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KRIGSSKULDBETAL -
NING Till AMERIKA 

JORDBRUKETS LÄGE j Värmlänningarna stor 
I 

successlFIUPPINERNAS KRAV 'BEGRÄNSNING AV 
OCH STÖRSTA BEHOV 

Erlägges av sex nationer. -1 Högre produkt-priseT och 
Förskjutes av fem lägre fastighetsskatter 

Under en storm av förbittring Jordbruksminister Arthur Hyde 
isynnerhet mot Frankrike, mottog säger i sin årsrapport till presi
kongressen i går budskapet att denten, att lantbruket var den 
fem av de elva europeiska gälde- näringsgren, som fick taga mot 
närs nationerna vägrat göra den värsta stöten under depressionen 
då fastställda avbetalningen på och behövde mera än andra lätt
sina krigsskulder till Förenta Sta- nad i sina bördor. 
terna. Han påpekar dock även att det 

Summan, som erlades av de fem gives uppmuntrande tecken i hän
betalande länderna, England, Ita- delser 1932 sett från farmare
lien, Tjeckoslovakien, Finland, Li-

1 
s~npunk~, i det f~r första __ ~~?~en 

thauen och Lettland, yppgår till I~. a -~re a~ ei~ mar~bar foroJmng 
$98,655,910, av vilka England en- mtraffat i prisen pa farmproduk-
samt bidrog med $91,000,000. ter. 

De nationer som läto skuldför- J Men skattebördan och betryc
bindelserna förfalla äro Frankri- i kande inteckningar i förbindelse 

ke, Belgien, Polen, Estland och I med låga priser är vad som ut- Den 31 december och den 1 ja-1 otta och bjällerklang. De vackra 
Ungern, vilkas sammanlagda av- I g_~r lan~b~ukets värsta -~mndicap, nuari, 2-lltså nyårsafton och nyårs- scenerna med midsommarfest och 
betalning skulle uppgått till $24,-1 s~ger mimster Hyde. _Rante~etal- dagen, inbjudas Tacoma svenskar- folkdanser äro skickligt gjorda. 
996,511. i nmgen på farmar~es mteckmngs- ne till premiärföreställning i Lin- Den dramatiska höjdpunkten nås, 

Förbittringen i kongressen :rik-· skulder tog 1931 atta procent av coln teatern, vid 16de och K sts., när Anna vid åsynen av Stor-Sven, 
tades huvudsakligen mot Frankri- deras bruttoinkomster. mot fyra, på den med spänd förväntan emot- vars ansikte förvandlas till Hin 
ke, som hade förbundit sig och p~ocent 1930. Intec~_mng~:ne ut: sedda svenska storfilmen "Värm-J Ondes, rusar ut ur stugan, kastar 
var skyldigt utbetala något över gora numera en oerhord borda pa lännino-arna. sig i Svens släde och i vild fart 
$19,000,000. Det ansågs att Frank- det amerikanska jordbruket. Den "' : jagar fr~m över den snötäckta 
rike var fullt ut lika väl om icke [ sammanlagda farmskulden i Ian- Knapp2-st någon dramatiserad skogs·;ägen. Släden välter och hon 
bättre än England i stånd till att I det steg från $3,000,000,000 år folkskildring torde vara mera loc- rullar ned för en sluttning ut på 
fullgöra sina skyldigheter. i 1910 till $7,900,000,000 i 1920 och kande för oss svenskar i Amerika isen, där bröllopskransen faller av 

Förslag väcktes om åtskilliga till $9,500,000,000 år 1928. Se-j än Värmlänningarna, och särskilt och fo.rtsätter ned i en vak . . . 
repressalieåtgärder. Så föreslog dan dess har den något avtagit i detta fall, då vi äro medvetna Bröllopet mellan Erik och AnJ;lll 
senator Hiram Johnson förbud huvudsakligen iföljd av tvångsin- om att pjäsen delvis omarbetats står med fröjd och gamman på 
mot inköp eller försäljning av vär- lösning och försäljning. Det erfor- och utformats till en modern herrgården och här bör regissören 
depapper från de fallerande län- dras enligt Mr. Hydes åsikt för- filmberättelse. Att producenterna ha en särskild eloge för att han 
derna vid vite av $10,000 böter enat samarbete av stats och fe- i detta avseende lyckats, utgör undvikit den långa och ganska o
och fem års fängelse_ Senator derala myndigheter för att finna den svenska pressens enhälliga ut- motiverade monologen av Löpar
McKellar motionerade att en andra inkomstkällor till att avlö- i talande ett tydligt bevis för. Vi Nisse. 
skatt på $5,000 skulle påläggas sa de höga fastighetsskatlerna. ha ej heller någon anledning att Det är en ståtlio- film som sä
för passport till Frankrike, det- E;mellertid håller en demokra- tvivla på filmens gedigenhet, när kert kommer att"' häl~as med 

PA 0 BER 0 ENDE KRIGS F L 0 TT 0 R NA 
Ett i dagarne föreliggande! Japan irriterat av Förenta 

problem Staternas örlogsprogram 

Vid kongressens sammanträde Inför avrustnings kongressen i 
förra veckan ställdes frågan om Geneve advocerade japanska dele
Filippinskt oberoende först på gationen förra veckan principen, 
dagordningen i Senaten, framför att minska örlogsflottornas offen
vad som kunde synes vara mera siva styrka, och framlade i detta 
viktiga inrikes problem. ;yfte förslag om att avskaffa aero-

Två motioner inlämnades, den ; plan bärande skepp och reducera 
ena den s. k. Hare billen och den storleken av övriga slags krigs
andra Hawes-Cutting billen. Den fartyg. 

. förra bestämmer om beviljande av Enligt förslaget skulle slagskep
i fullständigt oberoende inom åtta pens storlek begränsas till 25,000 
år och den senare inom aderton ton, kryssarnes till 6,000 ton, un
år. De båda billarne äro således dervattenbåtarnes till 1,800 och 
i huvudsak liktydiga och uppstäl- torpedjagarnes till 1,500. I det 
la som vilkor samma tre punkter. hela skulle Amerikas och Eng
Den första är att Förenta Stater- lands flottor reduceras till 275,
na bibehåller militär bas och sjö- 000 tons drägtighet, Japans till 
makt å ögruppen, den andra att 200,000 och Frankrikes till 150,
den tullfria införseln av filippin- 000 ton. De övriga ländernas 
ska varor gradvis minskas och den flottprogram lämnas åsido såsom 
tredje att filippinska arbetare ute- varande mindre betydande vad 
slutas i likhet med andra utlån- krigsrustning beträffar. 
ningar. I samband med detta förslag 

Dessa vilkor gå emellertid stick förtjänar ett betydelsefullt utta
och stäv mot Filippinernas önsk- lande av japanske sjöministern 
ningar. Sålunda begär filippinska Okada att anföras. Han säger 
legislaturen omedelbart oberoende rent ut att den amerikanska flot
med upphävande av varje form av tans koncentrering i Pacific ocea
amerikansk kontroll och tillbaka- nen detta år haft en irriterande 
dragande av dess militär- och sjö- verkan på stämningen i Japan. 
makt. Vidare begäres fortsatt Vidare säger han att upprättan
tullfri införsel samt obehindrat det och förstärkningen av Fören
tillträde för filippinska arbetare. ta Staternas örlogsstation i Pearl 

Resultatet av det hela är att dukte::na, nämligen vete, majs, film som Värmlänningarna. Att 

Naturligtvis kunna den filippin- Harbor å aleutiska arkipelagen 
ska legislaturens fordringar o- betraktas med misstroende och 
möjligen tagas i allvarligt betrak- undran vad orsaken kan vara för 
tande. För sitt eget skydd och vidtagande av dessa kraftåtgär
försvar måste Förenta Staterna der. Visserligen förklarar amiral 
bibehålla en örlogsstation med be· Okada att krig mellan Förenta 
fästning på ögruppen. Vidare må- Staterna och Japan är otänkbart, 
ste Filippinerna, om oberoende, men ha.ns yttrande och Geneva 
ställas på jämfot med övriga na- förslaget vittnar dock otvetydigt 
tioner vad beträffar tull- och im- om vissa farhågor. 

ta i avsikt att avskära den ame- tisk kongress-komite för närva- man tar i beräkning de framsteg 
rikanska turisttrafiken som säges rande på att utarbeta lagförslag som gjorts inom . filmvärlden och 
inbringa landet $600 000 00 år- i syfte att åstadkomma prisförhöj- de obegränsade möjligheter, som 
iigen. ' ' ning å fyra av de förnämsta pro-1 ha erbjudits vid inspelningen av en 

planerna för en världskongress bomull och tobalc Meningen är få se och hörahä11c1elseförloppet l oceanen. 

glädje av svenskarna i Amerika, 
för vilka Värmlänningarna alltid 
varit hemlandstonm och sinnebil
den för allt det vackra och kära, 
som vi lämnat 'nå andra sidan, 

- migrationslagar. 
för att omkonstruera krigsskuld- att få dessa förslag vidtagna re- utspelas på ett naturtroget sätt i 
fördragen gått omstyr för tillfäl- dan under den korta kongress- de trakter, som utgjort bakgrun
let åtminstone. sessionen, så att farmarne kunde den för författarens sceniska fan-

Programmet upptaeer dessutom Filippinerna hava onekligen god ENUMCLAW, WASH. 
motse bättre priser nästa år. I tasi, ger naturligtvis filmen alla 

STORA DONATifONJ<~R möjligheter att tangera till det 
tull komliga. 

en serie praktfulla natursceneri- anledningtill att göra anspråk på 
er från Skåne med det:s böljande självständighet, vilken säkerligen 
sädesfält, ståtli.g0t herresäten och förr eller senare kommer att be
urgamla kulturminnen. Även vi- viljas fast utan de begärda pri-

P!atskorrespondent: 
ALFRED JANSON 

1 

. .. . . . .. .. sas en nyhetsrevy från Sverige, vilegierna. ögruppen är i och för 
New York. - John D. Rocke- CHICAGO, 1932 MODELL Vi amna emellertid eJ 1 forvag sa" tt 1 1 t .. 1 It . 11 d .. ld b t d d Logen ·Ankaret Vasa Orden av · · a 1e a programme ar .1e sig en J an var ens e y an e ' 

feller Jun. gav personligen $300,- ---

1 

göra några egna uttalanden om och hållet svenskt,, t t G . d t d Amerika, valde som tjänstemän .. . .. . .., . , . .. .. . . . . s a er. ynna av na uren me .. .. , . 
000 tul de arbetslosa 1 New York Chicago. - Femange Teddy Varmlannmgarna 1932, utan lik- Av senast meddela d f , t . kt kl" t 1 f ktb . d for nastkommande ar vid senaste 

• • . 0 ,. • •• • •• 0 • • e n en ran rop1s.. · ima oc 1 ru ar JOr - .. .. . .. 
och Rockefeller l<'oundat10n b1- Haller lag pa sma knarr och sade I som vid foregaende till en av de Neiv Yoi·k och Bo"toil d d t 0 0 1 d 1 114 400 mote folJande· Ordförande Au-. . . .. .. .. .. . . . _ .' ,, . , e en a va man 1ar en en area av , · . . '. 
drog med 750,000. Dessutom har srn aftonbon haromkvallen, nar en tidnm~srep1 esentanter so~ fran platser, där filmen hittills visats, kvadratmil, ungefär lika stor som gust Falk, som 111ttills vant Jo-
han försökt att förminska arbets- kula gick några tum över hans egna. i~kttagel~:r k~n falla ett framgår, att publiktillslutningen de Britiska öarne, samt en be- gens protokollsekreterare för 3 år 
lösheten genom att fortsätta med huvud och fastnade i väggen. slutg1ltigt. omd?me. S1gr?aturen ~- har överträffat alla föregående folkningssiffra på något över 10 o~li s~ött den ~ysslan utmärkt ~ra. 
arbeten, som under nuvarande för4 S- n sknvcr 1 NordstJernan for filmförevisningar och att alla utan millioner. Trll vice ordforande valdes Hdda 
hållanden bort uppskjutas. den 17 november: undantag hava varit storförtjusta Swanson; P r 0 t 0 k ollsekr., Lars 

HENRY 1',0RD HEMMA "Det må då först som sist sä- över densamma. ------·------ ·-- Karlson; biträdande, Tora Petter-

PRIS TILL SVENSK ___ g.~s, .. att. filmen väl ~?tsvar:ar de Värmlänningarna visas i Taco- TILL HAVS son; finanssekreter~re, G~st Fal-
En stor ära har tillkommit Lo- i Detroit. - Användande blott forvant~mga~ man stallt .. P~. den. ma i två dagar, den 31 december len (omva~d); ~assor, Elm ~al~; 

rentz H. Adolfson, svensk-ameri- . hälften av vanliga tiden för upp- Utan tv_1vel ar det. d_en fo~namsta, på e. m. kl. 4 :30 och den 1 janu- -- kaplan, ~rita Nilson.; ~-cremomma-
kansk student vid Wabash col-, stigning från sjukbädden efter ert produkti?n, som l~ittills g)ort~ ~v j ari med fem föreställningar, kl. Det är vinter och snö, stare,._Bnta Bro~; bitradande, A~-
lege i Wabasli, Ind., som erhållit' operation för bråck och blind- svensk fi~m med lJ.ud och tal, 1 : 11- 1, 3, 5, 7 och 9 e. m. i Lincoln över land och på sjö na G?ranson; mre vakt, Leif 
första priset i en nationell essay- . tarsminflammation vistas nu Hen- ken tekmk den .. vis~r. ett av!5"Jort teatern vid 16de och K street. ligger vintern med bojor och Sten vik; yttre v_~kt, Isak Over-

t .. 1 . 'Jk d t .. lld tt b i F d · "tt 1 . D b framsteg framför tidigare filmer band gard; f. d. ordförande, Ragnar av an, r vi en e ga e a e- , ry or i si 1em i ear orn. . . · 
h dl ·- ld f d h .. Ids ! av samma slag. Inga bilJud eller Men till havs vill .;ag gå Berg. an a var s re en oc var - ---------- _ , . .. . .1 . , , • •• • •• 

.. T" o A· 1 H"""l "t .. ·d . f·'". ·b t 1... 1hahgheter markas, utan varJe BIER OCH HANDELS så snart böljorna slå . Silverb1·ollop. Ett silverbrollop stravanden. iteln pa .s uppsats ·. Ja psa ga1 ei oi a1 e s osa . " .. . " , . f' d 11.. · E 1 M 
.. . Yo h i · ___ !Jud saval i talets om sangen oc11 • • i sin lekande dans invid strand. . U"a es ar i numc aw av r. 
ar· The Challenge of ut • musiken framkommer klart, tyd- •• I och Mrs. Fred Petterson som i da-
vilken han bl. a. går till rätta med s~~ckholms s_t~dsfullmäktige i:~ ligt och fullt naturligt. Vad fo- SKATT f oRORDADE Det är vinter och köld; garna varit gifta 25 år. Tillställ-
de stora bolag som draga ekono- bev1lJat 2.5 m1!Joner kronor till too-raferino-en beträffar, betecknar l t . t•· I t l ""Id ningen var anordnad av dottern, 
misk . ordel av ng. · ar 0. 1 rn lJa pa gar er or ar e s- den enlio-t referentens åsikt höJ.d- --- 1 ·· 1 ··1 · , k d b . Svea Petterson och söner. Ett . f.. k . A .. 22 1·1 l ···1 , t .. d f"' b t "' "' I oc 1 mo is ac re s s {0 

• 1 1•• · 0 N"·d .. d" f.. b d t 1aver Jo Jan sm suc an e arm, 
ar gammal. I ,<)Sa. punkten icke endast i svensk film 0 van ig or u ge ens och i istäckets famn trevligt program utfördes och en 

Joan Blondell i "Central Park," Blue Mouse, 16-20 dec. inkl. 

utan i film i allmänhet. Ypperli- I balansering ligger skutan i hamn smaklig supe serverades. Silver-
gare har aldrig filmkameran åter-J ---.- uti slummer från sommarens larm. brudparet erhöll många presen-
givit så vackra naturscenerier el-. Finansminister Mills uppträdde · ter, och senare på kvällen tråddes 
ler närbilder av de agerande. i onsdags inför vederbörande kon- Men snart vintern föro-år dansen under munterhet och trev-

Värmlänningarna är ju som gress-utskott förkla~ande att f~r och i gryende vår, "' nad. 
skriven för talfilmen. Där når b~dg:te~s balan"c:~mg ?et ~hr vill jag gunga på böljorna blå. --·----····-·· 
den sin fullkomning. På talscene1' I nodvand1gt att palagga bade bier- Och med ofädjen i håo- Den djupaste 1p·c.tt:.i, hi'..tii''.' "':J-

lider den av bristfälligt utrymme o:h handelsskatt. Bierskatten ut- på den lekande våg "' täckt ligger i Norge. De:1 år 111 
och desillusionerande kulisser och gaende med $5.00 per tunna för I ut till havs, ut till havs vill jag gå. tusen fot djup. 
på den stumma filmen gick så 2.75 procent alkoholhaltig vara, _ __ _ --· 
mycket av det väsentligaste för!o- beräknade han skulle inbringa 
rat, nämligen de välkända melo- $125,000,000 till $150,000,000. 
dierna och sångerna. Talfilmen Handelsskatten efter 2Y2 procent 
löser alla dessa svårigheter. Där av priset på manufakturvaror an
har man både melodierna och sån- såg han skulle inbringa dubbelt så 
gerna, obegränsade resurser av ut- mycket. 
rymme 'och folkmaterial, de un- En livlig debatt utspann sig rö
derbara scenerierna från de värm- rande bier s).i:atten, och en komi
ländska bygderna med dess sko- te av ledande representanter för 
gar och sjöar, Stor-Svens hemman, landets prohibitionsligor hade in
torpet vid sjön, herrgården och funnit sig och protesterade på det 
sockenkyrkan. Regissören, Gustaf ivrigaste mot bier-lagstiftning och 
Edgren har tillvaratagit alla någon som helst modifiering av 
möjligheter och väl utnyttjat det Volstead lagen. Men komiteernas I 
rika materialet. Hans arbete är protest lämnades utan avseende, 
präglat av konstnärskap och gedi- och utskottet beslöt att rekommen
genhet, sinne för detaljer och und- <lera bierskatt förslaget till kon-
vikande av ytterligheter. Upp- gressens antagande. 
takten med iulnsalmen i den Emellertid uttalades tvivPlsmål 
I gamla värmländsk~ kyrkan sätter om huruvida det skall godkännas 

J 

en genast in i den rätta stämnin- eller vetobeläggas av president 
gen av allmogeliv vid juletid med Hoover. 

Joel McCrea och William Gargan i "The Sports Parade," 
Broadway, 18-19 dec. inkl. 





Fredagen den 16 december, 1932 

SVERIGE,.,NYHETER Il liga. ~:and~årer -~yckades ef~er stor 
anstrangmng radda samtliga ut-

, hus, varför branden inskränkte 

i närheten av Västervik. Ett par I ~~g till kvarn~~· .. Alla husdjuren 
små barn hade lekt med tändstic- Jamte en del losore lyckades man 
kor och satt eld på en halmdös, rädda. 
som stod cirka fem meter från den 

.;.;. -;:-

NORRBOTTENS LÄN stora ladugårdslängan. Västerviks i 
brandkår alarmerades och lycka- 1 Bro över Lule ålv för 2,600,000 
des rädda ladugården från förin- lffonor. Norrbygdens vattendom
telse. Platsen ligger 11 km. från stol har. genom utslag den 12 no-
Västervik. vember meddelat Luleå stad till-

'/.· -~ +:- stånd att uppföra en fast bro med 
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Ordet Fritt 
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(Under denna rubrik införa vi bidrag och uppsatser från våra lä
sare och vänner. Det står envar fritt att använda sig av spalt· 
rummet i rimligt mått för diskussion om ämnen som ligga skri
benterna närmast på hjä.rtat.-RED.) 

''RECENSION'' "FöRGÄVES" 

KRISTlfA.NSTADS LÄN ; svängspann över Lule älv. Byg-1 Herr redaktör: Det var luftslott, byggda i dikt 
Båstads nya kydrngård invigdes get k_ommer att draga en kostnad I ett av Puget Sound Postens och dröm, · 

sö.:1dagen d~n 13 nov. efter hög- av mrnst 2,60?,,0°,? ~.r. senas~~ nummer hade en _ littera-1- en drör:im.~rnas. spindelväv,_ - I 
massogudstJänstens slut av biskop -~ ·' -~ turkr1tiker med det klmgand~ det var dadlos drift utmed livets 
E. Rodhe. Arbetet med anlägg- SKARABORGS LÄN svenska namnet "Stenbocken" en I ström, 
n~;11~en av Båstads kyrkogård på- Ung förskingrare försvunnen.· r~censioi: över Arth~r Landf~rs' likt skepp.' . s~:U med vinden drev. 
borJades 1930 samt har dragit en En 18-årig ynglino- K. B. Ahl- diktsamlrng. .Jag fick den JUSt I Det var v1!Jelos flackan och gagn-
kostnad av 21,000 kr. strand från Marie~tad som för- för några dagar sedan från Sve- löst försök, 

För konkursbedrägeri har t. f. skingrat 1,400 kr. frå~ en arbe- rige, men den var då absolut in- ideal, som försvunno som rök. 
landsfogden S. Sandwall häktat taresparkassa, har försvunnit från te tryckt och utgiven av Alb. Bon-
disponenten Martin Nilsson i Bo- sitt hem .i staden. nier, utan av Einar Ljungberg. Det var orkeslöst sträv på en vil-
alt, Glimåkra. Nilsson, som den +:· ·x- +:- (Jag hoppas, det är samma bok!) se led, 
1 december i fjor försattes i kon- STOCKHOLMS LÄN .Jag kan inte vara enig med herr en seglats styrd av vindens spel. 
kurs, ägde tillsammans med fem D" 

1 1 
. Stenbocken. Hans kritik eller re- Och tanken flög vilt över fjäll, 

d . O{ so ycka. En omknno· 60- · ·· · t d l ... ·· h d an ra personer en icke intecknad " _. d · "' .. ccns10n ar JUS va mn SJalv be- over e 
fastighet i Boalt, vilken han och far~g Bam

11 
• fr~l Na~ny Sahlstrom skyller Landfors för att vara, och allt, som försöktes slog fel. 

h dd 1
.. ran . o stanas, rakade den 18 ·· 1- " ·d· ,, J I t t fl ' · ans me e agare den 29 novem- i k , · . nam igen enm ig. ag tror an- n e agg sags svaJa från högan 

ber 1931 sålt till en Martin Nils-/ bnov. tot~ma uhnde~ taget vid Rote- mälaren har låtit sina politiska mast-
'd f'" .. . . ro s a 10n oc dodades. Hon ha- · f tt · b l ·· k · d t d .. f" t I sons son, varvi orsalJmnP-en dag- d t' . , upp a mngar e mrs a srn IJenna. var e ar or a t 1oppet brast? 

·' e s w1t av taget å ·· tecknats den 28 augusti 1931. Den t'll st" kl 
1 

' so~ v~.r ~ vag Ni håller er inte till sanningen, hr 
h "kt d k"" 1 oc 10 m, och foll darv1d ned St b k 1 N" , t 1 1.. b K k b .. t d f"'l . a a e, som er ant transaktio- ll , .. .. en oc . i mas e rn ast o- ans. e as. om en o 1, mitt livs 
nen, är född 1878. n;e attn 

1 
; dagnbarna och overkordes ken, som fa'n läser bibeln, eller ridå, 

B b
.. , .. sa a · Ja a enen blevo avklippta d h 1· t f" d .. J t · t I · b rev arare pakord under äm- D k d d 

1 
, .. . · me o ygg ig arga e glasogon. oc 1 en ris· rnmed1 lev all. 

b ,__ tö' • L I en s a a e av ed pa vag till la- N' ·· f" ? K k k Il . 

J .. . v·· bl sare et. . t .. d " 
e . .su vnmg. antbrevbäraren N. tt . . i namner. orordet. Varför då 

1 

.ans e s u e till sist ett ljus 
onsson i a ev under cykelåk- .v. ,,_ ·" m e namna, va Ture Nerman uppga 

ning den 11 november påkörd av 
7

.. " " " .. skriver i det? N erman säger: . . . när jag blickar mot graven kall, 
en bil, då han skulle köra över 'AR.M:LANDS LAN "Han har, som diktsamlingen vi- och ristar en verklig dikt en gång 
till en brevlåda på andra sidan vä- Vid Arvika redskapsfabrik ha sar, åtskilliga strängar på sin ly- -en vemodsfull svanesång. 
gen, varvid han icke gav något en del uppsägningar av personal ra. Både klasskampens breda ryt- . . . 
tecken om färdriktningen. Jöns- ägt rum på grund av ändrad orga- mer, hemlyckans mjuka spel och D 3 FnthJof WerenskJold. 

1 d 
I · t' F b ·1 k E · en dec. 1932 son av e ett par dagar efteråt. , msa 10n. a n rnns yx- och s aft- rosdiktens veka ton" . . . · 

Han var nära 70 år gammal och tillverkning skall förflyttas till Boken är absolut icke full av 
efterlämnar hustru och minder- Eskilstuna och driften vid Arvi- bara hat och fördömelse, förtviv- Herr redaktör: 
åriga barn. 

* ·:+ 

~a-fabri~en endast fortsätta med l~n och svårmod, som ni försöker Var god bered rum för följande 
trllverknmg av handredskap såsom fa oss till att tro. Det finns glö- rader tillägnade min broder w. E. 
spadar och grepar. Den fortsatta dande kärlek, fagra naturbilder, Blomquist;' en av Edra läsare i 

Även den nya fabriken brann J tillverkningen av handr:ds~ap~n h~ml~n~an och :an:iljelycka (läs ~~erige, med anledning av hans 
ned. Natten till d 

15 
·d- skall dock endast ske pa forsok dikten Som alltid i sagan" eller fodelsedag den 26 december: 

KRONOBERGS LÄN 

en nov. ne 1 u d tt 0 l f"' ··k 0 "L'll l I ' n er e · ar oc 1 orso sarets re- i an mr ett '). Landfors är 
brann i Skruv Oscar Heggsells 
möbelfabrik, ett tvåningshus av 
trä. Endast en del av lagret lyc
kades man rädda. Elden hade 
börjat i pannrummet av okänd an
ledning. Fabriken byggdes 1928 
sedan den gamla fabriken ned
brunnit. Det brunna var försäk
rat för 30,000 kr. 

Häktad för förfalskning 1929. 
Polisen har häktat handelsläraren 
H. 0. Olofsson från Växjö lands
församling för inom Fjälkinge 
1andsfiskalsdistrikt i Kristianstads 
län begångna förfalskningar. Han 
hade år 1929 förfalskat borgenä
rernas namn på en lånerevers på 
vilken han i Villands härads spar
bank utfått 1,500 kronor. Vid po
lisförhöret har han erkänt och 
skall nu föras till Kristianstad för 
rannsakning inför Villands hä
radsrätt. 

-::- ·'.': 

MALMÖHUS LÄN 
Stor betsli:örd .. Enligt vad över

ingeniör H. Bercli-Jensen vid Sven
ska s o c k e r fabriksaktiebolaget i 
Malmö meddelat räknar man med 
att i år erhålla en betskörd på 
omkring 1,400,000 ton mot något 
över 800,000 ton föregående år. 
Årets areal är visserligen större 
än 1931 eller 38,000 hektar mot 
32,600 föregående året, men den 
huvudsakliga orsaken till den sto
ra totalskörden är dock att söka 
i den enormt rika avkastningen. 

Eldsvåda utbröt söndagen den 
20 november i Skrävlinge kvarn 
vid Marieholm, som äges av lant
brukaren Per Nilsson, och inrymde 
jämte kvarnen boningshus, Tec
komatorps och Marieholms frivil-

sultat kommer att bli utslagsgi- en självbildad arbetare. Hur mån- .Ja.g 11'.:r nu kommit att gratulera 
d l 

. . , mm kare broder på denna dag 
van e mruv1da dnften sedan skall ga av var klass har använt sin tid Min önskan är nu att da . fl · 
helt nedläggas eller ej. till förvärvandet av bildning? Jag må dig beskäras i vänne~:\ag~ra 

Leniks gamla herrgård, vackert känner Landfors sedan många år 
belägen mellan Filipstad och Häl- tillbaka. Han är en idealist, en 
lefors, ödelades den 15 november drömmare, men en praktisk sådan. 
av eld. Elden, som orsakats av Ni säger, att många arbetare ha 
sprickor i .en av rökgångarna, upp- , en gladare syn på livet, än den, 
täcktes vid 4-tiden och på kort som lyser ur Landfors' poesi'? ... 
stund var hela byggnaden över- Förvisso! För dem, som önska, 
tänd. I släckningsarbetet deltog att mitt i detta kapitalistiska hel

På denna dagen för år tillbaka 
du första gången såg dagens ljus. 
Du växte till uti nåd och visdom 
och kraft att tjäna vår Herre Gud. 

Och nu vi glädjas dig bland oss hava 
och därför ·gör' vi på detta sätt. 
Jag tänker kanske vi kunna h.iälpa 
att även göra din börda lätt. 

en avdelning av Filipstads brand- vete fördriva tiden med nöjen, som Ty skriften säger att vi slrnl! bära 
kår. Arbetet måste inriktas på skapa o-Jömska är Landfors både v:1ri:mlras börclor, och så en dag 
tt '"I "d , . "'. ' v1 fä mottaga den lön som gives 

a so rn ra da de bada intillig- obegnphg och även obehaglig, åt dem som fullborda Kristi lag. 
gande flyglarna, vilket också lycc men för arbetare, som hata ett o-
kades tack vare de11 rådande vind- rättvist samhällssystem och alla Så bl!v 11 ~1 s~illa trot~ värden vika 
t"ll · och J.at eJ varlden dig locka bort 

s 1 an. dess frukter, och som hysa verk- ty skönletiden du väntar efter ' 
-::- "' ·:> lig sympati med de lidande millio- skall .säkert komma och inom kort. 

VASTERROTTENS LÄN 
Umeå får donation från Rhode 

Island. Till Umeå stad anlände 
härom dagen ett belopp på 4,800 
dollars, som en i Rhode Island av
liden person, .J. A. Sjöberg, done
rat till staden. Avkastningen av 
beloppet skall årligen utbetalas till 
behövande studerande vid folksko-
leseminariet i Umeå. 

·:·:· ·i:-

VÄSTERNORRLANDS J,ÄN 

nerna, för de arbetare, som försö- v· h" , , 
l t ·· b d k" 1 1 1 a1 nu 1esa 0tt Ebenezer 
rn s ro ro er ar e rnns fagra j för våran broder, som 1111 fyllt år. 
blommor på de förtrycktas livs- Må aldrig sorger, men glädje, lycka 
väg, på samma tid som de planera och sällhet följa i dina spår. 

ett bättre, ett friare och lyckliga- Xnnu ett ord till min brorler käre 
re mänskligt samhälle i framtiden, som trogen varit uti sitt kall: ' 
för dem är Landfors' dikter en han skall fä lrnmma n11p till den sta

den 
Eolsharpa, som skänker oss natu- en gång och skåda ett evigt ljus. 
rens rena, härliga toner. Vi ha så 
allt för litet av verklig arbetare- Och dill' !Jlarnl vänner oel1 syslrnn 

kära 
poesi. Jag hopaps Landfors' bok 
skall spridas till varje proletäi"
hem i hela landet; redan finnes 

som nu med glädfo mot hemnrnt gå 
skall han ffL vara iblarnl <len Rlrnra 
som inför tronen och Lammet stå. 

Flärke kvarn i Gideä socken j den 
ödelades nyligen av eldsvåda. El-

över hela Sverige. 
Frithjof Werenskjold. 

Martin .Johnson. 
Tacoma, Wash. 

den uppstod genom att gnistor 
från skorstenen antände spånta
ket. Inom några timmar var den 
i tre våningar uppförda byggna
den nedbrunnen. Varken fastighet 
eller de däri förvarade maskiner
na och virket var försäkrat. Det 
brunna värderas lill omkring 15,-
000 kronor. 

Dödsolycl;;a. Fröken Astrid Lo
visa Vallberg, dotter till kyrko-

Jobbing, Supplies, Contracts · 
Always ready to serve 

FITTS PL UMBING CO. 
PRoc. 1886 PRoc. 4330 

4102 No. Cheyenne 

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

The 

Plumbing lleating Service 
Complete 

G. A. Richardson 
2607 No. Warner PR. 0548 

herde Vallberg i Indal och till
GöR SVERIGERESAN MED Il sammans med sina syskon boende 

i Stockholm, råkade den 19 nov. 
under fönsterputsning falla ned 

unset 1J Locatcd in the center of the 
beautifuJ city of Eugene, Oregon, 
with good water and climate. R I 14? A I från fjärde våningen och skadade 

I n ~ sig till döds. Hon var född 1913. 

LINIEN 

NU billigt 

att leva 

i Sverige 

LÅGA BILJETTPRISER 
Turlista från New York: 

DROTTNINGHOLM .......... 18 Jan. 
DR,OTTNINGHOLM ......... 18 Feb. 
DROTTNINGHOLM ........ 18 Mars 
KUNGSHOLM ............... 1 April 

För vidare upplysningar, beställnin· 
gar av hyttplatser, biträde vid utfär

-:+ ·X-

ÖRE.BRO LÄN 
Medaljutdelning i Fällingsbro. 

Efter högmässogudstjänstens slut 
söndagen den 13 november utde-. 
lade kyrkoherden Enblom i Fäl-

l
. lingsbro Patriotiska sällskapets 
guldmedalj för lång och trogen 
tjänst till kyrkvaktmästaren An-
ders Andersson samt av silver till 
torparen August Andersson,· Lä
besta, Fällingsbro. 

·:+ ·/:· ·X· 

öSTERGöTLANDS LÄN 
dande av nödiga papper etc., hänvän- Medalj. Kungl. majestät har 
~e. man sig .till närmaste agent för tilldelat guldmedaljen "För med-
h n1en eller t1 Il b l" f" t ··· t " f t t 1 SWEDISH AMERICAN LINE · orger ig or Jans , em e s or e-
209 White Bida .. 4th & Union. s .. ,,t+i.. ken, åt två av nämndemännen i 

1M'AR'l'IN CARLSON. - -----·-1· Mjölby domsaga, häradsdomaren 
1216 South KS.treet, Tel.:. Main 8320 Johan Edvard Jakobsson i Ap-
John Hedberg, 508% So. 11th; John .. 
Soley, 306 Fidelity Bldg., F. c. Hew- punda .och namndeman Gustav Al-
son, 903 Pacific avenue, T'acoma. , bert Jakobsson i Vammelby. 

Home IT Christian Home for elderly peo
ple of all nationalities by month, 
year or for Iife. 

1T First class accommodations ..• 
steam heat, electl'ic Jights, hot and 
cold running water, board, room, 
laundry and nursing for one dol
lar a . day and up. 

1T Pl'ivate rooms for single per
sons, apartments with p r i v a t e 
baths for families. 

Eugene, Oregon. 

For information address 
ii. 80GST AD, Sup't 
'172 12th Ave. W., 
Eugene, Oregon. 

3 

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

Helen Rtce Peterson I 
SCHOOL OF DANCING 

Lowered Rates - Highest Standard Instructiou Retained 
ROOF GARDEN MASONIC TEMPLE 

PRoctor 3800 
"""""""~'""'"""' ...... """"""'""" ...... ...,....,.,.,.... .... ~~·,..,.."""'""'" ....... ...,.,.,.,..,.......,.,...,,..,..,,...., 

p 

Puget 

I TI 

W E ARE fully equipped to 
do every kind of print

ing-Books, N ewspapers, Period
icals,, Pamphlets, Circulars, and 
Stationery. 

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

"Efficiency spells Ecnnomy" 

Sound Publis hing Company 

1216 South K Street Phone Mai~ ~320 

Behåll hoppet 
även när andra mediciner ej lyckats hjälpa 
er. Ett enkelt, välbeprövat örtpreparat som 

DR. PETERS 

I 
kanske kan föra er på bättringsvägen. Den har gjort detta med tusen
tals andra. Varför ej med er? 

Den är fullkomligt tillförlitlig. Den innehåller inga skadliga droger. 
Den är bra för varenda en i familjen. 

Den intressanta berättelsen om dess upptäckt, tillika med värde
fulla upplysningar och sanningsenliga vittnesbörd, sändes fritt på 
begäran. Detta berömda örtbotemedel kan ej erhållas på apoteken. 
Speciella agenter tillhandahålla det. Tillskriv 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. 
2501 Washington Blvd. . CHICAGO, ILL. 

H <Levereras tullfritt i Kanada) .. .. .. .. 

Sän 

0 

0 '0 sasom gava 

till släktingar och "" vann er 
i 

la et 

get oun sten 
Tacorna, Wash. 

PRENUMERATIONS-BLANKET1r 
Ifyll, klipp ut och Insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1216 South I{ Street, 
Tacoma, Wash. 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po-

sten för en tid av ett år. 
närslutes. 

Prenuml'!rationsavgiften, $1.00 erlägges senare. 

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

Adress I 





Fredagen den 16 december, 1932 PUGET SOUND POSTEN 5 

I T acorna ocilWaShIIlgtöll-j 
MA\iJ!ll!l~Wi * te~ 11932, varder härmed tillkännagi-

LW" __________ ,,, ______________ ,....._~------. ... 

Brandförsäkring av hus och möbler ners anhållan rekommendera ett 
:.samt automobilfiirsäluing. - Bratrud nytt lån på $480,000 från Recon-

- lYftge. & Rea!ty Co., 954 Commerce. siruction Finance Corporation. 

Vintervädret huserar fortfaran
de över hela landet, och även här 
på kusten har den ena köldvågen 
•efter den andra spolierat hoppet 
·om kung Bores abdikerande. Ter
mometern har hela veckan hållit 
·sig i närheten av fryspunkten, och 
de isbelagda insjöarne hava till 
den slrridskoåkande ungdomens 
förtjusning erbjudit goda sport
tillfällen. Men publiken i övrigt 
har motsett med längtan den för
ändring som i dag inträtt med tö
väder och milda västanfläktar. 

·X-

Commissioners hava gått in på 
vilkoren och pänningarne komma 
att användas uteslutande för un
derstöd av behövande. Huru re
duktionen skall verkställas blir e
mellertid ett kinkigt och svårlöst 
problem för county ämbetsmän-
nen. 

·:-:· ·::· +:· 

Dödsfall. Gunnar Gustafson, 68 
år, avled i söndags i familjehem
met, 214 Broadway. Han hade 
vistats 10 år i Tacoma och hade 
anställning i smältverket. Han 
efterleves av hustrun Thora, sonen 
Hans och dottern Elsa. Begrav
ningen förrättades i onsdags från 
Lynns kapell. .1 " • no-" • • , 

A d N ·1 76 " 1 d . j ermtlles, om N1 h,<-_ar. Bmgman s 

Rvaliteten garanteras. Genom 
kemiska analyser och mikroskå
pets tillhjälp utväljas mjölsorter 
med högsta kalori- och mineral
värden. Det bästa knäckebrödet 

- n rew I son, ar, av e 1 
tisdags i sitt hem i Summit View 
nära Puyallup, där han varit bo
satt 45 år. Han var snickare till 
yrket och veteran från spansk-1 redan bunden eller sker det i en 
amerikanska kriget. Han efterle- snar_ framtid?" Mö~ena börja s~m 
ves av fem söner, en dotter och vanligt kl. 8 med sang och musik. 

1 
23 barnbarn. Begravningen för- Pastor .Johnson talar. Man torde 
rättades i torsdags av pastor E. erinra att pastor Johnson är en 
Arthur Larson och jordfästningen amerikan född av svenska föräl-

. . .. " skedde å Tacoma Cemetery. . drar och har för inte så länge se-
tat, som 1111nner om nar en mot I _ . .. 1 dan kommit hem från en flera må-

Den skandinaviska fotbollklub· 
ben Vfäing spelade i söndags en 
match mot Manitou laget. Vädret 
var strålande vackert.. Fyra av 
Vikings spelare stannade helt en
'.kelt hemma, så laget måste ställa 
upp endast sju man mot Manitou 
lagets elva. Man fruktade natur
'ligtvis det värsta för "vikingarne," 
men de arbetade under högtryck 
för att rädda äran. Skandinaver
na vunno också första halvan 
:med 2 mot 1, ett vackert resul-

tio ställdes." Senare halvan gick . * * w .. naders vistelse i gamla Sverige. 
dock till Manitou laget med 1 mot . I Samlbeig sagan-annu ett Jrn-
3, så att slutsiffran blev 3-4 i p1tel. Mrs. Esther Sheldon, dottern _,_, _,,_ -:+ 

Manitou lagets favör. Det sista och enda barnet till framlidne Pe- Julglädje för fattiga åldringar. 
målet som Manitou fick var dock ter Sandberg och hans frånskilda Förliden söndag hade vi ännu ett 
mycket tvivelaktigt. John Wick maka Mathilda, avled 38 år gam- tillfälle att leda möte ute vid 
sköt ålla tre :p::iålen för "vikin- mal den 25 november i Seattle, county fattiggården, varest här
garna," men hela laget förtjänar efterlämnande en 4-årig son Law- bärgeras något över 200 åldringar. 
beröm för sitt spelhumör och ut- rence. Esther, som även var från- De äro alltid tacksamma när vi 
märkt samspel. Anmärkas bör skild, hade under senaste året vid komma. Vi ledde mötet som till
-att Nllsen spelade hela matchen olika tillfällen utskrivit tre testa- hör ungdomens i missionskyrkan 
m'.'.d f•k_or i vilka spikarna hade/ mente?; i det första förordna~e l ver~~sa1~hets:ält." ~e l~~ nu __ i un
trangt igenom ett gott stycke, hon sm moder Mrs. Sandberg till gefar tJugo ar hall!t mote dar ute 
men han tänkte synbarligen ej på sonens förmynd,are, i det andra en gång i månaden. För så länge 
annat än att segra. förordnade hon advokat Adolph sedan upptogs på initiativ av Min-

-x- ._. * Schmidt och i det tredje advokat ni eLarson detta välsignelserilm 
Valhalla sedvanliga nyärsvaka J. Stevens. Mrs. Sandberg gör an- arbete, och vi, några frälsnings

går även i år av stapeln med gott språk på företrädesrätt såsom va- soldater traskade ditut och bör
program och förfriskningar. Se rande barnets mormor och förkla- jade med möten som dessa unga 
-vidare annonsen. rade att Esther på dödsbädden vänner ha så troget fortsatt Var-

.;c _,,_ _,,_ · tillkännagav att hon önskade det je jul resa dessa vänner ut jul-

vet. Broder Edman var född i 
Hammerdals församling, i Jämt
land, 3 juli, 1900. Haningick som 
medlem i' logen Valhalla den 4de 
december 1929. Sörjes närmast 
av ung hustru, övriga släktingar 
samt många vänner. 

Varder det beslutat att denna 
resolution införes i Puget Sound 
Posten och i logen Valhallas pro
tokoll, samt tillsändes den avlidnes 
maka. 

A föreningen Valhallas vägnar, 
Komiterade. 

1!1 
; 
• . 
' • • : : • • ' ' I 
' • • • ' : 
• • : 
• ' • • • • 

Sponsor, 
Scandinavian Hour 

K.V.I. 

VAR BET JENING 
'· kostar ej mera än det 

aktuella behovet påkal
lar. Familjen kan själv 
bestämma vad man ön
skar betala. Vad än 
priset fastställes till, så 
erhålles hela fördelen 
av vår mångåriga er-

!/ farenhet och till lägsta 
! möjliga pris. 
' ! 
' • I 
• • : 

r 
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Give Him 

SHIRTS 
for 

Christmas! 

.Are Sanforized-shnrnk to gnanrntee 

Permanent ]i'it. New patten1s an cl 

new eolors i-o d10ose frorn ......... . 

$1 .95 to 
$5.0f) 

Nc1v Ncekwear ....................... 55c to $2.00 
"Holeproof Hose" .................... 25c to $1.00 
"Oheney Ties" ................. _ .... $1.00 to $2.00 
l\!Iufflers ............................ $1.00 to $3.00 
Fur Liued Gloves .................. $3.95 to $5.00 

BELTS, SUSPENDERS, ROBES, HANDKJDR

CHIEFS AND lVIANY OTHER GIFT ITEMS 

PRf GES TO MEET YOUR PUR SE 

• 
I s r s. 

l c 0 lVt<i,,l"'·, CO - .. "~ Jl ..I. ~ } ' ·' \../' 

: M()RTq l'\ D"\J 
' •. ' • • ~ "'-~--- "~ J ~.i_:'·-~ 
: ©zstznclu.ie Lfun.er<>( .. 'ierui.._·r. 

1134 Pacific Avenue 

1_ -
~ "P/UY!f'.7·~L1io 

7;; ··,·1._,.C)/.f/\ 
1 • ...........-..~ ............................................. ~~........, 

I 

KRONOR i 
Vi köpa och sälja till alla tider I 
Skandinaviska pänningesedlar. I 

Pänningeförsändelser pr radio 

1 

kunna göras ännu före jul, och 

jetter via N. Y. och Panama. 

Sponsor, Scandinavian IIour, K.V.I. 

F Th.e< JD i'e !'i!l'l'i!\ ff.?T' J. l1J:' l"l,\"~':l> 
J,!lf;., ]&~~ ~)!;;:""71' 

STORES 
HANS 

JOHNSON'S 
,_1 Otain nfhul'!le111l1nf StQJ!!S l!J1iåd1i18wriliq and/id;Yrtisii~ 

1114-16 So. K Street 

903. p ~f" C. HEWSON. Fancy Garter and Suspender Sets in Xmas boxes ___________________ 75c 

Observera Scandinavian Mutual första testamentet gällande. Det morgonen med ett par lass julgå
Societys annons å !'-lidan 8. Ingen trefaldiga förmyndare - uppdraget vor. Ni skulle se hur glada dessa 
som är intresserad i "savings and har lett till en rättegång, som åldringar bli, när de mottaga des
loan" situationen bör försumma skall avgöras den 22 december. sa julklappar bestående av kon
att närvara vid mötet nästa mån- Peter Sandbergs meteoriska kar- fekt, appelsiner, näsdukar och an
<lag kväll kl. 8 ;_ Normanna hall. rier och historia i Tacoma är väl- nat smått och gott. .Ja, i sanning 

~::ktt~~jä~n~:ott r~~i·åts~t I! GHRISTMAS HEADOUARTERS 
ac1 1c A ve. Mam 5789 , . . 

.._ ___________ _;,...;,.,;.......:. , Men s boxed Handkerch1efs, from --------------------------------------------35c up 
'I ( Fine assortment Men's Ties each ________________ 25c, 49c 98c and $1.50 

-::- -x- -:" känd. Anländ till staden för 45 ett av Gud välsignat arbete. Ni j ) Ladies' fancy Rayon Shorts and Bloomers __________________ 25c and 49c 

Vasa logens julfest å Valhalla år sedan med ingen annan tillhö- skulle också se hur de deltaga i 
hall lördag afton den 17 de dennes righet än vad han gick och stod i, mötena med sång, bön och vitt
kommer bl. a. att bjuda allmänhe- blev han redan i början av 1900- nesbörd och äro glada och tack
ten på något splitternytt i under- talet räknad som millionär. Han samma. Låt oss alla göra vår an
hållningsväg, nämligen svenska ägde en mängd affärer och fas-) del under den kommande julhel-

J ·h ' I~ o nsons /~............. ............... .. 
I{ St. Meat Market Arets Nobelpristagare i litterc:,- Glöm icke att både

0 

:i:~·rangörer-

1
, tur, Galsworthy, telegraferade pa na av programmen saval som de 

Jfome Made , måndagen att han till följd av uppträdande artisterna sätta värd(~ 
Lamb Roll ________________________ 40c Jb. l sjukdom är förhindrad infinna sig på ert erkännande. Sluiv och låt 

(Rulle Polser) I till Nobelfesten i Stockholm. oss få er mening om progmmmen. 
folkdanser, utförda av ett danslag tigheter, deltog i politiken och un- gen. Kapt. Fred Anderson. 
från "Solstrålen," Vasa ordens derstödde med frikostig hand fö
barnklubb i Tacoma. Danslaget, retag som han ansåg gagneliga 
12 till antalet, står under ledning Men förmögenheten försvann till 
av Karl Anderson, som tack vare stor del och vid sin död var han 
mångårig erfarenhet som folk- blott i rätt välbärgade omständig
danslärare och dansare har lyc- heter. Dottern blev hans univer
kats utmärkt i sina försök att in- sal-arvinge och utflyttade för nå
tressera Svea-ättlingarna i deras got år sedan till Seattle. 
förfäders ädla "sport." Barnklub- -x- ·» * 
ben i sin helhet står under led- Frälsuingsarm-311, 1114 So. 12th 
ning av fruarna Lilly Lundgren Nu på lördag kväll (den 17 ds.) 
och Anna Anderson samt gör så kl. 8 avhålles syföreningens basar. 
goda framsteg som gärna kan vän- Systrarna ha arbetat träget och 
tas av den och kommer utom folk- förfärdigat många vackra handar
dansema att prestera några sång- beten såsom till exempel soffakud
nummer på svenska. Dessutom dar, borddukar, förkläden o. s. v. 
kommer programet, som börjar Alla dessa handarbeten är lämp
kl. 8 e. m. att innefatta några liga som julpresenter, och försälj-
sånger av Vasa manskör under ning&n kommer att hjälpa till med 
professor Henry Pearsons ledning, verksamheten. Gott kaffe och 
samt några nummer av andra lo- hembakat kaffebröd och smörgå,
kala artister. Det hela avslutas sar serveras. Nästa söndag 

J tl d "· 1~ 1 t• 912 p 'f' / Potato Sausage ________ . _______ l5c Jb. 3~~~ ......... ~............. , 
e an '."' . a agru I, aci IC "Sylta" ________________________ 40c Ib. I~ (Sponsor, Scandinavian Hom·. K-V-I) 

avenue, pamrnna om att de ha I 1212 S K St _ M . 9g79 I~ 
ett rikhaltigt urval av ekiperings-

0
• ·• am / Samuelson Shoe Company 

artiklar lämpliga som julpresen-
t (Ad ) _ ! SKOR FÖR HELA FAMILJEN 
er.- v. 1 f l 

~~~~--,~~~~~~ 

RUM ATT HYRA-Hälst för her
rar. 2513 No. 8th St. Kost 
om så önskas. 

Sorgen>solution 

I •• I Billigare än någonsin 

For Julepresenter l 1 e Stort urval av tofflor för he-

AV JUVELER ELLER UR 
la familjen, passande som jul
gåvor. 

En ny försämluiug av lle Jie
römdn "Martha Washington" 
komfortalJJa $5.00 skor för-

c 
~ Att den Högste i sitt allvisa 

råd behagat hädankalla vår akta
de ordensbroder, Andrew Edman, 
som avled i Tacoma den 22 nov. 

Besök vår butik innan Ni 
köper. Vi ha speciellt bil
liga priser. 

P. VEBORG, Jeweler. 
1147 B1·oadway /l 1110 So$;·:t~eet ~way 4625 l 

~ ........... """""'""'"""'""""'" ................................ ~~ 
------~~-~-~- ~.- --- .I 

Björkman & Son 
Grocei·s 

med supe och dans. hållas möten i vanliga tider och I I l016 So. K St. Br. 2114 

ii:t~~~U~!:!:::::~~~1:lti~~1:1'-,U-~1rA-äii 

U Headquart:ers for Genuine lmport:ed Il -x- -x- _,, under vanlig ledning. - Dagen 
Postmästare Echvin Carlson till- före ujlafton, fredagen den 23dje, 

kännagav I måndags att en upp- komma vi att servera en äkta nor
sättning på ungefär 300 extra disk julmåltid till hemlösa och 
brevbärare erfordras för några nödställda landsmän. Serveringen 
dagars tjänstgöring för befordran tager sin början kl. 5 e. m. och 
av den lokala julposten. Om den fortsättes sedan efter behov. För 
extra tjänstgöringen hava över att få medel till denna julmiddag 
50U ansökningar inkommit, och in- ha vi två grytor ute, en på K 
ga flera mottagas vidare. street och en på Ute och Market. 

'~ -:+ * Vi bedja våra vänner att inte 
Livsfarligt .skadad blev John glömma oss. För vidare upplys

.Johnson, 43 år, i onsdags under ningar om möten under högtiden 
arbete i en garage vid Thompson se nästa veckas nummer av denna 
avenue, där han hade anställning. tidning. Alla skandinaver hälsas 
Stöttorna under en automobil, som hjärtligt välkomna till alla våra 
han höll på att reparera, gåvo vi- möten och fester. 
ka, och bilen störtade ned och ·» ·x- "' 
föll rakt över Johnsons huvud. Sjundeclags Adventistkyrkan, S. 
Förd Ull hospitalet befanns det 56te och Thompson ave. De van
att hans huvudskål var bräckt på liga mötena hållas: sabbatsskola 
ett sätt, som inger föga hopp om kl. 9:45 f. m., gudstjänst kl. 11. 
att hans liv kan räddas. Lördag kväll behandlas det intres-

.y, -r.· _,,_ santa ämnet: "När och huru av-
25 proeent reduktion i m11nt.y skaffas krig? Blir det N:-:.ticncr

administrationens expenser, ford- nas Förbund som göt det?" Sön
rar guvernör HarUey som vilkor dagskvällen blir ämnet "Satan 
för att enligt county commissio- skall bindas i tusen år. Är han 

Nyligen inkommet: 
LUNDINS ENBXRSSYRUP 

LINGON 
BENFRI ANSJOVIS 

SVENSKA GAFFELBITAR 
SVENSKA BRUNA BÖNOR 

LUTFISK - FLATBRÖD 
RöDA SAGOGRYN 

BERGMAN'S KNÄCKEBRÖD 

The Red & White Stores 

H LUTFISK 11 
Il Il Il Also full line of good Scandinavian Il 

,---·~-............... -._.~-~-........:~-· 11
1
1 T.hings for Chrisf:mas-f:ime llll 

Washington Market 
J. A .• JOHNSON, Mgr. 

Highest quality of Meats. - Frye's C Il Å d d 1 .L. f' .L . .L .L V B 1 S d" h P h Il 
Delielous Brand Hams and Bacon. ! n on l; rorge-u;; -.;O -.;ry on ergen s we IS unsc 

SHIP US YOUR VEAL . 
312 11 St.-Crystal Palace Market. ~~ ~~ 
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Jr~~.JUd~s, ·och _sådana konl1na att Qgo?bryn och-;~ ~ppe:, niaX:ligt \niciror både_} Upsala, ~tockholm jag vm ___ .h.a vårt bröllop så sna~ 
fmnas · i· alla tider. Vad. denne ansigte, som vittnade . om friskt I och annorstad.es; men mgen kan som moJllgt. Jag tycker, att Vl 

m. i·s. s•·d•.· ··.å···.d.·a·r·e. ·.· b. e. tr. a··.f.far··. '.. s. å•. • .... •.be.s.ök····e·r·. m.od, .in. t.el·h····gen·s· och s. jal.vs_tä.ndi.· g- jä·. mfo."_r_ .. as. me. d .. dig .. Och se'n är du gerna kunna fira det till . hösten, I jag honom daglig?n i fängels~t. het. Flickan var en äkta nordisk så god, vilket sätter kronan på älskade ~~rianne.'. . . .. 
! Jag ].1ar redan brmgat honom till skönhet med guldgula lockar, som verket. - Det ar alltför tidigt, kara 

-~ be·k··· ·_änne.lse. oc.h . j·.ag h. oppa·s .. att 

1 

kringf. . la .. d· d.· rad. e .. ett regelbundet, -Du överdriver, Frido·lf· ! Vac.- Fridolf! svarade Marianne med en 
~-' även kunna rädda hans syndiga finhyat anlete, friskt och behag- ker är jag ej, .och icke god heller, lätt rodnad. 

själ . ur• den gapande avgrunden. ligt ·som .en rosig sommarmorgon. åtminstone ej så god som jag ville - Man kan aldrig komma för 
Vi kunna emellertid av denna Det var ett vackert par, med vara. tidigt i åtnjutande av sin lycka. 

likascnn vid vårt första besök lj händ:lse .. !ära, . huru nödvändigt u~gdom, helsa och. glada för hopp- - ~u är båda delarne, försäk- - Kan så. vara . . . Men här 
Råby. •· .···· .. . . . . •. . . . . •1 det ar for Guds barn ·.att vara nmgar. . . . . rade alskaren, u~der det h_~n sl~g beror allt pa tants samtycke. 

NlJ.turen stod åter i sin ljusa beständiga i vaka och bön, på det Löfgren kupde omöjligt taga si- sin arm kring fhckans smarta liv - Jag har då ditt l utropade den 
nwrgondräkt, leend(:! och glad som vi icke må falla i frestelse. na ögon från de båda unga. Ge- och tryckte en varm kyss på mun- lycklige och tryckte åter en kyss 
föfhoppl1inga:rfi(:! ien svärmande , -Alldeles, .. käraste Löfgre?! nom e~ springa på sbtketet stod nens svällande druva: . . på flickans leende pu~purmun. 
flickas barm. suckad.e fru Nasselblad. Hela mitt han !ange och betraktade dem. Lyssnaren spratt till vid lJudet En paus uppstod i samtalet, 

liv är vakande och bedjande. Men Härvid undergick .hela hans va- av kyssen, likasom han blivit träf- varunder en liten malmklocka lät 
Fruktträden blommade, rosorna! jag fruktar , för,. ··.att det gives relse en märkbar förändring. Den fad av ett pistolskott. Vad som höra sitt pinglande ljud från ve· 

dof-i_tde och fåglarne sjöngo med många skrymt;;i,re ibland oss, som fromma blicken och de mjuka an- är Uv och lycksalighet för en, kan randan. 
glada .röster, liksom i forna dagar. kunde behöva att bestraffas för Ietsdragen blevo hotande och vilda. förvandlas till död och förban- De lekande barnen skyndade ge-
Endast människorna voro annor- si!l otro. Oss. emellan sagt, så ar Kroppen skälvde som en darrande nelse för en annan. nast in i huset. 
lunda, ty den nedgående solens fru Slinger ett fa1skt stycke. Det asp, och händerna knöto sig - Nu är det slut med kyssarne Fridolf bjöd armen åt sin tro-
blida anlete, som i dett.a ögon- vore säkert Gudi behagligt, om krampaktigt, under det han fram- för i kväll, sade Marianne, så vi- lovade, och även de vandrade in i 
blickspridde sitt sista skimmer Löfgre11 vid tillfälle ville ge hehl1e mumlade besynnerliga ord. Av da du ej säger mig vad du i går den täcka boningen. 
för dagen på byns hus _och gator, en. helsosam förmaning. dessa kunde man utan svårighet hade ämnat framföra i fall vi rå- Löfgren avlägsnade sig lika tyst 
såg allenast bedrövliga gestalter. - Det är~ skyldighet, som jag märka, att han för tillfället var kats. Inga undanflykter, min .som han kommit, under det han 

I varje öppet fönster och. på med nöje skall. efterko!llma, för- djupt plågad av en passionerad vän! Jag vet nog, att du har mumlade för sig själv: 
varje förstugukvist voro en. del säkrade Löfgren och tog farväl. svartsjuka. gott minne, bara du ger dig tid - De galningarne tala om bröl-
personer · synliga,. vilka . högljutt Han hade knappast gått· tio steg Det var dock blott några ögon- att tänka efter. lop till hösten, men det tror jag 
läste och sjöngo, under det de fÖ.rrän ~an mötte barnmorskan, blick som han sålunda lät behär- - Vad du är nyfiken! . mig redan ha satt punkt för ... 
förgäves sökte giva sina dystra fru. Stinger, . som sucka11de < slog ska sig av denna lidelse.· Snart Och du förbehållsam. F-n vad hon är förtjusande, lil-
anletsdrag _en prägel.av inre frid til1sammans. händerna ~ch yttra- var han åter till det yttre lugn. -Jag trodde du i allt var olik la Marianne! Kosta vad det vill: 
och. lycksalighet. de: Som en lurande katt smög han andra kvinnor. min skall hon bli och ingen an-

Kommande från norra ändan av - Det var ju en ryslig händelse i tyst utmed staketet ända till det -,-.Då vore du verkligen att be- nans ! 
byn, . gick . en . ung man gatan med Törnes dräng! ·· Alla trodde j ställe, där . det unga. paret satt. klaga. . . . .. . . .. 
framåt mot soder, ·smidigt hälsan-. honom så. väl; men jag skall säga I Här stannade han. och lade örat . - ~yck~~ nktigt anm~rk~. Nar I II. 
de. till höger. och vänster på dej Löfgren, att ~ag långt före detta till, ·~kild .. från de _ _unga blott _av ~ag r~tt ~an~er efter, sa ~r det För att rätt kunna fatta de sce-
församlade .män n.i skogrupperna, sade, att ynglmgen var. en skrym- en tat. hack, varför han tydhgt ~ust f~r. dm ~ikh~~ med t~nt, sorn I ner och samtal vi nyss beskrivit, 
vilka andäktigt hälsade tillbaka. tare. Och sådana finnes det sä- kunde höra varje ord som talades. Jag s~ mner~gt alskar _dig. _Men är det nödigt att kasta en flyktig 

Den unge mannen v;;i,r försam- kerligen många ibland oss. . Jag Se härvad han hörde och såg: tant .ar oc_~s~ en ov3:nllg kvm~~- blick tillbaka, vartill vi härmed 
!ingens nuvara11de skollärare, Jo- tror till och med, att det icke är . -I går väntade jag dig hela - !ll:11t ar m~en kvmna, hon ar vänligen inbjuda läsaren. 
11as Löfgren, vilken hade ett sto.rt så helt med Nässelbladskan. Hon aftonen, kära Fridolf, sade flic- en hi~mel:,n~ ange:, s~m _P~ en Strax efter underrättelsen om 
rop för sig inom de heligas sam- kall omöjligen ha många dagar kan i en ton som skulle vara före- kort ti~ fo:irrat sig till JO~den. brodems död, blev Granqvist på 

·· • · · · · .. · · · ·· · kva·r och ·· ·d' ·· · h ·' ·· Id b. ' · d l · · d · r s eka de Kunde Jag hkna henne det rmga- .. . . . .. fund, dar han var nara att for- · . an a ar on sa var s- raen e, e mru en va m n . . . . .. . · froken Lmderos' skriftliga begaran 

E I dunkla självaste Törne. Den se- ligt sinnad, att hon vill tissla och ljuv. ste, ~ore .Jag m~r a_n lycklig, ,men av häradsrätten i orten utsedd till 
n 1 h · · · · ·t· · · · · · k ·· kt. tas·s1a· med alla ·· n· · 1 h .. . · .. 1 d 1 du far halla mig till godo sadan nare ade g1v1 honom 01ns ran . . ma ms wr oc - Tack for det, mm a ska e. . .. .. .. . hennes gode man. 

!.. · ·· · · b·1·· · · · • . . . Jag ar Jag skall forsoka att bh fullmakt att hålla andeliga före• agga sm nasa ·.1 ot om varJe- Jag .hade också kommit, ty jag .. · . · · Som sådan reste han sedan till 
drag när och var han behagade, handa, som ick~ har det ringaste längtade obeskrivligt efter att få battre med tiden. . . Stockholm och bevakade arvsan-
vilket vittnade om ett stort före med . saligheten att skaffa. Löf- t.ala med dig. Jag hade så myc- - Det är omöjligt och äve~ onö- språken med den framgång, att 
troende hos vederbörande,. emedan gren bör förmana henne att slå ket att säga och rådgöra med dig digt, min älskade! Jag vill ha han snart återvände till hemmet 
hal1 var den ende inom hela för- allt sådant ur hågen, på . det hon om, som jag nu alldeles glömt. Så dig sådan du är. Men det skall med femtio tusen riksdaler, vilka 

som ägde en dylik full- icke må taga skada till sin själ. är det alltid, När jag får se dig, jag säga dig; om någon behöver han högtidligen överlämnade till 
Löfgren lovade att göra sitt bä- glömmer jaa både lag och förord- att omstuvas och förbättra!:\, så sin fröken. 

Löfgren var begåvad med ett I sta och gick vidare. Oupphörligt ning . . . Qrsaken varför jag ej är det jag. Jag _erkä~ner .. ~et ~~h De, som närmare kände sterb-
kom i går var något egen, kan du hoppas mycket till mm SJals for- husets ställning, påstodo, att frö
tro. Jag fick helt oförmodat be- ädling av din kärlek. . . ken borde haft denna summa i 
sök av min forne rival och ett par - Förbättring behöva vi begge. banka, om hon uttagit sin lagliga 
studenter. Vi skola också hjälpas åt med den rätt. Sådant var likväl icke. i 

- Har Löfgren besökt dig·? ut- saken. Kärleken skall vara mäk- hennes smak. Granqvist hade fått 
ropade flickan med förvåning. tig av stora ting, enligt allas för-' order att vara så billig som mö} 

Vår lyssnare spratt till vid det- säkran. ligt. mot den efterlämnade makan. 
ta utrop. - Älskade Marianne! . Visste Han uppgjorde saken i all. vänlig-. 

-' Som jag säger, återtog Fri" jag ej . vem son: uppf?st~.at , dig, het med henne, varigenom han 
dolf. Jag blev till. en början rik· skulle Jag verkligen bh forvanad genast erhöll det uppgivna pännin-
tigt förvånad över Löfgrens besök. över din klokhet .. Du är. ju ~nnu gebeloppet. ' 
Han har, som du vet, icke på län- I bara ?a~~et, en SJUttonång fhcka, Granqvist undrade mycket huru 
ge varit hos mig, och efter vad I oc.h . hkval talar du som ett gam- fröken skulle använda denna sto
som nyiigen passerat, trodde jag malt förståndigt fruntimmer. Nå ra förmögenhet; men knappt ha
icke heller han slm1le komma så väl! Jag skall även söka tala en de han redogjort för sin beskick· 
brått. Emellertid kom han i säll-j smula förstånd och berätta vad• 11ing, innan h~n blev upplys( här
skap med tvenne akademi-bekanta, jag tänkte i går. Jag tänkte näm- om. !<,röken lade nämligen fram 
Jag bjöd herrarna in i bodkam- !igen på vårt bröllop. en byggnadsritning och sade: 
maren på ett glas vin, och vi ha- - Var det förståndigt, inföll - Hurudant tror du ett sådant 
de ganska trevligt .tillsammans. Mar.ianne leende, att efter fyra da- hus skulle taga sig ut här på 
Löfgren drack ej, men var ändå gars förlovning tänka på bröllop? platsen? 

allå, som han kom i beröl'ingl glad och språksam hela aftonen. Jag tycker raka motsatsen. Granqvist granskade ritningen 
Han gratulerade mig till förlov- Lyssnaren tyckte förmodligen noga, varefter han yttrade: 
ningen och talade med mycken detsamma;. ty han nickade bifal- -Byggnaden skulle utan tvivel 
aktning .om dig. !ande ~ch lade örat ännu närmare bliva en prydnad för stället, men 

- Hari kunde ej annat, inföll till för att riktigare kunna uppfat- jag begriper inte vad nådi' frö~ 
flickan. Jag uppmuntrade aldrig ta samtalets gång. ken skulle bagagna ett så stort 
på minsta ,sätt hans trägna kär- . - Intet bryderi, älskade Mari- hus till. Det blir ju riktigt ett 
leksbetygelser. Jag avvisade med anne! genmälde Fridolf. Nog har litet palats. Bättre tycker jag, 
grannlagenhet a1la ·. försök i den även du tänkt på bröllop, och in- att nåai' fröken kan använda sina 
vägen, och då han till slut blev geµting kan vara naturligare. Det pängar. 
allt för efterhängsen, sade jag säkra är, att jag starkt funderat - Det tror Jag knappt, bästa 
honom med all aktning ett upprik- på saken. Jag har redan vidtalat Granqvist; ty min plan är följan~ 
tigt nej. både målare och snickare, som de: Jag har själv gjort ritl1in-

Det var rätt handlat, älskade skola ställa våra rum i ordning, gen' till huset och beräknat, att 
Marianne! Du skulle alltid blivit men innan jag går vidare i saken, det skall i främsta rummet inne
hatad av honom och hela hans an

0
- önskar jag, att du vill komma hem hålla tvänne skolsalar, en på var

hang, om du givit honom det rin- till mig en dag och säga hur du dera sidan, dito fyra smärre rum 
gasfo hopp. vill ha det. Allt skall bli som du i mitten. Av dessa senare skall 

-'-Det är jag likafullt, kära Fri- önskar i så fall. Din vilja är min jag och lilla Marianne bo i två; 
dolf. Både jag Och tant äro ha- lag. de båda andra skola bebos av dig 
tade och illa bedömda av medlem- -'-Tack, snälla Fridolf! Jag. vill och din hustru. Alla rummen sko· 
marne inom de heligas samfund. gerna gå din önskl\n till mötes och la inredas på ett enkelt och ända
De ha pratat mycket om vår för- komma hem till dig, men jag be- målsenligt sätt, isynnerhet skolsa
lovning, men ~dant smärtar mig griper så litet i dylika saker .. Jag larne, där intet får saknas, som 
föga. "Det rätta segra skall till är kanske också en smula fåfäng, är nödvändigt för en väl ordnad 
slut," är tants valspråk och även så att jag möjligen skulle förleda folkskola. Du skall sedan läsa 
mitt. Men ändå får jag . tillstå, dig till en del onödiga kostnader. med gossarna och jag med flic-

mina I mjuka mattan. I kära Fridolf, att jag ibland är Bäst är, att vi rådgöra oss med korna . . . Bättre tycker jag ej 
riktigt rädd för Löfgren .. Han har tant i alla sådana angelägenhe- att vi kunna använda varken tid 
bestämt något ont i sinnet mot ter. . .. ·. .. . eller pänningar. 
mig; ty han betr_aktar mig stun- -Det.är givet, att vi ej göra -Sannt, nådi' fröken. Det är 
dom med riktiga falkögon. något utan hennes råd och sam- vackert tänkt, men jag fruktar 

och livande I Lyssnaren smålog för sig själv; tycke, men vi. skola också ha en för, att planen icke låter realisera 
men det var ett otäckt småleende. egen vilja, den vi på ett förnuf- sig. Det religiösa svärmeriet här-

Barnsligheter, älskade Marie tigt sätt skola tillfredsställa. Jag städes kommer att lägga hinder 
anne! Löfgren är visserligen en är icke det ringaste rädd för din i vägen. Jag är säker på att vi 
farlig person, ty han är i min tan- fåfänga, och va.d mig beträffar, så ej få några elever. 
ke en skenhelig bov, men oss kan är jag icke det minsta för lyx och - Jag har nog tänkt på den sa
han intet ont göra. grannlåt, men bekvämt och hem- ken också. Du skall veta, att jag 

- Vi få se, mumlade lyssnaren trevligt vill jag vi skola ha det. huvudsakligen .beräknat vår Iäro-
med. en triumferande min. Vi skola ha ett enkelt, glatt och anstalt för de fattiges räkl1ing. 

Jag vill tro detsamma, svara- lycksaligt hem. Här fins en del trasiga, bleka och 
de Marianne. Låt oss därför ta- -Ack ja, det skola vi med utmärglade fattiga barn, som van
ra. om något annat. Vad var det Guds hjälp! Och så skola vi var- dra bettlande från dörr till dörr, 
för mycket du i går tänkte säga je afton ha tant och Granqvists utan att någon bryr sig vidare om 
mig. hemma hos oss, då vi skola fördri- de stackars varelserna. Det är 
~Jag har glömt det, min än- va tiden med läsning, sång och dessa, som vi skola lära att bedja 

ung man och en I gel! Jag glömmer hela världen musik samt upplivande samspråk. och arbeta i Hans namn, som sa-
när jag så där~itter och betrak- Ack vad det skall bli .roligt! de: "Låter barnP.n kommE!. till :rr>Jg 

omkring. tjugu.feml tar dig. Du kan icketro vad du l - Just så har jag tänkt mig j och förmener dem icke; ty sådana 
mörkt hår, mörka är vacker. Jag har sett många vårt liv, och' det är därför som hörer himmelriket till." (Forts.) 




