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HOS OLOF HJORT I HOFORS
Av Harry Kolare

Sjöförsvarsrninister Adams tillkännagav i tisdags att anbud för
konstruktionen av en ny 10,000
ton kryssare skulle mottagas före
den 1 d ecem b er. I avsikt
.
.
att giva sysPelsättning
åt arbetslösa
"'
skeppsbyggare
skall
kontraktet
..
,
lamnas at något privat bolag.
. Detta fartyg kommer att bhva det
16d
d 18
· e av e
nya kryssare, som
l'
L
enigt
ondon
fördraget tillåtes
..
Forenta
Staterna.
Konstruktionen,
.
av skeppet kommer att taga tva
år i anspråk.

Varningsord av framstående stats· 1Boliden, Sveriges "Alaska," uppekonomer
visar glänsande resultat
Har ni hört historien om lands· bliven student sökt sig in vid tu!,
.
.
. t'll Stockho.lm i 1 och att han under fem år vaEn kraftig protest mot det sätt
Fran Sverige meddelas i samf
b
orts. on ' som ·or i
en
,
.
dess b an d me d uppgi'ften om s t a t sre· t one spevarpa, landets byrakrati
affä.rer 1
n't klock are e11 er a° t mms
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.
· frågade en b e k ant, nar
·· 1at orge1 I· N orra L a t'm 1arover
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k et
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· t namn
..
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del och genom
ständig
skatteför- och med nasta
ele.. tyckte du om stockholmarna.'I
nes bek ra"fta sis
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.
. ar.. kommer
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, T 11
h HJ'orth trivdes inte
höjning utarma de lägre folkklas- trolytverket vid Ronnskar att satDom traf a Jag m e.
u en oc
.
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d
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vacker dag
serna, uttalades vid ett ny igen tas i gang or u t oc
armea
- Traffa du dom m e.
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National
Economy
s
er
a
ora
mg
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a
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NeJ· J'ag talte bara med ch e- antog en unge ex ra or mane
.
.. a
'
.
,, en erb"
League ' sammansatt av ledande och .elektrolytkoppar
av hogsta
f -na
kammars k nvaren
JU den
,
.. ...
er ·
d t 1t
h k
, fll
amerikanska statsekonomer. Ur kvalitet pa svensk mark. Hitm1
Den infödde _stokhol.maren kon~ ~or~eston en P a s oc
om sa
protesten. taga vi oss friheten gö- .tills har smältverkd i Tacoma för. staterar. vemodigt ~a~tum. "- Ut
an VI en.
ra följande anförande:
ädlat Boliden malmen.
socknesfolk regerai i ha~" sta~.
Det var i den gamla goda tiden,
.
"
. ,
.
Dagförädlingen vid Rönnskär
Vemodet skulle. kanske latta na- då de flesta brev skrevos för
Un~er senaste. tva decenmer uppgår till 1,000 ton råmalm. Ur
got,, 0 i_.:1 han visste - vad som hand, men i Sandviken hade redan
.
h~va vi .sett reg~rmgskost~a.derna denna kan utvinnas 20 ton koppar,
ocksa ar fa~t~:U - a:t stoc~hol- skrivmaskinerna introducerats. s~iga fra~ omlmn~. tre nnlJarder 20 kilogram guld, och 40 kilogram 300-års minnesfest i anledning
mare inte sa sallan bh styrpmnar Tillvaron tedde sig för Hjorth betill omkrmg ..14 milJarder.. dollar~. silver per dag, vilket med nuva- av Gustaf Adolfs död på Lytzens
i landsorten.
tydligt ljusare den dag då han
--Detta var for mycket, aven da rande priser på· metaller ger om- slagfält den 6 november 1932 komFår jag lov att presentera en fick en skrivmaskin till' sitt för- Officiellt tillkännagivande från ut- gäld~~de~. av . sk~tteutskylderna kring lOO,OOO kronor per dag.
~er att firas med högtidsprogram
av dem för Er?
fo nde
rikcsdepartementet
Ivar Jamforelsev1s latt; under nu.
.
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.. ..
I svenska lutherska kyrkan freDisponent Olof Hjort, Hofors.
ga
·
.
..
--varande förhållanden är det en
V~~ Boliden och Ronnsk~~ aro dags kväll nästa vecka, den 4 no.. .,,. ,~..
Hans arbetsgivare•. sågo med
F"oren t a St a t eI.nas u t n'k es d epar _ förkrossande börda ·
anstallda
For.. ar- vember. Storslagna minnesfester ,
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ete . un er JO~ en u gar 1onen ko~a .. att hållas å många_ platKvall 1 Jarnbaraland.
brinnande intresse. Aven pa an- St 1
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Det ar var overtygelse att des- med i genomsnitt 450,--500 kr. per ser i varldens alla protestljifitiska
H
E n ugg1a s k n'ker ·nago n stans· nat håll inom den goranssons
..
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. rmgsver sam e , eom ic e ar a - men genomsmttslonen tor e vara ...
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men'ka
som en nypolerad kopparkastrull manifesterades den dag, då han tand_c g~nt emot de stndi~-~· par- deles nödvändig, bör indragas. cirka 300-350 kronor per månad komme_~ nnnn~t av .. hJeltekon~n
över skogshöjden bortom fabriks- förde Eva Maria Elisabeth Gö- ~ernad . i. kontroversen iorande Höga löner böra nedsättas och ex- eller drygt 4,000 kronor om året. gens dhod att fm~:s nas~an allmant
L\l[an SJunet, och att dess enda
.
..
,
, . av lut erska forsamlmgar, men
skorstenarna. Ett ungt pal' l ust - ransson fram till altaret.
t ..
,
t ,
t'll
travagans undvikas.
Arbetslonerna uppga alltsa ti11 d
· t .
t
f .. tl' h t
,
.
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, .
Is ravan gar u pa att 1 varataga
-. .
en mes 1mposan a as ig e en
vandrar pa skogsstigen.
Sandviken hade redan pa SJUt- amen'k,ans 1rn me db orgares rn
4
och
5
m1llloner
kronor
bli'r
antagli'gen
den
. t resT o t a lk, os t na d erna f"or 1ok a 1- oc h mellan
,
,
, som skall
Nagon spelar piano. I trad~ar t10talet borJat tranga segerrikt sen.
statsstyrelse samt federalregerin- om aret.
hallas vid avtäckningen av den
den glimmar floxen, de1~, s~m mte fram på världsmarknaden. Olof
Otvivelaktigt är detta den rätta gen måste reduceras utan fruktan 1 Boliden gruvan är sannerligen ståtliga, på Svenska Kulturförströ~ med _för froste~ I gar. na~t. Hjorth fick snart k.~m~l~ttera politiken, sedan Amerika faktiskt eller speciella företräden. Om ic-1 ett gott inkomstprojekt för V~s- bundets initiativ ~pprättade GuMusiken stiger och SJUnker 1 mJu- korrespondensen med forsalJarens t
t . k
, 0 t tt ...
d k f .1k t
.
f"'lld kt'
terbott.en.
Bolaget skulle enhgt staf Adolf statyn 1 Morton park,
"
'kt å t.
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.
age ic e 1mr na,,,o
a gora me
e o e genom sam a
a 10n
,
.. .
PI .. _ h'
ka tongangar, sannoh
n go im- rorl!ga kall. Han for omkrmg Kinas Japans eller Mandsjuriets står upp och ingriper i regerin- ovanstaende beraknmg hava en .m~ae 1p m.
. ,
1 a }"
'
.
, gen skall det finna att dess re- ar
, l'ig b ru tt0 m
· k oms t av ci r ka
Har i Tacoma ..ha konnterade·
provi·se·Iat ·
som en s k 0 tt spo 1e 1· 0 l'k
an d er, affäre::Om Ma:.1dsJ'uriet önskar
0
som sist·
1 f"
h d0 k
·
"
'
k
arrangerat ett utmarkt program, i
L , t · b k" n f"rst
a mig e an a
or varorna oc
umen- oberoende och sJ'älvständighet och gering upphäver sig till härskare 36 ' 000 ' 000 ronor.
tf"
d
~
·
k
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.
vars u oran e vara svens a or0 m Olof H'ort
Jag vet mgentmg
.
J_ · terade sig snart som en verkligt är i stånd att vinna det så gives över detsamma.
Vår beprisade
ganisationer både sociala och
Ingenting eller nästan mgenting. framgångsrik försäljare.
. det ·ingen grundad anledning för frihet går förlorad, och det all-,
kyrkliga ko~ma att deltaga, nämEfter två timmars s~mtal ar
I et.t kvartssekel var Olof Hjorth Förenta Staternas regering att männa folket kommer att försätligen Vasa manskör, Normanna
jag lika klok. Han ~erattar ?m knuten till Sandviken, på senare motsätta sig. Om inblandning tas i slavisk tjänst till organise.
manskör, Runeberg kören och luarbetet,_ om de gångna arens stra-~- åren såsom med. direk_tör och -~ty- skedde och,. som troligt är, avvi- rade själviska minoritetsgrupper.
~herska . kyrk?kören. Solistrollen
samma 1d, om hugskott och planer, relsemedlem. 1916 gick han over sades, kunde det till och med in- När den dagen kommer, förtjänar
I de ohki: sangnumre? kommer
om brukets utveckling, om bruks- till Hofors.
.. . .
. nebära fai:a för :fredsbrott vilket :vårt politi~ka 1:3ysteil! varken fol~
. . .-....- .. ·• . . . . . . . .. . . att uppbaras av . Mi;ss Agnes
samhällets modernisering, om allt,
Det var i januari. I maj sålde man säk~~lf~;;.e-n_
helst vill ~ndvika kets respekt eller understöd och över två" tusen arbetslösa d~ltaga Sw~nson. Festtalare bhr den ora0
·
Cmg· om Enskilda
·
· · tl·11 S · i. kanslan
..
..
•
..
.. •
,
·
tonsktf talangfulle
vad m. v1·11 , - men mgen
banken H ofo1s
av varldskngets
bedrovanarki• fo!Jer
i• sparcn.
Om v1: sko~• ·1n·otestmarsch
, C t .. pastor
th kCarl
k J._
·
"'l
II
..
'd
.
·
01son ran en ra1 1u ers a yr
sig ~Ja v.
. an ar .. sa an.. . . .. K. F.
.
liga efterslängar. Så att sekrete- la räddas. från en sådan kata.--...
kan i Seattle: Efter programmet
Na, det fm~s val upps~a~~boc,Utdelnmgen hade s:dan d~n pe- rare Hornbecks tillkännagivande strof, måste vi förena oss i orgaÄven i Engl~~d upptrader ~r- serveras förfriskningar och gives
ker! Men de tiga, de ocksa. Vem treska karschen aldrig vant ly- sälferligen kommenteras med all- niserad aktion och fosterlands- betslöshetens spoke hotande. I tis- tillfälle till socialt samkväm. Förär det?" upplyser, att han är född sande; under cirka 20 år ingen ut- mil.ut gillande.
kärlek."
dags berättades telegrafiskt att utom den svenska Tacoma publiöver två tusen "hunger-marsche- ken, som hjärtligt inbjudes, hiti Stockholm 1919 1868 och att han delning; därefter 2 a 4 procent.
anställdes vid Sandvikens järn- Typisk för ställningen är en liten
• ·.... .
rande" voro på två dagars av- väntas delegationer från närligverk 1891.
historia, som hände under Hjorti,>
Åter en stor sällskapsresa till Sverige· och Finland stånd från London. Det kastade gande samhälle_n med svenska kyrOlof Hjort hör till dem, som första tid. En advokat, som fått
i förväg en dyster skugga över kor och kolomer.
låta verket tala för sig. Låt oss utreda ett dödsbo, ringde och omhuvudstadens glada nöjeskretsar.
lyssna till den sången!
talade, att han bland en bunt akEn speciell poliskår har mobiliDe lärde tvista om var sägners tier, som av den döde rubricerats
serats för att mottaga hungers"Järnbäraland" legat. Jag tror "värdelösa,'' funnit tro stycker.
armen, och även truppavdelningar
som de lokalpatriotiska hofors- Hoforsaktier. Vad skulle man göra
hava utkommendertas för att uppborna: i Hofors med omnejd. Här med dem? Ville bruket ge något
rätthålla ordningen.
är äkta svenskbygd. Här är gran- för dem? Det ville bruket, ty desStor nöd säges vara rådande
Vid den förra veckan· här i Taskogen mörkast, malmen synner- sa aktier stodo nu i dubbla, pari !
bland de marscherande, som från coma hållna kongressen av de le!igen lämplig för ståltilver-kning,
Hofors' overgång till S.K.F. infjorton olikg håll nalkas London, dande männen i Pacific kustens
här biter "svenska stålet" . hårdast. nebar en total revolution. S.K.F.
och av vilka många
vandrat till timmerindustri mottogos
uppmunt:.:r"'.fr. ..... c:c' h ..... nlr olrrhrol" C?1na !:n1n1" l_.!11_ , __ _
I
~ 4 ~ 4 ~~:: ~· ~·· ~·-··
~-vm<0 11ä <0cc .. u1 u", "vrn 1w~~u'° 1<0v<0fots den långa vägen ända från trande rapporter. Det inberättafra~ . borJan av 1600-tale_t. :r~ rera_ och f~rarbeta det fo.1· kull~Skotland.
des att på grund av nya beställsmanmgom slog det under sig n
gerbllverknmgen erforderliga staL dons 40 000 arbetslösa hava ningar under senaste tre månader
.
d e ma s u,,,.
o-nar och.. hammar1et · M'
...
·· k l1 a d e vane
·•
on sin 'komite petitionerat priset pi?, timret kunnat höjas med
11gga~
.
. anga ,Jarnvar
genom
smedJor. Nya tider br~to ~-~ ~ed på förslag, man va~de Ho~ors. Vamyndigheterna om att förse de an- $1.50 per tusen fot.
Nedtryckt
n?~ metoder, och Hof~rs fo1sokte let ~ar gott... O_tv1velaktig~ ;ten
kommande med nödig proviant och som industrien legat i över ett års
folJa me~ den ny~ t~den genom ~yckllgaste f~remng: som mgatts
i övrigt "behandla dem mänsk- tid, betyder denna ökning visst
en grundhg modermsen~gspr~c.ess. mom svensk mdustn.
.
ligt."
icke prosperitet, men den har dock
Den på tysk-franska kr~get f~lJanRedan i maj 1916 lades planer- Svenska Amerilm Linieirn Jul 11.:xlmrsion en verklig billigbetsresa
det goda med sig att åtskilliga
de krisen tog emellertid knacken ni?. till det väldiga nydaningsar.
.
. .
..
sågverk och skogsläger kunna
på släkten Petre, som ägt Hofors bete, som sedan under halvannat
De t_ryckta.. tid:rna i An:enk,i resenarerna, ett arrangement, som
åter börja verksamhet.
i mer än 200 år, och bruket ö-:er- decennium oavbrutet och med/ synas, icke namnvart hav.a ..mver- kommer ~tt bespara deltagar~e SVENSKA NATIONAL- • Folket i Washington helsar med
gick till
Stockholms Enskilda rastlös iver genomförts. Det be- i kat pa reslusten, snarare tvartom. kostnader 1 samband med uppehall
SANATORIET
tillfredsställelse meddelandet om
Bank, som fortsatte modernise- räknas, att hittills icke mindre än e~1ligt .u~talande av _sv~nska Arne- och hotell i New York.
DENVER, COLORADO
en förestående förbättring av förringen. Ar 1913 stod bruket ru- c:a 20 miljoner kronor nedlagts rika Li~iens agent i ~-ac~-~na.
Med den stora grupp av resan-,--.hållandet, som antyder återuppstat för en göttillverkning av c:a på denna rationalisering och mo- . De mmskade arbetsfor_tJansterna de, som under ledareskap av SvenEn pammnelse.
.. sving av statens förnämsta indu50.000 ton, varav c:a 70% basiskt dernisering av bruket, vilket här- I .. det ~torn, guldlandet ll~som ~~n ska Amerika Liniens Agent i VanSöndagen den 6 november ar stri, vilket mera än något annat
material. Man hade ämnat lägga igenom drivits fram bland världs- for n~rvarande synnerligen fo~· couver, B. C., herr John E. Linder, 300-årsdagen av Gustaf Adolfs ~e- skulle bidraga till att avhjälpa den
huvudvikten av affären på billigt eliten inom sitt område. Det nya delaktiga valuta-kursen synes dri- kommer att ansluta sig till rese- ger genom döden på Lutzens falt rådande arbetslösheten.
Det är
handelsjärn. - Utvecklingen kom Martinverket - för att nämna ett va et_t allt större antal skandi~a- närerna från Seattle och de norra över påvedömets påträngande fö~·- att .hoppas att den- glada förutdock att gå i en helt annan rikt- exempel - är Sveriges största i ver t1ll deras hemland. Med pris- Pacific kust staterna, beräknar tryck och vinsten av samvetsfn-' sägelsen går i uppfyllelse.
ning. Kortast kan saken uttryc- sitt slag med en längd av 240 m. ~vån därhemma, lä~:e än d~n va- Linjen att sällskapet kommer att het för hela världen.
.
,.
kas så:
o'ch en golvyta av 12.000 kvm. nt på många ar ar det JU en räkna icke mindre än 60-75 delFrukten av hans arbete och lrv.~- 'JON' BLIR LINDBERGH
Olof Hjort kom till Hofors. Ho- Sintringsverk har uppförts, de uppenbar fördel a:t . nu komrn'l tagare vil avresan från Seattle. u~pgift är fort.:arande i kraft. for
'BABYNS' NAMN
fors kom till S. K. F.
gamla hyttorna rivits och ersatts hem med dollars P~ fickan. Efter Anslutningen har sålunda redan frihet bland varldens folk, frihet
Brukets disponent, e~ ga~mal med nya, fullt moderna. Helt ny nuvarande kurs får man omkring visat sig bliva oväntat stor och från po~itiskt -~örtryck, f~ihet fr~n j överste och Mrs. Charles A.
hedersgubbe av det patriarkaliska press· och hammarsmedja, omfat-. kr ... 5.65 _P';;r dollar.
. anmälningar för deltagande in- ekonomiskt förtryck, fri~et fr'.3-n Lindberghs andre son har namnslaget, drog sig tillbaka, och Wal- tande förutom ett antal hammare
Aven 1 ar har Svenska Ameri- flyta dagligen. För resenärerna betrycket av de stora, vitt sprid- givits och heter nu Jon Morrow
lenbergarna måste se sig om efter och excenterpressar tvenne mo- ka Linien beslutat anordna en härifrån distriktet ha särskilda da smittosjukdomarna o. s. v. - Lindbergh. Namnet "Jon,'.' genuen ny man. De valde Olof Hjort derna rörpressar med en årskapa- sällskapsresa för Julen, vilken sektioner av fartyget åsidosatts, Denna förkärlek till frihet hal' int svenskt, är uppkallat efter
vid Sandviken.
citet av 25 a 30.000 tons, har an- kommer att stå under ledning av varför ypperliga hyttplatser kun- blomstrat ut i en mäktig väldsut- överstens farfar, och Morrow efSandviken hör, som hela Sverige lagts.. Med denna anläggning har den i vida kretsar kände resen:i.- na garanteras samtliga deltagare, veckling under de gångna åren. ter barnets morfar, framlidne sevet, intimt samman med görans- samm~nbyggts ett större tråd- ren August Alström. Hr. Alström ehuru som vanligt tidig platsreEnligt beslut, fattade av de fer..1 nator Dwight Morrow. Som
sonska brukssläkten. En Görans- drageri jämväl inrymmande en kommer att följ2. passagerarna servation är att tillråda.
svenska kyrkosamfunden, uppta- barnpiga för "lille Jon" tjänstgör
son har grundat bruket, en andre kallvalsverksavdelning, en bety- från Vancouver, B. C., via Seattle,
. .
.
,
. ges i alla deras kyrkor söndagen Miss Betty Gow. samma unga
och tredje utvecklat det, den tred- dande elektrisk glödningsavdelning varifrån deltagarane avresa i särBi:Jett?.ns_et, fran ~ac?ma till närmast den 6 november varje år kvinna, som hade vård am herr:~
je styr det nu.
med icke mindre än 45 ugnar, sä- skilt reserverade vagnar på kväl- Svenge ar 1 ~r satt sa lagt 801:1 en kollekt till förmån för det skapet L:s förstfödde och som
När Olof Hjorth något år efter kerligen den största i sitt slag i len den 4 deember. Från Chicago $l48 ·5 0, vartill kommer amen- Svenska Sanatoriet i Denver, Col. fick så mycken notoritet under söstudentexamen kom till Sandviken, världen, appreteringsverlrntad för ansluter exkursionen sig till Sven- kansk skatt om $ 5.00.
Då nu denna stora 300-års min- kandet efter den bortrövade goshade han ingen aning om hur man svarvning av stänger och rör samt ska Amerika Liniens extratåg med I Det är icke utan att Redaktio- nesdag infaller på en söndag, sen. Miss Gow har sedan dess
gör tackjärn och göt och sådant verktyg. sverkstad. _ Bland nyan- ankomst till New York på morgo-; nen med en portion avund önskar, hoppas vi att minnesgåvan bliver r vistats 'i sitt hemland, Skotland,
där. 1:ven _med risk att hugga i läggningar av betydenhet bör även nen d~n 8 december. Redan ~~ ~. d,elt~,g.arne lycka P~ resan och en i~törre0 än_ vanl~gt. Huru stor d~n varifr~n ~on jus~ i dagarn.e återsten m.aste Jag notera, vad ryktet nämnas en industrivedgård med efternnddagen sa:nma dag av~~; r~ktigt god J~l, sadan som den a~. ma bliva, ar dock behovet an kommit for att overtaga sitt nya
1uppdrag.
säger, nämligen att han som ny(Forts. sid. 8)
motorfartyget Gnpsholm med JUi· firas endast dar hemma.
storre.
.
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BINYON OPTICAL CD.
Oroligt i Värnam()
Värnamo, 18 okt.
Elakartade
uppträden >föf~koII1mo . .Värnålp?
då Poli::ien . skull~ taga: .två. bilt~u
var som frltogos 'av· folkmassan;
Tolv personert anhpllos, men då
oroligheterna fortsatte både lör•
dagen och söndagen måste polisen
draga. blankt, oc]J. det oaktat må•
·ste .polisen draga sig tillbaka och
tvingades frigiva de anhållna.
Närmare undersökningar ·av orsakerna till uppträdena har igångsatts.
.f.·

*

*

Dödsfall
Stockholm, 16 qkt. -'- Enligt
Karlskronameddelande har sjökapten Bror Eric Förssberg avlidit i Stettin.
Stockholm, 11 okt. ---., Författaren Hjalmar Wallander har avlidit i Stockholm femtiotreå.rig.
Sundsvall, 13 .okt. - Författaren Olof Högberg avled på ons~
dagen i Njurunda i Sundsvallstrakten 77 år gammal.
+:-

* *

Eldsvå.da
Skellefteå, 12 · okt;
Eldsvåda
har ödelagt Ursvikens såg och
hjrvleri. i Sk.ellefteåtrakten tillhörigt grosshandlare. . Markström.,
Byske.. . Skadorna .. anslås ·tm omkring 300,000 kronorä Eldsorsaken
ännu icke bekant.
STOCiillOLM
:fö1·efiing, som bedrivit kooperativt
bostadsbygge i huvudstaden sedan
1917, står i höst färdig med ytterligare två stora bostadskomplex med tillsammans omkring 140
lägenheter. Det är fyra nya bostadshus, sammanbyggda i en en•
da länga vid Runiusgatan på
Fredhäll, och ett ungefär lika
stort bostadskomplex vid Ringvägen mitt emot Eriksdalsområdet.

DR., H. C. NICKELSEN,
V.~Pres. and Mgr.

Säv::ij() municipalstimI:läne ku~cie
'nylipfn fira .50-årsjubileum. Det
fick nämlip-e:µ. :municipaJsamhälles
rang och värdighet den 29 sept.
11882. Några särskilda festlighetet
li anledning av jubileet förekommo
icke, men däremot har förslag
väckts om anordnande av en hant•
verks-, indus~ri- och lantbruksutställning sommaren 1934~ Det är
' inom Sävsjö . han1:v~rks- .och industriförening denna tanke fram1
.förts.
·

vånings . boningshus Sitmt två uthus, inrymmande virke'm. m.,.nedbrunno fullständigt, varjämte ett
boningshus skadades. Elden utbröt på vind7n till en snickeriverkstad,. tillhörig. John Andersson, och spred sig i den rådande
stormen med stor hastighet. En
del av det brunna var försäkrat.
'X-

·X·

~~

(Paid Advertisement)
(Sponsor, Scand. Hour, K.V.I.)

·x·

STOCKHOLMS LÄN
Åtalad fiskare åberopar urgammal rätt. Inför Södertörns hä·Y.·
.r,.
*
radsrätt var fiskaren Sven GuKALMAR LÄN
st~.f Wilh~lm ~.arsson från ~rok.. d
skar, Toron, harpm dagen atalad
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Trankärrs egendom inom Ytter- schen beredes härigenom sysselby och Romel::mda har i dagarna sättning. F. n. har firman enSöDERMANLANDS LÄN
försålts av sterbhusdelägarna ef- dast kunnat bereda arbete åt en
Museil•yrl•an vi1l Julita in~igdes
ter godsägare Ragnar Håkansson ringa del av sin ordinarie arbe- den 1 oktober av biskop Sam Statill arrendatorn. Carl Bengtsson i tarstam. Vidare ha Aktiebolaget dener. Kyrkan ingår som en del
Bossgården,. örby socken, för en förenade Granitindustrier och Ak- i det stora museikomplex, innehå.1uppgiven köpesumma av 130,000 ti.ebolaget A. K. Fernström erhål- lande ett 30-tal mm, vilket löjtkr. I köpet ingingo kreatur, grö- lit gatstensbeställningar för sta- .nant Artur Bäckström låtit uppföda och diverse inventarier. Taxe- tens räkning. Arbetet härmed tog ra vid sjön Öljaren. Som bekant
ringsvärdet å godset utgör cirka sin början den 1 oktober. 65 kommer museet jämte Julita gård
240,000 ~ronor.
man i Döderhult, 10 a 15 man i enligt en donation av löjtnant
* *
IFliseryd och 45 man i Misterhult Bäckström att tillfalla Nordiska
*
komma att beredas sysselsättning museet.·
EI, VSBORGS LÄN
vid
dessa arbeten.
* *
Kronan köper fa!let vid StenkulUPPSALA LÄN
·:·:·if
len. K. m:t. har bifallit vatten-"
Gl·avbäll fl•ån 1000-talet. FolkKRONOBERGS. LÄN
fallsstyrelsens förslag om köp för
skollärare
J. Th. Lindgren i JumHe!a lagerhuset blocktlrat. Sekronans räkning av Stenkullens
kil har till riksantikvarien anvattenfall i Säveån i Lerums soc- dan regeringen ålagt styrelsen för mält, att under arbete med värken för 119,000 kr. Härigenom lagerhuset i Tomelilla att mottaga meledning i Jumkils församlings
kompletteras de tidigare köpen av blockerad spannmål, har tvisten kyrka påträff~ts en som golvsten
vattenfall i Säveån, så att vatten- nu utvidgats så, att Svenska han- i genomgången mellan kyrkan och
kraften där kan utnyttjas på ett delsarbetareförbundet nu blocke- sakristian använd stenplatta. Ena
Ass't. State Treasurer
mera rationellt sätt både ur vat- rat hela lagerhuset. Skärpnlngen sidan av stenen hade genom porttenhushjillnings- och distributions- av blockaden och bojkotten . på- valvets tyngd brustit.
Republican Candidate
Vid uppskyndades därigenom att man nu
synpunkt.
tagning av stenen visade det sig,
for
, är i färd med att i Ystads hamn
.;(· * ·llatt denna på undersiden bar tydSTATE
TREASURER
GEVLEBORGS LÄN
Ilasta ut spannmål från lagerhuset. liga spår av ornamentik. Prof. v.
De s. k. Ockelboverken, vilka Att det är ett betydande parti
Friesen i Uppsala har undersökt
...............__......,;
som bekant ägas ·av Kopparberg framgår dock av det faktum att stenen och konstaterat, att det är
och Hofors sågverksaktiebolag, ha icke mindre än två fartyg skola eii gravhäll
ej runsten
från
under de senare &ren endast tid- lastas.
1000- eller 1100-talet, och att den
vis och i mycket ringa omfattning
Hyllning. Stationsförmannen vid
Skomakareverkstad
säkerligen stått på kyrkogården
kunnat hållas i gång på grund av Hässleholms järnvägststation F.
508!/z So. 11th St.
och saledes är en av församlinhar prima utrustning för skorepaavsättningssvårigheterna för deras Ch. Heilbron som den 1 oktober
gens äldsta gravvårdar.
rering..
Full tillfredsställelse g!J::
tillverkningar. Frågan om drfi- förflyttades till Lunds centralstaranteras och vi stå gerna vänner
* * *
tens definitiva nedläggande har tion, blev i anlednmg härav härom
och gynnare till tjänst vid behov
VÄRMLANDS LÄN
därför sedan länge varit uppe, dagen hjärtligt hyllad av stationsav nägot i skodonsväg.
.
Dödsolyclrn. Då. ett persontåg
men i förhoppning om ljusning på personalen i Hässleholm.
den 30 sept. just hade satt sig i
järnmarknaden har bolaget i det
.;; * *
rörelse från Arvika station oblängsta dragit sig. för-att ,genom
. MALMÖHUS LÄN
SVENSKA
serverade lokpersonalen en äldre
en sådan åtgärd göra sig av med
TiUve~ll:ning av träkolsbrlketter
VICEKONSULATET
kvinna komma över spåret framsitt yrkesvana folk. Utsikterna i Sydsverige. Disponenten Hjalför loket. Tåget stannade ome. I SEATTLE
ha emellertid nu synts så hopplö~ inar Klint och .sta1:ionsinspektoren
delbart, men kvinnan hade då re209
White Building
sa, 3.tt :boi3.get i dagarna be_slutat Joht1 Richter - i. Höör urihålla hos
dan blivit överkörd och dödad.
att järnverksrörelsen vid års- kommerskollegium om ett induomfattande staterna Washington
Den omkomna har befunnits vara
och ldaho hiUles öppet alla helgskiftetskall läggas ned och ·att i strilån å 50,000 . kr. De förklara,
63-å.riga änkefru · Maria Olsson
fria dagar. Arvsutredningar utsamband därmed _vid rörelsen att de ha för avsikt att i södra
föras, fullmakter och andra avfrån Arvika. Hon sörjes närmast
bundna tjä]Jstemän, förmän och Sverige anlägga och driva en fahandlingar utfärdas och legali
av en dotter.
seras. Personer, som önska er·
arbetare ·.. skola. pensioneras.
. brik för tillverkning av träkols·X·
·:+
hälla vass, böra inlämna ansö*
Ett dödsfaH i barnförlamning briketter och lånet skulle ankan. därom minst 10 dagar före
VÄSTMANLANDS LÄN
inträffäde den 30 sept.. i Gnarp. vändas för finansiering av föreavresan. Tel. Main 5640.
Västmanlands äldsta invånare
Den döda är en 16-årig flicka taget.
-~död. Västmanlands äldsta invåSvea Engström, dotter till en torc
* * *
nare, änkan Karolina Vilhelmina
NORRBOT.TENS LÄN
pare i Röde. För en tid sedan
Groth, avled den, 27 september på
Dömd för förfalskning av domjinträffade dessutr.im ett fall i
Fläckebo ålderdomshem, nära 102
kyrkbyn Bergsjö, där en liten flic" stolsutslag. Torneå tingslags häSheet Metal Work:s
är gammal.
ka insjuknade.
Enligt vad ·pro- radsrä tt har (\fömt en agent G.
Ägaren försvann efter eldsvåMUELLER FURNACES
vinsialläkaren dr C. ·Comstedt på Lampinen från ::=kogskä;rr, Carl
dan. Natten till den 28 september
förfrågan meddelat torde det här Gustafs socken, till åtta månaders
De bästa i marknaden.
nedbra.nn I~dugården vid en gård i
inte vara fråga om någon epide- straffarbete för förfalskning. L.
mi. På hästsidan pläga enstaka var vid ett föregående ting in- byn Vigelsbo i Västerlövsta soc- 'i? 613 St. Helens Ave. Main 6205
ken. Ett ti.otal nötkreatur samt 1
...
fall ofta uppträda däruppe.
stämd som svarande i ett barntre svin blevo innebräni;:ta, va.r- .........;.....~
7:·
uppfostringsmå.l.
För
några
vec·*
TACOMA TITLE 00.
kor sedan tillställt.le han käranden jämt~ gr?dan ~ek ..förlorad. Xg_a. HALLANDS LÄN
ren
till garden ar försvunnen fran
ALMIN .L. swANSON
Sillen kommer ·i massor.
Till i inålet ett av honom förfalskat trakten, varför polisundersökning
Pres. och Mgr.
Falkenberg infördes den 29 sep- domstolsutslag, enligt. vilket Lamhar
igån·g.
satts.
Kreatu.r
och
lös~
"Abstracts
of. Title" oc.h "Tltlc
tember 60,000 kg. sill och till Var- pinen skulle ha bliv.it frikänd.
öre
voro
försäkrade
för
10,000
kr.
lnsurance"
.;(·
·X·
berg var tillförseln lika stor. sm*
medan grödan var oförsäkrad.
Main 2331
Bankers Tr111st .Bldg.
SKARABORGS LÄN
priset har med anledning av den
~~·
Ett svartsjukedrama utspelades
kl'aftiga tillförseln sjunkit katastrofalt.
Partipriset noterades i den 30 september i Töreboda. En
lägst fem öre och högst femton rävskötare Frans Oskar Vigrell
öre ·pr kg. Tidigare har parti- från U ndenäs , var på. besök hos
•.
priset .hållit sig omkring 35 och en 20-årig kvinna Greta Alexandersson i hennes bostad. Plöts40 öre pr kg.
ligt
drog han upp en revolver 9ch
* *
MAIN 93
sköt
på kvinnan, som träffades i
JÄMTLANDS LÄN
Valet överklagat.
Riksdags- skuldran, därefter riktade han
mannavalet i Jämtlands län har vapnet mot sig själv och sköt ett
överklagats av M. Larsson i. Asar- skott i munnen, varvid huvudet
Döden var öna. Han anför, att såväl han som delvis boitslets.
flera andra valmän berövats röst- gonblicklig. ·Kvinnans tillstånd är
11· i de bästa ocb pälitligaste bolag.
Ni kan alltid vara viss om acku
rätten av valnämnden på grund oroväckande, men hopp om hennes
ratess och redbart bemötande av
av ätt de erhållit fattighjälp eller vederfående finnes.
~ de bolag jag representerar.
En frul•tansvärd eldsvåda har
resterat för skatt.
den 1 oktober härjat i Hönebo i
1306 COMMERCE ST.
·~I)
FRANK EKBERG
.
*
*
Tacoma, Wasb.
.~
lnsurance, Notary Public.
Kyrkefalla socken, 2 mil öster om
JöNKöPINGS LÄN
!___
939 Commerce St.
Tacoma g
Sävsjö planerar utställnirig 1934. Skövde. Fyra verkstäder, ett två-
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Homer Jones

straffarbete.
·X·
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driver rymd furir
tillbaka
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BLEIUNGE. LÄN
Eldsvåda har den 1 okt. härjat en magasinsbyggnad, tillhörande . Kolonialvaruaktiebolaget i
Sölvesborg, I magasinet funnos
bl. a. fem ton omslagspapper, ett
femtiotal säckar socker, ett hunaratal säckar mjöl. samt lager av
havregryn, risgryn och· en mängd
andra kolonialvaror' vilket allt
mer eller mindre förstördes., I
garaget stodo ·två lastbilar, vilka
totalt ramponerades. · Hur .elden
up.)!kommit .är icke utrett, men
det ser ut som om den skulle ha

~+
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BOHUSLÄN
Ma1·knad i .Stenungsund; Länsstyrelsen har bifallit· en hemställan · fril.n några personer L. Stenmarknad
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Fr~gen

den 28de olit()ber; 1932

PUGET SOUND POSTEN
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SVERIGE~NYHETER
VÄSTERBOTTI<~NS
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LÄN
Eldsvåda i Flarken. En våldsam eldsvåda härjade natten till
den 6. oktober en ladugård tillhörig L. Tjärnströms sterbhus i
Flarken, Nysätra. Sex kor, tre
genom att bjuda dem:
''-~ ~""°"""'"
hästar, några höns och övriga ~~~~mans Knäckebröd och Oarlsons An~~~,,...,,................;:;;;~:;;::;;:;;:;;;;;:~...,.....;
småkreatur samt all jordbruksredskap blev lågornas rov.
För förskingring av tjänsteme~~§§§§~~~~
Burträsk kyrkostad som ned- del m. m. har häktats t. f. fjärbrann till grunden för två år se- dingsmannen i Karlskoga F. G. T.
dan har nu beslutats återupp- Brislow, som sedan någon tid tillförd. Den komite som haft ut- baka tjänstgjort som t. f. fjärredningen om hand för nybygge, dingsman i Karlsl:alls distrikt.
har upprättat plan och kostnads* +:·
förslag, som godkänts av såväl
öSTERGöTLANDS LÄN
(Under denna rubrik införa vi bidrag och uppsatser frän vära lä·
länsstyrelsen
som
kommunala
Nytt stort spritfynd.
Natten
sare och vänner. Det stä.r envar ·fritt att använda sig av spaltmyndigheter. Grundgrävning har till den 6 oktober påträfades i
rummet i rimligt mått för diskussion om ämnen som ligga skribenterna närmast pä hjärtat..-RED.)
·
redan påbörjats.
en skog vid Bråviken mitt för SäMordbrandsförsök. För någon terholmen omkring 3,000 riter exI "Man bör ej byta om hästar när
tid sedan inköpt'" en hemmans- portsprit. Platsen var tydligen Ärade redaktör:
Under
denna
sommar
har
man
I
man går över en ström," lyder
ägare Johan Johansson i Bull- vald med tanke på att spritpartiet
haft
god
tid
att
sitta
i
parkerna
ordspråket.
Men majoriteten styr
mark, Sävars socken, jämte en an- på den nya Kvarsebovägen i näroch
resonera
med
folk
om
ett
och
och
minoriteten
måste vara undernan person ett hctnman i Gull- heten lätt skulle kunna föras viannat av olika frågor. Oftast kom given i. en demokrati. Det var ju
mark av hemmansägare Lars An- dare.
då talet in på frågan om vem Gustaf Vasa som sade, "är det oders Larsson därstädes. Denne
_
man tror är den bäste kandida- 1 väder, torka och oår, får jag bära
hade ännu icke hunnit avflytta
ten
att rösta för. En man berät- skulden; de vilja alla att yxan
från den sålda gården, som han
tade mig a;,t han skulle rö~.ta för skall g~, men ingen vill hålla
bebor jämte sin dotter och husAv pastor A. B. Nelson
, Roosevelt, emedaa denne ar den skaftet.
hållerska. Då de en kväll gått till
ende som kan leda oss ur dessa
John Larson.
vila, observerade dottern efter en
I föregående nummer av Puget ha.· rda tider, som Hoover har äTaco
d
26 kt 1932
stund ett ljussken, och det visade
t dk
't
D t bl. .
f''
ma, en
o .,
.
e
1r mgen orsig att någon stoppat in en mängd Sound Posten fastställde vi årtalet 8 a ommi ·
tjärved under husets stenfot och för hedningarnas förtrampande av b.ättring så länge Hoover är preVi
p uget Sound p. osten.
tänt ;på. Larsson lyckades släc- Gu.ds heliga· Nu är det intressant' dsident.
·
· måste rösta 'straight' T'll
1
H'.
d kt" . J.
ka elden innan den hunnit åstad- t. o. m. om man inte kan till- emokrat1sk .valsedel om det skall
1.
aåttor · ~ a.~ har .nu
komma några större skador.. Tre fredsställande för alla bevisa att bli någon förbättring. Men," sa- 1.. e~r
han, "jag har fyra söner och O'angre E'd g
lotc. f"..antåat pa att
personer hava häktats som miss- det är sant ' att se huru SJ.älva de
t å ..
,,enom
ra spa er a n gra medd t
I' .
.
tänkta för att ha anlagt elden. De månaden och dagen för Israels v dottrar. En dotter och son d 1 d
.. k'
·
··
ha samma åsikter Rom jag i poli- e an en om e po ihska parti,
äro hemmansägare J. A. Johans- b.etryck och fors mgrmg ar om- .
'
. . vars program ligger mig närmast
tiken, men de andra fyra vilJa
h ... ·t t
.. r
.
son, hans svärson J. Vesterlund talat i Bibeln.
..
.
icke alls rösta för Roosevelt; de 0~ Jal a ' n.arr;..igen Liberty paroch arbetaren N. G. Johansson.
I Haggau 2 kapitel och 19 ..
.. t f" H
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D en t ur k IS
Sextonårini; häktad. Den i sama armen Y e r n
·
parti för någonband. med dödsskottet mot 17-åri- Jerusalem den 9de december, 1917,
Jag förmodar att Hoover har dera sidan. Det kan ju så vara,
ga Ingrid Mellgren anhållne 16- vilket i den heliga kalendern bland önskat många gånger att han ha- förstås, att Ni i grund och botten
årige Arne Åmell sitter ännu an- judarne är precis den månad och de allmakt, så gjorde han nog ett är opartisk härvidlag. Och sanhållen hos polisen. Häktningsåt- dag som Haggai refererar till, den gissel av tåg och klådde upp så- nerligen på god grund, om så är.
gärden beror i främsta rummet "tjugufjärde dagen i nionde må- dana kongressmän som icke vilja Tusentals personer äro förvisso i
på, att Amell erkänt ett tiotal naden." Den nionde månaden i ju- lyssna och lyda honom. Men han samma belägenhet, på grund av
stölder. I en riskoja i skogen ett diska kalendern är "Kislcw," i den är för svag, emedan kongressmän- erfarenheter i det flydda med bägpar kilometer från Sundsvall, vi!- grekiska "Apellaios" och i den nen äro för många och starka: ge dessa partier.
Det blir allt
ken Åmell och en 14-årig kamrat romerska (amerikanska) intager Han måste nu böja sig för det mer och .mer tydligt att ett stort
till Jionom iordningställt, har hit- denna månad den sista delen av oundvikliga.
antal röstande ämna helt och håltats en mängd tjuvgods.
Även november och den första delen av
En kvinna, som satt i närheten, let ignorera partibeteckningen, och
14-åringen har anhållits. Amell december. , Den 24 Kislew motsva- hörde vad vi språkade . om. Hon rösta på individer från båda eller
vidhåller alltjämt att revolver- rar den 9 december. Det ser be- sade, att de gamla partierna ha flera partier. Detta 'är ju gott och
skottet mot Ingrid Mellgren gått tänkligt ut då man påstår att ge- levat ut sin tid. De äro så kor- väl, såvida man icke har något
av av våda och vid polisutrednin- neral Allenbys intåg i Jerusalem rupta. Våd vi nu måste göra är bätter att hänvända sig till.
gen har ingenting framkommit verkligen märker hedningarnas att kasta de gamla partien överEnligt min mening finnes dock
som strider häremot.
världsväldes slut, och Israels bord. Vi måste organisera eller ,detta något bättr'", och just .i Li·x· 'h *
återupptagande i Guds välsignelse förena oss om rott splitter nytt berty partiets program och dess
öREBRO LÄN
och förbund.
parti, ett nytt system, om det principer.
Blott och bart pänGamla Sundsbron har störtat in.
Icke endast årstalet, månaden skall bli någon förbättring. La- ninge- och bankfrågan, så som LiGamla Sundsbron invid Askersund, och dagen synas vara utsatta i de bor partiet är det enda, som är berty partiet framhåller densamvilken på grund av sättningar i heliga skrifterna utan även meto- värt att rösta för. Men min man ma, är av oändligt mycket större
västra landfästet för omkring ett den som Jerusalems befriare skul- tror att det demokratiska parti- vikt för landets välfärd, än de
år sedan avstängdes för körtrafik le anväönda sig av är antecknd.
et har de bästa kandidatern!J.. båda gamla partirns alla planoch ersatts u{ed en reservbro,
Vi läsa i Hosea 1:7, "Men över J Han har en sådan tjurskalle; jag kor. Om man sätter sig 'närmastörtade härom dagen in.
Juda hus skall jag förbarma mig, kan ej övertyga honom. O, vilken re in i pänningefrågan, så måste
och jag skall giva dem frälsning dåre jag var, när jag gifte mig man erkänna att Liberty partiets
genom Herren, deras Gud; icke med den karlen."
program härvidlag innebär räddGöR SVERIGERESAN MED
genom båge och svärd och vad till
"Ni tror väl icke, att Hoover ning för nittiofem procent av bekriget hör skall jag frälsa dem, bär skulden till ert misstag eller folkningen, som f. n. står eller räticke e"enom hästar .och rvttare." rnic:"i\n" ?" inflilrnnP fa O'
tare li2"!2'er under förtrvckarnes
Gud lovar dem här att h~n skul- ····,~Nej: ·fö;--;_-jj·d~l, ";'~n jag var häl. D-et är jµ allmänt bekant
le använda sig av är antecknad. ung och oerfaren och visste icke att landets rikedom kontrolleras
sätt.
vad jag gjorde. Innan vi gifte oss av cirka fem procent av befolkninJesaja 31: 5: "Såsom fågeln gick jag och inbillade mig, att min gen, som nu har bestämmanderätt
. .
Ibreder ut sina vingar, så skall man var en riktig god ängel. Men om huruvida menige man skall
NU b1lllgt Herren Sebaot beskärma Jerusa- jag har fått lära annat, eftersom få nog till livets uppehälle, eller
leni; han skall behärska och hjäl- jag har fått mina fiski:ir varma." rent ut svälta och frysa.
att leva
pa, han skall försona och rädda."
Det är löjligt hur kandidaterna
I ett par års tid ha nu tusenVi torde minnas då Allenby smutskasta varandra och försöka den lidit umbäranden och nöd, och
i Sverige
stod färdig att intaga Jerusalem lura röstkreaturen med sitt mun- detta i ett stort antal fall endast
hurli ,han var förvillad för några väder. Invärtes äro de glupande därför att banker .och andra fidagar.
Han telegraferade till ulvar. De "lova runt, men hålla nansinstitutioner så styrt och
Lord Balfour, tror jag visst .det tunnt." Det republikanska partiet ställt med lagstiftningen, att vem
var, om råd och fick till svar ett lovar "full dinner pail" och det som helst kan berövas rätten att
enda ord "Bed." Detta gjorde J demokratiska partiet lovar "full bestämma över sitt eget lilla förTurlista från New York: Okt. han och många ~ed honom. Un- beer pail." Och Labor partiet råd av sparkapital. Allmänt klaKUNGSHOLM .............. 13
Det lovar gas ju häröver, men ännu finnas
GRIPSHOLM .•..•....••..••. 3 Nov. det denna vapenvila kommo flyg- överträffar dem alla.
*DROTTNINGHOLM ......... 2 Dec. maskinerna över Jerusalem och överflöd på allting, bara folket många som av rädsla avhålla sig
*GRIPSHOLM ............... 8 Dec. turkarne grepos av förskräckelse är dumt nog att ge dem rege- från att sätta yxan till roten av
och flydde. De själva påstå att ringstömmarna. Då skall det sty- det onda.
*.Tulexkursion till Sverige.
det var de som kommo som "fåg- ras och ställas så, att ingen skall
Fatta mod, du vilrådige ! Gå till
lar," vilka injagade förskräckelse behöva frysa och svälta, och inga valurnan nästa 8de november, och
JULEN NALKAS!
Släkt och vänner vänta Eder hem i turkarne så att de flydde. Se- tjuvar och bedragare skola kunna avgiv din röst för att störta
till Julen. Res NU medan biljettpriserna äro så YTTERST LÅGA dan marscherade Allenby och hela existera under det partiets regim. pänningematadorerna från deras
och levnadsomkostnaderna i Sve- hans här in i den heliga staden,
En människa måste vara helt självintagna maktställning. Deras
rige MYCKET LÄGRE ÄN HÄR. som avväpnats och nu stod med och hållet snedvriden, som förli- fall kan icke förorsaka landets
Följ med en av våra storslagna mössan i ·handen. Gud utför un- tar sig på sådana löften. En stor fall. Den verkliga rikedomen JULEXKURSIONER TILL
derverk i dag såsom han gjorde del av lättrogna människor, som landets outtömliga resurser SVERIGE
tillförene. Ingen kan läsa Isra- blint tro på att ombyte av parti kunna de icke draga med sig i falmed avgång från New York av
els historia, förfluten ·efler närva- och president skall hellt och hållet lct, trots det dumma. pratet om
"Drottningholm" 2 Dec. rande, och förbliva en fritänkare. förbättra tiderna, och människor- att "guldgossarne" äro oumbärliga,
"Gripsholm" ..... 8 Dec.
I nästa numer: "En omöjlighet" nas natur. De förnimma icke att Vad bankerna och finansgrupperBESTÄLL HYTTPLATS NU!
övervunnen.
det är en allmakt som måste råd- na nu kunde och borde, men un-.
För vidare upplysningar, beställnin·
frågas. Om sådana människor Iderlåta att göra, det förmår regegar av hyttplatser, biträde vid utfäl'Glöm iclrn att både arl'angörel'- segra? Nej, de segra aldrig; de ringen göra, och om principen om
dande av· nödiga papper etc., hänvände man sig till närmaste agent för na av programmen såväl som de bli alltid besvikna. De börja helt människovärdet över guldvärdet
linjen elle'r till
uppträdamle artisterna sätta värde enkelt att tjuta som ulvar och !äg- kommer till erkännande, kan reSWEDISH Al'll.ERICAN LINE
på ert erkännande. Skriv och låt ga skulden för allt ont på en ny sultatet ej bliva annat än till
209 White Bldg., 4th & Union, Seattle
oss
få er mening om prog1"1t1nmen. syndabock, som de själva hjälpt gagn för det stora flertalet av
MARTIN CARLSON
Amatörsångare och musikanter till att skapa.
folket. Det är just denna princip
1216 South K Strnct, Tel.: Main 8320
John •Hedberg, 508% So. llth; John som önska, kunna beredas tillfälle
Det vore nog bäst för landet som förfäktas av Liberty partiet,
Solcy, :lOG Fidelity Bldg., I<'. C. Hewatt deltaga i vår radio timma.
och folket att återvälja Hoover. och det är orsaken varför detta
son, 903 Pacific avenue, T'acoma.

GÄSTERNA
BELATNA

3
parti vunnit så oerhört stor till- ~-----~
(Paidc,;Advertisement)
slutning, trots dagspressens tydli- )
(Sponsor, Scanci. H!>ur, K.V.I.)
ga försök att ignorera detsamma.
Ingen bör avhålla sig från att
understödja Liber1.y partiet därför
att man så ofta hör varningar
mot att "kasta bort sin röst." Envar röst för detta partis principer
utgör en kraftig protest mot de orättvisor som nu hota att totalt
ruinera icke blott denna nation
utan så gott som hela den civiliserade världen.
Högaktningsfullt,
G. B. Anderberg.
Gig Harbor, 20 okt.

Ordet Fritt

•:\~

l-------------..Jl
Guds Klocka

(Vi återgiva efter bästa förmåga allt av nyhetsint.resse angående alla partiernas kampanjverksamhet. Vad Liberty partiet an- l
går kanske man kan tillämpa den
gamla satsen "vad stort sker, sker
tyst." I alla , fall är det ett erkänt faktum att rådande ekonomiska förhållanden äro dess bästa
ELECT
kampanj-material och argument.
-Red. anm.)
CARL
OSTLUND
COUNTY COMMISSIONER
lst District

J F. VISELL CO.

Dependable -

-

Independent

-

Books & Stationery
Office Supplies.
Tickets to any parti of the
world over the best lines.
909Yii Pacific Ave.
'.facoma

t:;:

önskas-En svensk eller norsk
kvinna som hushållerska hos en
änkeman. Adressera: Ole Grove,
Box 436, Route 2, Pnyallup. · (3)
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Noggrann ögonundersökning

'KACtlLEIN BROS_
Tacomas ledande optiker
35 år i samma lokaler

905 Broadway

--~~

I

Värt valspråk:
"BETTER CLOTHES
FOR MEN"

I

1)

Callson ® Ahnquist
TACOMAS SVENSKA SKRÄDDARE
501-2-3 Washington Building

~

......................_,.

Sänd
PUGET SOU D

EN SKA

P04\TFN

""ERIKA

...

LINIEN

"""'

"""'

.&

0

...., ......

I 0

sasom gava
.
••
till släktingar och vann
er
i

Hemlandet

LÄGSTA BllJETTPRISER
PA MANGA AR

Puget Sound Posten
Tacoma, Wash.
PRENUMERATIONS-BLANKETT
Ifyll, klipp ut .och Insänd nedanstlonde blankett

PUGET SOUND POSTEN,
1216 South K Street,
Tacoma, Wash.
Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Posten för en tid av ett år.
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er1agges senare.
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Adress -···········--·····-·-······-·----·-··-·-···--··-·····-·-·-····-··-····
•

11

oktob~r,

Fredagen den 28dc

1932

Anthony M. Arntson
· .· . Attorney-At-Law

911 f'ldellty Bldg.
Telephone Broadway 1418

BEVISTA
I skrivande stund, om ieke .gamla märken slå
fel, antyda onekligen alla tecken ått den demokratiske kandidaten åtnjuter mera popularitet än den
republikanske. Detta utvisas tydligt av en mängd
försöksomröstningar, som igångsatts av olika publikationer, av vilka de förnämsta äro Scientific
Americans och Hearsts tidningarnas. Enligt de
senares .sista uppgifter. har Hoover 37 och Roosevelt 57 procent av 597,536 avgivna röster. Literary Digest utsände· 20 millioner röstblanketter. Nära tre millioner hava returnerats, och enligt dessa avgåvos cirka 1,653,000 röster för Roosevelt och
1,347,000 för Hoover. Olikheten i elektoralröster
är ännu större, i det den förre tillerkännes 747
och den senare 57. Valkampanjen befinner sig
emellertid ännu i det kritiska stadiet och utgången är ·i viss mån problematisk.

* *

candlnavian
utual Societys
möten!

Vad ställningen här i staten angår, finnes det
i~ke några tillförlitliga tecken varpå man kan tillnärmelsevis grunda en beräkning av utfallet. Staten är ju vanligen inrangerad i den ·republikanska
kolumnen, men förhållandena i. år göra, det minst
sagt .osäkert huruvida republikanerna kunna räkna på vanligt understöd. För det första erkännes det ganska allmänt att ett långt mindre antal
röstande. än vanligt ämna avgiva sin röst för d{:!t
ena eller andra •partiet i sin helhet. Detta med
undantag av Liberty partiets medlemmar. Dessa
välja icke den enskilde kandidaten, utan sikta
•högre-på principer. Det lider heller intet tvivel
att ett ovanligt. stort antal republikaner bidl;'Ogo
vid primärvalet Wl att nominera Romer T. Bone
på den demokratiska listan, och förmodligen ämna sådana väljare att fullända sitt uppsåt genom
att rösta för honom i november.

d~nt. ''Ja," så.de han, "det kunde ha varit ännu
T.ärre än det· är; vi·kunde ha blivit förintade·am-

Arbetsministern Doak säger, att den republikanska administrationen har lyckats förhindra . en
alltför stor löneminskning. Men detta gäller nog
i främsta rummet de högre regeringstjänstemännens lÖner.

1016-1S Wash. Bldg.
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EMIL STENBERG
Svensk Advokat
Notary Public
602-603 P. S. Bank Bldg.

I_________________

... -------------..~
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DR. S. P. JOHNSON
Tandläkare
206-7-8 Pioneer Bldg.
First Ave. & James St., Seattle

Ed Sproule's Butter Store
Smör, Ägg och Delikatessvaror.

Publix Market
Första dörren från 11th St.

Try the

Hillcrest Meat Market
1214 So. K St.-Main3490
FR.EE DELIVERY
Service Alwaya Our Motto

~

ll~-s·
.......b~11·l~t.t
k

~~nf ilull
314 Bernice Bldg.

mor ar i. igare va i e en
bättre. Vårt smör kärnas av
bästa kvalitet grädde.
CRYSTAL CREMIERY
(Crystal Palace Market)

---Tacoma, Washington

UNDERVISNING PA VIOLIN
Eleve1· mottagas, såväl nybörjare som mera, försigkomna.

.

PALAGE MARKET

'u,.~~~~~~

1002 Sonth K Stl'eet
MAin 0331
SPECIALPRIS PA IWL:
Depression Lump, per ton.... $7.50;
. 2 ton för .......... c......... $14.00
Också N. P. Lump och Utah Lump kol.
Vi ha fullt lager av Hö och Foder.
UPPLAG: So. 30th & Wilkeson.
Tel. GArland 0095

1554 BI·oadway - Vid 17th St.
Tacomas enda skandinaviska kötthandel som äges
av innehavaren.
OLE JACOBSON,

Innehavare
-

k

-

GEO. J. WEILER

SKRÄDDARE
l'nsättning av nytt foder i damers
kappor och herrars rockar
1220 So. K St.
Main 5638
Hemstitching

(Sponsor, Scandinavian Hour, KVI)
Get rid of the following ailments, in nature's own way
Acid Stomach, Constipation, Rheumatism, Neul'itis, Bladder
and Kidney trouble - by d1inldng regnlarly

B. PA ULSON
Juvelerare
1 :a klass urreparationer

"GENUINE MINERAL WELLS CRYSTALS"

·I

1016 So. 11. St., Tacoma, Wn.

(Nära llte och K)

Ask for it at your drug store and be sure you get the genuine
in the "Black and Silver Box" or from our own store
205 South llth St. (Rust Bldg.) Taco~ - Tel. Main 8526
or in Seattle

Lieutell.ant~Govemor

I

520 Pike Street

II
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Reelection
(D)

as
JlJDGE OF THE SlJPREME
COURT, POSITION . NO. 1

(D)

DIG BEN OCH BABY BEN
Repareras för 75c

(D)

A Progressive Judge of a
Progressive Court

(D)

Andra klockor och ur repareras
även till rimligt pris
Allt arbete garanteras för ett år

Rust Building
Corner 11 th and Commerce

c

t

-----------------------~
SVENSK MASSAGE OCH SJUKGYMNASTIK

STURE STRöMBERG
Utexaminerad från Göteborgs Gymnastiska Institut
N. P. Hospital
Main 0187

..........,.......,,.._............,..........,.......................,...........

Gynna våra
ANNONSÖRER!

I

SEAMON'S FLOWEB
SHOP

Telephone Ell. 0828

WARREN W. TOLMAN

(D)

K. Andersen

cm1T·EATER. N):TT

(D)

Main 718

Residenstelefon Proctor 2861-R

UTOMSTÅENDE L.VBJUDAS ATT NÄRVARA.

rn) ............,..

(D)

l

Svensk Advokat

DEN 31 OKTOBER
1mmmer Artlmr G. Prichard, f. cl. banli;tjänste~n,.
[)Ch sakkunnig på området, att deltaga i diskus5ion om pänningesystemet. Han hålle1· ett högst
intJ:essant föredrag om silverfrågan, vilket i och
för sig själv är värt att höra.
Enligt sedvana serveras publiken efter mötet
kaffe och "dopp."

Ref;pektive. kandidaters j)arti angives genom bokstäverna (R)
republika)lsk; (L) Liberty partiet; (D) demokratiska partiet
·
Governor
Gellatly (R) .----,-·-.... ---·-·····-·L. C .. Hicks (L) ,--·-------···---·· .. ··-··Martin .• (D)
United St::ites Senator
(R) .....................:Frederick R. Burch·. (L) .......................Bone (D)
Representatiyes .··in. Congress
First District
"R), ___________________ ......................vs ...................................Zioncheck
Second District
Hadley (R) ., .. ,............. :.......:..........; ..VS •• : .... : ............................Wallgren
~Third District
Johnson .• (R) ....:..........; .....c............... ,vs .......................... :"_--------..'·-Smith (D) ·.I

Falknor (R): ............ ,...,J. Loyal Adkinson (L) .....................M;vP.rs
Secretary. of State
Hinkle ·cR) ..:.... •-·····-···'··--Dr•. C. B. Sfuith•· (L):............Hutchinson
State Auditor
Ciausen (R) ..................... Harold E. Jones (L) .........................Yelle
Sfate T1'easurer
Jones (R) ....................... D. 1 Rowland Finch (L) ........................Case
Attorney General
(R) ......... :....... _____ ,__ :R,. W. Watts (L).............,.......Hamilton
. Land· Co:mlnissioner
(R) ....... ,,............ Ervin H. Palmer· (L) .. __________________ ..Martin

MAIN 6402
PUGET SOUND BANK BLDG.

NÄSTA MÅNDAG KVÄLL

KANDIDATERNA VID NOVEMBER-VALET

.E~~~~~v~~~~-~~~~

Skandinavisk advokat
Praktiserar inför alla rätter

Henry Arnold Peterson

PETERSON BROS. GRAIN & FUEL CO.

summers ·CR) .. ,....................
..........:··---··'·············---..Hill en)
.
··
Fifth District
Unopposed ...................... :,.. :.>•••••••.. ~ .•.vs .. :............ ,......... "---Sam ·B. Hill (D)
.@
•.. Sixth District
McCutcheon·
,.1om Martin· (L).................:..........Lloyd

J. M. ARNTSON

I

SOM HÅLLAS
VARJE MÅNDAG KVÄLL UNDER
OKTOBER MÅNAD

·S

Visserligen söka de republikanska ·partiledarne
att svänga piskan och fordra att deras trosfränder skola rösta RENT republikanskt. Detta gick
för sig i "den gamla goda tiden," m~n icke numera. De gamla., erfarna ledarne småle åt försöket, när de se de .unga eldiga ledarne pröva en
metod som förkastats för länge sedan-redan innan de nybakade ledarne sett dagens ljus.

i;

1216. South K Street

Vi äro beredda att giva betjäning
såväl dag som natt.

TUELL FUNERAL. HOME

2215 Sixth Ave.

I

Main 580

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I.
(D)
CD)
(D)
(D)

I
I

Now PlayingRichard ·Barthelmess in
"CA.BIN llN THE BO'.I"rON"
,--25c ANY DAY ANY TIME-

(~) I

(· )
(D)
(D)

BLUE MOUSE

FOX RIAtTO

Hur kommer det sig

I

I

BROADWAY
St~rfo MondayFredric March. and Norma Shearer
in
"SMILIN' THROUGil!"

1012 So. llth St.
Main 2480
Vi avhämta och leverera

DR. PETERS

I

Now playing: .
.
,
"THE DANGEROUS GAJUE". I
I with Joel McCrea and. Fay Wray
J

att så många sjukdomar, ·vilka synbarligen trotsat
berömda läkares konst, ge vika för de milda verk·
ningarna av ett sådant enkelt husmedel som

PHIL OSTLUND
BUPER SHOE SERVICE

y

I

I

Emedan den går direkt till roten av det onda, orenheten i
systemet. Den är beredd av rena, hälsogivande rötter och örter
och har varit i bruk i mer än hundra år.

I

2501 Washington Blvd.

Ej en apoteksmedicin. Tillhandahålles direkt från laboratoriet av

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.
(Levereras tu!Uritt i Kanada.)

CHICAGO, IU..

0

ELLOV\7 CABS
Also

AMBULJ\NCEJ, INVALID COACH.
Baggage Checked from Home

to

Destination.

SPECIAL PARTiES ANYWHERE;
For Your Convenlence
Phone

1M-'c~IN

1122

Fredagen den 28de oktober, 1932

PUGET SOUND POSTEN

..................

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

.j

...............................................

Tacoma och Washington ~~~!l!~~~r~~~ii=~

......................................................

~

~~~..-.

. Tacl{sa~.hetsskrivelse.

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

Under-

t~cknade . m~ska härmed uttrycka

5

många skolbarn, som äro i stort
behov av något tm livs vid middagstiden-en tallrik soppa eller
ett glas mjölk. "_.\lit det I gören
en av dessa mina minsta, det haven I gjort mig." Carl Swanstrom,
930 So. Ainsworth ave. kommer
att hava hand om biljettutdelnin,gen till dem som vilja hjälpa med
försäljningen.

mer att omändras så att alla
"state" rum förläggas mot utsidan, varjämte toalett och badrum
inredas för varje lägenhet. Många andra förbättringar ha planlagts, och när Kungsholm anländer till Amerika den 26 december för att börja vintersäsongens
resor, blir fartyget ännu bättre
än förr och mera lämpat för
lustturerna i de sydligare farvattnen.
Kungsholms vinter-schema inne1
•
fattar en sex dagars kryssning till
i~ermuda, med avgång från New
York den 28 december;- fyra 18·dagars kryssningar till Vestindien
och Sydamerika, från New York
den 7 och 28 januari,, 17 februari
och 10 mars. Resrutan innefattar besök i Martinique, Trinidad,
Venezuela, Curacao, Panama, Jamaica och Havana.

- Hur visste din pappa att vi
lånade hans bil i går?
- Enkelt nog. Du minns den
där tjocke herrn vi körde på?
Det var han.

TILL SALU-Piano av standard
111.tresset i Scandinavian Mutual Henr
sitt uppr1~.t1ga tack till alla vänfabrikat, nära Tacoma. Gott:S~ciety och dess mBten är i stän- hust!u ~~~w~4~~r~n Seattle, hans ner och ~arskilt. till the Graham
köp för obetald rest. Avbetaldigt tilltagande. En vaken och in- skinen fördes
:aall
och
ningsvilkor. Skriv till Tallman
utomstående hade
med stark
av make
forlust:n
Piano. Store, Salen;i,, Ore.
till
i måndags fiksignal-märket_ på hörnet av Bay vackra blomstergärder. n tack for
kvall, ~~ .amnet for diskussion var och, 2.4th st. Vid den våldsamma
Mrs. Eva Miller
SKANDINAVISK RESTAURANT
et.t :.1llfal!igt 'medium of exchange.' k?lhswnen
gasolinbe·Sonen Geor e ·
"MARY'S LUNCH"
Saval fran komiten som från an- hallaren och mom ett ögonblick
·x· +:· .,..
g .
Mrs. Olof Olson, Prop,
dra intresserade framkommo fle- stadd auton i ljusan lågor. Ingen
Utmärkelse för Tacornabo. T'll
Special Mercbants Lunch 25c
ra intressanta upplysningar i äme tre åkande
utan den viktiga posten som vice
1103 Tacoma Ave., Tacorna, Wash.
net. Intet avgörande beslut fat- d:
eller mmdre förbränoch manager för den nyup;.,..,..............................................,......
tades, utan kommer frågan att brandkår:s uttogos ur ~raket vid rattade Home Loan bankbyrån i
ännu ~rundl~gare behandlas å nä- platsen.
ankomst till olycks- rortl~l}d, ~~r J. ~· S. Lyle, presi- .
sta mote, mandagen den 31 okto.y,
·» ·»
en.t i.
& Loan. As-1
ber. Som sakkunnig har inb ·ur . "'
.
sociat10n,o bhvit .. utnamnd. Portdits Mr. Arthur G Pri
J
. 'dun,, fotb.ollldubben, den ny- l~nd. hyran utgor högkvarter för
banktj" t
.
~hard, f. d. bildade skandmaviska fotbollklub- distriktet omfattande Washington
.
.
eman, vars mtressanta ben spelar en match med 8
Oregon
Idaho
w omin
'
1013 So. llth St.
anilverfn\gan hu vid I G'°'I<' klubban näafa "'nda
Al,,ka:
'
y
g oah
'
.......
Frenologen: -- Den här uppfo1 egaende tillfallen åhörts med McKmley fältet.
Det lo g ptt
sp" t . t
bl' .
var a
·* "' *
höjningen tvärs över hjässan tyan· 111 resse varhälst han framiva en spännande kamp
l
·
THE VALHALLA
. der på· en vetgirighet som gränsar
fört densamma. Föreningens medmedlemmar har
. med Gustaf Adolf
Fountain Ice Cream and Lunch,
I till' nyfikenhet.
lemmar uppmanas infinna sig i~1bJ~?a landsmännen att komma k rk sfesten -~ svenslrn lutherska
Soft Drinks, Beer on Draught,
Candies, Tobacco, Cigars, etc.
Offret: - Det stämmer precis.
mangrant, och utomstående in- / tillstades och hurra för sina gosfore densamma komGladt bemötande och vänlig in:
tresserade landsmän inbjudas att
Den nybildade klubben för, i domsf"
. nade 1.utherska ungJag fick den när jag stack in
bjudan till vära landsmän.
huvudet i hisschaktet för att se
deltaga i mötet. Inträdet är fritt
.. och under- va en
giAnderson & Hegglund
och till och. me d f"orf ns
. k mngar
.
. . och guld
marne
. m.
om hissen var på uppväg. Den
på gods
och aro
d t fattiga
k
oc h a t t d ärefter som en. grupp
var pr. nerväg.
serveras fritt.
Mötesplatsen är. dryga pänningar till u:rust~~~ar medverka i programmet.
En av Liberty partiets kandiNormanna Hall, 15de och So. K,
·x· ·x· ·"'
g.
-;; ·x· *
dater är en välkänd skandinavisk
·:t
och tiden kl. 8 nästa måndag kväll.
Stämning för skadestånd
U~1der Mr. Arthur G. Nickelsens T.acoi_ria affärsman, Mr. Hans La- _ Varför stanna alla männi$15,258 har uttagits av fastf~ Jednmg ?eltog ~ Street Booster v1k, mnehavare av Washington k
.. ?
·
"k
s or 11ar.
3908 No. 34th St. · PRoc. 9321
;;..
.
·
Community ·:~· Chest
b. est rel
Charles J. Johns;n klu:ben i en
tU!ställning Cl eaners & ·Dyers. H ans so er j
*
val
som
representant
till
legisla.
Vet
,di;
mte
..
a~t?
prmsen
av
beslöt på sitt möte i fred: s ~n ~ot BenJamm Echo, Seattle af- me . ~anke!t .som. halls i St. Leos
IWales ska aka for bi .
REALISTIC
faststäila $155 00 som målgt f'~t farsman. Johnson var det första ~:;1;itetsvan111g 1 torsdag::; kväll. turen från 27 de distriktet.
- 0, men Fredrik, jag som har Permanent Wave· 'I> •
Mr. Lavik är känd som en duchest insamlinden .i år. Möt:t
offret
jaktolycka vid säsonmtressan:.
utfördes.
gande ·man, men i likhet med an- min gamla hatt på mig!
besökt av något över
hundra ?ens bor3an.: Und~r en jakttur
l\iarcel .............. 50c
av detta partis kandidater, är
.,. .;, -;:bland stadens ledande affärsmän.. 1 skogen na~a Ortmg, träffades
T~~ eld~va~or i. fabriksdistrfätet dra
Carl E. Lindquist, ordförande i ha~ av. ett.. vadas~rnt~ och ett av anstallde l tisdags natt och ons- han ganska tillbakadragsam, och
Fadern blir mycket förvånad
i stället för att framhålla sig
komiten, rapporterade att förbere· ha,,,l~n m_trangde l hogra ögat. I da~s morse skada .. uppskattad till
kyssa
själv
pekar
han
f.. tolt på partiets när han ser pianoläraren
. delse vidtagits för att starta in- hospitalet blev h~glet uttaget, men $4v,O?_?· J?.en ena odelade MilwauPLUMBING and
hans dotter.
program
och
dess
slagord-"The
SHEET METAL WORK
samlingsverksamheten den
no- J. kommer att bliva blind på ögat. kee . Jarnvagens varumagasin vid
- Hör nu, min herre, är detta
9
vember. Den bestämda summan
Nu ankl~ga: han Echo för att East 26th och A streets. Det issue is money-bread, not boer."
Call Harrison Plmg Co.
vad
jag betaler er för?
är ungefär $34,000 mindre än för- h~n avskJubt sk~ttet och fordrar var _en gai:1mal träbyggnad, och
No. 27th & Proc.
PRoc. 0514
OMFATTANDE
RENOVI!:RING
--Nej,
detta
gör
jag
gratis.
ra årets, men komiterad l .
namnda summa ' skadestånd.
det torra virket gav näring ät eli<.,.
.-.-.
den s
"
t'
·
..
e 1oppas
A
SVENS:OIA
AMERrn:ALINatt genom sparsamhets metoder
.
··
. • om pa en imi_xies tid forJENS M.S. "IKUNGSHOLM"
kunna uppväga minskningen, så . I,~thei:an ~elfärc Society har van~l.ad~. bygg1~_aden till en rykanatt välgörenhetsbidragen bli lika flytt,it )sitt ho?kva:tcr från Com- de as~l~og. Forlust~~ var icke
s,tora som förut. lnbringandet av m~rc.e strect till 0-:'.7 Tacoma ave. sy~ner~~gt stor, enar magasinet
.
~155,00 är liktydigt med en ut- / Misswnen ~ch lasrummet äro var nast~n .~omt. Den andra Vid ankomsten till Göteborg den
taxering av $1.25 per capita bland fortfarande mrymda i 1309 Com- branden
Cavanaugh såg- 22 oktober fördes Svens! a A
.
staden' befolkning. Detta äe en me>·e<, ateeet. Alll 'om lfr » = t vmkot
.
Ska- ka LinjaM moto<'k< '
låg siffra i jämförelse med en del
.. utdelmn!S bland behövande bör dan a?slas
cirka
Det Iholm direkt till ..
pp
(SHORT TIME}
av öateeM atfuloe.
Bland de å mlamna' tdl huvudkontoeot vid b-e>" att bada
blivit nndafo'
Go,taveelrnn foe att
mötet närvarande ma" rltt es F< re d Tacoma ave. .. .
anlagda,
och
en
krmgstrykare
vid
.
d
ba
omfattanc,e
renovermg
av
nam G
s .
,mre ningen för p
Ramsey från Cleveland o
df"
*
n · eo.
qmres arresterades I" .. .
assagerarnes be-1
, " or
R · ·
som misstänkt
kvamhghet
·
0
rande i Chest komiten därstädes. .
anncr National Park Co., som .
'"· · .... ...
"
·
..
Han omtalade att Clevelands 500 - mnehar koncessionsrätt i Mt. Ta.. .. .. ·"
' Sa gott som hela B-dacket kom000 innevånare insamla en
coma
och läger.. - 21-årige Ed.1
2 SUITS
CD
fond på $4,250,000, liktydigt med
holl i tisdags årsmöte i Jungqmst, soi:
Mr. och Mrs.
Pai
.
~
per capita.
Wmthrop hotell. Det rapporterai Mount Vernon I
(
d Advertisement)
CD
p..
·"' ·"" ....
des att antalet b~~ö~ande och gä- anda~~ 1 sondag:s sitt ~iv _genom I
1
SUIT
AND
HAT
.. ..
ster under den förflutna samma- att tomma en flaska JOdtmktur. I
§
Dubbelt nödh~ii~psanslag har ren ;ar~t bl~tt hälften så stort Han ~~de ?tt .par dagar förut räi\!P..
denna_ v.ecka bev1!Jats av county som i fJol, vilket förhållande till- k.at kora i diket och ramponera
I OVERCOAT AND HAT
Det första utbe- skrevs dels ogynnsam väderlek sm faders automobil, och hans
TAKE '.ll'HIS BALLOT
'"d
'"S
?rd:ades i måndags och det andra och dels depressionen. Mötet för- bekanta anse att det var i gräTo theN Polls on Election Day,
~
' b&lags. B•da belöpte ,;g till klacada att bolageW finanaiella md"n anm han begieJ< den fö,._
ovombu 8, 1'32
lJl
1 OVERCOAT AND SUIT
(1)
p..
S~?,OO
v3:rdera, och totala nöd- framgång är beroende på fullbor- tvivlade handlingen.
NOTE.
hJalpabevdlningan aedan åeeta
dandat av I=davägon mallan Sun-W. J. Ollani, 67 åe, beeövada
· T? vote foe
Jan uppgår nu till $276,350. Un- rise park och Paradis dalen, för sig livet i måndags med ett reand Curtis, you must be
der
månad har county nn- vars
ett regeringsanhjärtat.
Han
sure to . vote for all eight
derstod.
5,693 behövan- slag pa $600,000 är tillgängligt. hade.. lange
av skral hel'sa. o.
presidental electors.
REASONABLE PRICES
de fam1!Jer med ungefär $11 till Konstruktionen av vägen,. som i var aldste diakon i Episkopalkyr- f
REPUBLICAN TICKET
apply to all other Cleaning and Pre.ssing
vardera:.. Under sistlidne januari en halvcirkel skall omsluta par- kan och hade ett stort antal vän- I
gav~. hJ.alp åt 1,107 familjer, så ken, ansågs kunna bliva färdig i ner.
att oknmgen i de nödställdas an- sin helhet om ett par år.
.,.. * *
I
tal har varit remarkabelt stor
-:{· x- *
Mord eller självmord? överste I Presideutal Electors
RENO ODLIN
under årets lopp.
Dödsfall. Svenska lutherska för- I William Inglis, föreståndare för
ALEX POLSON
-r.·
-i:·
·:+
samlingen led en kännbar förlust, den lokala veteranbyrån i Seattle ·
Main 0603
1104 6th Avenue
Import av svensk malm upphör. då två av dess aktade medlemmar och framstående politiker, fanns i
MRS. IONE C. EARP
MJ o torskeppet Canada, tillhörande llädankallades i söndags, nämligen söndakg's förmiddag död med gePETER HENNIG
o mson linien, var förra veckan John Schelin och Mrs. IIanna c. noms Juten panna i
sitt rum
E.
L. FRENCH
1
på besök i Tacoma hamnen för att Freelin.
och i sängen låg hans föregivna
(Sponsor, Scaudinavian Hour, K-V-I)
CHAS.
E. MYERS
vid smältverket lossa 2,000 ton
~ Schelin var 73 år gammal och hustru, Miss Mary Noah med ett
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Första Svenslm Baptistkyrkan.
A. B. Nelson, pastor. Extra evangeliska möten hållas under dessa
dagar och fortsätta hela nästa
vecka. Svenska språket användes
på söndagsförmiddags och torsdagskvälls mötena. Mötena börja
varje kväll kl. 7 :45. God sång
och musik. Alla välkomna. Evangelist Carl Antonson talar varje
kväll.
.;.;.
·:+
Ett tack till county commissioner-nämden, särskilt dess ordförande Carl Ostlund för berömvärt ordnande av nKsta års budget uttalades å Pierce County
Taxation byrås möte i måndags.
Oaktat största sparsamhet och en
reduktion av löpande utgifter, kan
.. budgeten
~·'.·

y~terlig

~rund ~v

do~k

p~

ett.. valfardsanslag pa
$300,00 icke mmskas.

·~·

x-

".

Tre omkomna i auto brand. En
av de gräsligaste bland Tacoma
bilolyckor inträffade i söndags 1·
natt ·v.id 11-tiden, då en auto fat-.
tade eld och tre åkande brändes
till döds.
De omkomna voro

a~läggning

volver~!wtt ~e?om
l~d1t

efterleves av hustrun Mamie, sönerna Julius och Kenneth samt
döttrarne Miss Hilda Schelin och
Miss Esther Show. Begravningen
förrättades i tisdags från Mellinger Mortuary.
- Mrs. Hanna Charlotta Freeli?, 50 år, avled i familjehemmet
vid South M stree.t. Hon efterleves av sin make John A. Freelin,
sönern3:
och Sanford, dottern Ahce i Tacoma samt m.odern
två bröder och sex systrar basat~
ta i Moscow, Idaho. Mrs. Freelin hade varit bosatt i 'fäcoma i
25 år.. ~egravnin. gsakten förrättades i tisdags av pastor E. G.
Svenson från Lynns kapell.
- Julius Olson, 72 år, avled i
måndags i sitt hem vid East 26th
street. Han hade varit bosatt 21
år i Tacoma och efterleves av
hustrun Amanda, två söner, tre
döttrar och fem barnbarn. Begravningen förrättades i onsdags
från Pentecostal missionshuset.
- Peter Nilson, farmare i Graham distriktet, avled i söndags å
hospitalet härstädes. Han var
53 år gammal och efterleves av
hustrun Eva och sonen George i
~raham samt . tre systrar i Sverige. Begravnmgen förrättades i
onsdags från Lynns kapell.

2 for I pedal

.~vl?ssat

1··B.JORKMAN & SON
!016 So. I{ St.
'B'way 2114
Hava alltid
o 1
t.
rikt u ..
~al
a,,.er e t
1
1 1
1
im
v ~t av ~ emska och
porter a~e dellk~.tessvaror
A,,,enter for
Kurilrn och Ole Oid

påg.~r ~.~m~u.

iI
11

i

a~t

·*

* "'

8
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I

skottsår i huvudet. Miss Noah,
som var anställd som sekreterare
i byrån, förklarade att Inglis i
ett anfall av missmod först avlossade ett skott mo thenne och sedan dödade sig själv. Polisen drager hennes uppgift i tvivelsmål
och misstänker a.tt det var ho.n \I
som
de bada skotten. Un- ,
dersokmng av det verkliga förhållandet
.,,
-xStångad till döds blev Gust Moberg, en farmare bosatt ungefär
20 mil från Spokane, då han i
tisdags s~ul~~ driva ei: tjur ut
ur boskspmhagnaden. TJuren vän- ,
de sig plötsligt om, slog M. till
marken och genomborrade hans 1
bröst. Hans hunds ivriga skällan- I
de drog en av drängarne till platsen, men han kom för sent för
att rädda den 60-årige mannen:
"' -:{- ·X·
Jetland & Palagrnti, 912 Pacific
avenue, ha ett rikhaltigt urval av;
allt som, hör till en herrgarderob. I
Hos Jetland kan ni nu få köpa 1
en 7 :50 "John B. Stetson" hatt
för $5.00. Kom in och se dem.
-(Adv.)

L~ster

l

ens

VOJE REPUBUCAN

Hoov~

(X)

malm från Sverige. Kapten Lindskog omtalade att detta var den
sista malmlasten, som hitkommer
från Sverige under nu gällande
kontrakt. Den svenska malmen är
erkänt bättre än någon annan,
men på grund dels av kostnaden
fö!' transporten över det långa avoch dels och i synnerhet
darfor att elektrolytverket vid
nu är
koi:imer
1mporten att upphora. Se vidare
artikeln härom på l:a sidan.

I

,

CASH AND CARRY

pl~tser,

bö~

ALTA SLATTER

Washingl:on Cleaners & Dyers

WM. L. McCORMICK
BRUCE E. McGREGOR
United States Senator
WESLEY L. JONES
Representative in Congress
JOHN T. McCUTCHEON
Governor
JOHN A. GELLATLY
Lieuteuant Governor
JUDSON F. FALKNOR

Quality Upholstery and Shade Co.

CUSTOM MADE FURNITURE
Edwin Johnson
Gus Geiger
Visit our store before you buy upholstered furniture, it is all
made in our own factory by us personally, and we sell direct
to the customer eliminating the middlemen. W e guarantee what
we make and know that we can satisfy you both as to workmanship, materials and prices.
We also repair all kinds of furniture. - We make window
shades to order. Give us a ring and we will be glad to call,
and you make your seleetions from our many samples.
3727 South G Street
Phone Garland 2412

Sec1·etary of State
1
J GRANT HINK

·

LE

State Treasurer
HOMER JONES
State Auditor
C. W. CLAUSEN
Attorney General
JOHN H. DUNBAR
Superintendent of Public
Instruction
NOAH D. SHOWALTER
Commissioner of Public
Lands
CLARK V. SAVIDGE

i ~

En musikalisk afton kommer
g_ivas i Jason Lee skolans aud1tonum fr.edagen den 4 novem-11 :;tate Insurance Commissioner

1

O'

11

ber kl. 7:30. Kapten Fred Anderson, som ordnar med densamma, meddelar att ink~.mstern~ från
konserten skolla anvandas for att
skaffa lunch åt skolbarn. P.-T.
A. inom ?istriktet saniverkar även
och en i~tres~ant. a~ton utiovas.
Som vanhgt fmna v1 kapten Anderson nöden,
i tetenoch
närnöd
detråder
gäller
att
lindra
bland

H. O. FISHBACK
A well balanc;ed ticket, present·
ing able, expeden.ced, courageous, trustworthy men and women pledged to give you competent service at reduced cost.

IVOTE

REPUBLIGAN
picture is at the Broadway Theatre-Nov. lst to 5th inclusive.

l°l,.
GENUINE MINERAL WELL'S CRYSTALS, 205 $outh llth St.•
Tacoma. - 520 Pike Street, Seattle.
CARL OSTLUND, County dommissioner lst District, Candidate for
G.
ANDERSEN
FUEL & TRANSFER CO., Fuel Dealers, 1549 Dock
re-electfon.
Street. Telephone Main 0873.
·
HANS JOHNSON'S FEDERATED STORE, Ladies' & Men's Furnishings, 1114-16 So. K St., Tacoma, Wash.
BUCKLEY-KING 'COMPANY, Funeral Directors, Tacoma Ave. and
Street, Tacoma, Wash.
So. lst St., Tacoma, Wash.
BINYON OPTICAL COMPANY. 920 Broadway, Tacoma, Wash.
STOCKHOLM: SHOE SHOP, L. Broms, Proprietor, 1311 Commerce St.
CARLSON MATTRESS & UPHOLSTERY CO., 821 Center Street,
l'acoma, Washington.
Tacoma, Washington.
ROMER JONES, Republican Candidate for State Treasurer.

for Congress.

- Gå in i ert hus, min goda
Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I.
fru och be grannarna, att de
hjälper er att flytta in möblema
igen. Och led sedan in djuren i.
stallet och ställ in vagnarna och
1311 Commerce Street
plogen i lindet. Allt skall bli
vid det gamla med den skillnaden
att ni riu är befriad från era
L. BROMS, innehavare
skulder. Var inte ledsen längre.
Jag .är glad att ha kunnat hjälpa · Är nu i full gång och utför allt slags skoreparationsarbete.
er. Ni är inte skyldig någon nåBästa material och förstklassigt arbete.
got längre. Farväl!
Jag skyndade mig iväg< Jag
sprang. Ingen kom efter mig, be
Lägsta priser.
Allt arbete garanteras.
stodo där alla som om de upplevat
ett· under. Måhända trodde kvin- ..,,.,...... ...,.................................,,...,..,...,...,...,..,...,...,...................................................................
nan själv inte på mina qrd. Några
minuter~ senare hade jag slagit in
Spollsor, Soandinavlan IIour, K.V.I.
på en skogsstig. Jag tyckte ji:ig
flög fram över marken, så lätt
och lycklig kände jag mig.
Följande morgon reste jag vidare men endast till Freiburg, i
stället för Interlaken till Schwarzwald. I veckor skulle jag vandra!
Det kostade ingenting! Jag skulle
roa mig bättre än om jag kuskat
.FUNERAL DIREC·TORS
omkring som herreman med de
myckna ..pengarna på fickan.
Vid frukosten satt jag vid fönst102 So. Tacorna Ave.
Broadway 2166
ret och såg ut på gatan. Där
härskade en märklig oro. Folk Hade fram och äter, blevo stående
och samtalade med varandra i
Sponsor "Scandinavian Hour" KVI
grupper. Jag kastade en blick på
den gamle kyparen och såg, au
han inte hellre önskade än att få
PRIMA KVALITET VED OCH KOL
- Ni är sorgklädd. Vem .är 1 meddela mig nyheten.
det, som dött? Er man?
- ·Mord, viskade han. Mor<l !
"Veneer Blocks," "Log Ends," Bark, "Mill Wood," "Forest Wood"
- Nej, min man har gett sis Det er en, som har slagits ihjäl
"Slabs," ·Sågspån och "Hogged Fuel"
av. Han mäktar inte åse bedrö- i en by två timmar härifrån. Mörvelsen. Och så är han för vildsim daren är en bonde, som ålltid vaSPECIALITET: GROVA "PLANER ENDS"
av sig. Han vore färdig att kasta rit känd för att vara en hetlevrad
sig över den, som bjuder på auk- och oförvägen sälle. Han lär ha
CALL
tionen. Nej, det är våra barn jar, setat inne för någonting liknande
sörjer. Dom led av barnförlam- i sin ungdom. Den här gången
Pllone Main 0873
1549 Dock Streei;
ning, stackarna. Det gick ett år, var det svartsjuka . . . Han var
så skickade vi dem till Heidelberg, gift, hade skulder och i går skulle
PROOTOR 0171
men ill.geil professor kunde göra hans ägodelar auktioneras bort.
dem friska igen. Nu är dom bor- · Själv .rusade han iväg för att
Sponsor, Scandinavian Hour, n:.V.I.
ta. Så brann stallet ned för csro slippazfuvervara eländet. Men kan
Let Me Call and TeSt Your Tubes Free of Charge
och ehE'. kon omkom. Ingenting var ni tällka er. Just som man skall
försäkrat. - Sjukdomen kost.ade, till att börja kommer där en karl
skatter har vi inte kunnat be fram och betalar hela kalaset och
~tala på ett år och överallt var vi skänker bondhustrun alltihop! På
.
..
~ skyldiga. Och nu skall alltihop eftermiddagen kommer mannen
Sponsor, Scandll1av1an Hour, K.y.1.
klaras upp. Myndigheterna ha hem och får höra historien. Då
satt i gång med auktionen ... Ja skriker han genast: "Jaså, din äl·A·t····.
så är det . . • . Där. • .
skare har. ordnat det här åt dig!
. •
· ·
· .· ·
·
.·
l Auktionsförrättaren hade börjat. Du skall inte inbilla mig att nåWaterman, Wash. ~ i Först skulle åkern gå.
gon gjort det här för intet. Anej,
I detta ögonblick genomilades sånt kan man bara 'göra för kärjag av en underbar lyckokänsla. lek!" Och då grannarna kommPr
Här fanns ett tillfälle att göra inrusande vid hustruns förtvivlade Vår firma är den enda i staden som har egen modern kardningsma•
Innehavare.
skin och som bedriver minuthandel inom facket.
verkligt gott. Jag hade 1,500 mark skrik, ligger hon där på golvet.
på mig, som ursprungligen ·voro Hon rör sig inte, ger inte ett ljud Nya madrasser till en gross pris. Madrasser omgjorda för. $2.50
Specialiserar iWhite Leghorn kycklingar av L. C. Beall ras med
avsedda att bereda mig fem vec, ifrån sig längre. Det odjuret har
Allt arbete garanteras.
· rekord på tupp-sidan av .från 290 till 314 ägg om ä.ret.
kors njutning i överflod.
Jag slagit ihjäl henll€ ined en yxa. SePriskurant på begäran.
CARLSON MATTRESS & UPHOLSTERING CO.
överlade inte. Någonting drev mig nare på natten fick man tag p!i
Telefon Main 5523
att handla som jag gjorde. Del· honom och nu sitter han gudske- 821 Center Street
var ·inte det, att jag ville göra ett lov där han hör hemma - i fän! "...........................................,..,...........................................................................................................
gott verk, nej, jag ville tillfred~ gelset."
ställa mig själv, mitt samvete.
Jag bröt genast upp och skyn·sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I.
Jag rusade iväg fram till auk- dade till domaren, där jag redotionsförättaren. Skuiderna utgjor- gjorde för min historia. Jag fick
PHARMACY
8KANDINAVISKT APOTEK
.de 1,100 mark. Jag bad mannen lov att tala vid mannen i hans
följ~. mig in i huset.
cell, men då man släppte in m!g
Tio minuter senare återvli;P:dl' där, var även det för sent. Han
jag ·till kvinnan. Hon stod ä~r. hade redan hängt sig .. . .. Sedan
Recepter är vår specialitet
droligt lyssnande. Hon vågade sig dess har jag lärt mig inse, att
inte fram till människorna, hennes man måste vara försiktig även när
IMPORTÖRER AV NORSK LEVERTRAN
"läppar darrade, och först nu såg det gäller välgärningar. Jag liAgenter för
jag, hur ung och vacker hon var. der .ännu i dag av den gärning,
Salubrin,
Hasselrots
Jernvin och Flussplåster.
Det fanns ingenting av bondkvinna som kunde varit mitt livs bästa.
hos
henne.
Hon
verkade
finlemTacoma, Wash.
1026 Tacoma Ave. So.
Telefon Main 7314
Gynna våra
'
mad. oc..h. s.p. ä.d.•. h. året var guld•
:...,,........,,..;........,.....,...,.....;......,,..;......;......,,...,...........,,.......,.......,,.....,....,.....,....,......,""'".......,.."""'....,........,..,~· 1brunt och ögonen blågrå.
,ANNONSÖRER!
'
världens nöd och elände tycktes två åkor, två vagnar, en plog och
ha trängt hit. I varje fall inte i jag hörde, att man även ämnade
.så måtto, att man vid en flyktig bortauktionera åkerlappen, som
granskning av staden kunde mär- låg på ,ån<lra sidan vägen. Tvi\.
ka något härav. Den verkade dussin bönder voro församlade
lika lugn och gemytlig, jungfrulig framför huset. Deras fruar underoch oberörd som alltid. Det var: sökte .. soffan, byrån, barnsängarförst då jag satt vid kvällsvarden na. Solen kastade sina strålår över
och bläddrade i ortstidningen, som scenen som om den varit något
jag mräkte, att man även höll glättigt1 något tilldragande. DD.
auktioner i denna stad, både. fri- lade jag märkte till en. ung kvinvilliga och exeutiva. Tydligen höll na i svart klänning som stod bakman. även på att ryckas med av om en brädhög vid husets korteländet här och tvangs att in· sida. Hon lyfte blicken. De:n
skränka sig eller rent av uppge mötte min. Aldrig har jag skådet gamla, det som varit. Vad dat ett par så sorgsna människomig angår hade ·jag beslutat att ögon. Men Bnart nog ändrades
draga mig undan. de bedrövliga blicken och uttryckte till likgiltigtiderna under de närmaste 5 vec- het förvandlad, stum förtvivlan.
korna, mell. nu tycktes det mig,
Jag gick fram till henne.
som om de även skulle förfölja
Är detta ert hus, frågade
mig på denn11- färd, vem vet, må- jag henne. Era saker?
hända ända in i _grannlan~et? ..
Hon svarade inte genast utan
Jag kvarblev 1 .staden aven na- såg ned på marken. Så såg hon
sta. dag. Våre~. i en sadan stad åter upp, liksom prövande och
n:iell~n bergen ar nagot av det så märkte hon tydligen att jag
lJuvhgaste man kan få vara med inte frågat av simpel nyfikenhet
om. Frampå förmiddagen prome- utan därför att jag kände mi<>'
nerade jag de gamla kända Anna- gripen.
"
vägarna mo_t stade:is . utkan~er.
_ Ja, svarade hon. Och jag wt
Snart hade Jag hunmt till den lilla inte, vad det skall bli av oss. v;
Anna~.yn på a.~dra sidan. berget. har ingen häst, inga kor, inget~
Utanför det första hus Jag .såg åker ·längre och huset där är
där, .stod en hop människor. Auk.. tömt på s:itt innehåll.
tion! Framför det präktiga huset
Jag satte mig bredvid henne p~
sto~o möbler. och... ~llskoöns in~~n-1 en primitiv <bänk, som stod i närtaner uppradade, hkasa en ·hast, heten.
·
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Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I.

TILL SKANDINAVIEN

S.S. "STAVANGERFJORD från New York den 7de december
M.S. "GRIPSHOLM"... ,............från New York den 8de december
S.S. FREDERIK VIII ............från New York den 9de december
Låga biljettpriser: 3dje. klass från $151.00 till $153.50f ·U. S.
skatt i~beräknad.
För beställning av hyttplatser, biträde vid
utfärdande av nödvändiga papper m. m. hänvänd Eder till

MARTIN CARLSON

SIGRID RllSE
316 So. K Street

Telephone Main 5542

PIM.J"OUNDERViSNiL~G

Fredagen den 28de oktober, 1932

.PUGET SOUND POSTEN
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~'11. gäv~s s~ke_r d~~ja.

Jag läser den . - ~å kan det visserligen synas hålle~ .ändå mitt beslut och det endast såg' ut som ett fullvuxet
.dma ..'.ogon.
vid första påseendet, invände flic- av folJande skäl: Det gives in- barn. Betraktade man henne lik-.
~
i::.ad1' ~~oken · kan .. se. än~a ka~; m.en s~ken har också sina gen fl~ck på jorden, som jag äl- väl något närmare, så syntes det
!,
_
,.
till hJarteroten, ty fastan Jag ic- betankhga sidor, som vi även må- skar sa mycket som detta lilla hus tydligen på de rundade f
.Q;.
7C •
k
·
··
ormerna
2Jl
e J~~t ~ar .. någo~ ~~rg, sa var ste t. aga i betr~ktande. Nog kun- i:ied sin trädgå.rdstäppa. .~är ~ar och de utpräglade dragen, att hon
~.ag f.or tillfallet hkval en.. ~mula ~e det va~a rohgt att komma med Jag gamla bekanta och. fortrohga upplevat sin myndighetsålder. Man
... angshg, oc~~ o~saken var ..folJandC:. i stora varld~:U·. att se och njuta barndo~1sväni:er i_ varje föremål, s~g detta !J:larast framlysa i det
~~~.:'{; Jag satt namhgen och tankte pa av allt det harhga, som den slu- som moter mm blick; här har jag tankande allvar som städs b ...
-------------"'~.~
·
·
··
··
' anlete, där
e esJa......e.....• f"orr oc.h n~, hådå d~t p l··t
o s 1.ig~n t er mom
sitt
skote,
att flykta sv~rmat
omkring i lycksaliga ~~de hennes bleka
man
ger om ursäkt för det jag besvä~ ra.~n mig 1
gen uru olyckbg från nöje till nöje som en fjäril dr~mmar och njutit av allt det aven kunde läsa, att hon genomFörsta avdelningen
rar !
froken måste v~ra. ~n tan~e, som flyger från den ena rosen till den s~ona, som naturen har att er- gått många av denna världens beI.
- Behövs inte, nådi' fröken! of_ta komi:ier for mig, då Jag på- andra, att städse vara omgiven bJuda; här har jag levat lyck- svärligheter, vilket också var förUnder en res.a gen. om vårt kära Betty har riktig. t uträttat ärendet, mmner mig f~rna dag~~·
Vår av eleganta och snillrika. personer. lig vi.? en älskad moders sida, ~ållandet, s~som läsaren i det fölfädernesland, sä~deles inom de rnen nådi' frökens önskan är för Herre har varit bra strang mot Allt detta kunde, som Jag säger, som larde mig att bedja och ar- Jande skall ~finna.
mest befolkade provinserna, blir mig detsamma som befallning.
nådi' fröken, i mitt tycke.
vara roligt, men det kunde även beta; här lade hon nyligen sina
Hennes föräldrar voro öv t
man rätt ofta varse någon större
- .Jag vet det av gammalt, bä-"Sådana tank~r s~all du sl.å bliva ledsamt, ty jag tror mig ic- lj~va ögon tillsamman och gick Linderos och hans fru, födde~t;;~
by, som till det yttre har mycken sta Granqvist, men så får det icke ur hagen, ~~ de ho.vas ic~e en kn- ke vara skapad för ett sådant liv fridfullt hem till sin faders strå- stjerna. överste Linderos var
likhet med vissa av våra små- vara. Du får ej försumma dina s~en. Jag ar lyckligare an du kan och jag känner icke heller någon !ande boning i ljusets rymder; län~e ansedd för en av ortens r· _
städer.
övriga åligganden för min skull. form°.da. Gud ~_r a!d.rig sträng; l~ngtan därefter.·
Jag har min här ~ar jag således smakat allt kaste mal?nater.
Han var ic~e
Många av dessa byar äro också Det skulle smärta mig på det hög- h~n. ar endast _ratt~is och barm- lilla stolthet, skall Granqvist ve- vad hvet har av högsta. fröjd och allenast ägare av den stora heri själva verket mindre köpingar, sta.
harti~. Hade .. Jag ick: fått s~a- t~.. l!"'lytt~r jag i min brors hus, ~ögsta smärta och här vill jag ~·egården Lindesnäs, som han fått
som även till det inre hava mycke>i
- Har ingen fara, nådi' fröken! k.~ pa. sorge~a!5arn, sa hade Jag s~ skulle Jag ha honom att tacka aven leva och dö, om Gud så be- i arv av sina fäder, utan även av
hkhet med småstäderna i allmän- Jag passar nog mina sysslor, men sa.~er~igen blivit en bortskämd for allt och under sådana omstän- hagar. Jag skulle icke nära den- ett par jernbruk inom provinsen
het.
riktigt skulle jag inte passa dem ~anm~~m, ~om varit till en börda digheter . bestämt bli olycklig. na önskan, som du måhända anser vilka gåvo betydlig avkastnin '.
Så är åtminstone förhållandet om jag försummade att gå nådi' ~ade for mig och andra. Nu vill Stannar Jag däremot kvar på mitt för barnslig och överspänd, om Han var tillika en redbar oc~
med Råby. Där finnes nämligen fröken tillhanda med ett och an- Jag hopp~s, . att även jag skall gamla ställe, så är jag en fri och jag icke med detsamma trodde, verksam man, som oavlåtligen arfolk av alla stånd och klasser, vil- ~at. Skada blott, att jag kan så kunna bh till nytta i ~ärlden. oberoende m~nniska, som själv att blott härstädes kan min lev- betade för samhällets lyftning i
ket framdeles kommer att visa siO' litet uträtta. Viljan är god, men Jag har gott mod och Jag har kan s.kapa mm lycka.
nadslycka blomma och bära frukt. både moraliskt och materielt häna;v berättelsens gång, varför vi fö; förmågan klen. Jag begriper så ~ycke.t att fröj~as å~, då jag järn- Duger inte, nådi' fröken! Det Jag har intet sinne för de för- seende. Han förbättrade sina untillfället lämna alla personskil- litet, nådi' fröken.
for mig med mma hkar.
gives ingen lycka för fröken här ströelser och nöjen, som den sto- derhavandes ställning och inrättadringar å sido och sysselsätta oss
- Granqvist skattar sitt värde
- 'l'värtom, nådi' fröken! Era på bondlandet.
ra världen har att erbjuda, eme- ro. Mest intresserade han sig
i stället med en liten beskrivning allt för ringa. Jag känner det likar ha fullt upp av allt vad de
- Vi äro av olika tankar om dan det är min fulla övertygelse, de flera folkskolor, dem han ofta
på byns geografiska läge och övri- lyckligtvis bättre och har därför behöva, då fröken sitter ensam i den saken, genmälde flickan.
~tt ingen männislrn kan leva lyck- hedrade med sin personliga närvaga utseende.
kallat dig hit i dag, huvudsakli- nöd och elände. Jag känner nog Granqvist tror att lyckan består hg utan en gagnande verksamhet .. dock för jordbruket och andra inRåby har av grundläggaren bli- gen för att överlägga om en vik- hur bättre folk har det beskaffat, i rikedom och timliga förmåner Och en sådan verksamhet för mig dustriella förtag. Inom båda desvit placerat i en av Sveriges mel- tig sak. Var så god och sitt oc~ det grämer mig djupt, att icke då jag däremot är nog barnsli~ v?-re en ~!ickskola här .?å ..platse~1, sa.. or:iråden experimenterade han
lersta provinser och av skapelsens ner.1
_
frok::U .har det san;imaledes; ty att finnP. min högsta. lycka. i ett dar all~ ar passande for a~dama- ~~.an~1gt och införde åtskilliga förherre utstyrt med en härlig natur.
Den svartklädda flickan gjor- h~~ ar ~cke skapad till arbete och verksamt liv och ett förnöjt sin- let. T~nk b~ra h~r .trevhgt det Jattrmgar, som han med myckep
Mitt emellan en furukrönt bärg- de härvid en vänlig inbjudning moda pa bondlandet, där ingen ne. · Jag har därför beslutat att skall .bh att .~ntta har i kretsen av kostnad och möda utplanterade
ås och en glittrande insjö ligga med handen och visade på en vet att vä~~era hennes skicklig- stanna kvar och försörja mig bäst ett tJog äl~ldiga ocl~ snälla, fli~- bland folket. Han var, i få ord
de. prydliga gårdarne, omgivna av mjuk grässoffa. Mannen förblev het. Det ar end~st. frökens li-, jag kan. Det är så litet jag be- 1:~r, .som g~.ra al~t for ~tt ga.. sm s~!t, ~~ s~nn patriot och en mänsmärre trädgårdar, som äro vår- dock stående, oaktat flickan flera kar, som veta att nktigt uppskat- höver. Jag hoppas och tror att; lararmnas onsknmgar till moLes. mukovan i ordets vackraste betlade med ovanlig omtanke och gånger upprepade sin inbjudning. ta hennes värde.
Gud skall hjälpa mig och ~tyra D~: blir en . frö.jd fö~ själ och märkelse.
Lindesnäs var i alla
flit.
i Han besvarade uppmaningen en- I dag är du . riktigt aristo- allt till det bästa
Väl är det hJarta, som Jag wke vill bortbyta avseenden ett praktexemplar bland
Intet av dessa skönhetspartier [ <last med en vördsam nickning, kratiskt sinnad och även en smu- svårt för en ensam kvinna att dra- mot all världens härlighet. Då herregårdar. Det var ett vackert,
är dock så väl underhållet ocl: såll som t~cktes i ~rd vilja säga: Jag la oförståndig, g.enmälde flickan ga. sig fram, men även hon kan, fö~st är ~~g ly~ldig:. b~sta Gran- tre:.ligt ··och gä~~fri.~t ställe, s?m
smakfullt anordnat, som en hten vet ·mm skyldighet. Hela hans med ett godmodigt leende.
Du enhgt min tanke, rödja sicr en qvist. HJalp mig darfor att med besoktes med forkarlek av· bade
trädgårdstäppa vid södra ändan utseende uttryckte också för till- menar, att endast gräddan av de väg genom världens ödem~rker det snaraste ställa skolan i gång. bög och låg; ty ägarne voro oav byn. Den ä1· en riktig blomster- fället en uppmärksam och villig högre klasserna äro mina likar, och vara till nytta inom samhäl- Du känner folket bättre än jag vanligt älskvärda och förekomparterr, som leende lindar sitt tjänare. Han lutade sig litet fram- men härutinnan har du fullkomligt let. .Jag skall atminstone våga oc.h k~n. av denna orsak skaffa mande i sitt sätt rrtt vara, varför
mångfärgade bälte kring ett vit- åt, spetsade öronen och såg med orätt. Alla människor äro mina försöket och har för ändamålet mig nod1ga elever. Du kan göra de voro allmänt älskade och högmälat envåningshus, vilket reser frågande blickar på flickan, som likar i huvudsaken; och när jag uppgjort följande plan:
d.~t med g~tt samve:e, t~ jag för- aktade. De levde också sinsemelsig i mitten av den doftande åter tog till ordet och sade i en sålunda jämför mig med mäng- Här finnas många ståndsper- sak;:-ar hehgt'.. att.. Jag 1cl~: ~kall Ian ett lyckligt familjeliv, leende
,blombuketten.
något förebrående ton:
den, torde du själv medgiva, att soner inom byn, som äro rikligen utsa am~~t an adla. fro1; I de och glatt som den klaraste somVid sidan av detta hus, i skug"Granqvist kan då aldrig glöm- jag har det i alla avseenden långt begåvade med barn, särdeles vad ~~rns hJartan, som bhva mig an- mar~ag. Allt var frid och hargan av en grönskande lind, satt ma sin gamla bctjäntrol. Samma bättre än flertalet.
Jag skulle mitt eget kön beträffar. För des- förtrodda.
mom.
en svartklädd flicka och sydde.
styva och stela väsende som for- därför vara bra otacksam om, jag s:c. vil!. jag öppn2. en flickskola. i
- Det vet. jag nog, nådi' fröSå fortfor ~~t i. aderton lyckliga
Det var i början av juni månad dom, ehuru det nu för tiden är klagade på min lott, helst som vilken jag skall meddela all den ken, men jag avråder likafullt ar.
Men plotshgt uppstego be1840. Dagen var klar och här- helt ·annorlunda.
Sådant plågar jag i verkligheten har ingenting undervisning, jag är mäktig att å- från företaget. Fröken gör illa tänkliga moln på trevnadens himlig. Naturen stod klädd i sin för- mig, bästa Granqvist ! Jag behö- att klaga över.
Jag har det stadkomma. De skola få lära sig mot sig själv, och detta. grämer rr:el över Lindesnäs, vilka småsta ljusa morgondräkt, mild och ver en förtrogen vän och rådgi- tvärtom så bra,. att jag icke nog att läsa, sy och rita samt även mig.
nmgom urladdade sig i en förstöleende som en lycksalig brud. vare, som öppet och ärligt säger kan tacka Gud för min lycka. Den en del andra saker, som äro nöd- Var ej ängslig för min skull, rande explosion, som blev av sorgFruktträden blommade, rosorna sin mening, utan den minsta kru- omständigheten, att jag måste ar- vändiga för flickor i allmänhet. kära du, sade flickan med sitt !ju- li~a. föq?er för den lyckliga fadoftadc och fåglarne sjöngo sin serlighet i ord och åthävor. Jag beta för mitt uppehälle, gör mig Det är en syss-elsättning efter mitt vaste småleende. JaO' skall veLa milJen. Overstens goda hjärta och
skapares lov i klingande toner. vet, att du kan bli en sådan vän; glad till sinnes, ty alla människor sinne, som jag riktigt fröjdar mig att finna mig i min ställning, hur sanna patriotism hade förlett hoAllt var liv och gamn1an i den jag erkänner, att du redan är det, äro skapade till verksamhet. Li- åt. Den kan även bli lönande i besvärlig den än må bliva. .Jag nom till utgifter, som vida överlilla trädgården.
Endast den men jag bekänner tillika, att, i vet skulle annars vara en börda, ekonomiskt hänseende så Iö- vill hellre 'arbeta, lida och försa- stego tillgångarne.
Han märkte
svartklädda flickan satt tyst och sättet oss emellan ligger något som vore rysligt tråkig att bära. nande nämligen, att jag rikligen ka än bli ett nådehjon hos min detta med ledsnad och sökte gefortsatte med sin sömnad. Det kyligt, som vi böra undanrödja:
- Nådi' fröken kan ha rätt nog får mitt dagliga bröd, och någon bror. Axel är och har alltid varit nast avhjälpa saken genom ett
syntes dock tydligt på hennes an- jag menar den förhatliga etiket· i ett avseende men jag säger än- högre vinning eftertraktar jag ic- en deltagande broder och vän, men klokare· ordnande av sin ekonomi,
sikte, att hon icke var känslolös ten. Låt oss bannlysa denna och nu en gång, att hon icke är ska- ke. Väl är det en viktig befatt- jag känner icke det ringaste min vilket säkerligen skulle haft åför naturens skönheter, ty varje leva så tillsammans som det äg- pad till. att sitta och arbeta på ning, jag åtager mig, men Gud svägerska.
Hon skulle måhända syftad verkan, om icke tvänne ogång hon blickade upp purprades nar och anstår ett par förtroliga bondlandet för en del människor, är mäktig i de svaga och jag hop- anse mig för ett besvärligt på- påräknade händelser kommit ekinderna, ögonen ::.>trålade och ett vänner. Vi äro av naturen tvän- som icke veta att värdera henne. pas därför att allt skall gå bra. häng, vilket vore påkostande för mellan, som fullkomligt korsade
glädjefullt skimm\)r spred sig över ne glada och öppna väsenden, som Nådi' fröken skulJe flytta till en Vad tycker Granqvist om min min fria själ. Bättre då som det den uppgjorda planen,
För det
de fina anletsdragen liksom mor- icke behöva omgjorda oss eller stad, där hon kunde bli bemött plan?
ru::. Allt skall med Guds hjälp gå första förlorade han på sjön en
gonrodnaden sprider sin strål- våra handlingar med konvenan- efter sitt stånd. Här är det en- Jag tycker, att nådi' fröken bra, bara Granqvist vill vara mig hel skeppslast järn och för det
glans över ett täckt landskap. sens falska glitterslöja. Nej, fritt <last rikedomen, som akta~.
skall slå alla dylfäa tankar ur hå- behjälplig med att skaffa elever. andra en stor summa pänningar
Detta skimmer försvann dock ge- och öppet skall det vara, bästa
- Så är det troligen Överallt gen. Det gives inte något trå- Det skall jag nog, nådi' frö- på en vän, som han tjänat med
nast när hon åter sänkte blicken, Granqvist !
till en viss del, invände flickan. kigare i världen än barnaundervis- ken ! När jag tänker riktigt på en borgensförbindelse, den han
och efterträddes av en skär blek- Som nådi' fröken befaller, Jag tycker likväl, att jag här åt- ning. Man må handla och vandla saken, så kan fröken sedan flytta själv blev nödsakad att infria. Anhet, som säkerligen var den rå- svarade mannen med en artig bug- njuter all den aktning, jag åstun- med de små hur Bom helst; aldrig till Stockholm.
dra omständigheter, som ytterlidande ansiktsfärgen. Hon kunde ning och satte sig ned.
dar. Folket ·är i allmänhet gott blir det föräldrar och målsmän
- Det hoppas jag slippa. En gare försvårade den brydsamma
av denna orsak icke kallas vacker
Den svartklädda flickan slog och vänligt. Jag har aldrig rönt till lags. Jag vet bäst var skon god föresats kan aldrig misslyc- ställningen, tillstötte även och
i ordets vanliga bemärkelse, ty den med tillfredsställelse upp sina annat än vänskap och välvilja.
klämmer, som dagligen känner kas om vi med allvar söka utför& tvungo honom slutligen att överförsta jungfruliga fägringen med mörkblå ögon och lade bort söm- Det tror jag rasande väl. dess tryckningar. Nådi.' frökell den'.
lämna sin egendom åt kreditorersina glödande rosor hade redan naden. Hon tog sedan fram en Fröken är ju själva godheten, kan inte föreställa sig hälften av
_Må så vara. Jag har likväl na. Det var för den redbare manflyktat sin kos, men hon var dock liten portfölj, ur vilken hon fram- som gör alla människor till vil- den tortyr, som en skollärare må- mina egna .åsikter om den saken, nen ett slag, som han icke förbegåvad med ett ganska intagande drog ett brev, som hon i tysthet jes. Jag skulle vilja se den i sy- ste lida både till kropp och själ. som jag en annan gång skall för- mådde bära. Han tynade bort och
utseende. Hon hade fina, regel- genomsåg..
n:n, som vågade en förolämp- Han måste stundligen genomgå en tälja. Nu vill jag endast av hjär- d~g l.ikt en suckande våg mot den
1
bundna anletsdrag och stora,
Under tiden betraktades hon av mng.
skärseld av bittra prövningar, tat önFika, att fröken icke må bli klippiga stranden. Ensam stod nu
mörkblå ögon samt en hög tän- mannen. med en uppsyn, som kun- Sådant kan icke komma i som kunna reta gallfeber på den allt för hårt besviken i sina för- hans sörjande maka med tvänne
kande panna, omgiven av rika, de kallas sorgligt ljuv, i vilken fråga. Handlar man själv som en frommaste människa. Detsam,ma hoppningar . . . Elever skall jag barn vid hans tidiga grav, djupt
svartbruna lockar, som ringlade ställning vi också vilja litet när- kristen mot sina medmänniskor, är förmodligen förhållandet med skaffa i mängd!
·beklagade av hela församlingens
sig kring den snövita halsen. Till ma>.re porträttera honom. Det var, så har man intet ont att befara. en lärarinna. Fröken är visst en
Vid denna försäkran reste den befolkning, som bitterligen sörjde
växten var hon under medelmåt- såsom vi redan anmärt, en medel- Vad min godhet beträffar, så ängel i tålamod och försakelse, svartklädda flickan sig och tryck- den hädangångne, vilken de alla
tan, smärt och välbildad. Det låg ålders man; han var lång till v_äx- har jag intet att berömma mig men hon skulle ändå ledsna på te med värme Granqvists hand. älskade som en kär fader. Delnåg'ot sant kvinligt i hela hennes ten och något mera magerlagd än över. Det är så oändligt litet alla de förtretligheter, som hon Båda stälde sedan sina steg mot tagandet från allmänhetens sida
väsende, som genast väckte sym- som förhållandet brukar vara vid jag kan uträtta i min närvarande komme att erfara.
Slå därför den öppna dörren, men häjdades var en ljuv b~lsam för överstinpati och deltagande. Ett sådant denna station på livets bana, så- ställning. Jag behöver en vid- alla dylika tankar ur hågen och plötsligt av ett ovanligt buller, nans sårade hJärta. Hon var en
deltagande nämligen, som varje vida icke personen tillhör den ar- sträcktare verkningskrets; och flytta till Stockholm.. Axel skall som nådde deras öron. I detsam- rikt begåvad kvinna, som bar sin
ärlig man måste hysa för en god betande klassen. Att det senare det är just om den saken jng säkerligen som en god broder ma kommo tvänne skenande hä- sorg med undergivenhet, ty hon
·och ädel kvinna.
icke var händelsen, kunde man vill rådfråga mig med dig. Hän- emottaga fröken med öppna ar- star framåt vägen, och i nästa satte sitt fasta hopp. till Honom,
Med en dylik känsla var det sä- tydligen se på den vårdade kläd- delsen är nämligen den, att jag mar och bereda henne all den ögonblick stjälpte en droska vid som är bedrövelsens rikaste trö' kerligen, som en medelålders man seln. Väl var rocken en smula på morgonstunden fått ett brev glädje, hon åstundar.
Han är trädgårdsgrinden. Granqvist och' stekälla.
(Forts.)
i närvarande stund närmade sig luggsliten och pantalongerna nå- från min bror. Han har i dessa mäktig, och de mäktige göra stora flickan skyndade genast tiU' stälden sömmande flickan och gjorde got trånga, men stövlarna voro dagar gift sig med en av huvud- ting. Fröken kommer där i berö- Jet, där de funno en ung man Jigen vänlig hälsning, i det han öd- blanka som polerat stål och fa- stadens rikaste flickor; han har ring med människor, som veta att gande livlös på dikeskanten.
mjukt bugade sig och sade:
dermördarne vita som nyfallen ett stort och lysande hem, som värdera henne; hon kan bli för--Led av yrsel efter måltiderna
_Guds frid, nådi' frnken! Glä- snö. Hans anskte bar också en han vill att även jag skall dela. enad med en ädel man och såII.
"Jag var sjuk under ungefär ett
der mig att se fröken frisk och tydlig prägel av snygghet och tän-1 Det är rätt snällt av honom, men lunda befästa sin lycka för alltid.
Med läsarens tillåtelse vilja vi år," skriver herr A. Wanczyk i
sund . . . Har infunnit mig på kande allvar, som spridde ett jag tänker icke begagna mig av Här i landsorten kan aldrig nå- stanna här för några ögonblick Plainfield, N. J. ''Efter varje målbefallning och är genast färdig skimmer av intelligens över de ble- hans godhet.
got sådant komma i fråga, och och litet närmare beskriva de pre- tid led jag av yrsel. Jag hade inlill frökens tjänst.
ka dragen. Detta skimmer härNågot, som nådi' fröken må- fröken är alltför god till att van- senterade personerna, på det att gen smak i min mun och led alltid
__ v ä 1 k 0 m m e n, bästa Gran- ledde sig egentligen från den ut- ste göra, inföll Granqvist. Hon dra ensam genom världen.
ovanstående samtal må tydligt av förstoppning; Jag hade blivit
qvist! svarade den tilltalade med trycksfulla blicken, vilken var kommer där i sitt rätta element,
Granqvist tystnade, och en lin- och klart kunna uppfattas.
så svag att jag knappast kunde
en ljuv, melodisk röst och reste öppen och klar som en molnfri och det skulle vara en galenskap drig rodnad färgade den svartDen svartklädda flickan var en arbeta, och olika slags mediciner
sig upp, varefter hon fortfor: Ta- vinterdag i norden, ehuru den i att icke aptaga det gjorda till- klädda flickans kinder. Hon satt fröken Linderos, som nyligen firat hade icke gjort mig någon nytta.
la icke om någon befallning, bä- stundens nu med ett visst vemod I budet, ty om nådi' fröken kom- en lång stl!nd försänkt i djupa sin tjugufemte födelsedag. Hon Sedan jag emellertid använt några
sta Granqvist. Sådant kan icke vilade på den läsande flickan, vil- mer till Stockholm, skall hon o- tankar innan hon åter tog till or- var således vid den levnadsperiod, flaskor av Dr. Peters Kuriko återkomma i fråga. Jag önskade en- ket hon säkerligen märkte, ty vilkorligen göra lycka . . . Be- det och yttrade:·
då kvinnan vanligen är fullt ut- vann jag min hälsa." Detta märkdast tala med dig om ett och an- hon vek hastigt tillsammans bre- tänk sig noga innan hon ger ett
- Det ligger mycken sanning i bildad i kroppsligt hänseende. Så liga örtpreparat är ingen allmän
nat och bad därför genom Bet- vet och yttrade:
avslag. Jag råder till flyttning Granqvists yttranden, vis a vis var även förhållandet med fröken handelsvara; det tillhandahålles
ty, att du skulle tit~a ~it vid tiil- J -:-- Hur star. det ~~li, bä~ta Gran
.. - , på ög~n. b!ic. ket'., em:dan jag .ar så-1 skolväsendet och även i det loc-1 Linderos, ehuru hon i anseende till endast av lokalagenter, anstälida
fälle. Hon måtte eJ ratt uppfat- qv1st? Ser Jag ratt, sa har du ker pa att nåd1 froken aldrig kan kande, som en flyttning till Stock- sin smärta växt och sitt oskulds- av Dr. Peter Fahrney & Sons Co.,
tat mina ord. Jag ber tusen gån- någon sorg på hjärtat, den du för- göra något klokare.
holm kan medföra, men jag vid- fulla ansikte vid första påseendet Chicago, Ill.
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(Paid Advertisement)

PE.ARLESS AND INDEPENDENT

för sig.
fä;)t finaste av alltihop i denna
förunderliga omstuvningsprocess i
tycker jag i alla fall är, att llo·
fors skaffat sig ett eget - kon·
s~rthus. Det är den garnla rostugnsbyggnaden, som begåvats med
''denna förnärnliga roll. Där finns
plats för 400 personer. Musiklivet
i Hofors är också mycket rikt. Man har både manskör, . mässingsextett och musiksällskap. Le·
dande. själar äro en tjänsteman, eh
tidskrivare och en f. d. musiksergant I. byggnaden inrymmes
också ett centralbibliotek, som

JUL-EXKURSION

HE HAS FOUGHT
FOR THE BES'T INTERESTS OF ALL
THE PEOPLE

till

SVERIGE
med Cunard Linjens största
expressångare

BERENGARIA
26 NOVEMBER

ELECT--

och

RL

14 DECEMBER
Passagerare resa via. London utan extra avgift. Där
göres ombyte till Nordsjö
ångare, och .ankomsten till
hemlandetjnträffar i god tid.
Om så önskas kan man
resa via

ting annat i detta mönstersamhälle. "Det bästa skall barnen
ha," är mottot, och allt är följ-

0

TLUND
REPUBLICAN CANDID.A:TE FOR

PARIS cch BERLIN

COUNTY COMMISSIONER

Dessa populära Cunard Jul
Exkursioner till de skandinaviska länderna tillförsäkra
passagerarne en behaglig resa i sällskap med sina egna
landsmän. Den namnkunniga .Cunard betjäningen och
mathållningen.

(lst DIS'I'RICT)

(ENTIRE

Hänvänd eder omedelbart
till eder lokalagent eller till

tidUNTY

VOTES IN FINALS)

(Paid Advertisement)

CUNARD LINE

WAR ON SPECIAL PRIVILEGE AND MACHINE POLITICS

C. E. Trombley

211 Board of Trade Bldg.
PORTLAND, ORE.

Candidate for
COUNTY COMMISSIONER - THIRD DISTRICT

208 · White Building,
SEATTI,E, WASH.

LIDERTY PARTY
One serves ones self best by promoting the common good

i

) BÄSTA GLASÖGON
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E. S. GUDMUNDSON
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728 St. Helens Ave.,
... _.. . Tacoma
. . _____ .. ,I·
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(Paid Advertisement)

från $1.00 ti Il $5.00
('
(Varför betala mera?)
(I
Ni mll.ate bli nöjd, om icke byta vl
om glaaögo.nen k. o.atna.dafritt.
._

................ ...............

_...,..
.....,,
.......,......
·:+ «· ·:f
I hela ·detta intensiva nyda· .JENSEN'S BUTTER, EGGS &
DELICATESSEN
ningsarbete - var står Olof Hjort?
- Syftet med dessa sociala anordningar är rent egoistiskt, svarar han själv, störer trivsel bättre arbete, bättre arbete- större förtjänst.

~·~-__,.,

New
Cars

C. W. CLAUSEN
för

STATE AUDITOR

Used
Cars

Complete

November 8, 1932

Equipped Shop at
your service

Arthur Espeland Motors

6th Ave. & State

Main 6114

..................."""....... . , ,.......................,......,,....~. J

"HON EST EFFICIENT

Gynna våra
ANNONSÖRER!

Eic·o N 0

MI

c AL"

~:rczt~~'1ill!CWili!lmn:llOIM~~~-

HANS
F'EDERATED
STORES
JOI-INSON'S -.!OumioflmkoouliJrtStoresllm!Ellml11111inqam/JtlJWfiJiJll

Sponsor,
Scandinavian Hour

drar . . . .

1114-16 So. K Street

K.V.I.

Två. tvillingbröder, som äro myc.l\:et lika varandra, supera en afton
på Rosenbad. En herre vid ett
närliggande. bord betraktar dem
med allt större förfäran. Den ena
av de. bägge bröderna förstår sam·
manhanget, går bort till borde:
och säger:.
- Herrn behöver inte vara orolig, för vi ä tvillingar!

MlLLINERY
Ladies New Fall Hats, New shipment just arrived

69C

NATURLIGTV·IS
önskar envar att "den
sista tjänsten" skall vara så värdig och anslående som möjligt.
Ni
kan vara förvissad om
att så blir tillfället när ).
vi utföra betjäningen, l}
och ·detta även i fall I.i
där begränsning av ut- 'i.
gifterna är av nöden.
'\

>

~

\

I

KRONOR
Will sell and deliver tol any address in
Norway, 109 -Kr. for ~18.25; Denrnark,
100 • Kr. for $18. 75; Sw.eden, 100 .. Kr.. for
$18.55. Subject to change. We ca!). _render
a superior se_rvice _and invite_ your in-

quinr as·--10 money

tra.n~f~1·

_A_~i_:o,n.t

f!:.'!'

Norwegian, Danish and Swodish _Lines,
ifohnson Line. · Fred Olsen Line, East
Asiatic •Li11e, German and British Lincs
via Panama Canal.

903 Pacific Ave.
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C.0.LYNN CO,
MORTUAR'i
0

(!11

~

'Phone:7Vain
774,3
'q)istil. zct
iv..e _Tw·z·e.·r.·
_ ._'1_L.)e1.·vic...•·e .\;.
717 'rACOMA AVE.

·~ . ,'-" -'.NC:-l~W-~r"~iJfW0'!-r'>';:: ~§!~_
~

98C
36'' Woolen Dress Goods, Many Patterns to
... choose from, Regular 98c yd. Special, yd ... 59c
•

'

'J.

Sponsor, Scandinavian ·Hour, K.V.I.

NICKELSENS GROCERY
1210 So. U St. -

F1·ee ·Delivery -

Parcel Post -

Main 38.54

LUTFISK_
Nytt lager av lutfisk, per pound .............................................. lOc
SVENSKA GULA ÄRTOR, de bästa vi någonsin haft,
3 pounds för ............................................................................25c
KNÄCKEBR.öD, 5 pounds för ...................................................... 50c
BLOD-BRöD, per. pound .............................................. ,................. 20c
PRIMA KAFFE, per pound ........................................................19c;
Kornmjöl, 4 pounds för 25c
I. POTATISMJöL, per paket 19c;

l

