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Det svenska. restriktionssyste- I Det svens.~a han~elsdt?arte- k;msk~psjakt in~m andra geb!t: 
met för försäljning av spritdryc- ~en:et har agt bestanq i bara h1stona, geo~afi, naturkun~ig-
ker - Brattsyste.met _ liar åter tio ar, men under denna korta het, matematik, svenska spraket 
blivit aktuellt genom en skriveL tid har det inte mindre än två etc. Han läste på kvällarna, så 
se, som i dagarna överlämnats gånger h~mtat sin chef ur det länge ögonen ville hålla sig öpp-
till den kommitte som för närva- välaktade ""skomakareskrået. Vill na och så länge han fick. För 
rande är syssels;tt med revision man vara rkitigt petnoga, skulle ibland sade far ifrån: 
av rusdryckslagstiftningen. I man l~t'..nna sä~a, att t~~ i sko- .. - Nu får du allt lägga ~ig, det 

Brattsystemet gör icke an- makenlara utbildade man styrt ar dyrt med fotogen, du. 
språk på att vara fullkomligt departe.~1entet, och i .~å fall får * 
men torde i stort sett bättre än man val fram ett varldsrekord På dagarna fick David förstås 
de flesta andra system av detta - intet annat departement i hjälpa till med jordbruket och 
slag ha fyllt sitt ändamål att världen torde kunna uppvisa ma- skomakeriet. Litet mera upp. 
förminska och om möjligt allde- ken. växt högg han en vinter ved i 
les förhindra missbruket av sprit- En av d~ tre har för alltid ned- skogen till en bonde för 1 :25 kr. 
drycker. Emellertid ha en del lagt vandnngsstaven. Han het- famnen. Likviden erlades i korn 
olägenheter framträtt vid syste- te Thorsson, och det sades om som sedan förmaldes på den lilla 
mets tillän:1pning, vilka främst honom, att han var Sveriges bykvarnen. Sjutton år gammal 
hänga samman med den alltför störste skomakare. Han var ock- flög den nionde pojken ur boet. 
stora frihet, som i detta avseende så en av vårt lands främsta riks- Men han flög inte långt. Bara 
tillkommer de enskilda kommu- finansiärer, och hans namn står några mil. Som skomakeriarbe-
nerna. Följden av denna frihet med guldpränt på våra hävders tare fick han anställning hos fa_ 
har blivit en bristande likformig-I blad. brikör Nyström i Gammelstad. 
het i systemets tillämpning i Hans bild finns på ena lång- Verkstaden låg i ett litet rum 
olika delar av landet, och då de Ovanstående bild återgiver arkitektens teckning av den nya byggnad som telefonbolaget skall väggen i han cl e 1 sministeriets innanför butiken, där det också 
beslutande kommunala myndig- uppföra i Tacoma, vid 9de och Fawcett. Kostnaden är beräknad till $475,000, och byggnaden statsrådsrum, och det synes mig, såldes läder och skinn. Till en 
heterna icke alltid i dessa ömtå- blir den mest .moderna i sitt slag kanske i hela landet. Telefon bolagets huvudkvarter för hela som om han med butter välvilja helg fick David hjälpa tlil i af
liga frågor handlat med nödig sydvästra delen av staten kommer att här inhysas, förutom hela den invecklade mekanismen för blickade ned på den man, som fären, och där skötte han sig så 
klokhr;t och takt, ha många lo- bolagets verksamhet i staden och närliggande samhällen. Förutom :;jälva byggnadens kostnad nu sköter hans post, statsrådet bra, att han fick stanna, först 
jala samhällsmedborgare känt sig kommer bolaget att även utlägga cirka $1,000,000 för inredningen ·)ch maskineri m. m. Ar- David Hansen. några dagar på prov som biträde 
utsatta för onödiga besvärlighe- betet kommer att taga sin början redan innevarande månad. De två hade inte samma tro och sedan - befordringen gick 
t f" tt · l ·· t · 1 · · l't' 1 ·11 .. D hastigt - som ensa k"t e er or a 1c {C saga r a {aSSc:!_tet. JYAVAVav11uavav1v1v•vAY4v,v•v1vav1v1vAv&11av6mAv1v1äv1v•v•v•v•v•v•v111v1v1v1vava11AVAvmviYJYi@YAYAY•v•v•v•v411v1v4v4v6v6VAv•v•v•v•vav4vtmam••v•v•vmvmvM1VW - po 1 is c, v1 saga. en ene m s 0 ar av 

Dessa förhållanden föranled- kom från Ystad den andre nära- affären. Tydligen var det gott . , 
de 1928 års riksdag att hos re- bolagen är 25 år anser nämnden Stort veteöverskott i Versaillesfreden bär skulden på från Haparanda. Men jag affärsgry i pojken. Det hade 
geringen begära en revision av böra fastställas till denna senare Canada till depressionen tror, att ni, sedan ni läst det han för resten visat redan som 
gällande lagstiftning i hithöran- siffra men med rätt för bolagen ___ ___ följande, skall hålla med mig om, tolvåring. då han var agent för 
de frågor, och därvid lämnades att i de fall, där skäl föreligga, Veteöverskottet i Canada be- Börssällskapet i Göteborg äg- att det är samma andas barn, John Fröberg i .Finspong. Byns 
äve~. vissa direkti~ fö: d.enna kunna utlämna mot
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bok till ~e~- räknas uppgå till icke mindre än nade på sitt senast hållna sam- s~ott. av samma starka, sega, o. un.?dom ko.~ och b~.ställde gul~
rev1s1011. .~essa direktiv mne- son, ~om fyllt 21 ~r. Maximi- 400 milioner bushels, och vete- manträde uppmärksamheten åt en bandiga gren av det svenska pr~ntade vIS1.tk~rt for 14 kr. L1-
buro framfor allt, att man borde kvantiteten starkspnt - nn fyra priset är 26-28 cents per bushel diskussion angående anlednino·ar- stamträdet. kviden togs I forskott och den 
s.kapa be~tämmelser, som i möj- liter i måna~en - . bör i ~eget~ lägre i \71/innipeg än i Chicago. na till den nuvarande depre;;,io- Från ministerrummets fönster unge affärsmanne!1 gick ~~kring 
hga~te man gagnade nykterhets- kunna faststallas till 12 liter 1 För två år sedan bildades en s. k. nen och hade som inledare bank-' i det förnämliga Rosenbadspa- och myste av belatenhet over en 
tillst~n~et ut~i1 .. att ytterligare kvar.~alet, varjämte 11~ gäll.ande vete-"pool" i avsikt att stabilise- direktör 0. Rydbeck. \ 1atset har hr Hansen världens ~od affär och .skälv_de av oro 
restriktioner mfordes, av natur bestammelser att utmmutenngs- ra vetepriset och stora kvanti- Talaren konstaterade. att en,vackraste utsikt: Strömmen, over att varorna mte skulle 
at~ fr.~:nkalla .'.:tt mer: allmänt l~lrnlerna skola stängas tidiga:e teter vete inköptes till långt hö- av orsakerna till den nuvarande Riddarhuset, den blå Riddarfjär- komma. N~, det .. ~rdnade sig, 
missnoJe varJamte sadana nu lorda~.ar och helgdagsaftnar, .. v:l- gre priser än det för tillfället rå- depressionen, vars mest accentu- elen, och där bredvid Europas och yera affm:er folJde. . 
gällande bestämmelser, vilka k.~t fororsakat 1:1~cke.n onodtg I dancle v ä r Ids m a rknadspriset. erade form kan räknas sedan ca. I namnkunnigaste moderna bygg- N ar ~ekelskif:et kom, skifta
saknade nykterhetsfrämjande be- forar~else och trn:att~~· skall I Denna organisation köpte bl. a. 2 år tillbaka, är värdestegringen nad, Stadshuset. För 50 år se- de Dtvid Hansen. plat:. Gross
tydelse men vore ägnade att upphavas. Vad angar Sjalva ut- förlidet år vete, som ännu är o- på guldet, och en av grunderna dan hade han en helt annan ut- hand are N. J. \71/ikstrom starta
f~amkal~~ irritation så vitt möj- ~känl:ningen .föreslås. förbu~l mot I sålt, till ett pris av $1.50 per till denna värdestegring är utan sikt: från vaggan tittade han yr- de 1'.1cd tus.~n . kronor på fiC:.lrnn 
ltgt av1agsnades. overlatelse till enskilda forctag bushel. Priset pft vete i WinnL tvivel Frankrikes och Förenta vaket upp mot taket i ett torf- en liten affar 1 hudar och lader 

Den med anledning härav av av .. titsl~änkni~~gsrättig~et. ~Il peg har under de senaste veckor- Staternas gul cl uppsugning. I tigt litet torparhem långt upp l i Gammelstad ... Han ;ar en äi:ans 
regeringen igångsatta utrednin- u~.skanknmg h~r all~sH e:11igt na varit sft Etgt som 48-50 cents Talaren ställde sig här pt1 pro- under polcirkeln. j n~an, n:en affarer. la~ han mte 
gen väntas snart föreligga fär- namndens menmg utovas direkt per bushel. fessor Cassels ståndpunkt och I David Hansen kom till värl- ~or. Su1: me~ta tid agnade han 
dig, och för att de rika erfaren- av s.ystembolagen, och restatt- ans?ig att guldpolitiken inverkat elen :len 6 oktober 1880 i Över- at ett litet .!ordb~~ttk, som h.an 
heter, som de olika systembola- rangi.nnehavarna skola endast :a- Marskalk Joffre död på ett för hela världen synnerli- luleå socken. en och en halv hade, och ~ffare:: lat han ynglm-
gen under årens lopp samlat, ra forestå1:.cla~:c ~ör. utskä:1kn111- --- gen olyckligt sätt till sänkning mil eller sf1 norr o1-n' Boden. gen. Hansen skota .. .:ran kunde 
skall komma utredningen till- gen ~ch darfor atnJuta viss er- En a\' världens förgrundsfigu- av råvaruprisen och därmed till I-Iafö far hade ett litet torp och aldng ha ~~gt elen isakrar~. eller 
godo, har systembolagsforenin- sätti~.u~g. .. rer, den franske marskalken Jo- framkallande av elen nuvarande ~ar därjämte skomakare. På trogna.:·e hand~.1•• Undan for un
garnas förtroendenämnd i dagar- Hangenom skul.le . elen for seph Joffre, ayled elen 3 dennes depressionen. Dock är detta c- torpet och skomakeriet utförde d~n 7 axtc 

0 
af~aren och ?'av allt 

na till utredningskommitten Ö- elen :vensk.a l:igstiftnmgen .~e- i Paris efter en längre tids sjuk- gendomliga gulrlcirkulationsfeno. han ett livsli\ngt mödosamt ar- ha~tre behallnmg. J:?etal3handeln 
verlämnat en skrivelse, vari dan lang. ti:l tillbaka grnn(~lag- dom i en ålder av 78 år. Döds- men egentligen endast c1t utslag bete tör att föda hustru och nio u.~ok~des med ~artil0rnn~el, om
nämnden framlägger sina onske- ~-ande 1;nncip.en om det pnvat- orsaken var r1derförkalkning i av en ännu längre tillbaka i ti- barn. Det nionde var just Da- satti~mgen st;g ar fran ar un~.er 
mål och synpunkter. Då dessa ekonomiska mtressets avkopp- förening med en hjärtsjukdom, den :iggande orsak. nämligen vid och niir han kom till hade David I-lansens kloka och for
i stort sett stå i god samklang ling. från handeln med alkoh.?l- vilken under titta dagar fängslat Versaillesfreden, och jag tror, sa- ha1~~ äldsta broder hunnit' bli så ~ikt'..ga ledning. o:h då han 1910 

med riksdagens direktiv, finnes halti~a drycker vara helt for- den gamle krigaren yicJ sjukbäd- de talaren, att man med en viss gamla, att de kunnat börja hjälpa i~~tracl~'.e som delagare" oc~1 c~ef 
skäl antaga, att de komma att verklig~?· . den utan att läkarna vid något rätt skulle kunna säga, att elen till med både det ena och det for a:f~ren, ?ade den fran sm nn
avsätta spår i utredningskommit- Det ar, som synes. mga re- tillfälle haft hop1) om hans åter- påtao-lio-astc orsaken till depres- . d . M t t b"tt. J l d t ga borJan natt en betydande om-. .. .. 
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tens betänkande. volutwnara fors ag, so~1 n~mn- ställa:1de till helsa. sionen är Versaillesfreden. inte för det i det fattiga hemmet. attm_:~g. . 11 er de tjugo ar, 
Störrre smidighet i formerna cl~n framlagt. Allra mmst 1.~ne- Omkring två veckor före döds_ Med tillfredstsällelse kan man De nio barnamagarna behovde som torflutit. sedan de~.s, har d~.n 

vid försäljningen av spritdrycker bara de ett angrepp m~.t splva fallet hade marskalk Joffres vän- säga att vår produktionsapparat mat, men fattigdom och umbä- Htve~kl~ts till den storsta :ffa
och ökad enhetlighet i dessa for- Brattsystem~t. Detta bo:, refor- stra ben amputerats ovan kn~.et i dag på de områden, där vi ha rande bredde under många år ren i. sitt s:ag norr om Gavle. 
mer anser nämnden i första meras men icke raseras, ar k~n; på grund av kallbrand, vilken att utöva konkurrens med andra sitt dok över hemmet. Lillpoj- Det fmns. val knappast en ~ko
hand böra skapas. Det kommu- ten~a~ av uttalandet, som ocksa operation på hans enträgna be- länder, utan tvivel befinner sig ken hade det väl bäst, men även lh:ndlare. 1 Norrland. , som m~e 
nala inflytandet i detta avseende erhallit en ~ycket god pre:s. - gäran hemlighölls över jul- och i ett väl så effektivt skick som han :ninns från sin tidigaste kann.er till elen Hansenska affa
bör begränsas till det väsentliga, ~t: ge~omfo~ande av ~e sma mo- nyårsdagarna. Under de två si- trots något annat land. Bestäm- barndom, hur ytterligt knappt ren i G,ammelstad. 

* nämligen till frågan huruvida di~ikatwner i nu ~alla~de be- sta dagarna av sjukdomen var da ljuspunkter finnas, även om brödet var. Mor ville förstås så 
försäljning av alkoholhaltiga stammelser, 
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som har. forordats patienten endast under kortare f. n. orosmoln synas på ett och rysligt gärna ge sina barn, så Men framgången kostade på. 
drycker över huvud bör få äga skulle .. ocksa 1~.ten tvive: v.ara perioder vid fullt medvetande annat håll. att de blevo mätta. Men med Det var knog och slit, otroligt 

· k 11 · k nocr for att gora slut pa miss- 1 d 0 d"d · "dd h d h . ··· " .. n1ed '· ocl sli"t f a
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arla inor rum mom en ommun e er ic e, .. ';' oc 1 a o en mtra e a e an svidande hJarta maste hon tyvarr ,,nog 1 r n -
d .. t b.. k noJe mot Brattsystemet som på · fl · · 1.. U o •• • •. o uonst d till se 1 I· ··11 La"t se ~en aremo ora ommunerna . .. ... .. : i era timmar varit sant os. n- Alderdomspension i N. Y. saga till, att forraden voro knap- o un 1 a ,va · .. .' 

icke taga befattning med vilka :111~ h:ll ~lltJamt forefmnes om der denna tid kunde hans läkare ___ pa och stundom helt slut. hnr en dag under den forsta ti-
kvantiteter som skola få utmi- an t standigt avtagande grad. endast med tillhj'ä!p av medicin Pa" • t . k l .. d N" o • tt . .. d den 1örflöt för den unge affärs-' - nyare g1c agen roran e a, aren gtngo, e 1 san er, .. 0 

nu:eras ... I detta avs~ende böra 0 .. ~ka ap~arater konstatera. att livet ålderdoms pension i effekt i sta- och det blev tid för yngsta poj- foreståndaren under aren 19()().:.-
e.nhgt namndens menmg enhet- Ryssland ater att rakna med annu e1 flytt. Joffres sista hör- ten New York, och 25,000 perso_ ken att gå till skolan. Det o-ick 19071 
liga regler g~lla för heal landet. på vetemarknaden bara ord voro: "Jag går, denna ner, som uppnått en ålder av 70 till så, att skolan ·kom till \o_ Upp ~l. 5· . Fram med cyke~n 
E.n begr~nsn111?." a.: bolagens an- --- kamp är .. helt förlorad." ' ar samt varit bosatta där i minst nom. D. v. s. tiJl byn, för den och I. vag till re~ementet v:d 
tal -:: e!. .at.t for~~xla med anta- Eniigt uttalande av general- . Den forsta_ avgörande segern 10 år, beviljades då pensionsbi- enda bildningsanstalt, som på Notviken - fem kilometer fran 
~~t fo.:sal1mngsst~llen - ansees sekreteraren för The Internatio- ~id Marne g1orde. hans .namn drag. Personer bosatta i staden den tiden kunde bjudas denna Gammel~tad. Fr,'.1mkomst kl.. 6• 
01:skvard ur social och .~kona- nal Co-Operative Al10ian~e i Lon- ~~skat och a~~at i alla allierade New York erhålla $33 i månaden nordliga bygd, var en flyttande lagom .. for ~:t sla upp den hlla 
mtsk synspunkt. - Betraffande don, har Ryssland atengen och. lander och foranledde hans ut- och personer bosatta utanför sta- mindre folkskola. Den första s~~o~ffaren for de n~mornade be
motbo~skontrollen varnar nämn- definitivt inträtt på vetemarkna- nämning till marskalk av Frank- den inom staten erhålla $21 per terminen var pojken sju år, d~n v.armgarna. Sedan igen 

0
med bu

den ~or en. alltför långt driven den med utsikter av för varje år rike, för.sta gången en sådan fö- månad. Hälften av pensionsav- sjunde terminen var han mogen t'.lrnl~.::kor.na och upp pa ~.ykeln 
d~talJregl~n:ng genom lagstift- ökade exportkvantiteter. rekomm1t sedan 1870. giften tillskjutes av staten och för konfirmationen. Vad man :.illba,rn til! Gam~.elstacl for att 
~m~. M111.,.1malålder_n för erhål- Talet om rysk vete-dumpning Millioner soldater talade om resten av olika municipalsamhäl- lärde? Jo, biblisk historia, kate- oppna ~utik:n _da.r ..• Eft~: .. en 
l~nde a~. rnot~ok, v1ll:en nu. en- är rent nonsens, huru det må va- honom som "pappa J offre." len och counties. Det beräknas kes och innanläsning. Men sko- nmn:e ater . i cyK:!saaetn • nuoa-
hgt lag a~ 21 -ar men I praktiken ra sant att Ryssland säljer vete att statens utgifter för ålder- makarepojken David ville veta k.a till N~~vi~~n'. for att halla :.n 
--. ofta pa grund av kommunala i England för att etablera kredit Prenumerationsavgifterna in- domspension kommer att uppgå litet mer om världen, och ensam timmes forsal1mng under beva. 
beslut - för de flesta system- för varuinköp. komma i raskt tempo. Tack! till omkring $6,500,000 per år. bland alla barnen gick han ut på (Forts. sid. 6-
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Lindgren, Dalarö, skadades till I E. T. Svensson, dödades. Sva-1 relationship between headquar
döds. Lindgren kom åkande från randen dömdes för vållande till ters and the various communi

KRISTIANSTADS LÄN .. Stockholm i en lastbil, ~.örcl av annans d~cl att b~ta 500 .kron?rJ ties cmd t~ clirect the course of 
Brunnen kvarn. Eld utbrot arrendatorn N. 0. Vv. Torngren samt att 1 skadestand utgiva till the defensive forces. 

SVERIGE· NYHETER 

na:ten till d~n 1.2 dece1~ber av från Tegelbru:cet i D~larö. r .. väg~ ~ru J o.lmsson 1,200 
0 

kronor om I ~ t was also agreecl that local 
okand anledmng 1 Svenmngtorps kors11111gen rakade bilen kora 1 aret, till J ohnssons bada barn 600 urnts or chapters shoulcl be 
kvarn i Vedby, tillhörig lantbru- diket, och därvid slog Lindgren kronor om året, till fru Olson år- formed in every community in 
karen Bernhard Åkesson, Hylls- huvudet mot en vid dikeskanten !igen 1,500 kronor och till Olsons order to co-operate more effect
tofta. Byggnaden, som förutom stående vägvisare. Han ljöt en son 720 kronor, varjämte sva- ively with the central organiza
vaslverket inrymde ett elektrici- ögonblicklig död. Chauffören randen skall ersätta målsägarnas tion. Effort is to be made to 
tetsverk, vilket försåg trakten däremot undkom oskadd, och bi- rättegångskostnader. obtain co-operation, where pos-
med elektrisk ström, nedbrann len blev endast obetydligt ram- siblc, of all newspapers. The 
till grunden. Dessutom blev ett poneracl. formation of Women's Auxili-
lager om 500 säckar mjöl lågor- * * * aries to all local chapters was 
nas ro~. Ett par ar~:tare, so:11 . UPPSALA LÄN I decicled ~1pon. 
bodde 1 byggnaden, raddadc sig 'Hela världens klockarfar' hyl- A design for a transparent 
i sista stund. Såväl byggnaden las. Vid sin återkomst till Upp- emblem, to appear permanently 
som lagret voro försäkrade för sala elen 12 dec. hyllades ärke- in store windows, was adopted. 
sammanlagt omkring 40,000 kr. biskopen vid 'stationen av stu- This emblem will be rcady for 
i Norra Åsbo brandstodsförening. clentkaren med fackelHig och distribution in the near future, 

Ålderdomshemmet i V. Vram sång. Kårens ordförande, do- and will be forwarcled to all 
har restaurerats. Västra V rams cent Stenström, talade för freds- Förvissa Eder om att den affär där members as soon as the emblems 
sockens ålderdomshem i Skettil- pristagaren uch utbragte ett le- Ni gör Edra uppköp skyltar n;ied are released by printers. 
ljunga är nu färdigt för invig- ve för "hela v~irldens klockar-1 ovanstående märke! A golcl button has also been 
ning efter att ha undergått en 'far." Ärkebiskopen talade och G th . f th Cl clevised. It is intended that these 
genomgripande resta ur ering.,.utbragte ett leve för studentkå-1 a ering 0 e ans buttons shall be worn by all 
Hemmet, som har ett vackert lä- ren och "alla och envai-." Fac- (For Puget Sound Posten by August members and their employees 

, · 'd t . :· , I· . '· " .. Stein, rnxecutive Secretary In de· , I l 11 t ., 1 · 1 ge m v1 s Ola v ,tgcn, ,omme1 att kel taget drog clarefter under pendent M"erchants' Ass'n) ,mc )y a I ave mg sa esmen. 

Vi erbjuda vårt enastående vackra kapell till lika låga 
priser som vilket som helst annat kapell i Pierce cduhty. 
l<:omplett betjäning utan extra kostnader. 

y,; 
Fune:ral u:rch 

Tacoma Ave. So. lst 
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lämna plats fiir omkring 20 pen- si\ng till ärkebiskopsgfirden, där Stick-pins wil! be available for 
s'.onärer. R~staureringen har i ytterligare hyllningar förekom- . :!\ meetin~· ~f the_ field force ladies .. The. price is $1.50. The1·'lmlllillMMl!llllBl!lill!lllllllllDlllllllB!illlllll!lllllllillllll!llll!lill!lill!lilllllliBlllllBlllll!i!'.ll!lllllllll!i. 
sm helhet betmgat en kostnad av mo. ol the \N e,, te1 n Me1 chants and button 1s saicl to be a real work 
omkring 22,000 kronor. ' En dödsolycka under ornstän- Manufacturers, Inc., was held of art and worth the money. 

* .. * * .. ,digheter, S'.)111 ännu ej iiro fullt Sa~ur~l~t~, ~~~1~1~r~y 3rcl, .. 1931 ~t .~:-n edu.cational Ieaflet to .be ! K. Andersen 
MALMOHUS LAN Jdarlagda, mträffade den 12 dec. the Ne" \\ asl1111 0 ton IIotel, rn ~\·1apped 111 all packages settmg ~ 

MuL och klövsjukan har nu mellan ,:\lvkarleö och Hyttön. Seattle. lorth the advantages of patroniz- . '#I :f2 :I . u R. M. AI( AR .. E 
ånyo uppfrätt i Skåne, i det sjuk- 'då TJaptistpastorn Karl Löv- Reprcsentativesf rom Aberdeen mg independent rnerchants and Il\ 
domen den 13 dec. konstaterades kvist, Gevle, omkom under en and the Harhor Country, Walla manufacturers, will he immecii
på Lambert Månssons gård i cykelfärd. Pastor Lövkvist sknl- \Valla and Eastern \Vashington ately compiled and fornished to 
Ormastorp, Ottarps socken. Be- le klockan åtta på kvällen predi- points, Port Angeles, Belling- all members. 
sättningen utgöres av 23 nöt- ka i Hyttöns skola och hade vid ham, Spokane, Olympia, Seattle, Mr. Flowers announced that 
kreatur. - Ett nytt fall av muL tretiden på eftermiddagen begi- Tacoma and Portland were pres~ his dcbate manual, comprising 

Förstklassigt arbete ganm-. 

MODE.RATA PRISER 

och klövsjuka har den 16 dec. vit ::;ig .frän Älvkarleo.· station ent. 36 lectures on the chain store,~ ~ 1125 Tacoma Avenue 
konstOJ.terats på en gård, inne- för att cvkla den cirka en mil The conclave was called by menace, will be off the press 1 ~ • 
hav<l av lantbrukaren. N. Hans-l)ånga väg~n till Hyttön. Då han ~:·· Montaville Flowe~s to re- and ready .. for distribution in · 
son, Smedstorp nr 3 i Brunnby ännu vid åttatiden icke hade \·tew progress of the fteld force January. Orders may be placed 
socken. På gården finnes 18 nöt- kommit fram till beshimmelseor- and to discuss ways and means with field representatives; price 
kreatur och 13 svi1?: .ten gingo nilgra personer ut fri'in to ad vance the cause of the inde- $3.00.. . . 

* * 'I' Hyttön för att söka eftei- honom. penclents as well as to map out Th1s volume 1s the first ma-
SKARABORGS LÄN Ett par hundra meter därifrån a still more determined and dras- terial which independents have 

Stort andelsmejeri J Mariestad. anträffade de pastor Lövkvist tic program of activities for the had pnt in print and will be an 
Mariestadsortens mejeriförening liggande livlös vid vägkanten och ensuing year. invaluable adjunct in the educa
har beslutat a~t ~nr~tta_. ett mo-, 111e~1 cykeln över sig. Antagli- Th:~ meeting was held in the tion~l campaign. _Tl?e National 
dernt andelsme3en darstades. Det gen hade han blivit uttröttad Red l\.OOm of the New Wash- Cham Store Assoc1ation has had 
nya mejeriet har övertagit de av det dåliga vägfarret och drab- ington Rotel where a clelightful a debate manual for some time 
båda. gamla mejerierna i staden hats av ett slaganfull och fallit lunchwn was served at 11 :30 and have quite general distribu
~ch den. nya. inrättning.en. skall baklänges från velocipeden. Ett o'clocl~ before .the ga~herin?" en- tion among the high schools ~nd 
mhysas 1 Mariestads rneJen, som par personer, som tidigare iakt- tered mto busmess discuss1011. colleges throughout the nation. 
ombygges till en kostnad av 30,- tagit honom, hade sett honom The. ~ndependent M:~chants' The me~ting w.as c~aracterized 
000 kr. ibland gå och leda cykeln och Assocrnt10n, Inc. ?f I aco~a, by except10nal smcenty of pur-

* * * ibland vila vid väcrkanten. was represented by its Executive pose; all seemed strongly actu-
STOCKHOLMS LÄN * * "'* Secretary and Mr. Roy J. Clark, ated by a spiritof ultra patriot~ 

Boplats från stenåldern i Ös- VÄRMLANDS LÄN 
mo. I Ösmo socken, söder om Driften vid Billerudsbolagets 

one of its directors, these two ism and loyalty to the cause of 
al so representing Mr. James Mc- independence and freeclom. It re
Cornrnck, president, who could quires real men t oengage in a 
not attend in person. work of this nature, where re

A financial statement was first cornpense in dollars is neces
presented and carefully analyzecl sarily limitecl. The labors of the 
by full and free discussion of all field men, in the final analysis, 

, .. 1 ·''tt I present. must be callecl la bors of sacrifice 
S} s.~e Sd - E I Il I 1 · · f 'very c o ar 1as )een satts- for the salvat1011 of our ree 

kyrkan på Sittersta mark, har träsliperi i Haga, Glava socken, 
amanuensen I. Schnell från sta-, har nu återupptagits, efter att 
t. ens his~Oriska museum upptäckt ha legat nere. sedan midsommar. 
en stena!dersboplats. Den sy- Hiirigenom ha ett 50-tal man el
nes ha legat vid l!_Orra spetsen I ler hela den föru tv aran de ar
av en i sjön Älvsvikens dalgång betsstvrkan erh[dlit 
djupt inskärande havsvik. Upp- ning. -
täckten föranleddes av fynd av * * * 
keramitskärvor i en åker. Den I VÄSTERNORRLANDS LÄN 
största delen av boplatsen, som 
har en längdutbredning på cirka 
100 meter, tycks vara orörd. 

Biloiycka. Den 8 dec. inträf
fade i korsningen mellan Dalarö
och Vändelsövägarna i Handen 
en bilolycka, varvid 64-årige 
skomakaren V i 1 h e 1 m Fredrik 

GÖR SVERIGERESAN I ÅR 

RIK 
LINIEN 

DIREKT 

TILL 

GÖTEBORG 

PA 

8~ DYGN 

STOR BESPARING 
å Tur- och Returbiljetter i Cabin, 
Andra, Turist Tredje och Tredje Klass 

Turlista från New York 

En dödsolycka inträffade här
om dagen i Arnäs invid Örn
sköldsvik. H e mmansägare R. 
Lundqvist från Brunnsmyra i 
Ny land r~tkade under arbete p;°1 

laclugårdstaket falla ned på mar
ken, varvid han bröt ryggen. 
Han avled följande dag på Örn
sköldsviks lasarett. Den omkom
ne var i femtioårsåldern och ef-
terlämnar hustru och 6 barn. 

* * * 
ÖREBRO LÄN 

Minnesfest och medaljutdeL 
ning. Firman Carlsson & Å
qvist i Örebro högtidlighöll ny
ligen minnet av sin 40-ihiga till
varo genom en rninnesfest i 
grosshandlare Erik Åqvists hem 
,På Kåvö invid Örebro, varvid 
utdelades Patriotiska sällskapets 
medalj för långvarig och trogen 
tjänst till 11 i firman anställda 
personer. Högtidlighete:1 inled
des av landshövding Hasselrot 

*) Gripsholm ............... 17 
*) Drottningholm ........... 31 

**) Kungsholm .............. 31 
*) Gripsholm ............... 21 

**) Kungsholm ......... , .... 21 

Jan. med ett tal till medaljörerna, 
Jan. yarvid han framhöll den lycka 
Jan. det plikttrogna arbetet skänker. 
:::: Därefter följde rneclaljutdelnin-

*) Drottningholm .......... 14 Mars I gen. 

Mars
1
1 * * * **) Kungsholm ............. 14 

*) Gripsholm .............. 28 Mars öSTERGöTLANDS LÄN 

*) Cal!ing Halifax. Endast böter för att ~a kört 
"'*) West Indies Cruise ihjäl tre personer. Rådhusrätten 

För vidare upplysningar, beställ· i Norrköping meddelade den 13 
".!ngar av h~~p.lats. biträde vid .1;1t· dec utslag- i målet mot ved-
fard:1nrlA ~v nnC'lu"t!:> n~nna ... ...... +.... a..,,.._ I • ·-
vände-,;,~;.; ;;19-·'tii1 .-;.ä_~;~sf.;w"a~;~t handlaren D. Cederberg, som i 
för linjen eller till våras körde omkull med sin bil 

SWEDISH AMERICAN LINE på Finspångsvägen, varvid tre av 
209 · Whlte Bldg., 4th &. Union, Seattle 
Hedberg Bros., 508% So. llth; John 
Soley, 306 Fidelity Bldg,. F. C. Hew-

son, 903 Pacific A venue, Tacoma. 

bilens passagerare, grosshandlar
na G. Olson och H. G. Johnsson 
samt en pensionerad tjänsteman 

factorily accountecl for and all economic system, for the preser
obligation osf the vV. M. & M .. vatiun of independence of the 
lnc. paid in full, excepting a American citizen and for the 
small amount of current bills. perpe:uity of the American 

This is a remarkable showing standard of living. 
when it is consiclered that only 

the st.irface has been scratched in ~TK"" p p ~ 0~LJ 11 i 
selling memberships on a 12.~ IJU I 0 A A 
months basis. 

1 

It is to the credit of the smal
ler towns in our state that they 

5 gallons för $2.50 
Gilmore, Shell och Texaco 

are coming through almost 100 S h F' h' 1 ~ ' amson oc irestone JU -
Gasoline 

per cent. · h ! . ringar os 
Surely such leaderslup as Mr. 

Flowers has displayed, and the Neighborhood Filling 
results obtained from his ag- Station ~ 
gressive campaign, the larger ~~~ 
merchants who are benefitted in..........,.... ............. ~-

t~1is w~r against chain. a~gres- BRA. NDf öRSÄKRING ! 
s10n, w1l! be only too w1llrng to 

. . . . i de bästa och pälitligaste bolag. 
cume 111 and bcar the1r share of I Ni kan alltid vara viss om acku-
the burden magnanimously. ratess och redbart bemötande av 

Tl · · · f th de bolag jag representerar. 1e unammous op1111on o e 
meeting was that this campaign FRANK EKBERG 

· 'I · · · b lnsurance, Notary Public ( 
must contmue unti JUSt1ce is o - 939 Commerce St. Tacoma C 

tainecl for the individual home .!...----------.... ---
store owner. It s an honorable • 
fight for it stands for the pro
tection of the home and all that 

GEO. J. WEILER 
SKRÄDDARE 

g-oes with it. I l'nsättning av nytt foder i damers 
~ kappor och herrars rockar 

Reports renclered show steacly 
1220 5638 . . So. K St. Main 

progress and intense mterest 111 • 

the defensive movement on the 
part of independent merchants " 
and consurners everywhere. 

It was decided to at once call 

OLYMPIC BRANCH 
STORE 

a mecting of delegate members j I Ice Cream in brick or bulk 
from all communities in Wash-j i stort urval. 

inctnn, Dre.gon ancl Idaho, this 1

1 

Vi ti1lvcrka fä.r;;k kullfäktyr I 
meeting to be assembled in Se- och karameller dagligen. 
attle in January, for the purpose 
of forming an advisory board for L. JOHNSON, Mgr. 
the Western Merchants and 1109 So. K St. Main 3410 
Manufacturers, Inc. The purpose 
of the board is to create closer Gynna våra annonsörer! 

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

VED och KOL, MJÖL, FODER, Hö, KALK 

Gödningsämnen och utsäde 

CALLSON & AHNQUIST 
SKRÄDDARE 

Anbefalla sig i allmänhetens benägna åtanke för utförande 
av allt vad till yrket hörer. Stort lager av inhemska 

och importerade tyger alltid på lager. 

501-503 Washington Builcling 

VI FÖRSTA OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KACl1LEI BROS. 
Tacomas ledande optiker 

906 Broadway 36 år i samma lokaler 

·-·-· . - . - - . . . .~ . . ;; . • •J1:< 

Friska, lyckliga barn i .. 
och vuxna äro tillfinnandes i de hem, där 

DR. PETERS 

I 
är husm-<licinen. Den är moderns första tillflykt, när någon av hennes 
kära blir illamående, Den är alltid säker och tillförlitlig. Man finner 
den .i medicinskåpen i miljontals hem både här och i främmande länder. 

Den är beredd av rena, hälsogivande rötter och örter, innehåller 
inga skadliga droger och kan tryggt givas åt småbarnen, såväl som åt 
unga och gamla med ömtålig konstitution. 

Apotekare kunna ej förse er därmed. För nii.rmare ugiplyanin11ar tillskriv 

DR. PETER F AHRNEY & SONS CO. 
2501 Washi .. gton Blvd. CHICAGO, ILL 

(Leverera• tullfritt i Kanada) 
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PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1125 Tacoma Avenue 
Tacoma, W ash. 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po

sten för en tid av ett år. 
~. 'f $ närslutes. 

Prenumerat10nsave:1 ten. 1.00 ... 
- · enagges senare. 

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

Adress --·····-·········-····-····-··----·······-···-················-·······-········ 





PUGET SOUND POSTEN 

-Tacoma och Washillgtoll--l 
~ ....... ......,,,..,.,.~........., ,, 

Scandinavian Fraternity logen blevo tretton mer eller mindre 
Harmony hade ett ovanligt väl skadade, två av dem livsfarligt. 
besökt och intressant möte i tis- Alla fördes till hospitalet i Se
dags kväll, den 6 els. Bland an- attle. Bussföraren J. I-Ialvorson 
dra voro, besökande distrikts- säger att olyckan förorsakades 
tjänsteman från Everett och Se- därav att ett fronthjul slirade 
attle. Första delen av mötet led- från gatubeläggningen ner i ett 
des av logens president Mrs. grushål och bussen välte ner i 
Alice Pedersen, som därmed av- diket. Det rådde förfärlig viller
slut.ade sin andra termin som lo- valla i den packade passagerare
gens president, och nu övergår hopen, innan alla blivit fram
till posten som "past president." dragna och befriade ur sitt obe
Frågan om tiden för nästa di- hagliga läge. 
striktsmöte · behandlades; huruvi
da detta mote skall hållas i år 
eller 19~2. Lokal logen röstade 
mot uppskjutandet av clistrikmö
tet till 1932. Frågan kommer 

* * * 
Skall Shelton öviergivas? En 

Washington stad, som under de 
senaste tre åren vuxit upp från 
en landsortsby till ett livligt in

idock slutligen att avgöras me- dustriellt samhälle med över 4,-
1 ·· • · 11 lo de st omrostnmg mom a a - 000 innevånare hotas med total 

KODAKEN BEVARAR 
MINNENA 

Kodak bilder av de och 
alla händelser i hemmet 
skola med tiden bevisa 
sig vara intressanta i 
kommande dagar. 

Kom in och bese vårt la-
ger av Kodaks. 

Pris från $5.00 

Finishing 

ca .. ~· 

gerna och slutresultatet är ännu förintelse. De~ är Shelton, hu
ovisst. En ny medlem ~lev in- vudstaden i Mason county, belä
tagen,n ämligen Mr. Bertil John- gen vid Puget Souncl viken Oak
so11, vår nyvalde prosecuting at- land Bay, ett tiotal mil fri'tn 0-
torney. Mr. Johnson . uttalade lympia. Sheltons uppblomstring 
i, eritusiastiska l~vord sm bei:n- startade 1927, då två nya såg
dran iör intagnmgsstaben, sar- verk t1ppfördes av McCleary bo
skilt damernas "drill team," och laget och Mark Reed bolaget och 
hans entusiasm gick så långt att tillika en pulpfabrik, kostande ._ .................................................... _....,. __ 

SVENSKA BAPTIST KYRKAN, 
East Pioneer Ave., bet. 3rd &. 4th 

Puyallup, Wash. 
REJV. J. S. NORDEJLL, pastor 

Söndagar: 
Söndagsskola ........ kl. 9:45 f. m. 
Svensk predikan .... kl. 11: 00 f. m. 
Ungclomsmöte ....... kl. 6: 30 e. m. 
Engelsk predikan .... kl. 7: 30 e. m. 

Onsdagar: 
Bönemöte ........... kl. 7: 30 e. m. 

I 
Tacoma Light departments in. 

komster i november månad upp
gingo till $193,493. Nettobehåll
ningen var $66,843. Under årets 
första 11 månader belöpte in
komsterna sig till $2,010,275, 
varav $491,235 var netto. 

* * * 
Kvicktänkt flicka. På väg till 

1 ~sitt arbete i tisdags morse blev 

tre county institutioner, nämli-\ Miss Ann J orgenson förföljd av 
gen rnnatoriet, hospitalet och len man, som på en .enslig plats 
aerohamnen. vid South G street sökte draga 

* * * 
Stor Ian d försäljning. Land 

commissioner Clark Savidge rap
porterar försäljningen av skog 
och land tillhörande staten upp. 
gått till $3,925,847 under tva
årsperioden 1929 och 1930. Det 
är en tillökning av nära en mil
lion dollar över fi)regående år. 
Större delen av suinman, nämli
gen $2,476,530 erhölls från för
säljningen av timret ensamt. 

* * * 
Om konstruktionen av en kör -

henne in iett busksnår. Då han 
gripit tag i hennes armar, utro
pade Miss J. : "Titta på mannen 
i fönstret där uppe." Då bandi
ten vände sig om, begagnade 
hon tillfallet att slita sig lös och 
undkomma. 

* * * 
De flesta människor ha ingen 

aning om huru värdefull kar·n
mj ölk är för helsan. ,Förutom att 
elen håll~r magen i ordning, har 
elen andra goda egenskaper som 
bidraga till att hålla kroppen i 
god vigör. Tala med vår sven
ske vän, A, E. Peterson, ägaren 
av Tacoma Buttermilk Co .. 2140 
So. J efferson a ve. Han har i 
40 ilr varit bosatt i Tacoma och 
de senaste 15 åren bedrivit affär 

v~ig ;mder Milwaukee banan vid 
East G street korsningen har 
counciln ingått överenskommelse 
med järnvägsbolagct. Kostnaden 
beräknas till $30,000, varav sta
den skall erlägga hälften och 
bolaget hälften. j som mjölkhancllancle. 

* * * ra till Main 1601. 

Telefone-

/' 

u 
I 

,1) 

~· 

25 
Det är i dessa dagar 

25 år sedan vi börja

de vår affär här i 

Tacoma. 

I dessa 25 år ha vi 

skördat rik erfaren

het och på samma 

tid upparbetat fir-

man till ett roneme, 

som vi nu ha orsak 

vara båda glada och 

stolta över. 

C.O.LYNN CO. 
MORTUARY 

'!!Distirzctive G:fi.meral Service 
'J>honc·:~fain 7745 

717 TACOMA AVE. 

5 

han uttryckte en önskan att an- bort emot $3,000,000 upprätta
sluta sig till intagningsstaben, des därstädes. Nära 500 män Verkställande komiten för The 
vilket förslag damerna ej tycktes inflyttade från skilda h{i!l till Feclerated Lutheran Brotherhood 
bava något emot, nota bene, om platsen och fingo stadig anstälL hade möte i tisdags kväll för att 
han kommer nyrakad och pud- ning. De byggde sig trevna arrangera om program och övri
rad till r e p e t i tionsövningarna. hem på de omgivande kullarne i ga anordningar för en festlig till
Största svårigheten blir väl sko- stadens utkanter, det upprätta- ställning med dine, att hållas fre_ 
donen, ty han har, som allmänt des Vcltten- och ljusverk och hu- dag kväll den 30 januari kl. 6 :30 
bekant, försvarligt "understöd." vudgatorna cementbelades. Allt i St. John's lutherska kyrka. 

Fångad rymling. George Spen-11 · I! 
cer, son~ d~mdes skyl?ig. till I ~ • ilmmmiliiz~•iiiiT'iiCT?E5&iir~-&iiii~a~iiiiiiiffliiiiiifi1i 
mordet pa Ell1ott Lyons s1sthdne 
april och som elen 30 nov. rym
de från county fängelset, blev i 
tisdags funnen och arresterad i 
Seattle. Vid tillfället satt han 
i en auto i sällskap med Mr. 
och Mrs. E. I-Ianmore. som tros 

Efter intagningsceremonien skred detta var gjort huvudsakligen på Pastor Ambrose Hering, D.D., I hava ämnat föra honom ut ur 
man till installeri1;ig av de nyval- grund av Rainier Pulp & Paper exekutiv sekreterare för Luther
,da logetjänstemännen. Distrik~- Co.s löfte att göra platsen till an Welfare Society i Minneapo
logedeputeraclen H. Vang, bi- högkvarter för sin verksamhet. !is kommer att hålla festtalet. 
tradd av Mrs. Gust Johnson ha- Som ett åskslao- till samhället Mr. Bertil Johnson valdes till 
<le ledningen av ceremonien. Dä:- kom i lördags ~nderrättelsen 0111 ordförande i komiten för anord
dter gjorde den nyinsatte pres1- att pulpfabriken skall nedläggas ningarna och han biträdes av 
denten, Mr. Edwin Johnson, sina och dess inventarier förflyttas pastor Mikkel Lono och Mr. 
kom it e utnämningar. Till sl~t till Port Angeles och likaledes Howard Fisher. Senare kommer 
blev logerurnmet förvandlat till sfigverket. Orsaken är delvis en komiten att förstärkas med yt.; 
bankettsal och alla de närvara1:- tvist mellan pulpfabriken och terligare tolv medlemmar. Bl. a. 
<le fingo till bästa av den traclt- ostronland-ägarne, vilka påstå nummer på programmet kan 
tioneUakaffotåren med tilföel1ör. att pulpavfallet dödar ostronen nämnas körsång av en manskör 
Mr. John Lundström var "toast- och tillintetgör deras industri. under prof. Edwards ledning. 
master" och tillfälle gavs envar Men huvudorsaken är att pulp- Intresserade sångare som önska 

.. :att ]~.tta sitt. hjärta på ett o~h an- exporten kan ske lätta.re fr~n I deltaga. böra infi~1na si~. sö::dag 
-11at 1 sammanhang med 01 elens- Port Angeles vid inloppet till e. m. kl. 3 den 1 pnuan 1 Forsta 
verksamheten. Puo·et Sound och råmaterial för' Lutherska kvrkan, So. I street 

b • -

* * * . tillverkningen finnes i största och s_ixth avent1e. 
Mr. E. 0. Bratrud har nyhgen mängd i norra trakterna av * * * 

återkommit fr. ån en resa till Min- Oly1111)iska halvön Det är emel- v·d d. · ··t E ' · 1 or 1nane mo e av ver-
nesota, Nort: O~l ~outh Dakota. lertid tragiskt nog !ör de hundra- green Saving,; & Loan Associa-

tals arbetare, som 111flyttade med tion i tisclao-s kväll återvaldes 
Första Luthersk~ k;k~n., :---- sina familjer och b0yggd.~ tre;na Chas. S. L;~ns som president, 

Onsdag e .. rn .. kl. ~ haller F1fe hem, som de nu maste overg1va. E. 0. Bratn1d som vice president 
Laclies' A1d sitt mote hos Mrs. Det l1ar under firens 10111) Mr i .. ] ·· ·. 1· 1 t.. 11 A E 

r, ·· · • · oc 1 ovnga c 1re { orer ) evo .. ~. 
Henry Olson. I orsda~ e .. ~11 · staten \Vashington funnits dus- Folsom, vV. V. Young, John M. 

staten. Vid arrestering;cn satte 
Spencer sig till motvärn, men 
innan han kunde framdraga sin I 
revolver. blev han slagen sans-I 
lös av polismännen. 

* * * 
Många personer i dessa trak

ter ha nu mottagit anvisningar I 
från Bratrud Mortgage & Real ty 1 
Corporation, vilka utsändes per J 

post den 1 januari. Detta vari 
den 14de vinstutdelningen, be- 1 

räkand efter 6 procen. Nästa 
utdelning sker elen 1 juli. Denna 
finansinstitution har gjort stora 
framsteg och ledningen är kon
servativ, vilket gör att antalet 
insättare iir i stadig tillväxt. 

* * * 
Auto.döden. I en autokolli

sion i söndags ~1 East 43rd street 
blev Alfred Langseth ·livsfarligt 
skadad. Han fick huvudskålen 
briicklo ch båda armarna avbruL 
na och avled kort cfterftt f1 hos
pitalet. 

* * * kl. 2 e. m. samlas Tah1thafor- sin tals "boom-städer," som gått 1·· ··J . . 1 G B · A 1 . . 1 · . ~ .. • . . .. '-u )et ts oc 1 us . ppe man. . • . 
·"'nmg-ens olika avde n111ga1 pct all varldens .ranrr n1en vanlto-tv1s. En relik fran a•eroplanet, vilket ...... ' ._, .. b b' b 

följande tider och platser: Cirkel har det varit land- och tomtspe-' * * * fördes av Robin Renahan, som 
No. 4 hos Mrs. C. S. Howcs, kulanter och ick'e hcmägarne som I county styrels'en blir det per- varit försvunnen sedan den 28 
2333 So. L; Cirkel No. 5 hos lidit förlusten. sonalhrändring nu pt't mi'indag, i oktob'.'.r, har funnits i en havsvik 
Mrs. John IIedberg, 708 So. det nyvalde commisisoner Kelly 15 mil fri\n Ketchikan. Det är 
Fife strcet; Cirlde No, 6 hos . * ~: * ltillträrler sin post. Av de håcla ett av hjulen fritn hans fivgma-

. Frälsnmgsarmen 1114 So. 12th . · · . . . • c • Mrs. Olof Olson, 709 No. 2nd st. ' 
0 

, anch a comm1ss10ne1 s blev George skm., med vilken han var ute pa 
11 2 ··t street. I'astor Carl Athell fran'IM. t]· :'t Jd 1 c I o 1 d 1· · " ., ..:..... Torsdag e. rn. ". mo er _ ea 1 <I erva . oc 1 ar st un en cxpec 1tion for att soka efter 

. . A. 1 1 "". Sverio-eh<"t ller föredra()" om nu-.· 1 . . l ·· t . · 1 . E J B .. Rus ton Ladies· 1c 1os 1u1 s. "' .. • '? . I mne n1 syss an annu en eunm. rnpten '. . urke och hans fol-
Edw. Obon, 2921 North Pearl st. varande f~rhallanden 1 s~:n~e Politiskt utgjordes hela nämn- jeslagare. Det hålles för troligt 

.. 16 · · freda.r kvall kl. 8. Detta ar JU l ·r··. t bl.k 1 R . I ·· · · ·· _ .Fr·2dag kvall den Januan . ': .. .. c en oru av reptt 1 aner, men· att . -..ena rnn moJhgen sokt an-
• T 1 . I f.. . t . ett .kart arnne for oss svenskar. 111 e I 1rellys I · l·ot l d ·· d I · 1 1. .. Il · hålles a Jtt 1a orenmgcns s 01 a ., _ .. . .c .~ va m' 1 en emo- van a 13u et som 1vrac c 111ngs-
.. . l c· l· l I astor Athell ar en mycket 111- l· .. t M. 0 tl d k t 1 · ·· . · " mote 1 kyrkans par or. tr ,e . . ,1 <1 • . 1. s tm ommer ro- mJ men overg1v1t det pa grund 

No 2 har ledningen av; det hela. tressant talare. Extra sång och Jig-en att ha överinseende över av utmattnino-. 

E 
· · t t har atl musik. Fritt inträde., men en kol-

0 

tt m ressan program - . . .. . .. 
d ,. . ··· t f" fri·sl{tlillrr. ar lekt upptages. HJartltgt val-or na1.s var1am e or "' 1 serveras. :Medlenimar och andra rnmna. Church Is Def aced by Communists 

intresserade vänner hälsas hjärt- * * * 
ligen välkomna. Trött på livet ändade John I-I. 

* * * Granholm sina dagar med ett re-

Doogles FAIBDANK.S,J:r .. 

says: 

".t11 a radio fan 1 certainly am sold on 

1"6 n1w 1Jru111wick, The Uni-Selutur 

u '" important a1111dvance in radio as 
IM 111/f-starter was in automo&iles.'" 

Tms 
SAlUE 
MOD EL 

RADIO 

le now on view in our .store. Come in 
md ask for Bruuswick Mode! l ) • It la 
all electric operated, using the famous 
acrcen grid tu bes, and has the U ni· 
Selector and Tone Control that make 
it the easiest set to opera te. The price0 

1esa tubes, is $}:J950 

Expert Service on any Radio 
until 8 :00 p. 111. 

Just Call Proctor 112 

2709 North Proctor 

In the Gamhle Bldg. 

TEATER- YTT 

FOX BROADWA Y 
Starting Friday: 

WILL ROGERS 
In 

"LIG'J;'HNIN' BILL JONES" 
Ont he stage, Fanchon & Marcos 

"Espanola ldea" 

FOX RIALTO 
Starting Friday: 

"THE SANTA FE TRAIL" 
with 

Richard 
Rosita 

Arlen, Mitzi Green, 
Moreno and Eugene 

Pallette. 

FRU 

THERESE A. DAHLBERG 
Svensk massörska 

911 Fidelity Bldg. Main 3647 

EN BOK 
som öör ägas av varje svensk
amerikan, såvida han inte för
aktar humor. Begär: 

OLLA PODRIDA 
Humoresker från vi'tra dagars 

Svensk-Amerika 

av 

Joseph Swanson. 
Fås genom varje välförsedd 
skandinavisk bokhandel eller, 
säkrast, direkt från författa
ren, aclr. 1602 Shakespeare 
St., Baltimore, Md. 

Pris : häftad $1.50. 

"Förtäljda med ett blixtrande 
galghumör och en humor som 
lyser upp varje rad."-Bonniers 
Julkatalog, 1930. 

SKRIV NU! 

ONE OF TACOMAS SHOW PLACES! 
YOU W.ILT, IDN.TOY PLAYING JNDOOR GOLl!' AT THEJ 

18 

Ho les 

25c 

TACOMA 

Open 

11 a.m. 

to 

11 p.111. 

1 Under Packard T'acoina. Coinpany's Sale::; Ruo1n. I 

Återupplivad verksamhet i pap- volverskott i mtmdags morse i 
persmassefabriker och sågverk ett rum i Bristol hotell, där han 
rapporteras från alla trakter i kort efteråt påträffades död. I 
·västra \7\Tashington. En del såg- ett par efterlämnade brev ut
verk som varit stängda längre tryckte han livsleda men sade 
·eller kortare tid, hava redan ingenting om den egentliga an
t"li:er öppnats, och flera andra be- ledningen till den förtvivlade 
reda sig att göra det inom kort. handlingen. Det ena brevet var 
Vid Bloedell-Donovan sågverken till hans mfingårige viin Harold 
i Bcllingham fitergingo över htm- Schweinler, vilken han bad att 
<lra m:in till arbete. Tre sågverk tillrättaställa sin hustrus affärer. 
-0ch tre takspånsfabriker i Grays Han bad honom även arrangera 
Harhor åter11pptogo .verksat'nhet, om begravningen medelst eld
givande cirka 1,100 man syssel- bcg~ingelse samt att strö askan 
sättning. Liknande rapporter in- över Puget Sound. Granholm 
lcomma från Tacoma, Everett var 43 år gammal. Han tjänade 

~~~~~~.ie:~ i , ';)P1 ~ Fullt lager av i 
<>ch Olympia. som matros i flottan i 11 år, 

* "' * men har på senare tiden haft 
En Tacoma.Seattle buss välte anställning som vaktmästare i 

:överända nära Duwamish bron Tacoma National bank. Han ef
i tisdags eftermiddag på färden terlcves av hustrun Ann Eliza
söderut. Av 30~talet passagerare beth och sonen J ackson. 

A view of the si<le of the Church of Hea vcnly Rest, Fifth a venue and 
Ninetieth street, New York, showlng the liandiwork of Comrnunists who 
painted their campaign slogan in huge .red letters on the walls. 

I (!!~~-;fl' Ur; Klockor; Ringar och i; 
! ~- Diamanter 
§ Lagning av ur och klockor, samt · 

§ 1147 Broadway Guldsmedsarbete j 
~~~~~~~~~~~~~:N'IJllM:~~:~ 
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+-I ken tills det dagades och tänkte sin hopsjunkna ställning. I framtiden och verkligheten, var- så rart, sade fru Hegardt stilla. 
med en gnista av hopp på hans - Kära lilla mamma, det är dagsb~kymren förtogo all lust Emellertid tycker jag visst, att 
svar. ju du, som har gjort mig både och ro. Hon tänkte kanske all- du skall svara på annonsen. ~VI DDRIV A~ 

-- AV--

ELISABETH KUYLENSTIERNA-WENSTER 

··~------

IV. rik och lycklig. Aina smekte ra minst på sig själv; hon var Några dagar senare fick Lycka 
Hegardts hade på ett under- moderns kalla, fuktiga händer ung, men hennes lilla mamma, verkligen svar, skrivet med en 

ligt sätt börjat leva för ·dagen. och tillade ömt: Du har suttit hur skulle hon stå ut. fin och petig frun timmersstil. 
Patronens storartade agenturför- och frusit; nu skall du sätta dig Aina reste sig tyst och gick De hade reflekterat på hennes 
slag smälte ihop till ett planlöst i gungstolen, just så, mitt för ka- bort till modern. Hon lyssnade brev, och hon ombads att sna. 

(Forts.) kaste och ömtåligaste av syst- sysslande med litet av varje, och kelugnen. Jag skall göra en .till de tunga, nästan stönande an_ rast infinna sig under adress: 
-Tjänare på dig, bror Ham- rarna, och fru Hegardt undrade det såg mörkt ut på alla håll. skymningsbrasa. dedragen och såg oroligt på det Gro s s h an dlaren Folke Gadd, 

mer1 9fta, hur det skulle gå hennes Ett gammalt skrälligt piano -Ah nej, Aina, det var ju eld bleka, avtärda ansiktet. GestaL Karlavägen 00, 2 tr. 
-Nej, se goddag, Hegardt, är lilla sensitiva därute i världen. ,hade den omtänksamme fadern i morse. ten var hopsjunken och händer- Lycka stod länge med den la-

du i stan? Hur länge stannar - Nej, du tål inte vid nattvak, emellertid hyrt åt sin yngsta -Än se'n då! Du är ju aH- ,na hängde slappt ned. En pL ven deldoftande biljetten j hand 
-du, bråttom, som vanligt, kan .min lilla tös, sade hon och smek- dotter. deles iskall om händerna. Jag nande tanke kom Ainas hjärta och undrade, vem som skrivit 
jag tro. te Ainas lockiga hår. Gå och - Du får öva dig på det, till har beslutit mig för, att vi skola att slå häftigt. Det var aningen den, men ·snart lämnade hon alla 

- Nej, jag är stadsbo nu. Det lägg er alla tre, barn. Sov gott. dess du kan komma in vid aka- festa, och då hör en brasa till. om döden, skuggan från det funderingar och lät sig gripas av 
.är inte tider för lantbrukare. När de kommit in i sitt rum, demien, sade han myndigt, och Aina sprang ut i köket efter okända riket bortom gränsen, en intensiv glädjekänsla att ändå 
Jag har sålt Östrabo och flyttat vilket nästan fylldes av de tre Aina arbetade ihärdigt, ehuru ved och kom snart in med ett som lät hennes ögon fyllas av få kom1l1a ut, bort från det .gråa 
med min familj till Stockholm. bäddarna,· gick Lycka fram till utan stora förhoppningar på att helt iång på armen. heta tårar. Modern var ju ändå hemlivet, till elegans och rike
Du ska' ta din hustru med dig fönstret, drog bort gardinen och någonsin komma framåt, _så län- - Nu får det här ta' sig, för- det käraste hon ägde på jorden, dom. Hon skulle gå genast. 
.och komma och hälsa på oss. Vi såg ut. Här uppifrån hade man ge hon ej fick någon ledning. klarade hon, sedan hon satt in det allra käraste . . . När hon framför spegeln satte 
ha tagit våning på Kungsholmen. fri utsikt bortåt staden till, och Fru Hegardt, som alltid gick veden och stängt luckorna. Och Idetsamma vaknade fru He- på sig den röda matroshatten, 
Ja, det vill säga, jag ,har inte hon tänkte på de tusen stängda omkring med en hel.börda av ty- under tiden skall jag undersöka gardt, och när hon såg Aina stå kunde hon ej låta bli att ie mot 
valt den, och vi bli nog tvungna dörrarna, på hur utanför allt de sta, grubblande tankar för sina min lilla påse, som ligger i muf- lutad över sig, frågade hon för. sin egen bild, så strålande vac
att flytta i april. Den är all· ;voro. barns räkning, men som så säl- fen. . skräckt: ker var hon; en färdig ung 
deles för liten, jag .är inte van Ingrid lade sig genast; detta Ian kunde få en enda av sina - Du är en liten toka, Aina, - Har jag sovit mycket län- kvinna med mjukt avrundade 
vid kyffen, och läget är också ;var ju den enda stund, då hon ideer genomförd - alla hennes tycker du, att vi ha råd till nå- ge? Kära barn, varför väckte former och fullt utvecklad fäg-
dåligt, bortom all ära och redlig- kunde få tänka på sin Hugo, och förslag voro så besynnerligt död- got överflöd. Fru Hegardt luta- du mig inte! Hur mycket är ring, trots sina aderton år. Det 
het. Jag vill till Östermalm. ,den framtid, som var hennes he- födda - hade emellertid nu för de sig trött mot gungstolens klockan? var något helt annat än den lil. 

- Jaså, du sålde Östrabo på la styrka. en gångs skull en plan vis-a-vis slitna konsolatör. - Litet över sex, inte har du la läsflickan på fotografien, ett 
så fördelaktiga villkor? Därnte i det yttre rummet satt Aina, som hon ofördröjligen sat- -- Ja, ibland - - - Nu öpp- sovit lång stund. femtonårigt, p 1 att bröstat och 

- Ja - precis fördelaktiga, ,fru Hegardt. Hon hade knäppt te i verket. nar jag luckorna. Känns det in- -Åh, jag drömde så roligt. spensligt barn med ett litet, full-
patronen drog litet på det, så ihop händerna, icke egentligen Hon tog den unga flickan med te skönt? Det var bestämt dina luftslott, ständigt oskrivet, runt ansikte, 
att han snuddade vid yttersta till bön, ty hon var så rädd, att .sig till den enda väninna hon - Jo, det förstås, men det är som spökade i huvudet på' mig. uppstruket, vattentvättat hår och 
gränsen av sanningen. Men, ser tankarna ej kunde forma en åk~l- ägde kvar från ungdomstiden, en rysligt, när jag tänker på, hur - Kanske det, mamma. Skall stora, undrande ögon; 
<ltt, egentligen har jag kommit Ian. Om Julius komme redlös änkefru Boy, vilken var en bå- clu får arbeta, din lilla stackare. jag bygga flera luftslott åt dig Nu hade håret fått följa sin 
till Stockholm för mina flickors hem, hur skulle det då gå med de skicklig och intresserad pia. - Det värsta föret är i port" att drömma om? lust att lockigt och ostyrigt fal
skull. De behöva komma ut i de fyra mörka trapporna, och nist. Rik var Linda Boy icke, gången, mamma lilla. Om jag Ingrid och Lycka kommo nu la ned i pannan; kinderna hade 
världen. Lycka, den mellersta, kanske han inte ens hittade hem. men hon hade nog att leva av bara 211 gång får gå igenom aka- hem. Lampan tändes, och arbe- en smekande fin oval och ögonen 
ä:r rasande vacker och har en Minnet av alla de nätter hon på för sig och sina tvänne söner, demien, som pappa drömmer om, tet kom i gång. Lycka hade lyste som klara stjärnor. Hen
friare på vart finger, men hon detta sätt ångestfullt genomva- den äldste nybakad filosofie kanske jag också kan bli något köpt en tidning för dagen och nes eleganta, slanka figur fram
är kinkig förstås. Aina skall jag ,kat kom så tydligt för henne, kandidat, den andre gymnasist. stort. Tänk du, ifall det en vac- studerade ivrigt "I tjänst åstun- stod tydligt i den åtsittande 
,ha in vid Musikaliska akademi- som sloge hon upp sida efter si- Utan många omsvep fram- ker dag står så här i tidningen: das." kappan, som började bli nästan 
,en, och Ingrid får väl gå igenom ,da i en bok, och hon reste sig ställde fru Hcgardt sitt .ärende. "Den framstående pianisten, frö- Slutligen utbrast hon livligt: trång. Det var tredje vintern 
någon av de moderna kurserna i och började gå av och an - i Hon hade hoppats, att hennes ken Aina I-Iegardt, lär nyligen - Det här är bestämt någon- hon 1-iade den. 
slöjd. strum])fötterna för att icke väc- gamla väninna ville taga litet ha avslutat ett synnerligen för- ting for mig att söka t Hon lä- Hennes hjärta klappade häf-

Herr Hammer såg menlöst be- ka flickorna - ty hon kunde ic- hand om Aina, leda hennes mu- delaktigt kontrakt att under ;ote ivrigt upp annonsen: "En tigt, när hon skyndade gatan 
undrande upp till sin i::eslige ke sitta stilla. sikaliska studier och möjligen ge nästkommande år konsertera i I ung, bättre flicka, med behagligt fram. Det var ett beständigt: 
vän. Tänk, att han kunde ställa Rägnet slog emot fönsterrutor- henne några goda råd. Fru Boy New York." utseende och sätt samt utan sto- "får - får inte - får - får in
så där fö~ de sina, riktig: place- ;rn, hårdt .?ch o~ehagligt, det lät gj~rde mer ä.n så. När ho.n - Kär~ barn, så lyckligt är .

1

. ra anspråk, kan nu gen~st erh~!- te,". men hur det var'. ;,h~ta,?e det 
ra dem, dit hade han aldrig hun- som :iervosa fmgrar oavbrntet markte, att Ama redan hunmt det nog mte. la plats som barnfroken for alltid med ett svagt. far. 
nit, och ändå strävade både hans trummat på glaset, och fru He- långt i pianospelning, skaffade - V cm vet; och så kommer I tvänne små moderlösa flickor. Den nyfallna snön, som det 
Augusta och han dagen i ända gardt ryste till, varje gång en hon henne flera elever .och lova- jag hem igen och är ryktbar, och Rekommendationer fordras, men frusit på, knarrade under hennes 
för de fyra barnen, vilka för re- vindstöt fick lyktorna där nere de, att den unga flickan skulle du får gå och pyssla med mina 

1

r fästes största avseende vid, att fötter, och slädarna ilade raskt 
sten också börjat förtjäna. Men på gatan att fladdra och flämta. få taga lektion för henne en buketter och ordna de långa, den sökande har ett friskt, vän- förbi med klingande bjällror. På 
här var det något helt annat, det Slutligen släcktes varannan av gång i veckan. breda sidenbanden. Och så skalll!igt väsen och någorlunda god Norrmalmstorg stodo stadsbuden 
var vyer, storartade framt.ids- ,de oroliga Jägarna; trottoaren Den tysta, bleka Aina strålade du vara värdinna vid mina stt- bildning. Svar, helst åtföljda av och slogo "åkarbrasor" för att 
vyer. mitt över låg i mörker och höst- med ens upp, och de timmar hon peer och se rar ut i en svart fotografi och betyg, torde sändas hålla sig varma, men Lycka 

- Jo, du kan du, var det en- smuts, körbanans gråa lervälling tillbragte hos tant Linda voro sidenklänning med släp, så långt under märket X. Y. X., Rödbod- kände ingenting av kölden. Hen
. -da varmed han förmådde uttiyc- syntes ej längre, och det var s~1 hennes högtidsstunder. Där ha- du vill, och vit mössa med lila- torget, poste restante." Nå, vad nes ansikte glödde och blodet 

ka avståndet mellan sin egen li tyst därute, att man hörde det de hon sitt andra hem, och hela färgade band. Och glace skall det tycker ni? utbrast Lycka och la- rusade oupphörligt i varma vå
tenhet och den andres storhet. ubetydligaste ljud, som bröt av hösten och förvintern gick hon vara till dessert; någonting extra de tidningen ifrån sig. Har jag gor genom hennes ådror. Hon 

-c-Tja - sådant ligger i blo- detta ängslande lugn. regelbundet en gång i veckan fint, som skall föreställa "Fram- inte atseendet för mig, och an- tyckte ,att vägen aldrig tog slut . 
..det, förklarade Hegardt. Ham- En droska kom i sömnig fa:t upp till Vasastaden för att få sL gångens fe" eller någonting så- språken får jag naturligtvis Äntligen var hon dock fram
mer, jag tror inte jag hinner hem gat~n fram och stanna~e vid na kära lektioner, och oftast (lant. Men för allt i världen, jag krympa till en blivande barnfrö- me och gick nu helt långsamt 
till middagen; ska' vi inte ta oss porten. Fn~ Hegardt ;ag ut. följde Arne, kandi?aten, henne glömmer ju bort, at.t jag redan kens befattning. Fotografi har uppför de tvänne mattbelagda 
en bit på Operakällaren. J?et v~~r Julius! , J:!an kranglade sedan hem om kvällarna. . ,nu hade något att bJuda på. jag ingen annan än den sedan trapporna, tryckte varligt på den 

-Där är bra dyrt! . sig modosamt ur akdonet, beta-. Det hade kommit något !Just Som en vindil var Aina ute jag gick och läste, och på den ser elektriska rino-ledningen och frå_ 
- Se så, jag bjuder i dag. Det lade fubbligt och vinkade med och lyckligt över det lilla täcka och tillbaka igen med en glas- jag si't from och beskedlig ut, att o-ade med e~.., röst klaiwlös av 

är ett äkta nöje att träffa gamla handen. Det var jämna pängar. ansiktet, om också det barnsliga tallrik, på vilken låg en. liten de "moderli_isa små" bestämt tro ~innesrörelse 
0111 

'arosshc1.ndlare 
vänner. Kom nu bara! Gentilt förstås! försvunnit. klase vindruvor. sig se en ängel. Rekommenda- Gadd träffades. "' 

-Ja, då får jag allt telefonera Äni:li~en ~ad.: hon honom u~- -Jag är ju också se~ton ~r -Var så god, mamma-raring, tionerna är det värst med, men Jungfi:un s~ig på henne med en' 
hem till Augusta först. · .. pe och mne 1 ~an-?kammare1~, dar fyllda, brukade hon såga,. nar medan du väntar på glacen ! jag tar väl vad jag har, präst- egendomlig min. 

- Jaså - ja, det kan du val han kastade sig 1 sof~~~· sa att Lycka skämtade över att lillan Aina neg graciöst. betyg - på det står det åtmin- _Ja. Vem får jag lov att an-
göra där inne. Det är för resten resårerna knakade. 1 aligt drog blivit stor. - Tack, barnet mitt, men nu stone.. att jag är till äktenskap mäla? 
en.bra inrättning med de där te- hon av honom de leriga stövlar- En eftermiddag i slutet av no- få vi allt lov att tända lampan, ledig - och så kan jag väl rcfe- _Fröken Heo-ardt. 
lefonerna. Jag skall laga, att vi na, fick honom i säng som om vem ber kom hon hem från en om jag skall få färdigt i kväll. yera till tant Linda och - hon J uno-frun o-ick"' men kom snart 
få en irisatt hos oss i m~rgon. han varit ett barn och kände sig spellektion hos en av sina elever -Ah, inte än! Jag skall hjäl- skrattade ystert - herr Bengts- igen o:h bad"' Ly~ka stiga in i sa-

Kaffet dracks i Blanches och tacksam, att han genast somna- och under det hon lade hatt och pa dig med maskningen sedan .. son. Jag går tvärt och skriver lon gen och vänta. 
där blevo de sedan sittande, de de. handskar ifrån sig i tamburen, Nu skulle mamsingen försöka en ansökan. Hon satte sio- på en av de låga 
båda vännerna, Johan Bergkvist, Hon stod och såg på det sto- pratade hon in till modern. ~ova litet, medan jag spelar de - Du tänker allt på barnen, stolarna, som ,i en grupp omgå
en välmående fabrikör, kom till, ra, röda ansiktet med munnen - j\r du ensam, lilla mamma? ,gainla Östrabomelodierna för dig. ~u, sade Ingrid skämtande. Kä- vo ett bord med böcker och 
och herrarna pokul_erade flitigt. Öj~pen, s_å att vämjelig spritlukt -Ja, Ly~~rn och 

0

In-?rid f~Jj- Här kommer jag med pallen o:h ra Lycka, deras pappa kan ju va- planschverk, och såg sig omkring 
Hegardt sken och under det fritt strommacle ut; han snarka- des åt ut for att fa htet fnsk kudden bakom ryggen och allra ,ra en ny upplaga av Bengtsson. i det stora, dyrbart inredda 

Jhan oupphörligt fyllde på. glasen, de hårt och ihållande'. men det- luft och pappa vet du ju var bju- sist schalen över knäna. Sov Lycka stannade med korslagda rummet. Över hela anordningen 
med den gula, simmiga punschen, ta ljud var hon v~n vid, och fru den på spel parti ti:l farbror gott! .armar framför systern. fanns en skarpt framträdande; 
vilken liksom återstrålade på de Hegardt hörde till de naturer, Hammer. . . Aina nickade åt modern, som . - Det tror jag inte att han är. solid och korrekt elegans, som 
röda ansiktena och kom dem att vilka kunde vänja sig vid allt, - Ja, det var sant. Ah, mam- ofrivilligt slöt de tunga, rödkan- .Så mycket skrot skall väl inte o-' orde ett intryck av stelhet; det 
glänsa som i stark sol, försäk~ bara det åtminstone fanns bröd ma, du, inte ser du att ar~eta tade ;)gonlocken, och gick sedan kunna komma just i min väg. ~~r knappast en prydnadssak, 
rade han gång på gång, att för dagen. längre. Det är ju alldeles morkt _fram till det gamla pianot, vars För reste11 ·gör jag bara ett för- som man undrade över varför 
Stockholm var en stad, där man Nu gick hon på tå fram till ,härinne. Lägg ifrån dig den lock hon slog upp, som hade det .·sök. Jag vill ut, måste ifrån den ~len stod just (iär; inge:i djärv, 
kunde ha "förbaskat trevligt." dörren, där hon hängt mannens där gamla ylletröjan, så skola vi varit dörren till en helgedom. här enformigheten och fattigdo- adomlig fantasi hade placerat 

0 h ··11d un.,, * ,rock, tog planboken oc sta. e fira skymning. . , Hennes händer gledo smek- men och - - - möblerna och inga doftande 
__ Gå och lägg er flickor små, , sig nära ljuset för att räkna - Nej, det är ej tid med det, samt över de gula, glappande Ingrid såg allvarligt på henne: blommor' lrnde smugits in i elen 

:sade fru. Hegardt trött, klockan sedlarna. 200 kronor hade det barn lilla. Skall jag ha någon ,tangenterna; så började hon spe- - Har du det värre än vi an konve:-itionella hladgruppen vid 
är ju över elva. funnits i den på morgonen, nu förtjänst på den här tröjmask- .Ja - --'- - Melodierna flöto ve- dra? . ett av fönstren. Pianinot av 

-'Men du själv, mamma? Du var trettio kronor borta av sum- ningen, måste jag sitta vid, I ka och dämpade i varandra, ton Nej, det har jag naturligt- ebenholts· med inläggningar i pär-
tänker väl inte sitta uppe och man. Trettio kronor! Det skul- morgon ville jag för resten gär- efter annan dog bort för ptt åter .vis inte, .ni kunna åtminstone in- lemor stod stängt och noterna 
vänta på pappa? frågade Ingrid. le de haft att leva av en hel vec- na ha det färdigt, för . . . väckas till liv, sakta, svävande .te förstå det, ingen vet, hur för- låo-o iino-sligt ordentligt på sin 
Han kanske inte kommer förrän ka. Herre Gud, vart s~ulle det -Ah, det är elen gamla visan! som en rädd aning, en oviss för- tvivlat jag längtar efter att få ln~la. "' 
sent, och du behöver vila. dig. t~ga väge1:, om 

0
ej Jul~~~\.elle~ Aina slog armarna om n:o~erns hoppning. .. .. 

0 

vara ~-!ad och ung ~ch lycklig. · (Forts.) 
- Ja, visst, lilla barn; Jag lu- flickorna fmge nagon fortianst. hals och kysste hennes mlallna Alla hennes drommar broto da Jag vill ha vackra klacler, blom-.~~~~,.......,. 

'r.ar !lrnnske till, jag med. De hade ju ingenting att sälja icinclcr. Pängar, piingar och pän- ,och då fram i kraftiga, djärva mor, hyllning. Ja. jag vet, att [ FRIA KALENDRAR 
Aina slog häftigt sina smala eller, 1~antsiitta ens, .. hn:· skul.'.e ,?'ar, m~n fö_r ögonblicket heh_ö~er ackord, det var som fågelving.ar cl~.~ låter dumt, men)ag ka'.1 inte I Vi hava på hand ett begränsat 

armar om moderns hals. det olt? Med en fortv1v lacl ro- mtc mm lilla mamma a1 bet~ p10t burgallret. Hon levde sitt hialpa det! Det plagar 1111g att I antal 
___,,Ah, det gör du inte, lilla relse strök hon gång ptt gång ihjäl sig. J:t~: har fåt: betalt 

0

1 <;:gentliga liv i tonernas .:ärld. De leva 1~.å d~t här sä_ttct, pinar 1:1igj Scand. American Line 
mamma. Jag vet, att du sitter över det gråsprängda håret, o~h d

0

ag, och beron~, har Ja_g ~cksa voro henn.:s. ungdorns.:anner, al~ så gran_slost'. att iag tycker, Jag; vägg-kalendrar 
här vid fönstret och är ängslig medan hon stilla plockade 111 fatt, du. Var sa god, har ar en hennes gladie och· trost, men 1 skall hb tokig! \ till fri utdelning. Även sven
oc-h lecls~n. Låt mig stanna up- s:dlar:.1a igen. sucl~ade hon tungt. förnäm pr~sslande fe1:1krona, ?en :tf~on .hade de ocks~. f~1tt en ny 

1 
Hon, lade ,:1äi:d~~~1a 1Ö~;r ~~o- 1 ska pänningesedlar till salu. 

pe hos dt2",! Sa s1ackt~- hon IJ11sp.t_ T n1or_ borde va.1 1n!p0!1era. p~l !n~gas!nS- ~t~1n111ng, he:r1ncs gl::tdjc blcknu- ncn oc11 sny1tac1e Liu, ncit :::iäh.Lct, I I 
- Hennes- mjuka stämma bad, gon skulle hon få veta. om Ju- 'frun. 'de så smiiningom bort, allt som men· det låg en underlig, kvävd F. C. ~EWSON , 
och de mörka ögonen strålade lit.Is kanske lyckats in_tressera - Tack,_ lilla A!na, det är sy. nd skym. ~iingen bredde sig mörkare passion i c.l~~ta ljud. . . Å.n .. g .. batsagent ... 
:v k~rlek. Hon var moderns p~go_n av ~-ännerna för s11: kom- att taga dma fa:t1ga .:Ian tar! ~=u omkring he.nn~.' • 

0 

• • - ,~en, kara Lycl~a.; mte tror Mam 7159 903 Pac1fic C 
alskhngsbarn, den svagaste, ve- m1ss10nsaffar. Och hon lag va- Hegardt reste sig trott upp f1an , Det var JU anda sa langt till ,du val, att en barnfroken har det ~...,.,.........~......., 




