * * 
Vi vilj;:i änn11 ~!l gång r!kt:·~ 

våra liisares uppmärksamhet på 
annunsen om välgörenhetskon
serten som gives nu på söndag 
e. 111. kl. 3 i· Central Lutheran 
kyrkan, vid So. lOde och G sts. 

* * * 
Riegeringsarbeten u p p gående 

t~11 c11 kc,stnzt.d av $J2,9ö8,800 äro 
delvis redan startade och delvis 
beordrade att utföras i staten 
vVashington under innevarande 
år. Av denna summa äro ~111ge
fär $4,000,000 anslagna för väg-

konfiskerade flera hundra gal-
lons bier och "månsken" samt 
arresterade innehavarne. Under 
mars mihrncl arresterades och 
tillfångatogs 155 större eller min
dre• för brytare. 

* * * 
Minskade "light" inkomster. 

Enligt inlämnad rapport uppgin
go Tacoma Light departementets 
inkomster under februari till 
$185,778, vilket är ungefär $12,-
000 mindre än för sam1rni månad 
förra ~1ret. Minskningen tillskri
ves elen tryckta ekonomiska situ
ationen. Dock visade cleparte
mcn tet en netto behållning av 
$85,196. A andra sidan gick den 
municipala spårvägslinien över 
"tide flats" med en förlust av 
$1,805. 

* * * 
Representanter för Light de

partementen i Tacorna och Seat
tle hade i måndags möte för att I 
överlägga om utökning av det 
elektriska interurban ledningssy-

* * * 
Advok:aten Anthony M. Arnt

son har flyttat sitt kontor til! Fi

dclity Bldg., n :r 911.-(Aclv.) 

Anthony M. Arntson 
Attorney-At·Law 

911 Fidelity Bldg. 

Telephone Broadway 1418 

steme tmellan de båda städerna. I Il 
111 

Sy::;ternet är for närvarande il Main 6035 - 17. & Tacoma Ave. 
stå~.1cl att överf?ra e1: ansenlig Coast Hou~e~reckers 
strom, men avsikten ar att tre-· . Dealeis m 
I bl 1 1 1 · f" l Paint, Lumber, Brick, Doors, c u ) a c es s rnpac1tet ·or att an- Windows and Fuel 

vändas vid möjligen förefallande Plumbing and Second-Hand 
behov, Equipment. 

:~ 

ALLTID 
BÄTTRE 

Det kunde möjli
gen gi'1 för sig att 
vila på vunna lagrar, 
att blott hänvisa på 
vad som fistaclkorn
mits hittills och icke 
längre å::;tnmla ut
veckling. 

De 25 i'tr som I ig
ga bakom oss ha nog 
sin betydelse, men vi 
föredraga att i.c k e 
slå oss till ro, utan 
ständigt sträYa för 
iinnu mera. vittgflen
de utveckling. 

C.O.lYNN CO. 
MORTUARY 

'©istinctive Gfzmeml Service 
Phone':'/'>fain 7745 

717 TACOMA AVE. 

\ ·, 
\l, 
i' 
1' 
(: 
? 
11 

Pappan: --~ Kan du sga mig 
vacl det är fr likhet mellan en 
snögubbe och knäckebröd? 

Pojken: - Ja, båda iiro fatt
smälta, om knäckebrödet är fril.n 

Bergmans ENKA . 

GYNNA VARA 
ANNONSÖRER! 

B. PAULSON 
Juvelerare 

1 :a klass urreparationer 
1016 So. 11. St., Tacoma, Wn. 

(Nära Pte och K) 

-CHEVROLET 
Kj95p din nye Chevrolet fra 

Jack Sandell 

Donoghue Chevrolet, Inc. 
9th og So. K st. Main 3390 

Independent 
Merchants 

Sa ve 
Wednesday 

Evening 
April 15 

5 

The next monthly meeting of 
the Independent l\'Lerchants' As· 
sociation will be held in the 
Odd Fellows' hall, 508 Sixth 
avenue, vV ed n esday evening, 
April 15. Each member is asked 
to bring some other independent 
business man or woman who is 
not a member. 

COME! 

Independent 
Merchants Association 

Inc. 

V. H. Honeywell, Sec'y 

4010 McKinley Ave. Mad. 803 

---~-~ 

i 
I 
» 

' c 

DINE OUT AT i 
Margot's l 

Home cooked Dinners 
and Pastries 

W'e specialize in tasty 
food and exceUent 

service 

~ 608 So. Kay - Main 5063 
I 
~~-

i 

YEI..LO"V CABS 
Also 

AMBULANCE, INVALID COACH. 
Baggage Checked from Home 

to Destination. 

SPECIAL PARTIES ANYWHERE 

For Your Convenience 
Phone 

MAIN43 
STATEMENT 

of the ownership, management, etc., 
requlred by Act of Congress of Aug· 
ust 24, 1912, of Puget Sound Posten, 
published weekly at Tacoma, Wash., 
for April 1, 1931; 

Pub!isher-Puget Sound Publishing 
Company, a corporation. 

0 w 11 er- Puget Sound Publishing 
Company, Inc., 1125 Tacoma Avenuc, 
Tacoma, Wash. 

Managing editor-E. M. Nyman, 
Stodd10lders owning 1 por eeut. or 

Grönsaksfrö och Trädgårds
redskap 

"MOHR HAS IT" 

more of total stock: K M. Nyman 

I and Amlrew 13.ierlresetll, 1125 T. acoma 
avenue, Tacoma, '\Vash., T. Sande
gren, 306 So. L st., Tacoma, vVash. 

There are no lrnown bondholders, 
mortgageos or othor socurity holders. 

I E. M. Nyman, 

Henry Mohr Hardware Co. 
Mauaging Editor. 

Sworn to and subscribod before me 
1 1141 Broadway this 31st ·day of March, 1931. 
11ms ....................................... ,.,.., .......... ...., ..... _.. M. Holmes, N otary. 

g· 

eople~ 

· Llfetime Guaranteed 

'The QUALITY tire whhin 
the Reach of A'LL 

>GUARANTilED TIRE-RllPAllliNG 

I 
8 AAA 

o· 
./l.ou P~y 1w mo.te /,u;t qoa 
Gef: mote wlum. qou teJ.OfJ:j_; 
• • • • ."!J milt 6lllf Oil~~I 
leadinq malw of titi I"' 

VALUE possible only because 
Goodyear builds Millions More 
tires than any other company, 

30x31/2 
4.40x21 
4:.50x20 
4.75:x19 
5.00x19 
5.00x20 
5.25x19 
5.25x21 
5.50x19 
6.00x20 

.. , ........ $4.48 
........... $4.98 
. , ......... $5.60 
. ........ , . $6.65 
........... $6.98 
........... $7.10 
........... $8.15 
........... $8.57 
........... $8.90 
.......... $11.50 

Tubes are also low in price' 

GOOD USED TIRES 

JONES SERVICE STATION 
3806 North 26th Street Proctor 1472 
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()nd~R~a~:inn()n lr 
- Ja, baron, honom skrämde och vände huvudet en smula mot huvud och hans gamla lågo tätt sera Thorbeeken ! Han har all-

jl 
jag riktigt ordentligt! fönstret . . . intill varandra. tid visat så sfort intresse för rui-

- Vem då? - Naturligtvis, sade hon hån- - Var icke ledsen pi'{ mig, nen och för dem, som bott där. 
- Christian Möller! fullt, - när det blir tal om din Marx! Det är en gammal historia ... 
Herrn i huset hade genast vid älskade Krisjan . . . Den gamle nickade allvarsamt - En stygg historia, mumlade 

sin cl0tters inträde lagt handen Hon vände sig helt mot ho- och lät henne lägga sin arm elen g<i.mle tjänaren. 
på bindeln, nu bad han: nom. kring hans hals. Hon hade dra- - Vi skola inbjuda henne, sa-

GUSTAF FRENSSEN 
- Kära barn, tala inte så högt. - Jag skall säga dig något, git fram en stol och satt sig de herr von Knee med sin veka, 

(Forts. fr. sid 1) tryck av att vara hypnotiserad. Hon skakade på huvudet. Marx! Du gör dig helt enkelt bredvid honom. matta röst. - Franke måste sva-
om det vore sjösjukt, att jag ge- Det !mm sig väl därav, att be- - Har farbror Hinze åter pra- löjlig med din kärlek till den - Låt oss läsa brevet tillsam- ra redan i dag. . 
nast visste, vad klockan var sia- rättaren med sina vältaliga grå tat omkull dig, pappa? dumme pojken. Kan han rida, mans? -Skall damen i fråga ttppe-
gen . . . "Rid ni, herr löjtnant, ögon oavlåtligt stirrade invaliden Hon vände r);ggen åt honom jaga, köra, tala? Vad kan han? - Det är väl ett affärsbrev håtla sig här längre tid? frågade 
min häst har fått vad den tål, i ögonen. och satte sig på kanten av bor- -Arbeta! giv Hinze det. Hinze bekymrad. 
jag springer efter." Men då . - Vi packades nu bredvid var- det mitt emot baronen. Riclpis- -Arbeta!? -Ack nej, det är icke nägot - Jag ser intet skäl att avslå 
den gamle tjänarens röst darra- andra som sillar och fingo knap- kan i hen11es små bruna händer Båda skrattade höot. av de tråkiga affärsbreven, som min enda släktings lätt begripli-
~e, - h~rr löjtnanten rör sig past tillfälle att d.clgöra angåen- vidrörde emellanåt tillfälligt Hin- _Det kan vår stallpojke ock- äro lil.~a g~:åa. som grova; det är ga bö~, när där:ill .. kommer, att 
icke ur flacken, har tygnarna re- de vi\r belägenhet. Det var föga zes ben; under den gamla gråa så! sade Franke, lade armarna i ett markvanligt brev, vi hava hon star ensam 1 varlden. 
gelrätt i handen, och herr löjt- förnuftigt som härvid kom i cla- kattunskläclningen, som icke ha- kors och lutade sig åter mot bor- aldrig fått ett dylikt förr; det Baronen funderade ett ögon
nanten . · . Hjälmen har fallit gen. Under tiden slipade röd- de annat än fasonen gemensamt det. är en fin damstil. Se blott på blick, därpå fick lättsinnet över
av;. ögonen. har han slutit ... skinnen med vänliga grimaser si- med en riddräkt, framstucko gro- _Därför ~ir vi'ir stallpojke adressen! Avsändaren känner ej hand över bekymren. Han g-jor
gnper alltjämt i den riktning, na yxor, kastade våra kappsäc- va, darnmbetäckta kn~ippldngor, också en nyttig rn~inniska sade pappa. "Till familjen von Knee." de blott ännu en fråga. 
där jag står ... bredvid min kar 01.n varandra, undersökte in- wm .>löto sig om de fasta fot- den gamle. "Den som icl~e vill Löjligt! - Hur gammal ~ir damen? 
bäst, som sjunkit på bakbenen. nehållet och upptäckte då det vriste:·na. Ur fickan stucko nå- arbeta, bör ej rn 'föda," sti'tr det Hon studerade ivrigt poststäm- Invaliden letade med handen 
Jag tror, att herr löjtnanten vill lilla fat whisky, som vi brukade gra tidningar och brev långt i bibeln . . . peln. på bindeln i sitt minne. 

Jag ~~d::~r.fr~m mi_n h~gr_a h~nd, föra med oss fö1:. de l~alla .. nätter- ,fram. Bob .. en gul d'1tthund, l~a- Jfan silg med en fast blick pil -:-- Från Bresl"au ! .. . -_För ~ex å'.· secl_a'.1 _anl:,efallcle 
Jag 1 acvker frctm mm hogra hand, nas skull. De lato s1g val sma- de stormat 111 med henne och lag dem biida. Den gamle sag med spann mg fade1 n bai net at mig, 1 handelse 
då känner jag liksom ett luft- kal Innan de visste ordet av flåsa1de utsträckt vid hennes I,'. 1 .. 1 · f .. 1 1. pet det 1)r)'dlio-a brevet han skulle dö; clå hade lilla Ger-
d 

. , · 1au'e vance sig nra.::t10-t · • "' · · 
rag, och herr löjtnanten säger hade whiskyn gjort dem rusiga sida. bort. · 0 

- Fritn Breslau? trucl nyss blivit konfirmerad. 
långsamt, liksom om han kom- allesammans de vacklade hit och Ihrrmens '." .. T~l öcron o-]eclo rno"n- SJ-- 11 . 1 Il .. I I Han \'i~sl~ I l·t Il t"' Det lyste till i Hinzcs Ögon. 

• 0 0 • •• ' • . ' • • • h ' b b . - ,a ej 1e er ata. 1eter . L s u( e sa' a tne an an- . . 0 • 

mende1 at pa kaserngarden . . . elit, svangde sma yxor farligt nä- strawle. över Fraukes barnsligt det. derna, som han lJrukacle cröra . - N aturligtv1s mas te hon m-
m en så sakta, som man talar i ra våra näsor, dansade och bu- smärta och docl· fast ])vrr ... rr.da rr.e· - J)·t I ··1 " tt t na"1· 11"1'.'·ot o··\,e'1·1·asl·ac·Je 1 o110"'11 , bjudas, sade han som i förbigå-d .. " . . . · ' · · ·' '· · _, ,.,,., ' ,,, - e .;:01nmer va pa e u , ·,,, .. '. ,, 1. 1 . · 
en rom_· · · . Sitt · :. · upp!" -: ro s1~ åt som det. anstår vildar. stalt. i den tränga, Msittande brummade den gamle, åtrnin- - l<r;°111 Breslan, säger du? ende. 
- Jag kan icke beratta det sa. Slutligen tog ruset ut .~in rätt kläclningen. som utgått ur en ,;tone skall han hungra. Det går Han vände med darrande hand 
fo'.t som det skedde. Jag satte och en efter elen andre somna- myck:~t oskicklig s ö 111 111 e rskas de late viil en tid. men si\ falla p:°1 brevet ... 
mig u~?P· Jag omfattade herrn de · · · N_~ ! . hiincle!·, men som dock Eit de för- de av. Såg du icke i v~ras bo- Men barn, bryt det cli\, sa-
11:'.'-cl vanstra, pallaschen n:ed den V oss sb:nkte i. sta jungfruliga formerna fram- karna? Kring dem lilgo efter de han ivrigt och pekade pii si-
hogra handen · .. : och Ja~: be- . - Nu g~lldc det ~tt . handla; träda i sträng skönhet. Den stormen alla slags onyttiga slin· gillet. Det iir greve Hans' si
gagnacle den! Has.ten strackte Jag hade gjort upp mm plan ... uamle hetJ.änten hade lao-t ifrfin n-c··1·\·:1· xte1· cicl, ciu1·" " .. I g·il! 1 Fr'\n rr ... i·e\'e J··Ia11s I f " . · . . . · · . . - ('.'.) · · , b · · b ".. , ... . ::::. as JHl 111ar \:en. ... · ,. ' :::-, · ·" .... 
ram huvudet ... langt fram .. sakta visslade Jag pi1 mm mus- sio· den ticlnino· som Jnn brnl·a- c·· I '" t . · · 1 ... I Ininn V ·. ] J • I ] t , . . . · · "' . · ,.,, · • ,, 1lll ,a er sig 1c .;:e g·ac <as . . . ' o:-i:-i iann 1111t ra le . 

rakt fram . och. med frustande t.ang···, s·.om betade 1 näd1eten lätt de läsa i där han satt vid ett li- 1~. 1 · Ir '· . ·.· lt'w en i)j)l)en s!Tivelse framför 
.. 1 ... . 1 ·· ·· · !· .. · · <1au.;:e vou '-.nee ser frarnfor "' · · ·' · ' 

nas )OJ 1 ai' mec upp en mun gnag- tJ Ut 1 ad om bakbenen. Han smoi.t tet rökborcl · hans stränga allvar- .- i·.·i· f'.· 1 . . . .. dem Med ~tte1·l1e1lle11 ·111clecl1·a··1-t I · . ,· . · .. . .. . ~ · ·· ' · •' ' sin-. .- on ar n1ec ens en !·an- · ·· ' · ' · ' ' 
gac e han icke, utan skrek ... sig som en tiger forb1 roclskm- samma ö,,.011 sårro på Hinze det . 0 

.. · ' 0 läste Vida. 
·S·0 t" t. d · f 0 • . N° "I · 1 d b .. "' "' · sia av oratt., av neclerlaa- och pa · L ·' • 

a s or a e vi ramat · · · pg nen. ava, Jag 1a e rukat go- lfio- n1wot vaksamt i denna blick. . , f". "'' "Härmed vill J·ao· Ihns von 
·}er b · tt t . . ·11 I .. . .. I ·t;.· 1 .... 01 ,, I ", 0 

.. . .. · samma gang 01argar clet henne, . ',,, · ·' · 

II. 
Åtta dagar förflöto. 
Över landskapet och Nordsjön 

skiner solen klart. Havet går i 
lfmga, mjuka vfigor, man hör 
dem bruta på avstrmcl. En vann, 
ren sydvästan, som så ofta blå
ser vid denna kust, far mile! 
över vågorna, glider lätt i:iver 
den låga fördämningen. kommer 
marsklanclets stora vetefält att Se,,, aione .spe sctr ti 1oger 1'1 en Jes ctrnc 101e se mec huvu- I1 ranke berattacle sitt ·1ventvr. . 1 · 1 ". · " Knees sondotter meddela ·1tt 

Ocl v" t t'l! .. t l"t j' · ·1·1 1 .. '.- ' • att cen game ivfa1·x ater skall · ·· ' '•' .. 
....................................... 1... "'ns er .. '. ... · .... '. ........ 1 .......... van.s ·er av- < e , c n Jag VlC Ja {t.er at djuret [au hade ridit ut äiwsväaen 1 . ·"tt ·0 1 llf 1 1 1 .. min käre fader Gerhard von bölja och stiger därpå sakta och 

värjde han själv, till hi:iger min app.ortera. - de apportera näm- och ~ill:.t.l]J]rnå den uaml~.1.ai~ls- 1.lati~ '. .l · ct
1
. all. ic lar ian, l\r.aitt, Knee för tre mfi,n·iclei· :edan in- mödosamt U])pför dynerna, vilkas 

Il . ]' . · "' < e· ar 1c..:e an-;: >art annat. 1' an · · ' '· · · 
pa asch .. · .· det var ett av de 1g. en som hundar. Jag lyfter v~irren Du vet farbror Hinze • 1 t . .. • soinn:orle· 1· ITe1·i·a11 J·tcr ]1a115 e11_ li"tmg han kna1)1)ast förmår röra . 
.a- -~ ,, •. • ;· • • .. • r "' · · .. · .. · · · ' ma a.;:·a sig att saga nagot ont · · ··'· · 1 

' ·• <,,,, ' . " 7 bamla f1 an sextiosex, nastan ett npp mma bund.na hancler, se1 pa man kommer forst lann·s en o-an- . l\" V 1 . .. •• da barn Gertrud shille o-ärna l\!Ian blickar fran de l<1ncr-
. eld ·· J t" 11 t 0 h'" l l f ·· 1· ·l 1 1 .. 1 "' ,., om l '1arx oss . I-Ian ar for · ' ' ' ·· · · ' ,., ' "' 

n arsval'( - ] va anc er, < e . orc omc a strec {Cn oc 1 rac <:er ska h:)o- vall som döljer en där- F 1 I( f 1 vilj·i se min sl'ihs hembvo·cl och sträckta höga sandkullama ned 
cl !'" t t N ° • • k . . I 0 t I ·· t V I . .. 1 " · · ' 'rau <e von . nee amma, ac er ' · ' ' · • o ' 1 . 

sa e ~J t~.~1 en. . ~Ja, ~1 . ·0111- < ~1:1 <1. 1~s en .. ac.· tr?r m. va .. på kon:mer .. en li~_en vall, som och profet. frrtgar hiirmecl förbindligast, om i moras:t, marsl~lanc e:. över vil-
mo helhr,10 da u1 f1ansosv1111let, h<lL h1te1 mycket 11kt1gt till ... man rnastc over for att komma 

0 
•• jao· _ en flicka som nu stih en- ket en gang de vilda vagorna rul-

aenombröto I ·tt 1· ·. hats I· J • 1 :· l ·· o •• o • Men a.tt han (Yenast fran bor- " . ' l I · l cl 
,, 

0 

• • en s <y e 111Je av .' .' ·· c 1 ... oc 1 mma 1anc er aro upp p>l Jandsvagen. Da pg nu " . . . "' . . ,. . sam 1 världen _ får som giist ac e och kastac e mot stran en 
vart mfanten Ja kan :· h" lrn I D .. • • Jdl1 ha1 s111 ,tilrleles be~1dmcla me- · 1 .1 1 t d · ' ' · g annu o- ' · pa satt och vis damp ner pa . . tillbrin(Ya nånTa darrar hos mina gu c ysanc, som upp ·orna e sig 

d h IF - h b · :· . · .. . . o nmcY 0111 alltm<Y. att han hyser . "' "' 0 
. .. .. .. ra e a a oc ravorop och L<tngre kom baronen icke. landsvagcn med 111111 Lisa. sa ha- ll !0

1 
"' . släkt11JO'ar. Med hjärtlirra håls- till hoga berg. Det ar !ange se-

ede sCln f]" r ·ft · · c:1 ·t D" · . . ··.. o .• a c c es motsatt menmo- om elen " 0 d . r · > ogo e . ei oss. '-' u - orren gick upp, och en liten, de iag narapa trampat den sote . . .· . ._ .. ."' ningar, an .. · 
1we11 stannacle \' f1·a111f·:. ett ]· .. · 1 1 . I . k ff I . . • " I I unge Ch11st1dn Molle1 att han I k lo f o k ·,., · ' 1 ' u1 lOJc (Vll1na .;:om m med ·a et. C 1nst1an pa tarna. ~fan stOf . 

0 
.. .:. Gertrud von Knee." c ·e angt ran granen, nap-

1anclsväasclil·e där en liten tJ'ocl· r::r d ··1 l I h"' . 0 •• I 0 f'l icke kan tala den fornojcle baron . f D 1 t 0 Id o ' , ·' .iennes · rad var en <e , ar och mitt 1)a vagen, hade c en gra 1 t- rr . .. . Under stod adressen. past trett10 steg ran c e ura -
doktor var i fullt arbete itt ·1·· l cl 1 1 1· . .. cimze, som alltid ar till hands . .. to cl" ' m c ar aga , men myc (et orc ent ig. hatten 1 !-,anden, och de morka .. .. . ' De håcla vännerna såga tysta nga, hoga tornet, som s ar ar 
ibland bärb~1rar och förbanclsar D t 't h. t 1 .. k .. 1 l f" kl"' I nar man behover honom och " 1 Il 1· F k ' ' · ' ' - e Yl ·a are · Jetac ·tes nastan oc carna, som ·or resten ac a 

1 1
. . ' . på varandra. uppe pa rn en, 1gger 1 rau -e 

tiklar 1 Och nu herr baron l I I h. 11 11" I 1 . . fl'" . d . s ut wen att han icke har minsta .,,. .. k . l 1 . " ". · ·. · ·.. , '. ' 1e t oc 1 a et av en J anc anc e honom JJra, ogo i oor nmg . 0 
.',, _ .. ~. • - Jag slår vad, att det är en von 1.~nee utstrac ·t i 1e a Siil 

Pastar 111 val att edra amenkan 't .. I f I . 1 •. 1· ·1 T smula t espekt for I< i auke von . . ]" I . 1 · H h l t . · ' , , ' - v1 mossa, som var avpassac e - ffrng ians angs 1ga ans1 'te. ag Ir . 
1 

.. . .. . gammal mamsell! var första re- ange 1 Jtrngen. on ar ag 
ska mustanger kunna gi:ira detta ter huvucl{:'.ts form'i!'och under ha- för Lisa helt n~ira intill hon~m. '-.n~e. · · · Ol rag!Jgt .. och "hogst sultatet av Fraukes funderingar. de brnna hånclerna under det 
't:fter k .. .. onod1°·t. Har han ratt sa kan . " d · ·an sammanholls med smala I racker honom handen, som han 

1 
'?. .. 10 . '. - Sak samma mumlade den Iiusa haret och ser me ut-

Baronen mätte den gamle tj ä- band. Hon gjorde nastau in- helt förtjust knappast berör . . . 1 ~n _val anc a ~ara .eftergiven ~ch rramle - 0111 l~on har ö()'onen trycksli:isa, sömniga ögon ut i 
d bl. ,1• • . . . . . vanlig! De aro JU gamla van- ~ ' .. .. ."' ·:· .. . .. · . cl h naren me en 1c,. tryck av att vara fattig, och 1 Du trycker den helt ann01lunda, oppna och ar en sann atthno- av f1anct,1, dar det ghttran e avet 

J 
· k" V d 1 h 1.11 .1 1.. H" ner och kamrater. "' 1 . 1 ·c1· h . - a, mm ·are oss, sa e 1an ennes 1 a ans1 •te aste man farbror .mze . . . O'reve Hans . och c e vita mo nen v1 onson-

1ångdraget och sträckte de korta mycken sorg och många bekym- Baronen fattade den bruna Och när han ~ärför är så 
0 

Plötsligt rätade han upp sig, ten övergå i varandra. Det ser 
benen långt ut, - har ni sett ett mer. hand, som höll om ridpiskan. stygg !not_ henne. :In brusa: hon och i det han med varm blick ut som skimrande, dallrande luft. 
s·~c]a 11 t c!J"ttr? N. I . · 1 tt a0 

1 T .. .. • I) i·· cl ·11· 0 1 · UI)l) dn blir hon bitande. han full " " F ~ 1· t · J f t d t 
•. n ' . 1 1a1 1c <e se n - , 011 forrattacle sma sysslor .. en arnna es vi 1gt nt 1onom. ' .. . . . 

0 
· sng· pn Frauke, utbrast han: ran c JUpe , v1c o en av e 

-er t lJ'e t I· cl · · l l'l . · I 1 .. f .. 11 · 1 1 1 1 och fonvrar s1u till IJilståenclen ' . . 1 . t l .. . cl t' I ,,o ' e s ,un e 111 1c <e I {na er tyst och stilla och hade ornsora 10rnet o ett pip 1uvuc )U - "' ' - Herre Gud barn! ... Hon gam a t01 ne , 101 man e c ova 
dromecla, j 1 t' J· f" ·- · . 0 

1 .. , -11 1 F. 1 om vilkas haltlöshet hon SJ.älv är ' .. Il l t ~ t t 1 sta-r v c en 1ger. ctg 01 0111 alla; blott till baronen tvck- e1 samt ti go vet. 1 1 au .;:es .. kommer som den forsta svalan ru a,1c e av manga ung a 
~··k · · o • • • .. 1 1 1 1 · 1 overtyo-acl under det hon utta- o • 1 . "a rar er . . . tes ho11 sta 1 ett eo·endomhgt for- 1anc ryc des 1ast1gt ur Jaro- 0 ' 

0 
efter en lung vmter . . . c e vagnar. 

Invaliden lade sig tillbaka i hållande. Han b~hancllacle ben- nens. lar d.~ 111 • 
0 
Och sa komma sam- Men sft sjönk han åter modlös Franke von Knee suckar tungt. 

-t 1 f" d f". · · . .. . .. . . . vetsforebraelserna . ~ e \T' ~ 0 
.•• • ·11 

<> 0 en ~r att 1:1e . 01 t1usnmg ne mycket nedlatancle; det fore- - N aval, pg la tsar mig vara · .. 
0 

ihop. - ."1ha ! 1 mc1ste aterga h 
lyssna till elen skildring, som nu föll, som 0111 han känt sig kränkt mycket upprörd ... berättar ho- 0, dessa sam vetsforebrnelser ! _Vad är väl en kvinna mot vårt :irbete. Marx. 
~kulle kom~a, _lik ett barn, som av och störd av hennes tysta när- n~rn. att jag jagat upp en hare, Nu :ittar hon redan förstulet tvEi rn~in ! Och därtill av detta .Den ~·amle tjänaren, :0111• ~ .~11 
1nsomnar vid sm mormors sagor. vara. Åtminstone avbröt han sin en hare med märkvärdigt långa bort till honom. slag! sliten hnnerock, sydd 1 militar-
Den ;.samle tjänaren hade gått historia, så fort elen lilla gestal- ben som av idel rädsla icke kun- Den gamle satt med båda arm- Han såg bort på baronen. fason. sitter på en mossbelupen 
bort i ett hörn. Där brummade ten syntes i dörren. Om ]1ennes nat ·springa! Jag frågar, om han bågarna stödda mot knäet, med l<rauke \ade tyst hört på ho- sten icke lf1ngt från henne, tar 
h~n, under de than stoppade sin familjeförhållanden och hennes icke .;ett honom! Han ser helt händerna hopknäppta och djupt nom, han såg på hennes stora upp boken. som sjunkit ned i 
pipa: förflutna liv visste ingen något, fCirvånad på mig. Men jag säger nedböjd. Vad hans hår på de si- ögon .. att hon ingenting förstod. hans knä. 

- Skryt och skrävel! hon tycktes ha va upplevat myc- vidare, att haren hade en gam- sta åren blivit grått, så djupt be- - Är elen gamla fröken släkt - Va1· voro vi, Frauke? 
- Alltså: Vi voro en gång ic- k~t sorgligt och var väl för an- mal grå filthatt i högra framtas- kymracl han ser ut! Hans ögon mer! oss? frågade hon äntligen. Flickan vände långsamt huvu-

ke långt från Rocky Mountains, språksli:is eller för tystlåten för sen. I samma ögonblick svän- stirra så tröstlös mot golvet? - Men Franke då, det står ju det mot honom. 
där, varest prärien övergår till att därmed tynga andra. ger jag om med.Lisa och sprän- Vad kan det vara, som gör elen hår svart pfl vitt. Vid glosorna, _Marx, cl.e 'må
skogshöjcler. Ett underbart vac- - Besynnerligt, fru Sieniens, ge1< clärifrf111. Jag tror icke, att gamle så sorgsen? Hon själv är Han höll brevet utsträckt fram ste faras till lekt1011 fyrt10fem. 
kert land, mera storartat än f>acle baronen, i det han avbröt Christian Möller ens i detta så glad och farbror Hinze också; mot henne: "Sondotter till Hans Det imponerar på henne, må du 
Schweiz, mera älskligt än Thy- henne, - att edra kaffekoppar iigonblick form år frambringa ett han skrattar, rider och dricker! von Knee." tro. Glosor imponera alltid! 
ringen. Hela landet uppfyllt av nödvändigt skola skramla, sft att ord . . . Pappa? Nåja, han är sjuk, 2'\.r det elen, som clu alltid -Ack, Franke! . · · Fi:ir öv-
klyfto'.', vilkas botten en pren's- man icke kan hi:ira, vad man Frauke von Knee hade med han har under många år suttit talar om? rigt imponera vi nog icke på 
si:o.k soldat på s'in häst aldrig le- ;;jiilv s~iger. stort eftertryck omtalat sin hjäl- inne på sitt rum. Frauke korn- - Ja, honom, som min mor henne! 
vande skulle ni\. Men deso;a mus- Den gamla frun såg på honom te bedrift. Baronen nickade ivrigt mer ihåg. att hon i si!1 tidigaste kände: den siste av invånarne i -Åh, prat! . 
tanger kliittra, slinta ... vad med ett tyst, sorgse.t uttryck i med sitt lilla, kortklippta huvud. barndom en gång 11romenerat I ruinen! - Det smutsiga stallarna och 

s~:~e.'.· ~ag, g-Iic~a ·.-~·0111.:.;:att~r ! . ·,. · 1,~~na ~~g. on: Det Ii'tg alls 0jn.gen~ . D. et var. bra. gjort, min flic- med '.10110111 ~~ trä_clgården.. . .. . Hm: gi.ck n~ecl något styva ben gödse:hö~arna, ~om nu i fem ~~ 
\ 1 \ 01 o fem 1 s,111sl,ap, ctlla v <tl tJ ng odrnJ11kt och nnderda111gt 1 ka, sade han, - Jag har en verk- Om hon f1 agat V oss, vador bort till rnvahden. hopab pa ett stalle ! Och av va 
1}eridna, alla hade vi varit tyska denna blick. Jig motvilja mot elen där loje un- han är så sorgsen, så får hon in- - Se här, herre! sade han ra kor är icke en enda värd, tre 
officerare. Nå! - Mina händer börja bliva ge mannen. tet svar. Hon har frågat en kort, i .. det han räckte honom hundra kronor! . . 

""Jil." var en vink till \T oss att gamla, sade hon sakta och gick Franke nickade så ivrigt, att gång, men med fuktiga ögon och brevet. - Det förstår hon stg icke på, 
skiinka i vin. ut. de ljusa lockarna flögo omkring en skakning på· huvudet fått till Invaliden läste uppmärksamt. Marx. Människor från cle stora 

- Vi lägrade oss en afton i en Baronen lutade sig åter till- hennes ansikte. svar: Franke hade i med händerna på städerna ktmna icke skilja på 
(]jup klyfta. Den gamla whisky- haka i stolen för att fortsätta sin - Jag tänker han låter mig - Varför, barn! Du är ännu ryggen kommit nårmare. katt och kanin. 
flaska, som greve Lesser brukade historia. hädanefter vara i fred för sin så ung. Den sjukes bleka ansikte ha- - Jag skulle Önska hon kun-
ha hand om, hade flera gånger Men i detta ögonblick hörde dyrkan, den morsgrisen ! En så- Men nu var hon icke Eingre de överdragits av en fin roclp.acl. cle det! 
gått laget runt och ha(k varje man en häst galoppera ute på dan glop~ som varken kan tala ung, hon var sexton år gammal. - Besynnerligt, sade han sak- - Varför? 
giing iiterkommit tom till honom. landsvägen, strax därpå hördes eller handla! Han har för re- Frauke von Knee gick limgsamt ta med bävande röst. - För att hon skulle 
Därpti hade vi insomnat! Jag den trava på grusplanen framför sten på sista tiden fått stl1tliga bort till den gamle tjänaren och - Hon är en gammal mamsell, göra din far uppmärksam 

kunna 
pä elen 

vaknar och vil1 g11ugga sömnen herrgil.rclen. En klar, skarp barn- mustascher. Men det gör det- lade sin hand på hans axel. farbror Hinze, sade Frauke, i dåliga förvaltningen. 
ttr ögonen - men kan icke röra röst ropade högljutt: samma! Det enda goda med ho- Den gamle rätade upp sig en det hon rnerldelacle honom resul- - Ah, Marx, alltid talar du 
en han cl! Jag far upp ... det - Marx! 110111 är hans mor. smula och sade vekt: tatet av sina funderingar. cliirom ! Vad har det väl att be-

gick ~Jeller icke! _Rm~t ~m_l~ring . ~an hörde rassl~n_det. av .. en Det~ .. gai~!: Vo~s ~~cl~ om- "'-'-- D;_t __ ~~---ännu ett brev i din ~ .-y e:n ~ fd1gacle Hinze, din I~~~'.~~? ~'_:'~ 
1 
äta oss ju ändå mätta 

oss sina ett par c1uss1n 1nCllaner KeltJa, som om en nast Dunmts, sorgsttlllt t1llnopa sin uunmg. uu'"' riuu .... c. Lisa: Ja! ''"J~ "'""' · 

med brungula läderansikten och i detsamma trädde Frauke von - Den unge Möller är sin - Ja, verkligen! -Åh, prat! Vi få besök, en Den garn 1 e såg svårmodigt 
grina I'tt mig. Vi voro alla hund- Knee över tröskeln. Hon kasta- mors avbild, sade han, - och Hon var glad, att han var elen, kusin till mig, en von Knee. framför sig. 
na till händer och fötter. Nu! de tillbaka det blonda, lösa hå- han har också helt och hållet som började tala. Hon böjde sin - En von Knee från ruinen? - Hur länge? sade han be-

Herr von Knee hade till hälf- ret och sade på sitt högljudda I ärvt hennes hederliga natur. smärta gestalt, tills hennes mun Lever det då ännu någon av den klämd. 
ten slutit ögonen·; han gjorde in- sätt: Franke gled ned från bordet· kom :lära hans öra; hennes unga släkten? . . . Det skall intres- (Forts.) 




