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REPUBLIKANSKT NATIO- KONGRESSEN UPSKJU- SKRIANDE ORÄTTVISOR FLYTTNINGSNOTIS 

N.ALKONVENT I CHICAGO TER BONUS RÖSTNING Program Storsvindel premieras, småtjuvar 
klämmas åt 

Puget Sound Postens trycke
ri och kontor flyttas till för 

En bullersam men lam och färglös I Mörka utsikter för billens slutliga 
tillställning. - Förbuds- antagande Vasa Ordens storlogemöte 

den 19--25 Juni 
i Seattle (Denna artikel, hämtad ur en 

Sverige tidning, 'Hallands Posten,' 
utmålar någorlunda liknande för
hållanden som i Amerika och kan 

1216 SO. n: STREET 
så snart detta nummer kommer 
ur pressen. Den nya kontors
och tryckerilägenheten är in
redd i Valhalla Temple byggna
den, och med dess större ut
rymme beredes plats för nyli
gen inköpta tiHägg i maskin
uppsättningen. 

omröstning 

Det republikanska nationalkon
ventet tog sin början i tisdags med 
öppningstal av Iowa senatorn 
Dickinson, som i allmänna orda
lag beprisade Hoovers administra
tion utan att nämna några spe
ciella mandater. Talet mottogs 
visserligen med handklappningar, 
men det stormande jubel sakna
des, varmed partiledarens namn 
vid andra konvent brukat helsas. 

President Hoovers nomination 
för återval är självskriven, då det 
icke är någon medtävlare i fältet, 
och således är den saken avgjord 
på förhand. Annorlunda är för
hållandet med vice president Cur
tis, som även söker nomination 
för återval. Det är tvivelaktigt 
om han kan påräkna majoriteten 
röster. Bland andra som blivit 
omnämnda i detta sammanhang 
äro Coolidge och Charles Dawes. 
Den senare skulle säkerligen med 
lätthet vinna nominationen, om 
han icke bestämt avböjt och väg
rat mottaga den. Möjligen skulle 
han icke avböjt president-nomina
tionen, men han har tydligen in
gen lust att "spela andre fiolen." 

Endast rörande en planka i 
platformen uppstod all_varsam me
ningsskiljaktighet. Men den för
anledde icke blott hetsig debatt 
utan även så bullersamt uppträde 
att polis tillkallades och ordföran
den hotade upplösa sessionen. Det 
gällde nämligen prohibitionsspörs
målet. Två förslag voro inläm
nade. Det ena förordade prohibi
tiorislagens upphävande och det 
andra omröstning för dess modifr
kation i de olika staterna. Slutli
gen efter feyra timmars bitter dis
kussion blev det sistnämnda för
slaget antaget med 681 röster mot 
472. 

Sedan denna fråga var avgjord, 
gick allt lugnt och stilla nästan 
lame tillväga. De huvudsakligaste 
besluten voro följande: Presiden
tens understödsprogram gillades, 
men ingen "direkt nödhjälp" bör 
utdelas. Fortsatt upprättl--.ållande 
av guldmyntfoten samt deltagande 
i världs-finans konferensen till
styrktes. 

ÖVERDRIVNA STYRELSE
EXPENSER 

En tredjedel av folkets inkomste1· 
går åt i skatter 

Med rätta höjes allt kraftigare 
klagomål över de slösaktiga sty
relse-expenserna, både de natio
nella och lokala, vilka samman
lagda uppgingo i runt tal till $15,-
000,000,000 förra året och beräk
nas stiga ännu högre 1932. 

Hela den nationella inkomsten 
uppskattades till $55,000,000,000. 
Regeringskostnaderna hava såle
des stigit till den grad, att en 
tredjedel av folkets inkomster går 
åt för att betala skatter. Meni
ge man inser knappt att han er
lägger så mycket i skatt, men han 
gör det dock genom det förhöjda 
pris han betalar vid inköp av livs
förnödenheter och andra vaorr. 

Men det är icke blott den fede
rala regeringen, som genom upp
rättandet av otaliga kommissioner 
och byråer med höga avlönin
gar, kan beskyllas för extrava
gans. Även ·stats, county och i
synnerhet stadsstyrelserna äro li
ka klandervärda. Census byrån 
har i dagarne publicerat en ta
bellarisk översikt över omkostna
derna endast för stadsstyrelser. 
Det rapporteras att i 310 av lan-

"Krigsveteran-kåren, som sam
lats i Washington, D. C., för att 
utverka omedelbar bonus-betal
ning, räknade i tisdags omkring 
15,00 man, och alltjämt tillström
ma nya skaror. Beloppet uppgår 
till den enorma summan av $2,-
400,000,000. Summan skulle egent
ligen icke vara betalbar förrän 
1945, men på grund av det rå
dande svära tidsläget med dess 
arbetslöshet fordra veteranerna 
att den skall erläggas ofördröjli
gen. 

Frågan härom behandlades i tis
dags i representanthuset, men blev 
uppskjuten tills vidare, då en av 
kongressmännen mitt under sitt 
anförande träffades av slaganfall 
och nedföll död. Det antages att 
representanthuset skall samtycka 
till förslaget, men å andra sidan 
antyda alla tecken att billen skall 
nedröstas i senaten eller och ve
tobeläggas av presidenten. 

Söndagen den 19 Juni 
Tåget anländer kl. 10 f. m. till Union Depot, där reception 

hålles. Kl. 1.30 e. m. går färden ut till Vasa Park, där pro
grammet börjar kl. 3 e. m. Salmon Bake serveras kl. 5 e. m., 
och dansen börjar kl. 6. 

Måndagen den 20 Juni 
Affärsmöte kl. 9 f. m. till 12 m. Borgmästare Dore hälsar 

storlogemötet. Affärsmöte kl. 1 e. m. till 4 e. m. Rundtur och 
båtresa. Bussar lämna hotellet kl. 4.45 e. m. 

Tisdagen den 21 Juni 
Affärsmöte kl. 9 f. m. till 12 m. och : e. m. till 5 e. m. 

Konsert i Masonic Teinple kl. 8 e. m. 

Onsdagen den 22 Juni 
Exkursion till Vancouver, B. C. Båtar avgå från C. P. R.

dockan kl. 9 f. m. Aterkomst med extra ångare. 

Torsdagen den 23 Juni 
Affärsmöte kl. 9 f. m. till 12 m., 1 e. m. till 5 e. m. Ge

mensam intagning i Queen Anne hall kl. 7.30 e. m. Program 
och dans. Avresa midnatt fredag till Mt. Tacoma. 

Lördagen den 25 Juni 
Middag i Paradise Inn kl. 1 e. m. Ankomst till Tacoma 

kl. 6 e. m. Rundresa och bankett i Scottish Rite Cathedral. 

därför läsas 
här i landet.) 

med intresse även 

Tidpunkten synes vara inne att 
utrusta strafflagen med skarpare 
korrektiv mot svindlerier. Man 
skulle på goda skäll kunna anse 
måttet rågat ifråga om försking
rings- och bedrägeribrott och vid 
en enquete bland jurister och 
rättslärda m. fl. visar det sig, att 
en opinion redan hunnit utbildas 
till förmån för en revision av 
hithörande straffbestämmelser. 

Veritabla storbedragare, som 
genom brottsliga manipulationer 
med andras medel ofta under år
tal föra ett liv i sus och dus, 
kunna slippa undan med ett eller 
ett par års straffarbete och det 
har även sagts, att den svenska 

· 1 a g e n s straffbestämmelser för 
brott av dylik art skulle vara 
bland de mildaste i världen. 

Domaren i Kreugermålet, råd-

SENATEN BEVILJAR 
300 MILLIONER FöR 

ARBETSUNDERSTöD 
Kompromiss med representanthu

set blir nödvändig 

Den i senaten föreslagna arbets
understöds-billen på $300,000,000 
antogs nästan enhälligt i fredags 
med 73 röster mot 8. Den be-
stämmer om en bevillning till de 
olika staterna i proportion till be
folkningssiffran. På Washingtons 
andel skulle komma $3,820,418. 

REVOLUTION I CHILE MISSTÄNKT BARNA
RöVARE ARRESTERAD 

ATLANT .. fl YGARE RÄD
DAD Ef TER SJU DAGAR 

man Erik Bratt, hör till dem som .. .. " .. " 
1 t · t•ll k t 0 • stodsforslag, som gar !ost pa $2,-

Emellertid föreligger i represen
tanthuset ett annan arbetsunder-

En bolshevik regering har makten 
i sina hände1-. - Fara för fi-

ans u a sig i rave pa en revi-
sion av strafflagen, ty brott av 300,000,000, och som fra~lagts av 

d rt I h S " " ga talman Garner, demokratiska par-enna a · mnna a a man 
0 

k 1.1 t• h f'. " d tiets ledare. Således maste det 
na.nsiella förvecklingar med För
enta Staterna. 

omp 1 rn 10ner oc orsvaran e . 
t .. di h t tt 0 t 1 företagas en kompronnss mellan oms an g e er, a man mas e 1a 

0 
• 

"" ·1 ·· d d" ·'I I b - ... 1. h t tt b d.. d a·· f de bada kamrarne I kongressen, ''-'r1 mn es a alu{ age sen ev1sas Upptagen av ångare nära portu- moJ 1g e a - e oma em .are - . " .. d bl' 
1 

t d d 
. .. mnan atgar en 1r ags a ga . . .. . . ogrundad gisiska lmsten ter, vartill nuvarande lagbestam-

En statsvalvmng har I dagarna --- ____ melser lämna alldeles för litet 
ägt rum i Chile, och landet för- I lördags spred telegrafen un- Den amerikanske av i a tör en· rum. - Jag förordrar större latitu-
klarat sig som "kommunistisk re- derrättelsen om att Ernst Brin- Stanley F. Hausner av polsk börd, der, både uppåt och nedåt, som 
publik.'_' De~. ledande manne~ i kert en hyrbilkusk i Rochester som den 3 juni avgick från Ben- ge domstolarna större rörelsefri
revolutrnnen ar Carlos Davilo. ' . . . ' net fältet nära New York för att het än vad nu är fallet. Vi äro för 
H f .. tt .o d I ·. N. Y. b!Ivit arresterad som miss- . 

an var or e .?ar ar se an c 11 
.. . ' .. göra en flygfärd utan mellanland- mycket bundna och komma mte 

EKONOMISK KONFERENS 
I LONDON 

leansk ambassador, men hemkalla- tankt for barnarovet. och mordet ning till Warsaw Polen påträffa- fram. Vår gamla strafflag har 
des på beg~ran ~~ Förenta S~at:r- på överste Lindbergh~ ~? måna- des i lördags av' den b~itiska ån- väl heller inte räknat med såda-1 Förenta Staterna komma att 
nas regermg for kommumsbsk der gamle son. Det trllkannagavs garen Circle Shell flytande redlös na jätteaffärer, som vi på senare deltaga 
propag~nd~- . . . att han mord11atten, den 1 ~ars, omkring på havet i sitt monoplan. tid . fått . bevittna. 

Omvalvmngen i Chile har icke varit i sällskap med Miss Vmlet Det var ·a:å~ s]u"'Cfågar"eftef hans < >c'~:"=~A!lflAff~.;.~~~-'-.-- .. ..;.E~J;i~*r uppnåtts om att en 
väckt sto~. ~örvåning:. ~ likhet Sha~pe, som tjäna~e som ka.~- uppstigning från New York fältet, En _soi:i ocksa. ~ns uter sig til~ ekono~sk värlus~onferens skall 
med vad forhallandet. ar i an~ra marJungfru fios Lmdberghs svar- vilken uppstigning lyckades för- krav~t ~a en revis10~ av stra;:fla hållas 1 London mom loppet_ av 
central- och sydamerikanska la_n- mor, Mrs. Dwight :fylorrow. Den- träffligt. Men efter att i det när-, gen i" vissa delar ar "den kande några veckor. Men man kan icke 
der, har depressionen bragt Clule na Miss Sharpe hade åtskilliga maste hava nått den europeiska f~ngv~~dsmann~n, ~yra~hefen E- säga att utsikterna om enighet i 
i ett farligt läge. Dess skattkam- gånger förhörts av polisen, men l;usten mötte han storm och dim- nc W1Jkmark I fangva~dsstyr.el- förhandlingarne .äro mycket stora. 
mare är uttömd, dess industrier i torsdags begick hon självmord ma ocl; tvangs att släppa sitt plan sen. Jag .. har det bestamda. m- England gjorde ett desperat för
slumrande, till stor ?el nerlagda, genom att intaga gift och fanns ner i oceanen, där han drevs om- t~ycket'. s~ger han, .~tt det mte ~Jök att övertala Amerika att del
och det råder en skriande arbets- död i sitt rum. Denna händelse i krina i över fem dagar. Det an- rader nmhga proport-~oner ~ellan taga i Lausanne konferensen om 
l?shet. 0Sit~ationen.. säges vara förening med r~ktet om hennes sågs"' allmänt för troligt att Haus- de~ st:aff, som utmates .. for b.~- tyska skadeståndsbet~lningen, n;en 
llka svar 1 grannlanderna, ~en samvaro med Brmkert gav vad ner aått under, då telegrammet dr.~gen och det som utmates .fo.r Amerika svarade neJ - det ville 
chileanerna äro . mera aggressiva som syntes vara grundad anled- om hans räddning ingick. Han stold. Det k~n of~a vara frag_a icke blanda sig i dryftningen om 
och tilltagsna än den övriga syd- ning till att misstänka och arre- befann sig emellertid i ytterst om en obetydh~- sto~d, en ren lr- ett ärende som det icke har nå-
amerikanska befolkningen. . .. . stera denne. . medtaget tillstånd, och ångaren t~;-i stru~tsal~ for vilken det kan gonting med att göra, nämli~en 

Amerikanerna äro pekumart m- . . . k . t° d tt t 0 _ domas till hart straffarbete. Jag entente-ländernas inbördes krigs-
tresserade i Chile-situationen så Men ett par daga~ s~nare upp- v~r i~ e ~ s ;n uta~1 de:~~m~a~~s måste erkänna, att jag ibland skulder och fordringar. 
till vida att de där gjort en ka- dagades det ovedersaghgt att det ptatnde . om ork,. " h t blivit fullständigt upprörd över England har nu framkommit 

' icke varti med B utan med en a riva om rmg pa ave · ·· t ff f"" · pital-placering på över $600,000,- - · · . det stranga s ra , som or vISsa med ett nytt förslag och inbjudit 
000 förutom privata obligations- helt annai: .pe:.son, som .!"118s Detta var andra gången inom stölder kunna ifrågakomma. Kan- Amerika till deltagande i en eko-
lån uppskattade till flera hundra Sharpe varit 1 sallskap den odes- en månads tid som en förlist fly- ske beror det hela på, att våra nomisk världskonferens för att 
millioner. Det är möjligt, till och digra natten och gjort besök hos gare blivit upphämtad från ocea- gamla landskapslagar med sådan ordna frågan om myntprägling 
med ganska troligt, att Chile un- I bekanta i en helt annan trakt än nen. Förra gången var då kapten skärpa tog sikte just på ägande- och o·uld-standar eller bimetallism. 
der kommunistisk regim skall där Lindbergh hemmet är beläget. George Fried å ångaren President rätten och bestraffade stölden sf>. Härtfll har amerikanska regerin
vägra att betala skulderna och Brinkert har visserligen ett fän- Roosevelt upptog och räddade särskilt strängt. gen förklarat sig villig, dock un
även skall konfiskera det ameri- gelse rekord bakom sig, men som Lou Reickers, som även begivit En känd jurist., advokaten Hu- der den uttryckliga förutsättnin
kanska, där insatta kapitalet. ingenting bevisar hans delaktig- sig ut för a~t sätta rekord för en go Lindberg, svarar: He~.a ~.år gen, att det icke blir tal om ska-

Men det är även fara värt, att het i barnarovet, har han för- Atlant-flygmng utan mellanland- strafflag rymmer sa granslost destånd eller krigsskulder. Eng-
den radikala bolshevismen, som satts på fri fot. ning. mycket orimligheter och inkonse- land föreslog en konferens blott 
på det latin-amerikanska språket I kvenser, så lyckligast vore, att av stormakterna, men som silver• 

benämne.s ''.apra"-syste~e~, skall GRETA GARBO I HENNES SENASTE FILM lagen revider
0
ades från börja~ till myntningsfrågan sä~ert kon;i:mer 

sprida sig till Peru, Bolrvia, Uru- slut. Det maste betecknas sasom på tal, önskar Amerika att aven 
guay, Argentina och även Mexi- upprörande orimligt, att en stac- inbjuda silver-producerande län-
co. I denna händelse skulle För- kare som stjäl för fjärde, femte der såsom Mexico, Peru, Kina, 
enta Staterna med sina handels- gången kan straffas med upp till Ryssland och Spanien. Frankrike, 
förbindelser och kapitalplaceringar 6 år eller när det är fråga om som håller styvt på sina tyska 
i dessa länder få ett allvarsamt exempelvis inbrott 10 års straff- skadeståndsfordringar, anser att 
problem att lösa. arbete, under det att en försking- dessa böra beaktas, trots Ameri-

Chile är ett land med rika na- ring aldrig kan medföra mer än kas varning däremot. 
turliga resurser, mineraler, tropi- högst 2 års straffarbete. Detta 
ska växter, timmer och fruktbart är en upprörande inkonsekvens .. 

åkerbruksland. Dess areal, 289,- En annan sak ä.r denna: om STORS. VINDLARE Do""MD 
S29 kvadratmil, är nära en tredje- jag är förståndig och förskingrar 

del större än Sveriges. Dess be- från samma person eller samma Till 15 Ao RS f A"' NGELSE 
folkningssiffra uppgår till något företag, låt oss säga 10 miljoner 
över 4,000,000. Det är ett av värl- kr., så kan jag ändock icke få 
dens långsträcktaste och tillika mer än högst 2 års straffarbete. Gaston Meads, f. d. U. S. skatt-
smalaste länder, inklämt mellan Förskingrar jag däremot för olika kammare agent, blev i onsdags 
Pacific oceanen och Andiska personer eller företag, så att de dömd till 15 års fängeise för ett 
bergskedjan är det 2,625 mil i olika förskingringarna betraktas grovt svindleri. Han lyckades 
längd men i genomsnitt knappa 90 som särskilda brott, blir det na- nämligen övertala en godsinnad 
mil brett. Huvudstaden Santiago turligtvis högre straff, dock att dam, Mrs. Evelyn McLean i New 
har 508,090 innevånare och den den sammanlagda strafftiden icke York, att .till honom överlämna 
förnämsta handels- och sjöfarts- får med mer än 2 år överstiga $104,000 kontant, mot löfte att för 
staden Valparaiso 185,240. GÄQBO and MELVYN DOUGLAS in tiden för det brott, varå lägsta henne upptäcka Lindbergh barnets 

dets städer, vardera med över Med stadskassan uttömd och 
...AS .YQU DESIR.E ME' s~raffen. följt. _Ha~ ja~ sålun~a rövare.och återskaffa barnet sunt 

g]ort mig skyldig till lat oss sa- och fnskt. 
30,000 innevånare, den totala pu- stadsanställdas månadsavlöningar, "As You Desire Me" är namnet uttrycket icke alltid håller streck, 
blika skulden uppgår till $6,657,- $500,000, betalda med warrants, på den senaste filmskapelse vari så är det dock allmänt erkänt att 
339,759 eller med andra ord till som bankerna vägra inlösa, är det Greta Garbo uppträtt. Det är denna film kan fullt upp mäta sig 
$145 per individ. Rapporten för- finansiella problemet högst svår- ju filmrescensionens vanliga ut- med vilkensomhelst av hennes fö
kla.mr att denna skuldbörda; som_ löst i Seattle. Det råder politiskt tryck i annon:oe:rn::. ::.tt den serrö.- :regå.Gnde trh.<rr-J'eL. Det är den 
direkt eller indirekt trycker varje stormväder med nyvalde mayor ste filmen i alla fall är den mest sjuttonde filmen hon inspelat se
skattebärande, till stor del ådra- Dore för en million dollar bevill- sevärda, och publiken har ofta be- dan hon 1926 anlände hit från 
gits i följd av slösaktighet med ning av stadsutgifter och counciln svikits som en följd av denna ste- Sverige, och ryktet vill veta att 
publika medel. I helt motstridig. I reotypa reklam. Men även om det ej blir den sista här. 

ga 10<.• förskingringar, av vilka 1--------------
var och en taxeras med 6 måna
der, så kan jag ändock icke få 
mer än 2 år och 6 månader! 

.8orgmastare Carl Lind.hagen 
ser djupare orsaker till företeel
sen än rent lagtekniska. - För
skingringarna äro en följdsjuk
dom av det ·nuvarande storfinan-

siella systemet, gynnat av de 
stora uppfinningarna och de på 
dem grundade store företagen. -
Skall samhället gå till rätta med 
brottslingen, så bör det också 
samtidigt gå till rätta med sig 
självt genom att ingripa mot det 
felaktiga systemet. 
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* * * 
Svår ·snöstorm i· Norrland ; 

Stockholm, • 6 . juni .• - . En .svår I 
snöstoriµ har under torsdageµ och 
fredagen försvårat kommunikatio- · 
nerna . i Norrbotte.n. Telegraf~ 

och telefonstolpar ha kullblåsts. 
Även Västerbotten har blivit svårt I 
hemsökt, Oerhörda snömassor ha · 
fallit .även under lördagsnatten 
särskilt i norra Västerbotten mot 
norska gränsen, där . snön flerstä
des är en halv iµeter djup och 
vägarna oframkomliga. Stora om
råden äro utan telefonförbindelse 
tjll följd av stolprasen. Bilar, 
bussar och tåg sitta flerstädes 
fast i snödrivorna. Snövädret upp
hörde först på söndagen. Oer. 
hörda snömassor ha nedkommit. 
Telegraf- och telefonledningarna 
börja nu återställas. Vägarna äro 
dock flerstädes fortfarande ofram-

BINYON OPTlCAl CO. 
DR. H. C. NICKELSEN, 

V. -Pres. and Mgr. 

VAR RÄDD OM 
öGONEN! 

Anlita vår sakkunsI!:ap. 
Om Ni är oviss om be
hovet av glasögon; kunna 
vi giva tillförlitligt råd 
härom. Undersökningen 
är kostnadsfri. 

VI TALA SVENSKA 

920 Broadway 'I'el. B'way 1421 komliga och flera byar ännu iso
lerade. Träd ha flerstädes knäckts I , 
av snö1~iassorna. Vårarbetet har """""'""""'""""'""""'"""...,"'""""'""" .. """' .. "'"""..,...,._. 
gått till spillo och måste göras 
om. 

+:· -i!- +r-

Monument över . slaget vid 
Landskrona 

Landskrona, 4 juni. - Monu
mentet till minne av Karl XI och 
slaget vid Landskrona. avtäcktes 
på fredagen högtidligen i närva
ro av stora människomassor av 
kronprinsen. 

·X· +r-

Ny fabrik härjad av elden 
Örebro, 4 juni. - Den nya snic

kerifabriken· vid Lindesberg har 
svårt härjats av eldsvåda. Ska
dorna anslås till omkring 45,000 
kronor. 

vig Nobels mekaniska verkstäder 
i St. Petersburg. Han var under 
många år ledamot av ryska riks
bankens direktorium samt blev år 
1911 verkligt statsråd. Han blev 
1910 hedersdoktor vid Karolinska 
institutet samt 1911 ledamot av 
V etenskapsakl),demien. 

·X· * .;.:. 

Malmskeppningar 
Stockholm, 1 juni. - Gränges

bergsbolagets m a 1 m skeppningar 
under maj utgjorde 163,000 ton 
mot 357,000 ton under fjolårets 
maj. 

~f * +:· 

Katastrof vid sp1·ängning 
Luleå, 2 juni. - På tisdags. 

* * .;:. kvällen sprängdes en flottleds-
Livsmedelskostnadsindex: damm mellan Jokkmokksjön och 

sjunkef • Luleälven vid byn Högträsket. 
Stockhobn, 4 juni. - Socialsty~ Svår skadegörelse· gjordes å sto

relsens I i v s medelskostnadsindex ra arealer odlad mark och skogs
för maj har sjunkit två~ enheter mark som översvämmades. Tele
till 126. D.e sänkta mjölkpriser- fonstolparna avbrötos på flera 
na äro främsta orsaken. kilometers sträckor och träd upp-

* * · * rycktes med rötterna. Fyra sjö-
Uppgörelse vid Norrlands~ ar ha torrlagts. Den fullständigt 

hamniJ.rna. spolierade dammbyggnaden kan 
Stockholm, 1 juni. - Uppgörel~ icke återuppbyggas. 

se har träffats i stuveriavtalsfrå- * * " 
gan vid Norrlandshamnarna, dock 
icke definitivt å samtliga platser. 
De gamla avtalen gälla tills 
vidare. 

-)f * * 

Donation 

Fredagen den. 17 ·juni, 1932 

I ovanliga inträffade alltså, att far {Det har med största sannolikhet ' NORRBOTTENS LAN 

I 
och dotter vig.de·s. sam. tidigt. utkastats .från ett tåg. Orolig b.elg i öjcbyn. I öjebyn, 

·x· ,.. -:-:· * ,,. .,,. Pite gamla kyrkostad, inträffade 

I
' BLEKINGE. LÄN JöNKöPINGS LÄN natten till pingstdagen svårartade 

Ett hem för ensamställda möd- Folkbildningsförbund i Jönl•ö- uppträden. Där hade varit "ung-
r~r och .. deras s~äd~ bari: för Ble- pi.ngs län. Folkbildningsförbundet domshelg" på pingstafton, varvid 

I kmge Ian har mv1gts. l Karls- för Jönköpings län har konstitue- en del ynglingar uppträtt berusa-

lhamn. ~ .·.· I~vignin.· gen .. fö~rättades ~-v rats vid sammanträde i Jönköping d~. och bråkat. T. f. landsfis~~len 
landshovdingskan S!gnd Hagstro- med representanter för ett 30- stangde en danslokal och avforde 
i:1er och redogörelse för hemmets tal olika bildningsorganisationcr i en del av de värsta bråkmakarna 
tillkomst och uppgift lämnades av. länet. Förbundet skall i anslut- till arresten. En mängd folk sam-
styrelsens ordförande, kyrkoherde ~1ing · till gällande författningar lades och fordrade de anhållnas. 
Gunnar Herrlin. Hemmet bereder verka för ett planmässigt samar- lössläppande, uttalade hotelser 
plats för 100 mödrar och 10 barn. bete mellan de olika folkbild- mot t. f. landsfiskalen och bör

Dödsolycka. Byggmästaren Karl ningsorganisationerna inom länet jade gå till anfall mot arrestloka
Benktsson i Kyrkhult råkade samt anordna s. k. folkhögskole- lens dön-ar och fönster. Ordina-
pingstdagen i en utförsbacke vid kurser och instruktionsmöten m. rie landsfiskalen, som var tjänst
en cykelfärd köra på en fotgänga- m. En styrelse på nio personer ledig, måste träda i tjänst och lä
re. Han föll därvid av cykeln valdes med rektorn vid Sörän- ste upprorslagen från arrestloka
och slog huvudet i en stenstolpe gens folkhögskola J. Boethius !ens trappa. Uppmaningen att 
samt ådrog sig därvid så svåra som ordförande samt redaktör K. skingras åtlyddes. På morgonen 
skador att han senare avled på V. Lövkvist som byråföreståndare. kom från Luleå rekvirerad polis-
Karlshamns lasarett. Han var 43 Sexårino· vållar eldsvåda och in- förstärkning. Sedan var ordnin-
år gammal och gift. nebrännes~ Boningshuset hos hem- gen i samhället mönstergill. At-

·):- ·::- 1'· mansägare G. Johansson i Hässle- ta personer hade anhållits. Av 
BOHUS LÄN bergs by i Bällö socken nedbrann j dessa bl:v :n sed~n åter lösgiv_~n. 

Fabriksbrand. i Uddevalla. Fir- härom dagen. Elden orsakades I Sedan forhor hållits med de ov
man Ragnar Steenes i Uddevalla av en sexårig dotter till Johans: riga'. infördes fem till Piteå polis-

. snäckskalsfabrik ödelades nyligen son, som skulle lägga in ved I I stat10n. 
av en eldsvåda. Såväl maskiner- spisen. Vedträet var emellertid ~..,. .... ,...~~---....-~ ....................... 'c 

redskap som lager, allt taxerat till för långt, varför flickan kastade ~ JOHN HEDBERGS C 
20,000 kronor, blev lågornas rov. det tillbaka i vedlåren. Det hade · ~ 

Stenfirman Brosten i Lysekil, dock hunnit antändas och eld $komakareverkstad ·i 
som på grund av jämn leverans av uppstod i vedlåren. Flickan blev 508!;2 so. 11th st. 
gatsten till Rotterdams stad hit- nu rädd och skyndade upp i andra har prima utnistning för skorepa· 

1 s van ·O eror av nsen mom vanmgen, ar on vars ranteras och vi stä gerna vänner t ·11 •'t b ·· d k · · , · d.. h kodde en rering. Full tillfredsställelse ga· ! 
stenindustrien, har nu. på grund tjärn;iteflicka, som dock ingenting och gynnare till tjänst vid behov 
av minskad avsättning måst upp- ku:lde uträtta för att släcka el- av nägot i skodonsväg. ( 
säga 70 man av sin arbetsstyrka, den. Johansson och hans hustru ~--""""""'""",..,"""""""""""""""-~ 

därav 50 i Lysekil. voro vid. tillfället borta. Den lil-f~~ .......... -~1 
·X· ·X· +:· la flickan gömde sig i huset och ! Vi äro b_er~dda att giva betjäning ' 

GEVLEBORGS LÄN kunde icke anträffas utan inne- ) saval dag som natt. 

Uppsä.~ninga~· vid Fo_rsbaclmver- brändes. ~ TUELL f UNERAl HOME 
ken. Forvaltnmgen vid Forsbac- .. * * I . 
kaverken meddelar till fackför- .,.. 2215 S1xth Ave. Maln §80 

· • KOPPARBERGS LA:N ~.,,.......~ enmgen pa platsen, att ett 60-tal .. . · . F ... d. c 
man komma att skiljas från före- Forsking~·mg. Jar mgsman · I 
t .,. t f •. . .h d d 1 . . Josefsson i Stora Tuna har an- SVENSKA a0 e ran oc me en JUru. .. k' . l tt 
Av.skedandena. f. ör.etagas på grund hållits f~r fors .mgrmg av s rn e: VICEKONSULATET i 

rm'!del pa omkrmg 2,500 kr. Pa 
av att arbetarantalet under nuva- . · ld h. f ..• 1 · i"n I SEATTLE 

d d 'ft .. f" t t Bl d grund av sku er oc m orse 1 o ran e ri ar or s or . an . t 1.. · _, 209 Wh' B 'ld' 
d •tt d b f' · tt 10 har han utkvittera en av onm:.:. ite m mg e perm1 era e e mna sig e - - . . , _ 
t 1 " · åld 70 11 d" . pa endast 75 kr. 1 manaden. · omfattande staterna Washington a, som aro I . ern. e er ar . · -t"II· . .. 
·· D ·· · b tå t'll d 1 K o I v e d shuggnmgen ms a e:s. och Idaho hålles oppet alla helg-
over. e ovr1ga e~ l en e Stora Ko arpergs aktiebolag in- fria dagar. Arvsutredningar ut· 
av innehavare av pojkplatser. De .. . PP . h _ föras, fullmakter och andra av· 
ha kommit i tjänst 17 -årsåldern s~alle~ 1 dagarna sm kolveds u~~ handlingar utfärdas o~~ legali 

h h d ått f .. 1.. · 1.. rmg 1 hela Dalarna norr om Tal,- seras. Personer, som onska er· 
oc a se an g or agre av o- - häll b.. · 1·· ·· 

· . . i. varigenom flera hundra ar- a vass, ora m amna anso-
ning. än den avtalsenliga. Några .t>n, t" f • rbetet kan därom minst 10 dagar före 
av de:rn ha nu kommit upp till 25- hetare avs all~a~ ~an a ' avresan. Tel. M.ain 5640. 
0 åld . därav enbart i Alvdalen ett hun-
ars ern. · · 1 d · .. tt , . drat::il map. An e rungen ar, a 

En ny belysande blockadhisto- t f" .. rande har 
. b "t få S"d h bergsiage or narva r1a era tas r n o er amns , - . k lf" • d ,, llt och tHl-
k.. 0 d 57 å · f' k K lw·::i sitt o orra ~Y . 

s argar . - nge is aren . ,.. · . d d f" kolfra.mställ-
N b.. k . L"tb" k h d iankhgt me ve or or.ac i o ac en ar un er . d 1• t'd framåt 
den senaste tiden mot ersättning mng un er en ang 1 • 

v:- * 
KRISTIANSTADS LÄN 

YELLowCABS 
Also 

AMBULA.NCE, INVALID. COACH. 
Baggage Checkad from Home 

to Destination. 

SPECIAL PARTIES ANYWHERE 

.;:. ·X· * Ingen· medling i pappersmasse-

Göteborg, 2 juni. - Förre Gö
tebotgsborgmästaren Anton Pet
tersson har testamenterat 100,• 
000 kronor till Göteborgs stads 
barnhemsverksamhet och 40,000 
kronor . t i 11 födelseförsamlingen 
Långared. 

av ett kok strömming varje gång 
haft hjälp vid fisket av en arbets
lös måg, som tidigare varit ar
betsvillig (sträjkbrytare) på bärg
ningsångaren Ajax, vars besätt
ning som bekant legat i avtals
stridigheter. När Norbäck I:iärom 
dagen begav sig ut i byarna för 
att sälja sin fisk, tittade ingen av 
hans gamla kunder åt honom och 
han fick återvända hem med fis
ken osåld. Han beslöt sig nu för 
att skaffa klart besked om anled
ningen till folkets egendomliga 
uppträdande, och uppsökte för 
den skull en av "folkhövdingarna" 
i skärgården. Denne meddelade 
kort och gott, att Norbäck bloc
kerats för att han anlitade må
gens hjälp. Samtidigt uppip.ana
des han att "annonsere då mågen 
avskedats, så skulle blockaden 
upphöra." Sedan dess har Nor
bäck icke fått avyttra sin fisk -
rotsborna slå igen dörrarna så 

En häftig eldsvåda utbröt den 
17 maj hos lantbrukaren N. Olofä
son, Ebbarp, Tjörnarp. Gårdens 
folk var sysselsatt med .spräng
ning i trädgården, då en bit av 
en stubintråd kastades upp på 
halmtaket och antände detta. I 
den rådande blåsten dröjde det ej 
länge, innan den kringbyggda går· 
den var .helt övertänd. Denna är 
belägen ett par kilometer från 
Tjörnarp, och då platsens frivilli
ga brandkår anlände, voro bygg
naderna tillspillogivna, och man 
fick inrikta sig på eftersläcknin·· 
gen och att skydda den närbe
lägna skogen, som var starkt ho- j 5 
tad. Så gott som allt lösöre. för
stördes. 

For Your Convenlence 
Phone 

MAIN1122 .A.Innestin av Adalsdomarna lmnflikten 
Stockholm, 4 juni. - Amnesti- Stockholm, 1 juni. ......;.. Medlings-

kµngörelsen ·i · Adalsd.omarna ut- kommissionen meddelar, att inga 
telegraferades genast· efter freda- förutsättningar finnas för närva
gel1s konselj. till· fångvårdsanstal- rande för något medlingsingripan
terna: för omedelbart frigivande de i pappersmassekonflikten. 
av de .. i kungörelsen . avsedda ,, ·x· •=· 

fängslade. Amnestin avser .även I Emanuel Nobel avliden 

* +:· ·lf 

D1·iftsinställelse 
Stockholm, 2 juni. - Enligt 

meddelande har Sulitelmabolaget 
inställt driften på obestämd tid. 
900 arbetare ha blivit uppsagda. 

b?ter• · Bland .dem, som beröras Stockholm, 1 juni. ---'- Förutva-
av. amnestien .äro redaktörerna rande chefen för Nobelverken i STOCKHOLM 
.Arthur • Engberg,. Socialdemokra- Ryssland, doktor Emanuel Nobel, T r ä.n g se 1 n vid seminal'ierua 
ten, Ka,rl KiJbom, Folkets Dag-. avled på tisdagskvällen i Stock- stegras. Inte mindre än 2,901 sö
bla~, Knut Ols.son, Ny Dag, och holm 73 år gammal. Han var son I kande, därav 1,955 manliga och 
B:elmer>Holmberg, Norrskensflam~ till ingeniör Ludvig Immanuel No- 1 946 kvinnliga, ha i vår anmält 
mall, . samt .. •ekonomichefen Anton bel och dennes maka född Ahl- I sig . till inträde i folkskolesemina

* * * 

• I 

) THE VALHALLA ' 
Fountain Ice Cream and Lunch. f 
Soft Drinks, Beer on Draught, C 
Candies, Tobacco, Clgars, etc. l 
Gla·d·t· bemötan. de oc.h vän. li.g inbjudan till vära landsmän. 
Anderson & Hegglund 
~~ 

J F I VISELL co. 
Books & Stationery 

Office Supplies. 

sell, alltså brorson till Alfred No- riernas första klass. Detta inne
bel. Efter avslutade studier i bär i jämförelse med förra året 
Sverige och utlandet blev han ar- en ökning av 445. 
betschef vid faderns anläggning i Eastman-donationen. Två och 
Baku och övertog efter faderns en halv millioner kronor kommer 

·1.död ledningen av naftabolaget det Eastmanska barntandsvårdsin-
fort han visar sig. 

Maskinist anträffad döende i ma-

Konservering av föremål i Tra- ~ Tickets to any parti of the 
ryds kyrka. På ansökan av Tra- world over the best lines. 
ryds församling har riksantikvari- 909Yi Pacific Ave.. Tacoma. 

sldnrtunmet. Den 26 maj anträf- en lämnat konservatorn Sven I • 

KRONOBERGS LÄN 

FlOrist . • . . . . . . . . .. Bröderna Nobel och efter broderns stitutet vid Vasaparken att kosta 
So. K & 7th St. död 1894 blev han chef för Lud- i uppförande och utrustning, med· 

delar Eastroan7komiten i sitt för 
"""-. .. -.-. ... .-.... _ .. _,..,.. .... ,.. ....... ,_,... .... ..,. .......... _ ..... ....,"'!!,. stadskollegiet framlagda förslag 

som nu slutligen godkänts av do
nators ombud dr. Burkhart. Då 
donationen en million dollars, för 
närvarande är värd 5,340,000 kr. i 

fades en 60-årig maskinist S. Wahlgren i Växjö tillstånd att 1·-
Blomberg liggande sanslös i ett konservera följande församlingens OLOF BULL ~ 
maskinrum vid Sandvikens järn- kyrka tillhöriga föremål, nämli- Violinist C 

v:rk:. Han hade ett . svårt kross- I gen ett medeltida krucifix, en al- CONCElRT ENGA.GEMENTS ' 
sar i huvudet och fördes till sjuk- taruppsats, en Annabild, en bi- • LEKTION:19R PÄ; VIOLIN c 
stugan, där han avlidit utan att skopsbild, en apostlabild, en krönt , Bermce Bu1ldlng • 
ha återfått sansen. Det antages, sköld, ett timglas och åtta delar ~~.J 

. svenska pängar,. blir det sålunda 
I icke mindre än tre millioner i 
1 överskottsmedel att fondera. 

att Blomberg under arbetet drab- av en predikstol. Av nämnda fö
bats av svindel och fallit omkull remål är i sy.unerhet det medeltida 
och därvid slagit huvudet mot nå- krucifixet från 1200-talet av stort 
got föremål i rummet. kulturhistoriskt värde och konser-* 7.· .,, 

Gö'I'EBORG * * * H ,. veringen därför ett ömtåligt ar

Stora· förluster på· Kreugerpapc HALLANDS LÄN 
per. Wijkska fonden har placerat Erik gav ax. På sina ställen i 
större belopp i Tändsticksobliga- mellersta Halland kunde man på 
tioner. Även Göteborgs högskola Erikdagen den 18 maj iakttaga 
har under fjolåret placerat för fullt utbildade rågax. 
130,000 kr. och Göteborgs muse- Laholms kraftstation, på vilken 
um för 30,000 kr. i plika slags arbetet påbörjades i oktober 1930, 
papper. Då Tändsticksbolagets står nu färdig. Det har för öv
fjolårsobligationer, om vilka det rigt sedan mer än en månad till
här . rör sig, för närvarande . stå baka levererats kraft därifrån. La
i 40 procent• har Wijkska fonden holmsfallet är det sista fallet i 
genom placeringen förlorat 630,- Lagan på dess väg mot havet. Ef-
000 kronor.. ter upprensningar nedanför kraft

Far och dotter vigdes samtidigt. verket kommer havets vattenyta 
Dubbelbröllop . firades pingstafton praktiskt taget att ,gå upp till 
i Kristine kyrka. mellan transport- Laholms· kraftstation. 
förmannen Karl Edvin Toft och * * .. 
fröken Elsa Ingeborg Johansson JÄMTLANDS LÄN 
samt mellan maskim:l?_ästaren dan• I Nyfött barn kastat ut från tål ""'undor,<ten K)>ud casper L=- gel. På p;ngstdagon5 förmiddag 
son och fröken · AliI1de Maria anträffade en banarbetare å han'

. ~ Eleonora Toft. Alinde.. . Toft är sträckan Gisselås......;..Hällviken liket 
• • dotter till Karl Edvin. Toft. Det av ett nyfött barn på banvallen. 

bete. 

«- -~ ·lf 

MALMÖHUS LÄN 
Eldsvåda. Den 24 maj utbröt av 

ännu okänd anledning eld hos 
smedmästaren N. Hagberg i V. 
Kärrstorp. Smedjan jämte bo
stadslängan nedbrann inom kort. 
Elden spred sig till husägarc A. 
Olssons fastighet, vilken jämväl 
lades i aska. Ytterligare antän
des en uthuslänga tillhörande hus
ägaren M. Jönsson. Även denna 
blev lågornas rov. 

Häktad för· mordbrand. Lands
fiskalen i Bjärsjölagårds distrikt 
har häktat och till Ystads krono
häkte införpassa.t · fiskhandlaren 
Nils Theodor Nilsson från Hårde
rup, Fräninge socken, vilken miss
tänkes för att natten till den 17 
maj uppsåtligen ha anlagt eld 
sin bostadsfastighet i Hårderup. 

Try the 

Hillcrest Meat Market 
1214 Se. K St.-MalnS490 

FREE DELIVERV 

Service Always Our Motto 

Dry & Green Slab and Blo. ek. ·i 
W ood, Planer Ends 

COAL-By the load or sack 

l BE~~,~~~~ !~~LsfO· ! 
l MAIN 2451 ~ 
............,. . ....,..,_..... ........ ,...,.. .......... _.... .......... --r 

r. !~!~~!~!~!~1"1. 
I Ni kan. alltid vara viss om acku

ratess och ·redbart bemötande av 
dA hnl,:a.:a isu::r 1"An-rAAAntATJ::a.:r_ . -- ·-----~ ---~ -----·---------· = 

~ FRANK EKBERG c 
l. lns.urance, Nota.ry Pu.blic . ! 
939 Comrnerce St. Tacoma c 
-~~~~~---~~~ 

; 



Fredagen den 17 juni, 1932 

SVERIGE-NYHETER 
STOCKHOLMS LÄN 

Dödsolycka under jakt. Fiska
ren Martin Sjöberg blev annan
dag pingst vådaskjuten till döds 
utanför Sandhamn. Han hade 
tillsammans med två kamrater, av 
vilka den ene var en av lotsarna 
på platsen, i en båt begivit sig 
ut på morkullskytte, och själv satt 
Sjöberg i båtens för. På akter
toften satt lotsen, och vid årorna 
den tredje i sällskapet. Lotsen 
fick ett morkullsträck inom skott
håll och hade redan geväret vid 
kinden, då Sjöberg säges oförmo
dat ha rest sig från sin plats. 
Han fick därigenom hela hagel
svärmen på nära håll i huvudet, 
som illa sargades av skottet. Dö
den torde. ha varit så gott som 
ögonblicklig. Sjöberg var i 45-års
åldern och efterlämnar hustru ·och 
två barn. 

"f "f ·le 

UPPSALA LÄN 
Katolsk vallfärd. Den 17 maj, 

aftonen före Erik den heliges å
minnesdag, vallfärdade ett antal 
katoliker från Stockholm och 
Uppsala till helgonets relikskrin 
i domkyrkan, där en lagerkrans 
med band i svenska färgerna upp
hängdes. 

·:+ ~+ +:· 

VÄRMLANDS V\N 
Restaureringen av Grava kyrka. 

Byggnadsstyrelsen har fastställt 
det av arkitekten Bror Almquist 
uppgjorda förslaget till restaure
ring av Grava församlings kyrka. 
Samtidigt har styrelsen fastställt 
förslag till installation av varm
luftsvärmeledning i kyrkan. 

* ·i;. +:· 

VÄSTMANLANDS LÄN 
Djupbamnsanläggningen vid Kö

ping. Till detta företag har k. 
m :t tidigare medgivit att i stats
bidrag får utgå inalles 355,000 kr. 
Härav ha redan anvisats samman
lagt 230,000 kr. Det återstående 

del av den normala timmermäng
den, beräknas vara slutförd med 
juli månads utgång. 

'* * * 

Pehrsons på Norra Värmdö upp
finningar på fodermedlesområdet, 
som skola exploateras. Det gäl
ler närmast fodermedel för höns. 

VÄSTERBOTTENS LÄN För ändamålet har redan tidigare 
Oroligheter uppstodo den 17 ett aktiebolag bildats med ett ak

maj vid de i massasträjken in- tiekapital av 25,000 kr., men detta 
blandade Scharinska fabrikerna i skall nu enligt bolagsstämmans 
Sofiehem, där ett trettiotal av bo- beslut ökas till 40,000 kronor. I 
lagets tjänstemän satte i gång ett uttalande nyligen framhåller 
med utlastning av ett parti på disponent Pehrson, att produktio-
8,000 ton, som löpte risk att för- nen torde komma att bli mycket 
därvas genom längre lagring. konkurrenskraftig. F. n. importe
Grupper av sträjkande massaarbe- ras omkring 4,000 ton pr år och 
tare samlades kring fabriksområ- det är tydligt att en betydande 
det, förmådde föraren av en till del härav bör kunna bli ersatt av 
lastningsmanskapet d est i n erad den inhemska fabrikationen av 
matvarubil att vända oin med o- hömjöl. Man har tänkt sig en 
förrättat ärende och utsatte dir. tillverkning redan i år på 1,000 
A. Unander-Scharin för stenkast- ton med ett värde av 160,000 kr. 
ning, då han i bil åkte från fa- I fråga om råvaruanskaffningen 
briken till ett möte med arbetar- finnas ej heller några som helst 
delegerade. Stenkastningen åstad- svårigheter, ty lantbrukarna äro 
kom ingen skada och har möjli- glada att få sälja. 
gen företagits av yngre orosele- En förhärjande eldsvåda ödela
ment, som icke arbeta vid de Scha- · de nyligen den vackra omkring 
rinska fabrikerna. 250-åriga mangårdsbyggnaden vid 

6-årig flicka uppäten av vild- egendomen Hagalund, ett par kilo
djur. I mitten av oktober förra meter utanför Vadstena, ägd av 
året försvann från sitt hem i Ris- lantbrukare C .W. Rosen. Då 
bäcken en sexårig flicka Elsa brandkåren från Vadstena efter 
Hedman. Efterforskningar i vilka snabb utryckning anlände till 
även en militärkontingent från U- brandplatsen, var byggnaden över
meå deltog, blevo resultatlösa, tänd och räddning av densamma 
och det antogs att flickan fallit , utsiktslös. 
offer för vargar. Härom dagen 
anträffades tre km. från flickans 
hem skelettdelar efter henne, vil
ka visade att hon blivit uppäten 
av vilddjur. 

Sävenäs såg. Enligt vad direk
tör Hedberg meddelat arbetarna 
vid sågen, kommer arbetet vid 
denna att stanna omkring den 1 
oktober, varefter verksamheten 
skall nedläggas på obestämd tid. 
Direktör Hedberg förklarar att 
stagnationens längd beror på kon
junkturutvecklingen. Man ämnar 
dock i första liand söka bereda 
arbete på annat håll åt dem, som 
bo i bolagets fastigheter. Drifts
nedläggelsen berör 150 man. 

·:+ ·X- * 

MOR ANNA 
- Säg mig, mor Anna, sade 

pastorn där han satt vid gamla 
Annas bädd på fattighuset - hur 
var det med den där stölden ni 
blev misstänkt för, och som det 
aldrig blev utrönt vem som be
gått den. 

Gamla Anna låg "på sitt sista." 
Hon hade slitit och släpat i alla 
sina dagar och till sist hamnat 
på fattighuset - som så mången 
annan. Men man hade aldrig hört 
henne knota och klaga; och glad 
och nöjd hade hon varit; även se
dan hon kom dit. 

statsbidraget på 125,000 kr. anser 1 VÄSTERNORRLANDS LÄN 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsen En bilolycka, som krävde ett 
böra fördelas på två år, varav 62,- människoliv inträffade på pingst-
000 kronor för nästa budgetår.. dagens morgon vid Vik, Torsåkers 

- Jag var oskyldig, pastorn. 
Jag visste inte att de funnos, 
förrän det · berättades mig att de 
voro stulna hos mig i mitt rum. 

PUGET SOUND POSTEN 

pengar, sju eller åtta hundra kro- på kroken. Han hade smugit sig 
nor, sa .dom. Och när han legat in om natten och tagit pengarna. 
över natten - voro pengarna och det lyckades så bra, så ingen 
borta, ingen visste hur. Oxhand- vaknade och han kom därifrån, 
laren blev arg, som ingen kan utan att någon hört honom, med 
undra på, och gick till länsman- den tjocka plånboken i sin ficka. 
nen och det blev sak vid tinget. Nu borde han väl varit glad; 
Och jag, likt alla andra, gick för- men han hade bara oro och ängs
stås dit för att höra på; och då Ian för att bli upptäckt och fun
först blev jag varse, att man derade nu på att ge sig av till 
misstänkte mig. Men som jag Amerika. Men det var svårt att 
visste, att jag var alldeles oskyl- komma sig för med det. Pengar
dig, tog jag saken !ungt. Men na flyttade och flyttade han 
medan jag stod där inför doma- jämt, rädd att någon skulle få se 
ren och svarade på hans många dem. 
frågor, fick jag bland folket se .. . . 
tt t bl kt 'kt k Nar han i tmgsalen fann att e ung , e ans1 e, vars s yg- , . .. k . . d .. 

1. ·· f'' k .. kt . man rmsstan te mig, var et na-
ga, oro iga ogon ors rac Irra- tt h å t f h . . . ra a an g t ram oc angivit 
de mellan domaren och IDig. Och . ... 1 h k.. d f"" 
som en blixt slog mig tanken: sig SJa v, men .. a~ ~. am es or 
·d.. ·· t · far, som satt dar I namnden och 

ar ar JUVen. ''dd f'' d h k ra es or en sorg an s ulle 
- Och vem var det? draga över hans hem. 
- Pastorn känner honom väl Då sade jag honom, att det 

- det var smedens son, långe just var bra, at han inte trätt 
Mats kallad. fram. Hans unga liv var mera 

- Långe Mats! Han som är värt än mitt - jag var ett gam
gift med Britta i Nygård - en mallt skrälle då redan. Han hade 
av de mest ansedde av de yngre framtid och kunde ännu bli en 
karlarna i socknen. bra karl, medan jag närmade 

- Just han. mig graven med stora steg. Det 
- Och han blev aldrig miss- där sade jag honom och sade 

tänkt ens? oekså, att jag skulle hjälpa, så 
- Nej, i sama stund det blev att han kunde komma ur sitt 

mig klart att jag kunna utpeka trassel, om han ville göra som 
tjuven, sade något inom mig, att jag sade och vända om från sitt 
jag icke borde göra det. - Jag dåliga leverne. Och det lovade 
tänkte för mig själv: Gud har han och han har hållit också. Ni 
altid varit god emot mig, du har sade själv, att han är bland de 
aldrig behövt svälta eller frysa, mest ansedda i socknen. 
som mången annan, men sjäv har - Men pengarna? 
du just ingenting gjort. Aldrig - Dem lämnade han mig. Jag 
en god gärning. Du har varken slog själv in dem i ett papper 
man eller barn eller andra, som och lämnade dem till kyrkoher
få lida för din skull, om du blir den. Han bara såg på mig, men 
trodd om detta. Men han är ung, frågade ingenting, bara tog pa
han har . både far och mor och ketet. 
kanske en käresta och hela hans - Men ni hade ju en samlad 
framtid blir till spillo, om det blir styver - hur kom ni då hit? 
upptäckt; - du kan rädda ho- - Jag hade ju lovat hjälpa 
nom, gör det, det är en Gudi be- Mats. 
haglig gärning. Och som inga - Ni gav honom både er heder 
vittnen uppträdde emot mig, ty och era pengar. Och nu, när han 
folk hade nog ändå svårt att tro har det bra, ger han er inte igen. 
mig om'et och inga bevis funnos, - Äsch, inföll hon litet otåligt. 
så blev jag icke häktad, utan fick Jag ville ju göra en god gärning, 
gå fri. inte skall man vänta tack för 

Då sökte jag upp ynglingen det. För resten höll han vad 
och sade honom helt tvärt, att han lovat och blev en bra karl. 
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honom och log; - och med det 
leendet slöto sig hennes ögon för 
alltid medan den sjunkande solen 
göt en förklarad glans över det 
fårade gamla ansiktet. 

Gynna våra 
ANNONSÖRER! 

GEO. J. WEll..ER 
SKRÄDDARE 

~nsättnlng av nytt foder I damers 
kappor och herrars rockar 

1220 So, K St. Main 5638 
Hemstitching 

. .................................................... -.;..-...................... ~ 

l DRY & GREEN SLAB &. BLOCK 
WOOD, PLANER ENDS 

COAL-By the load or sack 

l BER~~~~~ .~.u~, "Du 
MAIN 2451 
~~ 

............... ~ 
KARL A. ANDERSON 

Sheet Metal Work$ 
MUELLER FURNACES 

De bästa i marknaden. 

613 St. Helens Ave. Main 6205 

BA Y CITY MARKET 
J. A. JOHNSON 

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

1144-46 Pacifie Ave. Tacoma 

PRINS WILBELM 

skriver i privatbrev till förfat

taren bl. a. följande: 

" • • • ett stort nöje att få 
ta del av det . . • intressanta 

innehållet." 

" 

All industriell verksamhet vid socken. En bil, förd av handels
Riddarhyttans bruk med undantag resanden E. Åkesson från Viks
för sågverket har från och med bäcken i samma socken, råkade 
den 1 juni upphört. Härigenom med stark fart köra mot en sten, 
bli ytterligare 130 familjeförsörja- varvid bilen gick runt. Härvid 
re utan arbete. Från nämnda da- blev faktorn vid Prästrrions såg
tum har driften vid Bäcka gruva verk T. J. Nordlander, som även 
och anrikningsverk nedlagts. Vid befann sig i bilen, så svårt ska
Källfallets gruvor ligger driften dad av de krossade rutorna att 
redan nere. Tidigare ha ungkar- han efter en stund avled av för
lama permitterats. Sågning~n, blödning. Åkesson undkom där
som i år omfattar blott en tredJe- emot utan några skador. Nord-

Men vem stal dem? 
Inte jag, herr pastor. 
Åh, ja, det trodde nog 

jag visste, att han tagit pengar- Mig är han ingenting skyldig. 
. I na. Och han nekade icke alls Men min gärning var nog inte 
m- utan blev bara mycket förskräckt mycket värd, tillade hon med en 

och bad att jag icke skulle göra anstrykning av vemod, jag fick gen riktigt heller; men varför sa
de ni inte riktigt ifrån till doma
ren, att ni icke var rätta perso
nen? 

OLLA PODRIDA 
en häftad bok å 160 sidor och 

innehållande 30 galghumoristi
ska berättelser av 

GöR SVERIGERESAN MED 

s 
RIKA 
LINIEN 

BILLIGT 

ATT LEVA 

I SVERIGE 

Lägsta biljettpriser på 
många år 

Den NYA Turistklassen 
(f. d. Andra Klass) 

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

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

Tredje Klass 
Kungsholm och Gripsholm 

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

ösfg ...... $75 Tur och retur $125 

Ki..ngsholm och Gripsholm 
1 :a Klass endera vägen $145 min. 

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

Återresan kan ske när som helst 
inom två år. 

Turlista från New York: 
DROTTNINGHOLM ......... 18 Juni 
GRIPSHOLM ................. 2 Juli 
DROTTNINGHOLM .......... 16 Juli 
GRIPSHOLM ................ 30 Juli 
KUNGSHOLM .............. 15 Aug. 

Följ med en av våra 
Sällskapsresor till Skandinavien 
Alla utgifter, från New York till
baka till New York, inbegripna. 
25 dagar $181 - 31 dagar $207 
35 dagar $227.- 42 dagar $275 
45 dagar $292 - 50 dagar $317 

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

SWEDISH AMERICAN LINE 
~GS 'llt:ta 8iUg., 4th ti. Union, Seattie 

MARTIN CARLSON 
1216 South n: Street Main 8320 
Hedben:- Bros., 508% So. llth; ·John 
~oley, 306 Fidelity Bldg., F. C. Hew· 

11on, 903 Paclffc A venue, Tacoma. 

lander var född 187 4 och efter
lämnar maka och vuxna barn. Vid 
företagen polisutredning har fram
gått, att de åkande före olyckan 
förtärt sprit. Åkesson torde kom
ma att åtalas för vållande till an
nans död. 

Ett ganska unikt arvsmål, som 
varit före upprepade gånger, har 
nyligen avgjorts inför Medelpads 
västra domsagas tingslags härads
rätt. Det gäller ett arv, enligt 
uppgift på bortåt 100,000 kr., som 
en till Nordamerika utvandrad 
Torpsbo gjort anspråk på. Man
nen i fråga, Helge Jönsson, nu
mera bosatt i New Jersey, hade 
uttagit stämning på åtta personer 
i Torp, vilka bekommit arv . efter 
hans fader, framlidne jordbruka
ren Johan Jönsson. Helge Jöns
son hade fötts utom äktenskapet, 
och det hade ej framstått som 
klart huruvida Johan Jönsson 
lämnat äk:Eenskapslöfte till käran
dens moder. Rätten har emeller
tid funnit utrett, att bland all
mogen i Torp vid tiden för kä
randens födelse äktenskap regel
mässigt inleddes under omstän
di o-heter· liknande dem som ut
märkt förbindelsen mellan käran
dens fader och moder. Jämlikt 
8 kap. 2 par. ärvdbalken enligt 
lagrummets lydelse före lagen .~2 
november 1915 har rätten nu for
klarat Helge Jönsson berättigad 
taga arv efter Johan Jönsson. 

-r. ·!+ ->~ 

öREBRO LÄN 
Sikf01·s hytta nedblåstes den 15 

maj och samtliga arbetare erhöllo 
permission till midsommar. En
ligt vad som uppgivits kommer 
driften vid hyttan att ligga nere 
under minst fyra månader, enär 
lagret av tackjärn med nuvaran
de åtgång torde räcka under 
nämnda tid. Även sintringsverket 
har slagit igen. Driftsinställelsen 
gör ett 40-tal män arbetslösa. 

·X· ·:i- ~+ 

öSTERGöTLANDS LÄN 
Ny sv~!!sk !ni'111!0itri. Inom den 

närmaste tiden startas en ny 
svensk fabrik i Vadstena av bety
dande allmänt intresse. Det är 
lantbrukaren, disponenten J. M. 

- Men jag ljög inte heller. 
- Åh nej, inte precis, sade 

prästen med något likt ett leen
de kring sina tunna läppar. Det 
talas än i dag om, huru fyndig 
ni var i att giva kringgående och 
obestämda svar. Men det gav 
ingen förklaring över vad som 
skett. 

Den gamla tycktes tveka~ 
- Det var någon jag ville räd

da, kom det slutligen helt sakta. 
- Och för denna någon satte 

ni er egen heder på spel. 
Gumman reste sig mödosamt på 

armbåg·en och kastade kring rum
met en spejande blick. När hon 
fann, att gummorna varit nog 
grannlaga att lämna henne en
sam med den andliga, sade hon 
långsamt: 

- Det är en lång historia. 
Men om ni vill höra på, skall jag 
berätta det. Det kan vara skönt 
att stå rentvådd åtminstone i 
någons ögon och ni - ni skall 
ingenting förråda. 

Pastorn nickade. Det var som 
ett löfte. 

Anna återtog: 
- Jag har just inte dugt till 

mycket i mina dagar, fast jag 
nog försökt arbeta så gott jag 
förstått. Jag kom tidigt ut i 
världen och tjänade länge som 
piga. Nu för tiden säga de, att 
det är det värsta och släpigaste 
av allt och att det är mycket 
bättre att gå på fabriken. Men 
jag vet just inte om det är så. 
Det för nog lättare till hams och 
slams - det fanns i alla fall inte 
på min tid, och Gud vet, om jag 
inte hellre tjänat ändå. Då har 
en alltid ett ordentlig hem. Nå, 
jag hade tur att alltid få goda 
platser och jag flyttade heller 
inte mer än tre gånger under nä
ra fyrtio år. Och då hade jag 
samlat en styver, så jag hyrde 
mig ett rum och började gå till 
hjälp i gårdarna. Och det gick 
bra, jag kunde inte hinna kom
ma till alla, som ville ha mig. 
Oeh när det var marknad eller 
annars tillfälle, hyrde jag ut rum
met och förtjänte en slant på det. 

Nå, så vid en marknad hade 
j~g en. oxha!!.dla.re i rummet_ och 
bodde själv som jag brukade i 
skrubben under trappan. Se'n fick 
jag veta, att oxhandlaren haft 
med sig en förskräcklig mängd 

honom olycklig. Han hade spelat ju inte ens fängese; :-- fast pra
och druckit och trasslat in sig i tet orsakade kanhända, att jag 
penningaffärer med andra sock- icke blev så eftersökt som skur
nens unga drängar. Och han vå- hjälp, som jag varit förut. Joseph Swanson 

finnes nu tillgänglig genom 
gade ieke förtro sig till fadern Den gamla sjönk utmattad ned 
som var en sträng man och en på kudden. Det långa samtalet 
gång kört ut honom, då han bad hade medtagit hennes sista kraf

MARTIN CARLSON 
1216 So. K St. 

att få gå på ett dansgille. Så ter. -
hade han på marknaden fått se, Pastorn satt tankfull med pan
att oxhandlaren hade så fasligt nan stödd mot handen. - Han 
mycket pengar. Frestelsen blev tänkte på den enkla berättelse, till ett pris av 

honom för stark. Inte hade han han nyss hört. Enclast 75 cents. Skriv nu! 
svårt att komma in i mitt rum Men osedd av honom stod dö
heller, ty nyckeln hänger allLid dens ängel där. Den gamla såg 

Nervösa rubbningar 
Nervositet 
Störningar i mage och 

tarmar 
Vattsot 
Förstoppning 
Reumatism och gikt 
Bensår 
Åderbråck 
Svårläkta sår 
Blodbrist och bleksot 
Allmän svaghet 
Strama 
Blås- och njurlidande 
Förkylning och hosta 
Snuva och heshet 
Gall- och leversjukdo• 

mar 
Luftrörskatarr 
Hudsjukdomar 
Eksem 
Hudirritation och 

slag 
Aderlörkalkning 
~ _,...., __ ..,.1 __ ,,,,,,, •• __ ,."°"' 
r21.l;..'4~• _.., ............ --0··~· . 
Hämorrojder 
Astma 
'Andnöd 
Bråck 

uf· 

I 

Skriv i dag efter 
p s E s 

uppseendeväckande 

HEMMETS HÅLSO=BOK 
Den är 
absolut 

Hundratusentals människor äro sju
ka och fortfaa:a att lida av olika sjuk
domar endast därför att de iclte läst 
pastor Heumanns berömda bok. 

över 8,000,00() exemplar av denna 
underbara bok, översatt till 12 olika 
språk, hava spridits i hemmen över 
ihela världen. 

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

I 
ningar och räd hur man skall bli och 
förbliva frisk. 

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

Även Ni borde hava denna värde
fulla "vän" i Edert hem. I överens
stämmelse med ptJ.Stor Heumanns vilja 
skicka vi den gratis och franko utan 
någon som helst förbindelse frän Eder 
sida. 

Insänd nedanstående kupong i dag. 

L. HEUMANN & CO., Inc. 
34 East 12th St., New York City. ................................. 

I 
KUPO:-.TG. 454SA 
L. 1.mmuANN & Co., Inc. 
34 Eru.t lZlh s-., r-•ew l'.01k City. 

Godhetsfullt skicka tr-ig gratis och 
franl~o s. mnt utan n!l~on förbindelse 
frän min sida p:u:to1· L. Heumanns 
'HEM1\1BT$ HÄLSO-EOI<.::. I ................................... . 

t ................................... . 
-. • • • 1 • • o e • e.e • • • • • •~~~+<--<1 
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OBSERVERA.! 

Ärade kolleger, bytestidningar 
och andm uppmärksammas här
med på adressförändring för vårt 
kontor och tryckeri till 

1216 SOUTH K STREET. 

De som marscherat ""'""""' per bil eller bantåg -
till huvudstaden, tillhöra icke dem som åter• 
lrommo från kriget lemlästade, eller på annat 
E;ätt gjorda arbetsodugiga. För sådana har na· 
tionen •sörjt genom lasarettsvård och pensioner. 
Vilket ii,r som sig bör. Det gives goda skäl för 
antagendet, att de veteraner som kommit till 
Washington,. äro ·sådana som återkommo från 
kriget i lika gott . skick sofl de marscherade ut. 

De• hl3,de · självaktning och ·stolthet då. De 
vägrade mottaga någon som helst betalning för 
den tjänst de gjort nationen. Vad har blivit av· 
självaktningen nu? 

De borde dock veta, dessa soldater, att miljo
:ner . män och. kvinnor, som aldrig gåvos tillfälle 
att ställa sig i ledet, gjorde sin nation lika stora 
tjänster här hemma,. öch lika stora uppoffringar. 
Dessa· missunna vist icke veteranerna den lilla 
betalning som tillerkändes dem, men de fordra 
dock av dem, att de skola vänta med den del 

För varje veteran är betalningen liten nog, 
men. för miljoner av dem göra den sammanlagda 
summen tusentals miljoner dollars. Dessa dollars 

I ÖSTER 

hemma och 
De ha det 

tfonen och militären har, kanske svårt att få en 
allsidig överblick över läget samt att taga till
börlig hänsyn till andra än rent militära fak
torer. 

I nuvarande ögonblick är en militärdiktatur i 
Japan särskilt farlig, därför ati: .. den otvivelaktigt 
leder till krig med .Sovjet;unionen. Det ligger 
mycket nära till hands att draga en sådan slut
sats; utvecklingslinjen ligger klar jnför ens ögon. 

Om japanerna begränsat sitt ingrepp i Mand
·schuriet till det södra järnvägsområdet, där de 
av gammalt ägt författningsenliga .rättigheter, 
hade herrarna i Moskva måhända blivit oroade, 
men aldrig till den grad som nu är fallet. De 

~japanska trupper besatte snart sagt hela Mand
schuriet och. däribland den ryska intressesfären 
kring den östkinesiska järnvägtn, hade detta utan 
minsta tvivel lett till ett japanskt-ryskt krig, 
för så vitt sovjetmakten känt sig mera sadel
fast och haft en mera pålitlig organisation. Vare 
sig den gamla kejsarmakten bestått eller som det 
nu är sovjetmakten fått ledningen, måste japa
nernas åtgärder uppfattas som en direkt krigs
anledning. Men de ryska transportförhållandena 
äro mycket bristfälliga, och varken trupper eller 
förråd funnos i tillräcklig omfattning i östra 
Sibirien. Man tvangs i Moskva att göra det 
bästa av situationen; man erbjöd Japan eri non
agressionspakt. 

Men samtidigt överfördes trupper och krigs· 
material till Vladivostok och till gränsen mot · 
Mandschuriet. Att det japanska militärpartiet 
önskar ett krigiskt uppträdande i Mandschurfät 
är tydligt och att detta kommer att med nöd
vändighet leda till sammanstötningar med Sov
jetunionen kan ej betvivlas. Om en avspänning 
ej kan ske i Japan, får man tydligen vara be
redd på ett japanskt-ryskt krig. Vartill detta 
kan leda är omöjligt att överblicka. Måhända 
kan även en sådan konflikt lokaliseras, även om 
det knappast är troligt, eftersom det finnes 
brännbart material nästan efter hela den sovjet
ryska gränsen i väster och söder. ·Det härskande 
militärpartiet i Japan, som kommit till makten 
på grund av förbittring över återtaget från 
Shanghai, lär väl ej heller uppträda försonligt 
gentemot andra makter och Nationernas förbund. 
Man har säkerligen att vänta friktioner även 
här, vilket är föga lovande för en lokalisering av 
ett japanskt,ryskt krig. 

I ARBETSLöSHETSFRAGAN 

Tidsskriften . "Liberty" erinrar om, att jord· 
bruksministern Doak genom Röda Korset tagit 
42 ·familjer från brödköerna i staten South Caro· 
lina och skickat dem ut på landet, där de fått 
var sin jordbit, på vars avkastning de kunnat 
livnära. sig. Tidsskrifteri tar detta som bevis 
på, att det verkligen skulle låta sig göra att 
lösa arbetslöshetsfrågan på detta sätt. Det kom
mer naturligtvis att kosta samhället en del pen
gar men icke mera än att hysa och föda \;le ar
betslösa genom den långa vintern, menar den. 

J ordbruksministern Doak har gång på. gång 
framhållit, att problemet kunde lösas på detta 
sätt, om man blott erhölle det för planens för
verkligande behövliga finansiella understödet. 
Härpå har han emellertid erhållit det svaret, att 
det ju endast bleve att öka konkurrensen mellan 
lantmännen och dymedelst även produktionsöver
skottet. Detta resonemang torde möjligen ha 
varit berättigat vid depressionens början men inte 
nu, säger tidsskriften, ty nu återstå. endast två 
utvägar att välja •på, nämligen att låta de ar
betslösa omhändertagas av välgörenheten, den 
enskilda eller allmänna, eller ock skicka ut dem 
på landet, där de kunna taga hand om sig själva. 
Och det bör . ju härvidlag ej vara synnerligen 
svårt att göra sitt val. Det är ju sant, att den 
mat, som dessa personer förtära i städerna, i 
viss mån skulle öka efterfrågan på farmarnas 
produkter, men ingen kan för beständigt göras 
till föremål för välgörenhet och samtidigt behålla 
sin självaktning. - Detta allmosesystem skulle 
förstöra vårt folk. 

;1931 var ett särskilt dåligt år .. . . . de (räknad föl:' .de 22 ledande ex-
for .den ame~kanska exportpro-1 portländerna i världen) nedgick 
duktionen. Vardet av amerikan- under 1931. med ej mindre än 
ska exportartiklar belöpte sig 27,1 . procent. De länder som 
under år 1929 till $5,541,000, un- uppvisade den kraftigaste ned
der 1930 till $3,843,QOO,OOO och gången voro Australien (64 pro
underl931 till endast $2,424,000,- cent), .Brasilien (50.2 procent), 
000. Den amerikanska exporten och c:ule ( 49,4 procent.) 

j ·. . . . . I Henry Arnold Peterson 
~ Svensk Advokat 

! 1016-1S Wash. Bldg. Main 718 
~ Residenstelefon Proctor 2861-R 
~ 

Anthon.y M. Arntson 
Attorney-At-Law 

911 Fldellty Bldg. 

Telephone Broadway 1418 

Fi·edagen den 17 juni, 1932 
............... ~~ .. 
Ed Sproule's Butter Store 

Smör, Ägg .och Delikatessvaror. 

Publix Market 
Första dörren från 11th St. 

JENSEN'S BUTTER, EGGS & 
DELICATESSEN 

Gammelost, getost och andra 
importerade skandina

viska varor. 
Bay City Market, 1144 Pac. ave. 

MARTHA KNUTSEN 
Skandinavisk 

Sjuksköterska 
"Maternny Cases" eller invalider 

skötas. God' vård garanteras. 

Main 7233 804 So. Ainsworth 

~ TACOMA TITLE 00, ~ 
ALMIN L. SWANSON 

Pres. och Mgr. 
"Abstracts of Title" och "Tltfe 

lnsurance" 

Maln 2331 Bankers Tr111st Bldg. 

~öN! 
) Skandinavisk advokat I :;-....,_,,....,._..,....,._....,...,_.....,...,.. ..... --:. 
I Praktiserar inför alla rätter I B p A U L S O N 

MAIN 5402 ' 
PUGET SOUND BANK BLDG. Juvelerare 

3.......,,.._,.,,..........,__ 1 :a klass urreparationer 

~---u;d1 
Ca.rs . (fars 

Complete Equipped Shop at 
your service 

DR. S. P. JOHNSON 
Tandläkare 

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

i EMIL STENBERG ~ I Svensk Advokat ( 
~ Notary Public ~ 
! . 602-603 P. S. Bank Bldg. ! 
,..,_.....,.,....~.............,,·~~ 

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

1103 Tacoma Ave., nära llth St. 

VED OCH KOL 
l 

Bästa slag.-Resonabla priser. 

HARRISON BROS 
MAIN 93 

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

BÄSTA GLASÖGON i 
från $1.00 till $5.00 ( 

(Varför betala mera?) ( 
Ni mäste bil nöjd, om icke byta vi ( 

om glasögonen kostnadsfritt. C 

E. S. GUDMUNDSON I 
) 728 St. Helens ave., Tacoma, Wash l 
~......,.,.~....,.,.,.--

SEAMON'S FLOWER 
SHOP 

Rust Building 
Corner 11 th and· Commerce 
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Sponsor, 
Scandinavian Hour 

K.V.I . 

KOSTNADEN 'I 
''\ 

för en begravning är 
naturligtvis en vik- \I) .. 
tig fal•tor. (, 

' .·. I 
För folk med be- ).) 

gränsade tillgångar ~) 
är Lynns allt inbe- l''J 
fattande b e t j äning Mi 
till valbart pris en 
högt uppskattad för

':V, 
:il 

'I del för familjen. 

C.0.L\'NN CO. 
MORTUARY 

'q)istinctive Gfuneral Service 
'Pllone:'Nain 77·f5 

717 TACOMA AVE. 

~~~~s 

\1; 
·\' 

TEATER-NYTT 
Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

BLUE MOUSE 
Now Playing-

"3 WISE GffiLS" 
with Jean Harlow, Mae Clarke 

and Marie Prevost 

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

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

Free 
Beautiful $300 Accordion 

TO BE GIVEN 

Absolutely Free 
TO THE BEST 

Amateur Accordionist in Tacoma 
NO ENTRY FEE OPEN TO ALL 

SEE THE ACCORDION IN THE WINDOW 

at 

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

816 BEN OC'H BABY BEN 
Repareras för $1.00 

Andra klockor och ur repareras 
även till rimligt pris 

Allt arbete garanteras för ett år 

K. Andersen 
1216 South K Street 

I I "BETTER CLOTHES ' I FOR MEN" 

Callson 'Al Ahnquist 

. l 
www~ 

TACOMAS SVENSKA SKRÄDDARE 

501-2-3 Washington Building 

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

VED och KOL, MJÖL, FODER, HÖ, KALK 

Gödningsämnen och utsäde 

VI FöRSTÅ OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KAC11LEIN BROS. 
Tacoma·s ledande optiker 

906 Broadway 36 år i samma lokaler 

~ ~9 
Vid framskriden ålder~m U 

kan ni vara kraftig och .Yid god hälsa genom ~ 
~~~ att anvanda · 

~~, DR.PETERS 

~ o~ .. ä~ !:!!!I 

nedgick med andra ord med 52 Utrik~shandeln påverkar icke 
procent under depressionstidens blott vissa stater i östern, som 
första två år, nående nästan de ?.fta tros, utan gör sig ·gällande 
värden som noterades· omedelbart over hela landet. Texas till ex
före kriget. Under höjdpunktåren empel ~ppvi~ar · starkare export
uppgick den amerikanska . expor- handel an nagon anmm stat . med 
ten till över 8,000,000,000 dollar. undantag av New York. Totalex
Observeras · bör emellertid att ä- porten från Texas uppgick till ; 
ven med nuvarande starkt be- $324,000,000, vilket belopp repre
gränsade siffror och med drastic senterar nästan $200,000,000 i di
ska prisfall på produkter, Fören- rekte löner til arbetare inom 
ta Staterna är ·världens största 'IQfUI ';)'.f;)A 'unmoq··A'B U;)UOfflfnpo.id 
exportör. Under 1931 nådde den svavel. och andra. produkter skep
tyska exporten siffran $2,193,- p~de från Texas till utlandet. In-
000,000, varigenom (letta land i diana, Alabama, Tennessee, Mis
fråga om export distanserade ri~ sissippi, Iowa, Missouri och Kan
valen England, som <förr intagit. sas, vilka st~~er i allmänhet icke 
andra plats på världsmarknaden. ansees som sarskilt vitalt be.rörda , ___ ._ __________ _ 

Den engelska .. exporten . uppgick av expo:tproduktionen, uppvisade 
1 1t131 til! endast $2,010,000,000. under fJolåret exportsiffror från 

Frankri.ke kom på fjärde. plats j 10,000,000 dollar till $30,000,000. 

-25c ANY DAY ANY TIME-

~ 
Den verkar välgörande på edra njurar och er lever. 

Den håller er mage i ordning, 
Den styrker och uppbygger hela ert system, 

Ett föraök skall övertyga er. Den är beredd av rena, hälsogi· 
VAnrlA rötter och ilrtf•r n"h inn1>hål1Ar inoa skadliua eller vanebildande 

Lyssnar ni .till våra radio pro
gram över KVI? Om så, låt oss 

Den totala exporthandelns vär- veta hur ni tycker om dem. 

med ett exportvärde. av $1,193,-
000,000. 

J:;"nY ~·AI Tn 
G ""-"".au., ...... .& ........... '-I' 

Now playing: 

GRETA GARBO 
in 

"AS YOU DESIRE ME" 

Il ch~ge-..~ - -Ej en apcit~b~~Jj~i~. Tfllh;.'iid;.hållci; endast av speciella U 
P1' agenter. Tillskriv ~ 
~· DR. PETER FAHRNEY &SONS CO. ~:Jl~ 

l:l W. aabington Blvd. . . . CHICAGO, ILL 
(Levereras tullfritt i Kanada.) 

~ . ~ 
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! Tacoma och Washfll[fOil-
~~~~,.,,..,,.....~~~: 

danska metodistkyrkan härstädes, 
har av konferensbiskopen ut
nämnts till lärare i nämnda deno
minations församling i San Fran
cisco. Det är det största skandi
naviska metodistpastoratet här på 

Sätt edra sparpängar i verksamhe 
med G pct. vinst i "preferred certifi 
cates" i Bratrud Mortgage & Realt;, 
Corporation, 954 Commerce St. 

.. kusten. Pastor S. med familj av-
program over Pug. et Sound Po-1 reser dit 0 en eller annan 
stens radio här förleden. Också vecka. m 
synas deras strävanden ha vunnit 
genkfang hos många som kanske 
kunde ha ansetts döda för svensk
heten, om ej just denna förening 
hade funnits. Som exempel kan 
nämnas att en yngling, son till en 
av våra mest framstående svensker 
county commissioner Carl Ostlund 
sedan en tid tillhör "Solstrålen." 
Han kunde ej ett ord svenska då 
han inskrevs, men nu efter några 
veckors samarbete är han språket 
mäktig nog att kunna deltaga i 
klubbens uppträdanden med både 
tal och sång. Hans föräldrar upp
skatta värdet av de fördelar han 
åtnjuter genom medlemskapet i 
barnklubben så högt, att de in
bjödo hela klubben jämte mammor 
till sitt vackra lantställe vid 
Parkland onsdagen den 15 ds. 
Som barnen naturligtvis älska att 
tillbringa en dag i det fria anto
go de begärligt inbjudningen samt 
njöto i fulla drag av de delikata 
anrättningar som Mrs. Ostlund 
lät komma dem till godo. Förut
om ett par dussin "solstrålar" vo
ro följande mammor med: fruarna 
Carl Anderson, Einar Nelson, Pe
ter Olson, Nels Person, Elmer 
Wilson och Louis Person. Den 
sistnämnda, som jämte Mrs. Carl 
Anderson fungerat som lärarinna 
allt sedan klubbens organisering, 
är egentligen den, som nedlagt det 
mesta arbetet för inövandet av de 
sånger som sjungas vid olika till

* * * 
Skandinaviska dagen, som i sön

dags firades i Vasa Park av Scan
dinavian I<'raternity, hade lockat 
ditut mer än fyra tusen männi
skor. Dagen var ju strålande 
vacker, om också heiian ibland 
kändes tryckande. Hundratals per
soner toga emellertid tillfället i 
akt att svalka sig i ·Lake Sam" 
mamishs ännu rätt svala böljor. 
Det fattades ingalunda nöjen och 
förströelser, och picnicstämningen 
var hög. På eftermiddagen pre
sterades ett utmärkt program i 
paviljongen under ledning av ord
J:öranden för Everett logen, Mr. 
Carl Pearson. Detta inleddes av 
,en uppvisning av svenska folk
danser av folkdansklubben från 
Enumclaw, och klubbens uppträ
dande var som vanligt en vacker 
prestation. Advokaten 0. T. 
·webb från Everett höll ett patri
otiskt tal. Mrs. Adam Beeler gav 
<därefter tre utmärkt renderade 
sångnummer, vilka hälsades med 
livliga applåder. Bland övriga ta
lare märktes Mr. Payson Peterson 
från Snohomish, Mr. John L. Hog
berg, Bellingham, vice president 
för distriktlogen, Mr. Charles J. 
Ericson från Everett, och till sist 

fällen. 

* * * 
F1·ån den teologiska fakulteten 

i Boston universitet graduerade i 
måndags Rudolf. Adolph Anderson 
från Tacoma. Han är son till kap
ten och fru Fred Anderson och 
kommer att ordineras till metodist 
pastor. 

* * * 
"Liberty Party," det nya politi

ska tredje partiet synes vara rätt 
livskraftigt att döma av den sto
ra anknytning dess första "fri
luftstillställning," picnicen i Span
away park, rönte i sönd1j,gs. Det 
beräknas att cirka 20,000 personer 
besökte utflyktsplatsen under da
gens lopp och åhörde raden av 
tal och programmet för övrigt. 
Det var en härlig solskensdag, 
som bjöd på skugga och behag 
under de lummiga trädkronorna, 
men nästan alltför hett för utre-
dande av djupgående politiska 
spörsmål. Huru som helst, par
kens innehavare bedyrade att han 
aldrig förr sett en sådan väldig 
folksamling, och han var heller ic
ke beredd därpå, vilket bevisas av 
att redan kl. 2 på e. m. fanns det 
varken cigarrer eller cigarretter 
att erhålla på platsen, och nästan 
hela läskedrycks- och ice cream
lagret hade strukit med. 

-}:- -}; -}:-

County moratorium. Commis
sioner Carl Ostlund framlade i 
tisdags förslag om att förlänga ti
den på inlösning av countiets ute-

Seattlcs nye borgmästare, John 
F. Dore. Ute på idrottsfältet höl
los sporttävlingar, som tydligen 
senterades av många. Den lyck
lige vinnaren av den fina Fordbi
Jen, som bortskänktes, blev Mr. 
Frank Johnson från Tacoma. 

-x- ·» ;.:- stående obligationer, tills den all-
svensk midsommal'fest. Fre- männa affärsställningen blir bät-

* * * dagskvällen den 24de juni kl. 8 tre. Ränta och avbetalning på 
Observe1·a! Puget Sound Po- håller kvinnoföreningen i Första Pierce county obligationer detta 

stens nya adress: 1216 So. K St. svenska baptistkyrkan sin årliga år uppgår till $530,000. Om mora-
* * * midsommarfest. Ett omväxlande torium lagenligen kan förklaras, 

Vid föreningen Valhallas möte program kommer att presteras. kunde summan användas som un
:onsdagen den 15 juni, valdes föl- Pastor Milton Opsahl från Sven- derstödsfond, och ingen skatteför
jande medlemmar att tjänstgöra ska, Missionstabernaklet kommer höjning behövde vidtagas. 
som föreningens ämbetsmän under att hålla festtalet. Allmänheten " -x- ·» 
terminen 1 juli-31 december: Ord- inbjudes. Förfriskningar komma För revidering av löneskalan 
förande, Gus Sandell (återvald), att serveras till alla i kyrkans till county-anställda hava commis
vice ordförande, W. A. Brandt; matsal. En ringa inträdesavgift sioners utnämnt en komte av tre, 
·sekreterare, Elmer Wilson (åter- begäres, men låt ej denna lilla be- nämligen prosecutor Bertil John
vald); finanssekreterare, Martin gäran hindra någon från att kom- son, auditor C. Renschler och as
Carlson _(återvald); kassör för en ma. Medlen skola användas till sesor M. K. Norton. Som bekant 
tid av ett år, P. Veborg (åter·- föreningens missionsarbete. Folk nedsattes lönerna helt nyligen med 
vald) ; kaplan, Carl Hellström; ce- ifrån olika delar i hemlandet kom- 10 procent. Komiten skall hava 
remonimästare Geo. Peterson och ma att samlas var för sig i grup- sitt arbete färdigt före den 25te 
Conrad Holmstrom (återvalda); per enligt provinsindelning. Nästa juli, då förslag till nästkommande 
inre vakt, Carl Person (återvald); söndag., talar kommendant E. Lin- års budget skall uppgöras. 
yttre vakt, Olof Bloom; till för- dhe från Frälsningsarmen vid för- I * * * 
troendemän för 18 månader valdes middagsmötet och på kvällen få vi 

1 

Sex drunlmingsolyckor förekom
A. V. Johnson (nyvald), Axel An- nöjet lyssna till Joseph Maddock mo i söndags i västra Washington. 
derson och Sven Sundgren. från Första Presbyterian kyrkan. En glad sällskapsutflykt till Black 

-- Föreningens sedvanliga som- ·* * * Lake nära Olympia ändades sorg-
mar utflykt hålles i "Hi-Dive," Frälsningsarmen, 1114 So. 12th. ligt, då två unga Tacoma flickor 
vid Surprise Lake söndagen den Alla skandinaver inbjudas på det drunknade. De voro Barbara Iver-
26te juni, dit allmänheten på det hjärtligaste till hembygdsfästen son, 17 år, och Shirley Peterson, 
hjärtligaste är inbjuden. Auto- lördag kväll kl. 8. Detta är den 8 år. Den sistnämnda, dotter till 
bussar avgå från 14de och Pacific sjätte festen av detta slag och Mr. och Mrs. Ray Peterson vid 
avenue. För vidare upplysningar våra vänner som härstamma från Fawcett ave., vadade ut i för djupt 
·angående utflykten, se annonsen. Dalsland och Värmland äro an- vatten och började sjunka. Hen-

. -x- -x- +; I svariga för både program och nes väninna, Barbara Iverson ka-
Sca.ndinavian Mutual Society of I förfriskningar. Programmet upp- stade sig genast i vattnet för att 

Pierce County håller sitt nästa tager orkestermusik av en orke- simmande rädda henne men an
möte måndagskvällen den 20de ds. ster från Epworth M. E. kyrkan, greps av krampanfall och sjönk 
i Normanna Hall, 15de och K Sts. solosånger, poem, pianosolo samt nära platsen, där Shirley gått till 
Ett livligt i~~resse ~:ar förspo~ts sång av kårens strä.~gban~ och [ b_otten. Miss Iverson var. ~otter 
bland landsmannen for denna for- gemensam sång av forsamlmgen.

1 

till en South Dakota fam1lJ och 
enings verksamhet, och medlems- Allt lovar att bliva intressant hade i ett års tid varit på besök 
antalet växer hastigt. Storartade och trevligt. Kom i tid för att hos släktingar här i staden och 
anordningar göras för en picnic få plats. Söndagen hålles möte under denna t!d bevistat Stadium 
.som kommer att hållas den 19de kl. 8 e. m. - Torsdagen den 23 högskolan. D~ båda flickornas lik 
juli i Hi-Dive vid Surprise Lake. juni kl. 8 hålles midsommarfest, blevo snart upptagna, men ingen
Utförligare meddelanden härom i vilken även lovar att bliva stor- deras liv kunde återställas. De 
senare nummer av Pugte Sound slagen. Systrarna Fridlund från övriga omkomna voro 7-årige Tom 
Posten. Vid mötet nästa måndag Missionstabernaklet sjunga duet- Bottle i Tenino, som drunknade 
serveras som vanligt förfrisknin- ter, en grupp nationalkladda dal- i en vattenfylld sandgrop, 19-
gar kostnadsfritt till alla delta- kullor komma att sjunga och spe- årige Carl Wood, drunknad i Che-
:gare. la, kårens strängband uppträder. halis floden. 25-årige Everett Os-

·r.- 7' * Duett av Mrs. Seaberg och Miss born från Aberdeen drunknade i 
Dalaförbundet avhöll ett välbe- Pearson. Solo av adjutant Clara Sylvia Lake och 12-åriga Hazel 

sökt möte hos herrskapet E. Bor- Sundgaard m. m. Kaffe serveras. Lowe drunknade i Columbia flo
nander i Fife förliden lördags kväll Major och fru H. Madsen komma den nära sitt hem vid Longview. 
varvid över ett hundratal personer att. leda. Fritt inträde. Alla häl- -x- ;.:. * 
voro närvarande. Ett utmärkt pro- sas välkomna. Glöm icke bort att Dödsfall. Carl F. Johnson, 55 
gram utfördes och många goda vi behöva björklöv och blommor år, avled i söndags i sitt hem å 
förmågor deltogo. Komiten, som att smycka lokalen med. Telefo- Summit View. Han var född i 
bestod av fruarna Carl Lindblom, nera till kärens expedition, Main . 
John Carlson och Maria Gustav- 4877, och vi skola avhämta vad ni ~~ 

BJORKMAN & SON 
·son, hade anordnat om ett stort kan undvara i den vägen. 
jordgubbskalas med många och ·» ·» ;.:-
smakliga godsaker. Dalaförbun- Sommarväd1·et, som helt plöts-
det, som på mindre än tre måna- ligt gjorde sin, entre i dessa byg- ~ 1016 So. K St. B'way 2114 
der har gjort stora framsteg, be- der i slutet av förra veckan, har ~ b "R d & Wh" St ,, 

. . . . ~ Mem er e ite ores står nu av 108 medlemmar, vilket lockat till stor utvandrmg av Et bl d 1895 ju är ett utmärkt gott resultat. stadsbefolkningen både till lands a era 
·x- * ·Y.- och sjös. Det har givits en mängd 

"Solstrålen," den inom Vasa or- glada och trevliga utflykter och 
·den i Tacoma för några år sedan picnicar, men sorgligt nog hava 
organiserade barnklubben, är för de som vanligt åtminstone delvis 
närvarande mycket aktiv. Tack varit åtföljda av flera ledsamma 
vare dess goda ledning har den händelser, såsom drunkning- och 
hunnit ganska långt på den bana ar.ta-olyckor. 

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

LOGERNA 

NO. 233 
Vasa Orden av Amerika 

Western 
Star 

NO. 558 
Vasa Orden av Amerika 

INBJUDA ALLMÄNHETEN ATT DELTAGA I EN BANKETT SOM 
AVHÅLLES 1 

Scottish Rite Cathedral, Tacoma 
TILL ÄRA FöR 

Storlogens Delegater 

GOD MAT 
n 
&1 

INi'RÄDE 75c 

Sverige och har efter sin ankomst 
till Tacoma varit anställd som 
maskinist i Chicago Milwaukee 
järnvägsverkstäderna. Han efter
leves av hustrun Beatrice, bröder
na Edward, Ragnar och Magnus 
i Tacoma, Gust i Canada, Emil i 
Sverige samt systern Mrs. Emma 
Erickson i Tacoma. Begravningen 
förrättades i onsdags och jord
fästningen skedde å Calvary grav
gården" 

- William Ellingson, 19-årig 
son till Gustai' Ellingson, veteran 1· 

poliskonstapel, avled i söndags ef
ter en långvarig sjukdom. Han 
efterleves av fader och moder 
samt brodern Harold och systern 
Mrs. Charles Earl. Begravningen 
förrättades i onsdags från Buck
ley-King Co.s kapell. 

-;;. +:- ·X· 

I aeroplan-krasch dödades två 
aeroplan-passagerare i söndags 
nära Quincy i östra Washington. 
De voro bröderna Jack, 22 år 
och Albin, 19 år, söner till Mr. 
och Mrs. Carl Simons i nämnda 
stad. De voro passagerare i ett 
plan, som fördes av aviatören Roy 
Johnson från Yakima, och som 
störtade till marken från 200 fots 
höjd. Johnson undslapp med lin
driga skador. 

+:· ·:-:- ·:+ 

20% rabatt på allt skorepara
rationsarbete hos Holmgren, 205 
So. llth St. (Rust Building). 

HANS JOHNSON 
I am forty three years of age 

and have lived in Tacoma for the 
past forty two years. For the 
last fourteen years I have been 
engaged in business at 1114 So. 
K St. My home is 4009 6th ave. 
with my wife and daughter. I 
have always taken an interest in 
our local civic affairs, but until 
now have never becn able to 
offer my time and services to 
public office. 

As a successful business man 
I feel that the depression calls 
for more business men i office, 
and for the readjustment of not 
only our personal affairs but 
those of the governing bodies as 
well. While the word economy 
is being worked overtime today, 
businesslike changes and retrench
ments can be made for the relief 

OCH ANHÖRIGA 

ETT GOTT PROGRAM OCH DANS 
Bambiljett till banlrntten: 25c 

ALLA VÄLKOMNA. EFTER KL. 10, 25c 

25c 

KOM TILL 

Valhallas Sommarutflykt 
vid 

HI-DIVE, Surprise Lake 

SÖNDAGEN DEN 26:TE JUNI 
25c parkering för automobiler. 

Fritt inträde till parken om Ni kommer pr bus. 

ALLA VÄLKOMNA! 

FRI DANS PÅ EFTERMIDDAGEN! 
Auto-bus avgår från 14de och Pacific Avenue 
kl. 8:05, 11:05 f. m., samt 1:05 och 3:05 e. m. 

O' 
FAREWEll PRODUCTION 

IN AMERICA 
Till 5 p.ru. 

35c 
Nigbts 

WAS SH.E REALLY THE 
BRIDE HE HAD LOST? 

A tlirilling love-story. The finest ! 
role of the one and only 

Melvyn Douglas, Erich von Stro· 

heim, Owen l\foore 

~RIALTO NOW! 
UNTIL SUNDAY NIGHT ! 

~ . .....,, ....... ~ ................................................ ~""'""" .......... """"""~~,,..,,...,........, ............ .........,.......-: 

STOR VÅRFöRSÄLJNING AV SKODON 
SKODON FÖR HELA FAMILJEN TILL DE LÄGSTA PRISER 

SOM NAGONSIN ERBJUDITS UNDER SENASTE 30 AR -

UNDER DENNA STORSLAGNA REALISATION HOS 

Samuelson Shoe Co. 
1110 So. K Street 

to make up deficits in operations. 

Having held no public office I 11 V H } 
have no entangling political alli- asa ote 
ances and no promises. to kee~ if l Tacomas skandinaviska hotell 

elected. My purpose m runrung 1330% Pacific Ave. 
for the office of county commis-
sioner is a civic desire to have 
the office filled in an honest 
businesslike manner. I will strive 

of burdened taxpayers. 
Retrenchment is notably need-1 at all times to cooperate with 

ed in those local tax supported the other commissioners to cur-
Rom Vl'lr ä.m111u1 för i!P.n. nä.mli!eP.11 ·X· «· 
rö~~O\~·and~t. av fäder~as språk. I 
De ha hävdat sig såsom äkta 
Sveaättlingar genom det käcka 
·.sätt varpå de uppträdde med sitt 

Tacoma pastor till San Fran
cisco. Den i skandinaviska kret
sar välkände prästmannen Gustaf 
A. Storaker, pastor vid norsk-

"GOLDF!N ROD" 

Agenter för 
Kuriko och Ole Oid I 

bodies which repre::>enL guveru
ment investment in the business 
field. These enterprises are not 
self supporting, but require eon-

................... ~ ............ """'..,..~"""'"'"',.....,..,.,,.~· stant appropriations of tax money 

+.-!1 ~~~~.-..-,']!+.~~~~~ .l-~ 1~~.-.. ........... y!+.1 .. ..: ....... 
l.Q.J..l t;A.1:1C.U.Ull,,UJ.C:i::>, ._,V A~VJ:' VVJ.l,U..UJ. 

anticipated income, and that said 
income shall be based on reduc
tions from present high rates of 
taxation. 

1•;:;~~"~~'.~~~~!,s~ 1 
l ;;;-·kÖtth~~d~l ~~~;~·;_:;;s av innehavaren. 

OLE JACOBSON, Innehavare 
- --- --- ----~--- ,, 



Fredagen den 17 juni, 1932! 

KVI 

The following list contains the name and address of the sponsors, 1 • • 

who together with the Puget Sound Posten and The Western Viking, 
have made The Scandinavian Hour over KVI possible: Sponsor Scandinavian Hour, K. V. I. 

så MARTIN CARLSON, Insurance and Steamship Agency, 1216 So. K 
Street, Tacoma, Washington. 

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

NORTHERN FISH COMPANY, 15th and Dock Street, Tacoma, Wash. 

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

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

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

Buckley ,.,King Company 
F uneral Directors 

102 So. Tacoma Ave. Broadwa.y 2166 
BUCKLEY-KING COMPANY, Funeral Directors, Tacoma Ave. and

1

_ -

So. lst St., Tacoma, Wash. 

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

BRATRUD MORTGAGE & REALTY CORP., 954 Commerce Street,/----·-----·--
Tacoma, Washington. 

THE 
SILVERDALE 

MONUMENT WORKS 
Silverdale, Washington 

Phone Silverdale 3-X 

P. VEBORG, Jeweler, 1147 Broadway, Tacoma, Wash. 

I NICKELSEN'S GROCERY & SCAND. DELICATESS. - 1210 So. K I " Street, Tacoma, Wash. 

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

THE SILVERDAI,,E MONUMENT WORKS, Silverdale, Washington. 
\ 

BINYON OPTICAL COMPANY, 920 Broadway, Tacoma, Wash. 

OPDAL POULTRY FARM & HATCHERY, Waterman, Washington. 

Hans Johnson's 
~1m~ll'lCl'l~llmtmtn.1"l.m&m"<tlllar.aJl!:i':r.im~~~ 

FEDERATED 
STORES 

...._f thainaf!mlnmtdtntStoms 1/11/M inBUlfOitt ond//dlwtiriilft 

1114-16 So. K Street 

GARDEN HA'.l'S 

Foreign and Domestic Granite 
CARLSON MATTRESS & UPHOLSTERY CO., 821 Center Street, I for men or women. Many style's 

Tacoma, Washington. 

ANDREW. ANDERSON 
Manager. 

J. A. ANDERSON 
Salesman 

Monument, Markers, Shafts, 

Copings, Urns, Mantels and 

Conglomerate Fire PJaces. 

~ 

CHAS. F. ERICKSON & SON, 714-16 Pacific Ave., Tacoma, Wash. 

I· 
I 
I 

l 
I 

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

Sigrid Riise PIANIST 

Pianoundervisning 
Scandinavian Hour, 

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

OUR SPONSORS 1. • 

to chose from 

25-49c 

WOMEN'S SPORT 
OXFORDS 

$1.98 

MEN'S BROADCLOTH smRTS 

White, Tan, Green, Blue 

Size 14 to 17 

59c 

(Announcement J,une lOth, 1932) I ............................................................... .....,..,......,,. ....... _,. ..... .,..._,...,.....,. .................... ....,. .............. ...... 
A .. man, that th.e. majority of j; ..,....,...,...,...,...,...,...,...,..., __ _ 

listeners know very little about, I 
but who nevertheless is . quite an 
important · COg in the machinery I 
producing the Scandinavian Hour, 
is Mr. J, J. Bagger. He is the 
outside contact man, the man 
who deals directly with the 
sponsors. Mr. Bagger was horn 
in D.enmark. about 70 years ago. 
He came to United States in 
1880; to Tacoma in 1896, and has 

Pua:et Sound 
hee• n .. connecte·d .. with. Se. andin. ·a.vian ,. 
newspapers during the greater 
part or his life. With all his ex
perience he thinks that the great
est event he has helped to put 
over, is the Scandinavian Hour. 
Is has tended, not only to solidify 
the Scandinavian people, hut is 
has given the · · Americans · a hetter I 
understanding of us. Mr. Bagger, 
as weiI as all the rest of the 
people responsible for the pro
gram, is proud of the fäet that 
Tacoma was the first City in 

osten 
Har flyttat sitt kontor och tryckeri 

till 

1216 So. K Street 

Sponsor,. Scandinavian Hour. K.V.1. 

NICKELSEN'S GROCERY 
1210 So. K St. 

MAIN 3854. WE DELIVER 

NEW PRICES 

Fish Balls, can ............................ 15c 
Hard Tack, 5 lbs. for ................ 50c 

Not cheap Hard Tack, hut 
the best money can buy. 

Don't think the chain stores 
sell you any cheaper. Try us 
for a month and see. 

Try our Imported Swedish Punch. 

America to broadcast a weeklyl ._ . ...,...,......,,..,...,.,,...."""' ....... ....., ...... ,__...,....."""'"'""._~ ...... ,..,. ............................ _. ..... ._.....,...,,...,: 

~-----------1> AlbertCanyon, B .. C. 13 juni. Scandinavian radio program, and 
he wishes to thank the sponsors 
for the fine treatment· th.ey affordl Ärade redaktör, 
11im, when he calls on them for Puget Sound Posten: 
husiness connected with the pro-
grams. 

Another of our sponsors who 
by us from the first 

progra:rn is the. Buckley King 
Company, Funeral Directors, lo
cated at 102 So. Tacoma Ave. 

The Bucckley King Funeral 
Church is known as the most 
,beautiful of it's kind in the Pa
cific Northwest. 

The Buckley King Funeral 
takes this opportunity to thank 
all it's Scandinavian friends for 
the patronage they ha ve. enjoyed 
in the past, and to assure them 
that they will . always strive to 
please. 

Härmed .närslutes betalning för 
fotografi 2,V 1artisterna, som jag 
gärna vill ha. Vi få en och annan 
amerikansk slant hit över ibland, 
och eftersom våra pängar inte äro 
mycket goda hos er, så sänder jag 
amerikanskt mynt. Edra program 
komma in ganska tydligt och äro 
mycket välkomna här bland oss, 
några skandinaver. De sända alla 
sin uppriktiga tack. till er och 
till dem av brödrafolket som sam-
arbeta med er. 

Med tacksamhet, 
Chas. Carlson. 

·X· ;'\- ·X· 

Puyallup, 28 maj. 

Ärade landsmän: 

Jag har lyssnat med glädje till 
programmen över KVI varje fre
dag kväll och har ej Illistat mer 
än två. När jag Iförde barnkö
ren i går kväll kunde jag ej låta 
bli att skriva och tacka eder. De 
sjö!lgo så vackert och deras. rös
ter hördes så klart och tydligt. 
Hoppas vi få höra dem igen;· Om 
möjligt låt oss höra "Sköna barn 
i havets vagga" och "Lugn vilar 
sjön." 

Vänligen, 
Mrs. ·Anna Bonn. 

(Sponsor, Scand. Hour, K .. V. 

SCANDINAVIAN MUTUAL ~ 
SOCIETY OF PIERCE ~ 

COUNTY, WASH~ l 
~ 

arrangerar I 
Stor Utflykt ! 
SöNDAG DEN 17 JULI 

til 

Vi ha nu fotografiet 
färdigt av artistgrup
pen som vanligtvis del
tager i p1·ogrammen på 
vår mdio timma -
Scandinavian Hour -
och det komme1· att ut
delas gratis till envar 
som förslmffar en ny 
helårsprenumerant. -
Andra kunna erhålla 
fotografiet portofritt 
mot en avgift av 25c. 

Skriv till 

PUGET SOUND POSTEN 
1216 South K St. 

Taeoma, Wash. 

) . 

ff I ·DIVE~ SURPRJSE LAKE I Cföm kk;; att uåue arrangörer-
na av programmen såväl som de 
uppträdande artisterna sätta värde 
på ert erkännande. Skriv och låt 
oss få e1· mening . om programmen. 

Sponsor, 'Scand. Honr, K.V.L 

ClOMPLIMENTS OF 

JOHNOPDAL, 
Proprietor 

Opdal 'Poultry 
Farm and Hatchery 

at 

WATERMAN, WASH. 

- Etablerad 1906 -

Specialiserar i White Leghorn 
kycklingar av L. C. Beall ras, 
med rekord på tupp-sidan av 
från 290 till 314 ägg per år. 

·Priskurant på begäran. 

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

Sponsor, Scandinavian Bom 

MINNS DETTA 
Ni bör komma ihåg att Ni 

har TVÄNNE fördelar när 
Ni köper fisk hos oss: Ni 

får fisken FÄRSKARE och 

BILLIGARE. 

IMPORTERADE 

varor från Sverige och 
Norge sälja vi nu till 
mycket rimliga priser. 

TAG TILLFÄLLET I AKT1 

NORTHERN 
FISH PRODUCTS CD 
Femtonde och Dock Str~ets, 

Tacoma 

~~ ........ ~-~ ! ~~~n_s:~ ~~:n.d~:a.v:a_n_ ~~~: ~~~·~. 
LIEN & SEL VIG 

PHARMACY 

Skandinaviskt Apotek 

Recept är vår specialitet 

IMPORTÖRER 

AV 

NORSK LEVERTRAN 

Agenter för 

Salubrin, Hasselrots Järnvin 

och Flussplåster 

i M.AIN 7314 l 
J 1026 Tacoma Avenue South ~ 

______ .... ..,_,.,,.~"'-... 
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o . . · · · · · 0 ·· 1 l:iii lycklig och· aldrig komma """ätt 
~St! St! hördes det plötsligt moti~ets v~sslingar ma ?verr~~ta . -'- J,~mny, bad ~.ert~ud, - grat ångra detta trots, detta egensinn~. 

bakom honom, och då han vände d~t Sista mmnet av den lilles rost. ic~e .sa; vet du, nar J~~ kom ned, -Aldrig! sade Gertrud med 
sig oi:i på den slippriga trot.toa- Lmden! . . da blle .. Wa~ter ovar dod och Ar: I den innerligaste tillförsikt. 
ren, saghan farbror Henrik kom- . Den gamle ~errn stannade och t~ur holl dig .. sa tr?fast .sluten. i Fru Baumhagen fortsatte att 
roa .nedför hotelltrappan; han ha- lade handen pa hans axel. sma armar, tankte Jag, vilken nk knäppa handskarna Det va en 
de tydligen ätit middag, och hans - Gertrud är av annat slag, det tröst ni hade i varandra. Det är bedövande doft i r~mmet a: la
joviali~ka ansi~cte företedde en kan ni !ita på! . Hon reste ic~e fö:·st . riktig sann l~cka'. n~r två vendelvatten och patchouli, där
under hg blandnmg av sorg och bort fran den hlla graven dar sta vid varandras sida i nod och jämte frasade det tunga sidenet 
välbefinnande. ute, icke nu! Hon har också sina lust. lätt under det att hon ivrigt be-

_:_ Jag är just på väg, att upp- fel, me~ - .. här inne, ::---- h~n pe- -Ah, .. sade .fru Je~ny, och det mödade sig om att knäppa knap-
. k· 1· f" ··k tt bl" b""tt · 1 söka er, sade Linden, - min svär- kade pa brostet, - dar star det ryckte forakthgt knng hennes parna. Hon svarade icke v1. s o a orso a a iva a re, , .. t 11 G d . t h 0 1·· · A tl ·· · ·· · · bl tt k •t f" ... 1 mor ber att få tala med er. Vi ratt I . u give at on mat- appar, - tro nng, r mr ar re-

nar. vi o omnn or oss SJa · 1 t bl" 1 kl" l . d l d t"ll h""lft t .. d h - gifta oss om tre veckor! e I yc ig ios er i et gam a an I a en rosta ; an kan 
va ... D 1 .· f 1 ·d h .. 

1

. ··D. en lille herrn i sälskinnspäl- nästet; hon förtjänar det - för tala om något .annat, han kan äta - u iar mga e ' sa e on . . . . f k 11 h 0 f.. d 1 d . k h 1 d ff .. 
d t ·it .. t 1 h .. ·· sen stannade och såg på Linden sm ars s u , oc sa or en oc i nc a oc syss a me a a-me s o over yge se oc smog · ' . . 

· · t"ll h · . ·. som om han icke trott sina öron. sorghga ungdom hon haft. rer, han har till och med spelat 
sig 111 i onom. . . . F. . k d H· . " k t D 0 • d 1 k 1 

- Får jag be dig om ännu en 
sak, mamma? 

- Javisst! 
Flickan knäppte ovillkorligen 

ihop händerna. H . bl 1·1.· 1. I .-Hur? - Vad? Vad hon has- rans m.c a e. an v1sste sa or. enna mangpnsa e yc a. 
an ev a varig. ·. ..1 d a· 1 · · G d G d' 
J G t d . · ·· . t I tigt kommit på andra tankar! Har va '·.va en gam e egmsten me- o e u . - Mamma, var en liten smula 

vänlig mot Linden, håll av ho-
-.(), .. err1,1, Jag ar en y- . . . 0 • 

t . t. h ... ft·. . . ·.· . k .lld 1 Gertrud begagnat. sig av hennes nade. . ·. . - Ack, Jenny, du far icke be-. ers. . a ig rnanms a, a e es .. . · · ·u k • f t tt f ·· tt · h k 11 ·· · 
f .. l · ·· kl" t h"'ft' veka stammng, eller - ? - men om nu," or sa e ar- gara, a . . an s a sorJa som en 
ors crac ig · a ig. b H "k · ·· k ·11 1 ·· · d tt d l ··· t 

nom en liten smula, gör denna 
dag till en verklig högtidsdag för 
honom! 

H .. ·ft' .. . .. . k d __,.. Det skulle Gertrud aldrig ror enn , - mm svagers a v1 mor., rnnna, va e mo ers 1Jar a 
- a iga man aro 1c e e .. 1 t 1 d · b .. 11 t 1 •• h 

·· t d h h 1 · göra svarade herr Linden ._,_fru va a a me mig om ro ope . Kanner; an -
vars a,. sa. e on oc s og armar~ . ' . ' J f"" d d t .. 11 ··k D k l ···1 tt · - Ser du, mamma, fortsatte 

hon efter en paus, - det skulle 
skära mig i hjärtat som med tu
sende knivar, om han skulle bli 
kränkt i dag, kära mamma -

h 1 1 Baumhagen önskar resa bort med . ag ormo ar e ga er a - u ommer lJa v a mse 
na om ans ia s. sin äldsta dotter på längre tid, tenskapskontraktet, sade Frans det, avbröt henne den unga frun. 

Han kände, hur hori darrade. . 1 · .....__ Hur vet du· det? frågade han och därför. Linden, - och då ville jag bedja - Männen äro alla egoister! 
-,-0! sadehon med en häftig- och såg leende in i hennes älskli- -.-Ahå! Och Gertrud skulle ic- er förmå Gertrud att foga sig ef- Gertrud ,steg hastigt upp från 

1.J.et, som n.ästan. förskräckte Lin- f ga ansikte, som nu i skymningen ke med? ter sin mors önskan; det skulle sin stol; hon teg, men hennes 
~en, --'- a - jag - ser du, det I såg så. rörande vekt ut. . _Tvärtom _ men hon vill.icke. jag helst se. ögon fästes förebrående på sys-
~ives ögonblick, då en dämon får - Jo! Farmor påstod det all- -Aha! Nu börjar det gå upp -Hm! tern, som ville hon säga: 
J:naktöver lll.itt hjärta; jag sprang tid, sade hon. för mig något har hänt! Hennes Den gamle herrn hostade. "Är detta de lyckönskningar du 

Ett par tårar glittrade i ögon
håren. 

frami .den häftigaste vrede, jag - Farmor från den trånga ga- höghet 'har försökt _ hm jag . - Jag fogar mig, du fogar dig, vill sända med mig på vägen?" 
T jag yet Icl):e lllera, vad allt tan? förstår_ resa andra trakter an- han fogar sig, hon - fogar sig Mellj hon sade blott: 

Hon måste ännu en gång fråga: 
- Säg mamma? 

~ag s_ade:och gjorde.~ jag blyges .. -Just hon, äl~~ade; jag skulle dra männi.skor '-ur öga, ur ~inn! i_~k0e ! Hon är ege~sinni~ ~ -Icke alla, ~et .vet jag .. b~~tre! 
1;1u;. Jag h~~e. bort b~a, de kunna onska d1: ~ade ka~t henne! . Jag I Ha, ha,. hon är född diplomat. forlat! Men se, nu aro v1 JU Jenny. st~d d~r hkson: förlagen. 

Fru Baumhagen var just fär
dig; hon sträckte ut båda sina 
små händer, tittade på dem bå
da utan och innan och sade utan 
att se upp: 

Ju ickesk1lJa o~.s, neJ-" de kun~ skulle vdJa se gin mor, tillade ·Ja, jag skail komma, men låt oss framme! -J~g far_ ga ne~ till .~n:hu~ 
}la ic~e ! .. Nu .· hgger mamma dä~ hon. . . .. . taga en liten omväg, den friska Fru Baumhagen mottog herr~r- n:;i, el~est bhr han ick~ fard1~ I 

I11ne. ·1 .. ~a ... ~.g~amm. are?, och. Sofi 
0 

- V1 r~sa .ti!l henne, alsklmg, luften gör mig så gott. 1 grund 
1 

ne mycket lugnt; Gertrud var ic- ratt tid; och sedan ~1mner Jag 
llar bhv1t skickad till doktorn. :s~. sna~t vi b;1Vlt man och hustru. och botten gläder det mig, det glä- ke hos he~ne. " . .. blott a~~ komma upp for att taga 

:Nar bhr det. . . . . der mig hjärtligt; således om tre - Hon ar pa sitt rum, fork~a- emot gasterna. ga sig, mitt barn; jag känner 
- Fran~, bad ~on i stället för veckor? rade h_~n, när ~on varseblev ~~n- Som: en mörk -~ku.?ga frasade honom ju knappast. 

- Vänlig? - naturligtvis; hål
la av? - det låter icke framtvin-

svar, - lat o~s icke resa genast, Herrarne gingo tysta bredvid dens sokande ,blickar, - och van- hennes svarta slap over mattan. "För min skull!" höll Gertrud 
låt mig :först känna vad det är varandra genom snöyran; på ga- tar er. . . 9ertrud satte sig ännu en gång på att utropa. Men hon besin
att hava ett .~em, .d~r kärlek, .för- torna var det trots den livliga Ha.~ fann f~1ckan ~ det utb~~g- i .~itt fön.ster;. i skim~ande veck nade sig_ barndomens dagar vo-
troende och omses1dig sympati rå- samfärdseln märkvärdigt tyst, da fonstret; mtet lJUS var tant, flot det vita sidenet krmg hennes ro förbi och för resten ? 
d~ ! ... ~åt mig först känna vad människor och vagnar tycktes ?.lott skenet från brasan lyste v~.c_kra gestalt, och ur den luftiga I Fru Baumhagen steg upp. 
frid .,<tr · . bokstavligen sväva över det vita over mattan. sloJan framlyste det allvarsamma - Klockan är snart fem an-

- Ja, min Gertrud!. Gud give snötäcket. Luften var mild, nä- - ~ertrud, sade han,. - hur ansiktet so mur en sky. Hon ha- märkte hon - du får gå rni ditt 
att jag redan i morgon kunde ta- stan doftande av vår, och Frans skall Jag kunna tacka dig! .. de knäppt ihop händerna och såg rum Linde~ kan strax vara här. 
ga dig med ut till.det gamla Nien- Linden tänkte på sitt hem och på Och .. då 1han tog henn:s han- på sin fars porträtt. "Dig tar Hbn kysste Gertrud på pan-
dorf. det lilla rummet bredvid hans, der, kande han, hur brannande jag med mig i afton, pappa!" Och nan därpå hastigt på munnen. 

- Gertrud! ljöd det gällt från som nu icke längre skulle stå obe- heta de voro. hennes tankar flögo till det tysta _:._Gå mitt barn_ jag vill över 
rummet bredvid. bott.. - F~r vad? frågade hon. ~emm~t på lan~et; hon kände det huvud taget så ogärni:i. );JU rörd. 

Hon for upp. . -'-ödmjukaste tjänare! sade då . - For allt, Gertrud! - ~c~ du annu icke, en gang på ~n färd ut- Må du bli lycklig! i ··~ 
-Mamma! viskade hon, - en röst, och framför .dem stod en var lugn ~ent emot mamma. tilla- åt landet hade hon akt genom Gertrud gick till sitt rum, för-

kom! liten man med hatten i hand och de han, da hon teg. . byn, hade sett ett spetsigt tegel- frusen ända in i hjärtat. Då 
De ?ing? in ... Fru Baum~agen kal hjässa; det spetsiga ansiktet -: Alld~les lug~ ! ~v~rade h?n, tak och gråa murar sticka upp trädde en hög gestalt fram fran 

stod vid sitt sknvbord; Sofi kom sken av idel vänlighet. - Jag tan.kte pa dig, m.en J~g bakom träden; om någon då sagt fönstret mot henne, och en arm 

förinhan hava denna - denna an
gelägenhet ordnad. 

Linden bugade sig. 
--'- Jag ta.ekar er, min bästa. fru. 
Gertrud stod där blek ända ut 

på läpparna, men hon såg icke på 

Linden hälsade; farbror Henrik ~todi fast vtd mitt bes~ut, J~.g vill henne, att det en gång skulle bli lade sig fast om hennes liv och 
rörde vårdslöst vid kanten av sin icke vara med om p.agot akten- hennes hem! drog henne intill sig. 
hatt. skapskontrakt! . . 

1 
Det var väl hjärtlöshet, att hen- _Du! sade hon med ett djupt 

- Var har ni stiftat bekant- -J?u dåraktiga fl~~ka. Jag nes avsked från fädernehemmet andetag och en rosensky flög 
kan JU drabbas av förluster, få icke kändes tnygre. Och från mo- ·· he~nes ansikte 
dåliga skördar och dylikt - då dern? - Ack, modern! Pappa over · 
lider du med? . hade ju ändå en gång hållit av 

Hon nickade och log. henne. Skulle hon lämna hemmet ' I 1 f'" l d · t t h 
N 1. · · h h""l sa en orsam a e sig ys oc 

- atur igtv1s - oc. Ja per utan att hennes mor fällde en tår t'll d f" b .. 11 ·· t · d 11 d · ·· 0 h ' s i a e a ro opsgas erna, mo-
dig me a t va Jag ager. c utan ett hjärtligt ord? Och Ger- d A th J t t 0 d 

· fo dol· k'' d h · ern, r ur, enny, an ra man-
om v1 a a iga s or ar oc 111- trud glömde allt i denna lyckliga k h f b H "k t å . . t' .11 1 k 0 s an oc ar ror enri ; v un-
gentmg, .mgen mg v1 yc as, sa stund, hon tänkte blott på det k · · •t t llkl"d · 

h .. "d d · 1 ° •· ga usmer i vi a y a nmgar 
- hon aJ a e sig oc I sag over· goda, på det kära, på den tid då d d 1 · kt · llt 

0 • •• · ' voro en en a JUSpun en I a 
lycklig pa honom med sma kara, hon varit ett lyckligt barn och d t d t t 

.. " .. " h . . e ys ra svar a. 
forgratna ogon, - sa ungra v1 modern ännu kysst henne ömt· F'" G d k 11 · k 0 

. • ? ' - or u s s u , sen ic e sa 
tillsammans, icke sant, du · ho'.1. ville 

0

i en fö~sonlig stämning . bedrövliga ut! bad farbror Hen-

Och bröllopsdagen kom; men 
den började icke som en glädje
fest. Det rådde en nästan hemsk 
tystnad i huset, som fortfarande 
var försänkt i djup sorg. 

Fru Baumhagen hade gråtit he
la morgonen, och mitt under an
ordningarna för vigseln hade be
fallningar angående resan utde
lats. De stora, väldiga koffertar
na stodo färdigpackade i gardero
ben; i övermorgon skulle resan 
anträdas, först till Heidelberg, till 
en berömd läkare. 

Nu höllo alla damerna på med 
sin toalett, klockan fem skulle 
vigseln äga rum. Gamla Sofi 
hjälpte Gertrud i dag; det ville 
hon icke. överlämna åt någon an-
nan. 

Den betydelsefulla klädningen 
hade bruden redan tagit på sig; 
nu knäböjde Sofi framför henne 
och knöt på henne de vita atlas
skorna. 

- Fröken Gertrud, suckade den 
gamla tjänarinnan, - vad det 
kommer att bli tomt här i huset! 
Lille Walter död och ni borta! 

- Jag blir så lycklig, Sofi! 
Den mjuka flickhanden klappa

de det rynkiga ansiktet, som sorg
set såg upp på henne. 

- Det give Gud! Det give 
Gud! mumlade den gamla kvinnan 
rörd och steg upp. - Nu kom
ma vi till slöjan .och kransen. Men, 
fröken, därtill är jag för klumpig, 
det skall - där ä11 fru Fredrich ! 

Fru Jenny inträdde i detsam
ma i den unga flickans rum. Hon 
var klädd i en djup sorgdräkt, 
och i det blonda haret lyste en 

· vit kamelia. Hon såg förskräck
ligt blek ut och hade rödgråtna 
ögon. 

- Jag skall hjälpa dig, Gertrud, 
sade hon matt och ·började fästa 
slöjan på systerns bruna. hår .. -
När jag tänker på, Gertrud, hur 
du satte .kransen på mig, minns 
du det? Ack, om man i den stun~ 
den anat, vilket oändligt lidande 
man gick till mötes ! 

skilJas fran de sma. " rik, vilken själv såg ut som om 
Ho~. steg ~pp, .samlade d:t l~n- bröllopet lagt sig på magen på 

ga slapet pa sm brudkladmng honom. _ Det är ledsamt nog 
och gick genom den halvmörka .. d" 
förstugan till moderns sängkam- an a. -
mare. Sakta knackade hon på och 
inträdde. 

Fru Baumhagen stod framför 
den stora spegeln i svart moare· 
klädning, med svarta spetsar och 
plymer på den ännu blonda hjäs
san. Gertrud kunde se ansiktet i 
spegeln; det var tjockt bestrött 
med puder, och just nu ingned 
hon det fina rismjölet i huden med 
en hartass. 

Fru Baumhagen vände sig om 
och såg på sin dotter. Det var 
den älskligaste, mest förtjusande 
brud man kunde se, vida impo
santare än Jenny - och allt det
ta för den där Linden! Hon sade 
ingenting, hon suckade blott högt 
och vände sig åter mot spegeln. ' 

- Mamma, började Gertrud, -
jag skulle vilja bedja dig om _nå
got. 

-Strax! 
Gertrud väntade lugnt, tills det 

sista draget med pudervippan 
gjorts över tinningarna, därpå 
tog fru Baumhagen de långa, 

Nu öppnades dörren, den gamle 
kyrkoherden inträdde, och farbror 
Henrik gick fram och hälsade hög
ljutt på honom, därpå försvann 
han med stor skyndsafnhet för att 
hämta brudpare.t - Eftermid· 
dagssolen sken in i det rikt in
redda rummet och tog nästan 
glansen från ljusen i ljuskronan 
och i kandelabrarna, och dess 
strålar vävde även ett skimmer 
kring paret framför altaret. Mild 
och klar ljöd prästens röst. I 
Guds hus hade de för första gån
gen sett varandra, sade han, tyd
ligen hade Herren Gud själv fört 
dem tillsammans, och vad Han 
förenat, skulle människor icke åt
skilja. Han talade om den kär
lek, som lider allt, hoppas allt, 
fördrager allt. Gertrud hade själv 
valt text.en. 

Därpå växlade de ringar, knä
böjde för att mottaga välsignel
sen, och nu voro de man och hu· 
stru. 

svarta handskarna satte sig på De gingo bort till modern. Det 
schäslongen vid foten av sin stora, gick nu Frans Linden som förut 
i rött dekorerade sparlakanssäng Gertrud; i denna stund såg han 
och började draga på sig den för- allt i ett annat ljus. Han sträck-
sta handsken. te ut handen, och då han icke 

- Vad vill du, Gertrud? fann ord, ville han med denna 
- Mamma, vad jag vill? Jag handtryckning lova att hela livet 

ville taga avsked av dig. igenom som sin ögonsten skydda 
Hon satte sig bredvid modern den, som nu blivit honom anför· 

och tog hennes hand. trodd. Men fru Baumhagen kysste 
Fru Baumhagen nickade åt hen sirligt den unga frun pä pannan, 

ne. lade ett ögonblick lika sirligt fing· 
- Ja, vi komma icke att träf- rarna i hans utsträckta hand. och 

fas på länge. vände sig därefter till prästen, 
- Mamma, är du ännu ond på som närmade sig henne för .att 

mig? frågade flickan stammande, framföra sina lyckönskningar. De 
och hennes ögon blevo fuktiga. - unga nygifta sågo på varandra, 
Fi\rH\.t miP- i ilE>nn:l. ;;it11nil. h<lil nl'h il!\ hlln hlidrnil<> in i himnE>l'I 
-·----·~ --~= - ----------------,·----i---- -- ----- ·--------- --- - --------·-
hon, ~ jag har många gånger bävande ögon, tryckte han. den 
varit häftig och trotsig, men - arm, som vilade i hans, fastare 

- 0, tyst - tyst! sade modern intill sig, och då blev hon 1ugn, 
avvärjande. - Jag önskar blott nästan munter. 
av hela mitt hjärta att du måtte (Forts.) 
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Announces the 

emoval 
Of lts Office and Plant 

to 

PRINTING 

WE ARE fully equipped to 
do cvery kind of print

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

1216 So. K Street 
1:11,1!,ll'illlllliilllllldiillllliiLll:iillllllllllillillillllllllliiiil:ii,ilill!ililli :li'!lll!!llill 

Valhalla !3uilding. 
lllLl!',\l!lllllllllllllll!llllllll:llill'lllllllllll\lllillillillllllllilllllilllllllllll!llillllllll'll!lil 

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

"Efficiency spells Ec1>nomy" 

på sin 

den 

jag 
jag 

göra 
Upp-

Led i tjugo år NEW HEAD OF D. A. R. 
Pug et Sound Publishing Company 

1216 South K Street Phone Main 8320 
Herr George Vagel, La Salle, 

Colo., skriver: "Under tjugo år 
hade jag plågor i min höft vilka 
stundom blevo så svåra att jag 
knappast.kunde gå. Sedan jag an
vänt en flaska av Dr. Peters Ku
riko och två flaskor Ole-Oid Lini
ment, försvunna plågorna och ha 
sedan ej återkommit." Dessa två 
berömda läkemedel ha visat sig 
utmärkta vid behandling av mus
kelsmärtor, ömma lemmar, styva 
leder och reumatiska tillstånd. De 
äro icke apoteksvaror utan till
handahållas endast av speciella lo
kalagenter, anställda av Dr. Peter 
Fahrney & Sons Co., Chicago, Ill. 

1,;·------~ETHEL---M~LANDERS ____ ,.l 
I
. . 
! T,eacher of Piano ! 
• • • • • • I • • 
l Moved from Gamble Apartments to the I 

Den svenska dyrgripen 
"Malmlasse," gammalt original, 

jägare och fiskare, sitter en dag 
på Hjälmaren och vintermetar, 
då en · orkan hastigt och lustigt 
slungar honom i land bland strand
stenarna, där han skadar sig gan
ska svårt. Några dagar därefter 

.l\Irs. Russell William Magna of 
Holyoke, Mass., the new president 
general of the Daughters of · the 
A.merican Revolution. 

ä: den gamle .. kärng~bbe1:: åter i;ial Phone: Offlce Mad. 31113-J-5 

f?.tter och traffar direkta~ 0.: - i Brookdale Lumber Co. 
kand nykterhetsman, och tillfragas i ,t Brookdale en Mountain Highway 
av denna vad han tänkte när "det-1 Lumber, . Hardware, l"a.ints etc· 
bar i väg." P.O. Address R. F. D. 3, Box 376A 

- Jo, sade Lasse, ja tänkte dä i Tacoma, Wash. 

va dum~ att. j~g int.~ ~~d~e .. mot-1 
boka må meJ, ifall da bar 1 vag te ..,........_,_,.......,._.,........,.,.........,....., ............ ....., ...... "": 

Örebro. 1 i S P E C I Å L S 
Väluppfosti·ad 

Oväntat slut 
Den bleka vackra flickan vände 

sig mot den store kraftiga man
nen, som skarpt stirrade på hen-1 
ne. Han hö!.! en blä.nkande kniv i 

1 handen. 

For Ft·iday and Saturday. 

SHORTCAKE FOR 3 

22'° 
3 Shortcakes, 
1 box local strawberries, 
l;2 pint whip cream. 

BUTTER, Fresh Cream- 19c 
e1·y, per pound ............... . 
EGGS, Large standard, 33c 
2 dozen for ···-··---······-······ 
MAYONNAISE, own } 5C 
make, per pint ····--·········· 
FREE-with 40c purchase-1 
can Hormel Vegetable Soup. 

-Bread~ and Butter 
Store - Har. ni inte hjärta? sade hon j 

tyst. 1 ~ 2705 Nortl1 Proctor . 
- Nej, svarade mannen barskt. i ' 
- Giv mig då ett halvt kilo / ... 

lever. i Al PI b" k: ! · I um ing Wor. . .. . I costs less now-both labor and 
E.1 vart att ta med materi:i-ls. Best time for re-

En mycket tjock herre kom in i modellmg. 
eil Sp • ·v g· o h I · d b d · . I. E. KELLY 
vid en ytterst mager herre med Y · • 

. ar a n c s.og sig ne re -1 3731 No. Che enne. PRoc. 1141 

sur uppsyn. Denne, som nästan j 
försvann bredvid den korpulente 1' r----~, 1 

herrn, sade: · ~ Plumbing and Heatlng Service 

- Man borde ta avgift efter) i Complete 
vikt i denna vagnen, varpå den G. A. Richardson . 
korpulente invände godmodigt: ) ~607 No. Warner PR. 0548 j I 

- Då vore det knappt skäl i . C 1 

att stanna för att ta er med. 

Omöjlig sak 
Den här skjortan som du 

köpt åt mig är ju alldeles för 
stor. 

Ja, jag kunde väl inte stå i 
affären och säga, att jag var gift 
med en man som var så ynkligt 

PERMANENTS 
Combo Ringlette ................ $2.95 
Eugene Combination ........ $5.00 
Marcels, 50c; Finger .Wave, 50c 
Haircut. Shampoo, F. Wave $1 

Sanstrom's Beauty 
Parlors 

27th & Proctor. PRoc. 0179 

• • • • I J. S. ECCLES HOM:E-3824 North 27tb Street l 
• • • • I CLASSES TO CONTINUE THROUGH SUMMER. I 
• • 
j PIIONE: PROCTOR 4560 ! 
• • • • • • 
L -----··--------------------------------------------------------------------------~ 

... Bring Y our Colgate Tokens Here! i 

. 

We are cooperating with Colgates in their distribution cam
paign in. the North End and redeem their tokens. 

BURNTONE-for Su:Qburn-and other burns, pois.on Ivy, 
Insect Bites, etc. The newest thing. Perfect tan without the 
burn. 

PROCTOR PHARMACY 
S. & H. Green Trading Stamps. WE DELIVER. 

3822 No. 26th Street. W. P. Ragsdale PR. 0571 

Sponsor, Scandinavian Hour, KVL 

Fullt lager av 

,.. 
1147 Broadway 

UR, KLOCIWR, RINGAR 

och DIAMANTER 

Reparations- och 

Sänd 
PUGET .. SOU 

POSTE 
0 , 0 sasom gava 

D 

till släktingar och vänner 
i 

Hemlandet 

Puget Sound Posten 
Tacoma, V\/ash. 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och Insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1216 South K Street, 
Tacoma, Wash. 

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

P . "f a. 00 närslutes. renum.E1rationsavgi ten, -.I. 1 .. er agges senare. 

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

Adress .......... , ....................... ----·····-···--·····--···--······--·---·····--· I 


