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löFTE OM LAGLIGT 
BIER Till JULEN 

Många f. d. "torra" kon
gressmän nu förkla

rade "våta" · 

Konstaterande att ett tillräck
ligt antal "torra" kongressmän 
genom resultatet av november va
let vunnits över på "den våta si
dan," tilltror sig Mrs. C. B. Sa
bin, president för kvinnornas pro
hibitions-reform liga, kunna utlo
va - bier till julen. Hon påstår 
att anti-prohibitions propagandan 
vunnit sådana tillslutning att man 
nu kan räkna 54 medlemmar i se
naten och 265 i representanthuset, 
således i båda kamrarne en majo
ritet, som efter behag kan ändra 
Volstead lagen och tillåta serve
ring av bier, vin och andra dryc
ker med svag alkoholhalt. 

Däremot, vad beträffar upphä
vandet av 18de amendementet, för
klarar Mrs. S. det vara ingen ut
sikt i den riktningen före sam
manträdet i mars av den nya 
kongressen, som sannolikt kommer 
att hava den för detta ändamål 
erfdrderliga tvåctredjedels majori
tet av "våta" kongressmän. 

Det mest talande skälet för·bier
tillverkning är emellertid behovet 
att fylla den stora bristen i re
geringskassan, uppgående till bort
emot 600 millioner dollars. Det 
beräknas att bryggeriernas öpp
nande med ty åtföljande bicr
skatt omedelbart skulle inbringa 
betydande belopp och således upp· 
hjälpa regeringsfinanserna. 
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SLUTRESUlTATETAV 
P R E S I D EN TVAlET 

Jordbruket:s a rbei:suppg ift:er 
INTRESSE, ANSV ARSKÄNSLA, ENTUSIAM FOR

DRAS AV UNGDOMEN 

E N G l A N D BEGÄR '1 DEN NYA ST ATSLAGEN 
ANSTÅND MED SIN 

1 
OM INKOMSTSKATT 

Rooseveits pluralitet 
sex millioner 

över SKUlDBETAlNING !Måste erläggas i graduerad (Korrespondens) det gives utbägar; det gäller blott 
Vår kunniga och självständiga att finna dem. skala från 1 till 7 

bondestam har i sekler utgjort Men orienteringsförmågan, som Europa föreslår krigsskul-
0 • Sveriges ryggrad, dess kärna och här kan översättas med initiativ- de · ··id d d t" procent 

.. Me~ utgangen av pre~identvalet märg. I vår svenska historia ha · kraften, är inte allom given. Och ns ga a:i. e me 10 

kand i a;la Iar;dets ~recm~:_s, med bondeh.övdingar sedan gamla ti- ! 8:~la .måste vi över huvud t8:!5et cents. pa do· ll·a. rn . ) Genoz:r: antagan?et av Ini.tiat.ive 
undanta,, av nagr8: fa uteh,,gan~e, der spelat en betydande roll, och lara av erfarenheten. Vad saga 

0 
-.-..• -- No. 69 vid valet förra veckan fast-

:apporterar. Assocrnted Press föl- med allmogens hjälp har vårt de beprövade? Fragan om kngsskulden, under- , ställdes lag om inkomst-skatt för 
Jande uppgifter: .. . land vid åtskilliga tillfällen hål- För jordbruksnäringens vidkom- ',iryckt

0 
under

0
president kampanjen, korporationer och individer. La

~':' 36,700,000 roster avgivna .lits fritt. från främmande intrång. mande vända vi os till en av Ian- ;kom ater pa tapeten omedelbart gcm blir gällande vad beträffar 
erholl. Roosevelt 21,1~5,222, en Vår andliga odling har haft sina dets mest kända och framståen- efter valdagei:. I ett offici~llt I inkomster i år, och den pålagdi:t 
pluralitet av .. 6,154,307 over Hoo-1 rötter djupt i nedärvd bondekul- de jordbrukare för att få några medd~lande fr8:n. engels~a regerm- skatten betalbar i juni månad näc 

.
ver, .. so:n erholl·. ~4,960! 715. Bla~d tur, varur den oavlåtlighL." hämtat av dagens viktigaste problem på gen til'.. statsmm1ster Stimson o.:n- sta år. • Varje ogift person med 
de ovriga . p~rtikandidaterna till nya imJ?.ulser och nya krafttill- detta område belysta. Det är bads Forenta Staten_ia att utst:.ac- $800 i nettoinkomst och varje 
delades s~crnh'Sten ~?:m~n Th~-1 skott. Aven om den moderna ti- ägaren till Valinge gods i Söder- k~ Hoover moratonet temporart, gift person med $1,000 netto års
mas 557,.:il6, prohibih?mstkandi- dens industrialisering trängt tiil- man 1 and, civilingeniören Nils sa att december avb~t~lningen på inkomst måste inlämna rapport till 
.d.aten U~shaw 26,839, Liberty P. ar-1 baka jor. dbruket. från. dess gamla Richardsson Kleen, sqm haft vän- Ei:ropas 1.1,?00 rmllio.n dol~ar skattenämden senast den 15 mars 
~iets Co~n Harvey 21,230 och rangplats, är likväl alltjämt bon- ligheten att medela sin syn på kngssk!1ld matte . uppskjutas tills 1933. 
.1ecmmumsternas Geo. Foster 15,- deklassen och jordbruksnäringen saken. .skuld!ragan .. avgJort~ genom en Skatte-uppbörden kommer att 
340. I av livsviktig betydelse för Sveri- Valinge gods är en gård. med drastis~ revision ne. dat.. bliva gra. derad och beräknas.ef-

ge. förnäma anor. Det omfattar med .. I s~r:velsen a~~ydes att E~gland ter 1 procent på första $1,000 

N ··sTA PRESIDENT· Det är därför helt nat.urlight, underlydande arrendegårdar 10 ar v1ll~!5't att go:a avbe~alnmgen, inkomst och därefter ökas. med ~. 2 A · • att inte blott vår landtbruksbe- mantal och är beläget i Stigtomta som to~~aller . nas~a manad och procent på varje ytterligare 1,000 
. folkning utan också förstående socken vid sjön Yngaren, två mil som beloper s}g till $~5,500,000, dollars, tills den uppnår 7 pro-TERMl N AVKORTAD och klarsynta stadsbor gripas av nordvest om Nyköping. På 1600- men att ett sadant utlagg skulle cent på $12,00 eller däröver, 

.. . I bävan, då det år····· e. ft·e.r år vi.sar talet til·l.hörde godset. släkten Ro" vara förenat med stora svårighe- Undant. agna från skattbet.a.lning. 
--- sig, att jordbrukets•Jmöjligheter att senhane, förvaltades sedermera av ter under den nuvarande finansi- äro gifta par med årsinkomst un~ 

Installeringen frari:J.skj"uten I försör~.a s~g och . sina utövare äro ~lä~terna Kruse och Wrangel och e'.la oc~ ekonomiska situa~~onei:, ~erstigande $~,000. Det ä1;;' 0 1:1 de 
· . · och förbliva knngskurna. Pro- mkoptes 1795 av brukstpatron J. vilken. i:r helt ~nnorlund~. an da aro bofasta i eget hem, a vilket 

42 dagar ! duktpiserna ha f en del fall sjun- Arfwedson. Genom gifte kom ?et. bntisk-amer1kanska fördraget de betala minst $40 i skatt. .Bo 
I kit under produktionskostnader- släkten Wattrang i besittning av mgicks. . 

0 
de däremot i hyreslägenhet måste 

si:nnolikt kommer den nyvalde I nas nivå, under det att vissa nöd- godset, och genom testamente Det. framha}les oc}csa ~tt Eng- de erlägga $40 skatten. 
presid~nt~.n a~t fungera en ~or- vän~.ighets-:,aror ~ör l'.'.-ndt?ruk.et övergick det .~m släkten ~v Kleen. l~nd icke e:haller ~agoi::tmg från Sträng8: straffbestä.:nmelser än
t~re tid an nagon av hans före-

1 
alltJamt sta relativt hogt. i pns. Sedan 1897 ages och drives god- ~ma eu_;:ope1ska galdenare:> ~ch da upp till $5,000 boter och ett 

gangare. Likaledes de medlem- i Det råder en kirs för .jordbruks- set av civilingenjör Kleen, son till aven papekas det oundgangl~ga års fängelse äro vidtagna för und
mar i kongressen, vars termin ut- 1 näringen världen över, och i med- envoyen Richard Kleen, den folk- faktu:r_:i, att Tysklands • bet8:lmng vikande eller övertädelse a.v den 
löper nästa år. Detta i följd I vetandet om vad denna jordbruks- rättslige författaren och donatorn, I ~v ~700,000,000. skadestand till ~e nya lagen. 
därav att den s. k. "lame duck" j befolkningens utmattning innebär och hans maka, född Wattrang. 1 ovriga eur.?pe1ska. mak~~rna ar 
eller "filibuster" sessionen, som 1 för nationerna, ha dessa på skilda Civilingenjör Kleen har sålunda ,beroe~d.e pa Amerikas f~rlåtelse 
börjar i december, troligtvis blir I sätt sökt stödja och skydda jord- skött detta stora O'Ods i 35 år och och v1lltghet att godtaga tio cents 
den sista i sitt slag. Det amende- i brukarna. Förvisso äro också ex- fyllde f. ö. själv slstlidne 25 okto- på do'.larn av: dess fordring'.'.-r. 
ment till konstitutionen, som upp- I traordinära åtgärder väl försva- ber 60 år. Efter studentexamen I diplomatiska kretsar ar det 
häver "lame duck" sessionen är I rade i en tid med extraordinära 1890 .genomgick han Tekniska u:1derf~rståt~. att de euroJ?eis.ka 

KölD OCH VINTERVÄ
DER I MEllANSTATER 

redan antaget av 17 stater och förhållanden. högskolan och avlade ingenjörs- gald~na.:snat10nerna hava mg~tt 
det förmodas att 36 skola antaga Kasta ej yxan in sjön! examen 1894, utexaminerades två hemll?," overenskommelse att erbJu- En sträng köldvåg har denna 
det före årets slut. v· b d k . t bl tt f'". år senare från Ultuna och har se- da Forenta Staterna $1,000,000,- vecka dragit fram över mellansta~ 

Sed .. . l . ygga oc m e 0 or 000 . f 11 ""tt . f"" d $11 . .. . 0 

an amendementet tratt 1 t"d t _ 1 d tt .. . dan dess med framgång ägnat sig . I u ersa nmg or en · ,- terna strackande sig fran Canada 
k ft k k sam 1 en u an oc 1 e a ar i . 000 000 000 k ld .. . 1 "k . ra. , '°.!11mer on.gresse:1 .. a~t särskild grad fallet med jordbru- åt egendomens skötset. I Nordisk , , s .u en. ,gransen til mex~ .. anska viken. Un-
sammantrada den 3 Januari varje k t r·· . f t"d f"" k . . Familjebok heter det om ingenjör Huru Amerika skall mottaga .der ett dygn SJonk temperaturen 
0 • t""ll . f"' . d e - or . ram 1 en, or omman- . , . f"" 1 t 1 . bl t l"" . t° .. 50 d • å 

f
ar I .. s a et .or I e~ember, o~h de generationer, som säkerligen Kleen, att han "har vunnit stort . or?;tg~ .. 1~ct1 pro eme osas, s ar Knar

1
a
1 

gra ~.r pa ~. nga platser . 
. · . . . .. · . .. .. . . ortsatta sess10nen . tills den ar ·behöva jordbrukarnas insatser anseende för sitt rationella och in- 1 vi a a e · a ast var vadret l North Dako-

Per Bengtsson bodde på num- färdig. Därigenom avskaf·f .. as den l"k .. 1 .... å .. . t• .. Då tensivt drivna jor. d.bruk .. me. d u.t- Med undantag av de skandina- .. ta, Montana och Minnesota, där 
mer 14 i Hönslösa. Han va.r små- korta eller "lame duck" ·. sessio-. i ad:va sohm v rkgt.enerah~?nt. .. sträckt trädg.ård~odiing oc.h. fram- viska länderna. , Spanien, J;'.ortugal trmometern registrerade från 2 
.. . .. . . . . . en JUP oc vara ig oc i yvarr . . ... · · · · · • h G kl· d· · 0 •• t 11 · ·d · · ·. ·· · · 

lanmng född,. och. det ~ick dunkla n~n. .M~dlemmar val~a till k?n- alltför många h. än.seenden. berätti- .. st~end. e nö~~rre~tursavel och sär- ~c .· .. · re an , ~ta nas a? a a . ~ ,.til.l 17 g.rader und.er nollpunkten, 
rykten om att han pa hemorten g.~essen .. 1. nove~b.er, m~a?'a .~ma gad pessimism griper en stor och slnlt som foregangsman på betes- ov~1ga eu.:,op~iska na~10ne~?a 1 Det rappor~eras _vara det .kallaste 
hade varit inblandad i några be- s~ten folJande 3 Janu~n .~ stall:t samhällsviktig klass, då måste ! skötsel~s område." Ingenjör kngss.kuld~orbmdelser till Fo:r:7n- november-vader i mannarmnne. 
synnerliga historier, som rörde for d.~n 3 mars~ och 1 stallet for i man också hysa bekymmer ej . Kleen ar ledamot av landtbruks- ta Sta~erna. Ut~m England aro 
sig om knep vid hans bränneri att vanta 13 manadei:: ef~er valet ,blott för dagen utan även för mor-1 akademien sedan 1910 och har F~anknke, ~elgien, .. Polen .. och 

.. d k S''. med att begynna lagstiftnmg kom- d . D t .. f f.. tt .förvärvat såväl hushållningssäll- TJeckoslovakien de storsta galde· och kontrollen over re s apen. a d • • . .gon agen. e ar ara or a , . .. 
. . . .. .. h J ma e att begynna tva manader . den unga generationen blir. miss- skapets som landtbruksakaderm- narerna. 

slog han '>Ig ner i Honslosa oc efte åt d 1 · · k ·r ---------.. · .. r · . ,modig inför de aktuella svårig- ens stora guldme a J. Som s ri t-
kopte nummer 14, .som var ett av Och samma amendement fram- 'h t . h ·· k k t · ställare har han utgivit flera verk CUBA LAMSLAGET AV 
de största hemmanen. ~an ha~e skjuter .också tid.en för de~ nyval- sjeö~rn~e:c i:g1:nt~~g ~~:u:X~:r~ i jordbrukstekniska och andra . · 
'.'en t8;lande tunga:.' och tJusa~e till de presidenten.~ maugurati~n frå.? 'mer~ vådligt för dess egen fram- därmed sammanhängande frågor. NATUR·KAT.ASTROf 
alla, som han traffade. Prasten, den 4 mars till den 20 Ja~uau. tid. Här gäller det att icka giva Klagan nu berättigad 
som han grundligt lurat vid köp Detta betyder att den president, tappt H d k . . db k t "' · bl ld . · . b. · . - uvu sa en I JOr ru e s 
av en suo-o-a, sade, att han var ~om ev va. nu i novem e_r, Äro tidsomständigheterna o- . d ··ar· ·· ·· · ·1. ,,,, . kommer att mista 42 da.,.ar av sm . . nuvaran e no age ar, sager c1v1 Liken av tusentals omkom

na kremeras "värre än en svart höna," Ja, t . d o 1 bl' . . "'tt . .. ·gynsamma, måste man brottas ingenjör Kleen, att framhålla svå
kanske rent av "Hin håle i egen bretmtmd, a

4
·1an n

19
i
3
n
3
sa. 1 ar:i· ,med dem och, om de inte kunna righeterna på ett så effektivt sätt, 

e e en mars men ma- b ·· t ··k f" d rf hög person." o •• . • . • emas ras, so .a mna en e or- att man verkligen kan vinna gehör .. 0 

ste frantrada det den 20 Januan derliga anspassninO'en On den 1 . d . "tt . d k Stader, byar och plantager pa 
Han hade fem döttrar, den klip- 1937. · · 

1 
ft t"llf'?. 11. · ht · . t · lOS em, som si. a nme me ma · ·.ett område av över femtio kva-

k 0 1·· · h f' k t egna {ra en. I a ig vis m ej ten Som bekant straffas ofta 
s e s.ma an.rangen, oc IC snar· ra·· cl'er ti"ll uton. sto"'d nla" "t.e 1,~;; """ ; - . .. . . o b dratmil blevo så gott som totalt 

•• • · • · , "' · u · .,~·· iauernas nnssgarningar in pa ar- · .. . 
fyra val bortgifta - tack vare . . vas av statsmakterna i statens L tb . k h . " "' (odelagda av orkanen och tidv?Lt· 
~eras förm?genhet oc~. fäder~e: NOBELPRIS UTDELADE eget v~lförståd;Ja. int:es~e ~~t. vid- (:~~~· lrn~~~e 1~::~: gå~g~/~1~";;:~ tei~s:å~en förra v~ckan. I mån· 
arvda talegavor. Den aldsta var · .makthalla en sa livsviktig narmgs- i onödan, vilket nog bidrager till dabs rapporter~des . att antalet I 
visserligen knepig och illmarig, . --- gren som jrdbruket, då är därom att många rikets övrioa inbyggare ,o~~omna uppgi~k till 2,500 eller 
men föga fager under ögonen, och Ett går tiil England och ett jngenting annat att säga, än att, nu ställa sig alltfö/ oförstående darover end~st 1 

.. santa Cru~, en 
dessutom hade hon en stor vårta ti'll Ameri"ka arbetet samtidigt måste inrik- · för ämnet, när verkligt allvar fö- s~ad med ~agot over S,OOO mne-

. ·· H k d h · tas på en framtid då näringen r vanare. Liken av de omkomna 
pa n~san. enne un e.. an 1~- -.-- kan klara sig utan 'detta stöd ty • re !gger.... Kl . d d"" ft samlades i stora högar och kre· 
te bh av med, oh det gramde ba- Arets litteraturpris har oveder- .. . " . '. .. 1 mgenJor een gJor e are . er d . d .. kt . 
de h.onom och henne Ty som alla ... -· f 11·t . f llt. .. d' h"' aven om det gives svangheter for. en jämförelse mellan tyskt jord- I mera es, mnan e nersan es 1 en 

. · . . sag11gen a. i i u var 1ga an- stunden få de likväl inte antaO'as. , . gemensam grav. 
fruntimmer hade hon mgentmg der. Det tilldelades John Gals- ' . '. . "' i brnk och svenskt. Vill man be-
emot att bli O'ift worthy som räknas till Englands ex1stera i alla .. tid<:r. . . ! lysa skillnaden, kan man exem-

JULBREVET 

Där kommer den daglige vandrarn 
med väskan så stor och tung, 
han bringar så mången en hälsning 
både till gammal och ung. ,, · I f .. ' . .. Det vore forstaeltgt, om da- 1 pelvis notera att partipriset för 1 · d . ·d 1 · · 

I Hönstlösa bodde också Anders ramsta nutida författare och som 0 O' l d·.· b k f" i .. .'. •. ... 1m er vi sammans utmngarna, 1 .1 Han fyller den stora .lådan. 
Å d H ·1 tt är känd över hela den civiliserade ~ens man,,a ian a e ymmer .. 0 r i smor, som for oss ar det OJam- vilka det lätt brister i fråO'a om .. • ' . 

stra son. an var n { som e .. Id H h .t . t·· Jordbrukarna komme dem att for- 1 förligt viktiaaste i Berlin under l"d ·t t F"" d "' ·t - ger mor med en vanhg .. mck 
troll och gammal som ett troll. 
Han hade byns största hemman 
och var ungkarl, gick och påtade 
i trädgård och gödselstad, um
gicks inte med varken fränder el
ler oskylda, lånte ut pengar mot 
blodiga räntor, såg sjasig och 
luggsliten ut,. sade sällan ett sött 
ord och hade svårt att kunna be-
hålla tjänare mer än ett halvt år. 

En dag satt Per Bengtson sam
man med sin ogifta dotter och åt 
frukost - en dag på efterhösten, 
när lantmänen ha litet att göra 
och därför gärna fundera på otyg, 
eftersom den fula väderleken tar 
trevnaden från dem. Och han såg 
på Lina, talade och sade: 

Du börjar allt se vissen ut 

var en. an ar vunm sm s or- .·· t b t t " I"" . "kt i • _ - b ' . so i an e ·en. 'or em, som van .. . .. 
sta framgång med den brett lagda g.~ a ar e e pa angre st ' men l sista dagarna av augusti var kro- vana vid mindre fria förhålfänden, ett brev med frammande stämpel, 
diktcykeln "The Forsyte Saga" for den ungdom: ~.om ska~ ta~a i nor 2 __ :87 i .svenskt myi;it; med~m som t. ex. Danmarks bönder, vil- får till tack en himmelsk blick. 

h f .. .. . t t d t "tt kt arvet efter nu stravande .,ene1a- 1 Malmonotermg·en samtidiO't lag k f"" f'"d f"' . " o oc or ovrig s a ga s1 ry e t• å t f • . db k t · ,, as or a er or eJ sa manga gen-
genom ett mångtal litterära mä- 1~:{al~i~ e i ~::!~i~e~ ~~aö~ ~a~ I ~id ungef~r kro~or 1

=
64· Jag. kan erationer sedan varit livegna, och I Det brevet hon öppnar så ivrigt 

sterverk. g g .. " . ,, . i mte bestamt namna produl{tions- finnarna som även de levat un-
Kemipriset tilldelades den ame- .~ens .:nes~ tran~ande pro~.Iem. Det ! kostnaden för smöret, men det der hårt förtryck ställer sig den 

och viska1', "Gud signe min son!" 
den skrynkliga handen darrar rikanske fy·sikern Irving Lang- ar oandligt svart att saga, vad torde inte kunna beräknas lägre saken lättare. 'Genom jordbru-

som skall komma ut ur den bryt- ·· t"ll · . l · k 2 50 ff' · · I h t" · · · .. 0 

muir. På hans .meritlista före- . . o • • an 1 om ffmg ronor : · ar- karnas svårigheter att samman· 0~ en· ar ses 1 ogouvran. 
kommer bland annat undersök- n:ngstid pa alla .områden,.~ vilken av kan man förstå, att den sven- sluta siO' i kraftiga orO'anisa- Och darrande läppar viska 

• • . • 0 • v1 nu leva men. alla samhallsklas- ske J·ordbr·ukaren l1ar sto··rre an- · · "' ·· 0 j ·· • · nmg av elektro-emmiss10ner .fran ... ' .. . . tioner stannar en alltfor stor del· under gladJe svallande, stor, 
1 .. d . . , ser behovas av formmbara ehuru Iednino- att klaga än den tyske · t 1 ll h"" ·d · 

g o ande . metaller och Konstruk- " · tt .. 1 b ·t på 0 
· nde "' .. ' av vms er 1os me an an erna, I vart 01·d som en hälsning bärer 

tionen av kondensationspumpar m. sa ~? _som omar { ar gae . f s?ri:- des3:-1~om • har fordele~ av och, där kooperativa fqreningar " . . • .. . . · .. . . . 1,, H h f" t h. Irt 1 omvalvmngar. Vad som sker 1 I billigare anft pa grund av langre 1 d"" k ti f"" . · till den basta, den karnste mor. 
m. an ar . ?ru er . a 1 1e- det som synes ske är inte lätt , b t t" d oc .'.' . ar o~pera -~a ... orenmgar 
dersbetygelser fran Amencan Aca- tt b t"" t k'l. ' Men tt " I e es 1 • skorda den storsta fortjansten. .. . . .. 
'demy of Sciences och Royal So" a · .es am urs o

1 Ja. · a ~a- Bristandesolidaritetskänsla I jämförelse med dessa .missför· Han yppar for henne sm langtan 
. . . gontm.,. håller pa att ske, det kan- v· f å . ··· Kl E. o o •• .u. f 0 I t ·· · · · f c1ety i London. . 0 

11 
0 . 1. r ga· mgenJor . een: n hallanden betyda de atgarder, som a.,., a s u a· annu 1 sm amn 

na vi nog a a pa oss. annan aktuell fråga är ju avsätt- kunna vidtagas genom en förbät- det käraste jorden äger 
. Nya vägar och initiativ ningen och de ko9perativa åtgär- trad teknik, ganska litet, särskilt och viska ett älskat namn! 

PR!=SIDEN·T· KONF·ERENS I . Det är tryckta tider på många der, som kunna anses påkallade? som det svenska jordbruket i det· H b . h h""l d"" ·h a.. i· t k l t "d D t· F' d t · t ··d ·· di t tt · o • •• an e1 enne a sa ar emma ive s ver sam 1e somra en. . e , ar e m e anses no van g a ta avseende star synnerligen hogt, . . " 0 •• 

klagas och det kämpas på alla från ungdomen fostra jordbrukar- fortsätter ingeniör Kleen. Det till allt som han hallei· sa kart; 
.. . På inbjudan av president Hoo- fronter. Seghet och initiativkraft na inte blott till duktiga jordbru- kan rent av ifrågasättas, huruvida han säger att kärlek till hemmet 

Prschmm! fraste Lma och ver kommer en konferens •om nå- äro mer än någonsin nödvändiga kare utan också till dugliga af- det icke är en bland de svenska är den största han ännu Järt. 
du! 

blev röd i synamentet. gra dagar att hållas i Vita Huset i våra dagar. Icke minst för jord- färsmän. Att bedriva jordbruk lantbrukarnas svagheter att vilja 
- Nånå ! Det kan ju du inte mellan honom och hans blivande brukarna torde det ordstävet ha enlight insnålingsprinciper kan väl lägga ned för mycket i maskiner. 

hjälpa - det är så världens lopp. efterträdare, guvernör Roosevelt, besannats, att nöden är. uppfin- inte vara lämplight i dessa tider? .När det gäller exempelvis sånings
Det vore så gott att du gifte dig. , för att överlägga om den politiska ningarnas moder. Då .kri~t_rycket Ingenjör Kleen svarar: Det . är maskiner, utan vilka en fullgod 

_ Tackar så mycket _ när in- och ekonomiska situationen. I är tungt, måste den 1n,d1vid1:1~lla .fullt riktigt, att avsättningsf6r-
1
iskörd knappast kan påräknas, är 

.,. , • , T . , •. , • , SVl'lrAf- l'lllflH>'lHlil.A inhinih1inP"All SÄ· SDännkraften 0Ch motstandSVlllan hJ'lJhmdemL OP. kOODerafiVe åtl'"äl'• <>llt O'ntt ""h u1il 1\trninctnnA nrn 

g~ll Y~l .~m. t1~ ! J~g Kal~ ;~1 im.e ~e~ Mr .. R~~;e.v~lt, ~.tt spö;;mål~t I vara desto. starkare. Dett.a är än- derna och, jor.dbrukarnas up. pfos- j,ii~~a 
0

~in<l;; i,;~k;;;·-k~~;;~ ;iä 
ga oc over a a nag~n 

0
e er. som omedelbart bör behandlas av männa talesätt. De hjälpa föga tran till affärsmän spela en syn- sig tillsamman om en maskin,.men 

~ Hm. Du s~r alltid sa sur ut. :administrationen gäller det av · den, som tynges av tidens be- nerligen stor roll. De svenska när det gäller slåtter och skörd, 
.. -, Vad har Jag att se glad ut ~.n .. gland. och Fra~k·r. ike frari:-!a.gda I tryck., mei;. de

0 
vi.nu.~·. ofta instäri:-- jord. ? .. ruka:na .. h. a se~an ~~. m. n:::~It kan det .öve~g~. till lyx 8:tt anv~:r.ll· 

over? förslaget om rev1s1on av fordra- manden pa hall, da1 man funmt utmarkt sig for en viss SJalvstan- .da maskm till aven de mmsta falt. 
(Forts. sid. 6) get om krigsskuldernas betalning. en väg ut ur svårigheterna, Ty dighetskänsla, och denna är tlil (Forts. sid. 4) 

Det blev glans uti trötta ögon, 
hon strävar nu dagen äng, 
hon tänke1· den kära tanken: 
l1~u kommer ännu en gång! 
Och allt blir så ljust därinne 
i hemmet, om än blott ett skjul; 
den nästa elen blir. nog för henne 
den afäa rikaste jul! 

I. F. 
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.. så sparkar omkull den, har han statskyrkans dogmer blevo inbura· SVERIGE ·NYHEJED I åt det andra. Kostnade.n ar be- ingen mjölk att sälja eller att liv- de i fängelse på vatten och bröd 
... . . . n I räknad till omkring 1,350 kr. nära sig med. Om han bygger ett till dess de hade betalt den ytter-

* ·» ·X· • hus och då det är färdigt sätter sta skärven. Det landområde som 
.. .. öSTERGöTLANDS LÄN o d t F • tt eld på det och bränner ned det, Sverige fick som krigs byte genom VASTMANLA~DS. L,~ 0

• Finspång får nu ett vattenverk. r e fl har han inget hus att bo i. Sam- det trettioåriga kriget blev en 
__ Klok g1;1bbe ~~mald 1 Va~teras. Risinge kommunalfullmäktige ha- · · ma metod brukas i krig: nedriva börda i stället för en vinst. Som 

For olovligt .~tovande a'.'. _lakare: de vid sammanträde härom dagen och förstöra egendom som det har väl var fick ej Sverige behålla 
yrket har forste stadsla~_aren 1 

att besluta i den viktiga vatten- .. ta 't åratal att u bygga Det är tjuvgodset för någon längre tid. 
Västerås dr Carl Thunstrom an- verksfrågan. Efter en kortare (Under denna rubrik införa vi bidr~g och upps_atser från våra la· . gI 'k d . PJ?. .. d bl tt Vi skryta av vår civilisation och 
mält en sedan åtskilliga år i sta- f 11 ""kt' f" 1 _ sare och vänner. Det står envar fntt att anvanda sig av spalt· mgen r1 e om_ I pangar, e , o . . . 

0 

d 
0 · 1 kl k bb A debatt antogo u ma ig~ ors a .t · ·mligt mätt för diskussion om ämnen som ligga skri· representera l'lkedom -· ett 'me- att vi ha sprungit ifran en graa 

den verksam s. L lo ;uh edl t get, som granskats och tillsty.~kts ~~~t~11'.'~a In~~mast på .hjärtat.-RED.) dium of exchange." Den civilise- forntiden och leva i ett upplyst 
Johansson. D~nne 1ar e an a av kommunalnämnden. Anlagg- rade världen har gjort dem till ett tidevarv, och ändå är majoriteten 
en un~ m~n, vilken led av tube~~ ningskostnaden har. beräknats till . nödvändigt ont. Andre, Fraenckel av folket så förblindat av en död 
k1:1los 

1 
hade lu_ngor, tarmar .. oc ett avrundat kapital av 420,000 Herr redaktör: den under konung Harald Gilles och Strindbero- på Vitön kunna religionsformalitet att det kan 

nJurar. Den SJUke __ av le~ haror:i kr. Räntan å 40-årigt. amorte- Jag ser av en insändare under regering år 1135 blev i grund ned- tjäna som ex:mpel. Om de hade smickra och lovsjunga sådana bar
dag~:1 och_ Thun~trom g?orde ~a ringslån har beräknats till 24,447 "Ordet Fritt" i eder tidning den bränd och plundrad av vendiska haft millioner dollar hade det ej 'bariska stridshjältar. 
a~malan till pohs~n, vilken for kr. efter 5 procent. Vattenför- llte november en fråga gjord om sjörövare. Efter denna skövling gjort dem nåo-on nytta. Men om Under världskriget måste vi äta 
narvarande ui:der~ok.~r saken. . brukningen inom samhället kan Amerio-o Vespucci och Christoforo j återvann den ~ldrig sin forna de ino-a päng;r haft och ändå va- "substitute" föda. Vi hade bröd-

Mordbrand I of~rsakr~ ~~~~~~ med säkerhet b_eräknas efter en Colombo voro svenskar. Jag tän- glans m~n utgJorde ~ock fortfa- rit fö~·sedda med proviant-mat, Jösa, köttlösa, värmelösa och soc
Den __ 10 oktober vid ha, . . anslutning av mmst 3,000 enheter ker ej direkt besvara den frågan .rande motesplatsen for Nordens kläder bränsle vatten och hus- kerlösa dagar. Spara, spara var 
upptacktes a~t eld ~tbruti.\1~ .. ~n med en årsförbrukning av sam- emedan historien utan någm om- konungar eller deras sändebud. rum hade de 'kunnat leva som slagordet, så att man kunde få 
Karl Olsson 

1 
Eksharad tI ori~ manlagt 222,000 kbm. svep bevisar varifrån dessa män Ja, nu har jag tagit bohuslän- prinsar nog att offra på krigsgudens al

k".'.3-rn. .El?en .. had~ . anlagts ~~ Sjuttioårig cyklist dödad av b_il. kommo. Men som insändaren sy- ningarne i försvar så got! jag Inge~ nation kan supa sig rik, tare. Intet knot hördes då av fol
tragol;.et 

1 
_kallarvanmgen, . m _ Fiskhandl~_ren ~: Pettersso.n fran nes beskärma sig över att några kan, ~ch som av o".anstae:1de och ingen nation kan kriga sig rik, ket ehuru förrådshusen v.oro fulla 

de_~ slack~~s mnan den hunmt an Kumla i ostergotland koll1derad~ bohuslänningar vågat skryta av framgar kan man alls icke miss- .utan att döda plundra och röva av födoämnen. Men nu har det 
stall'.1 st?.rr~ skador. Kvarne~ den 11 ?kt~ber ~ed sin cykel P~ sina anor såsom de där i rakt ned- un

0

na dem _äran ~t~ räkna sina anor andra olyckli~a människor. Gu- blivit ett annat _ljud i bj~llran. 
var ic.~e forsakr~?· Lai;dsfi~kale _ vägen vid Odeshog med en lastbil stigande led härstamma från de fran de vilda vikmgarne.. staf Vasas krig vai· ett försvars- .Nu sjungas Jeremias klagovisor o-
1:ar tillkallat _h~alp f~an ~ans~~- och erhöll därvid så sv~ra skador vilda äventyrare som under vikin- Bohuslänningen har sedan ur- krig och nödvändigt för att jaga upphörligen. Vi äro såsom I::lra~ls 
h~en, som ~u igangsat un er;~~ att han senare avled P~ Vadstena gatiden härjade hela det övriga minnes tider ansett havet som sitt fienden ur fäderneslandet så att barn: vi gräla med Moses +-Och I?· 
fi;~ng. , ~varnen, s~~ v~r ufif ~~ _ lasare_tt. Han __ var 70 ar gammal. Europas kuster, koloniserade Is- rätta element och han känn~r s~g folket kunde leva i sina hem i ?i~_la oss ~tt han ~.ar narrat ~~s m 
for tva ar sedan varder s t , Lastbilschaufforen var utan skuld land, Färöarne och Grönland samt lika mycket hemma på en bra:khg fred. Den mannen kan man kalla I oknen for att sval ta ... Men ~~r-
000 kro!1or. t'll d 18 till olyckan. . . . . även drevo tvärs över Atlanten till farkost bland fräsande vagor, svensk hjälte. Men Gustaf Adolf ren skall giva eder kott att ata 

Eldsvåda. Natt~n d\ eln 1 - Stjärnviks säteri mv1d R1smge "Vinland det goda," så vill jag bränningar och skär som han gör med sin här tågade in i ett främ- för en hel månad till dess det u~-
oktober nedbrann 1 ~ol ~mJ ::1~ kyrka har av_ fr_1;1 Addy_ Sterner taga dessa stackars bohuslännin- på de klippiga strandvallar där mande land för att erövra, döda går genom n~sa:i på eder och bh
gen Heds Vapens 

0 
ad ~- ·d ' för obekant pris forsålts till ~ro~s- gar i försvar. han med möda odlar sina magra och plundra oskyldiga människor. ver eder en vamJelse all den stund Berns~amm~. ~yggna en var e- handlaren C. 0. Johansson I Lm- F"' st skola vi göra en liten rät- tegar. Bohuslänningen är en ty- Det var· icke nödvändigt för I haven förktat Herren." 

~~s .. ~11 
d 
1~!.rOO nd~~n~r00:;1~:. var köpi~g. Säteriet 

0~~~~ta; en 1 ar~- tels~ri uppgiften om att Bohuslän pisk ha~ets_ son och be~_arar järn- Sverige att deltaga i det trettio- Högaktningsfullt, 
orsa ra 

0 

e ' a~. pa sai;:imanlagt 2, unnkan I fordom hette Viken. Så till vid8: te dalsla::n.mgen den hogsta pro- åriga kriget. Ej heller var det John Larson. 
* .,, -~ darav storre delen skogsmar . har i'nsa"ndaren rätt att detta eJ cent av gotisk rasrenhet. Han an- nödvändigt för Förenta Staterna k .. t · 0 

• .. kvarn och kraft- ' · ' J , d k t 
VÄSTERNORRLANDS LÄN op~ mgar aven var förhållandet. Bohuslän var I ses ocksa som Nor ens ras as e att deltaga i världskriget. Det var Tacoma, Wash. 
Barnförlamningsfallen i Helgum statwn. endast en del av den kuststräcka, sjöman och var under segelfarty- bara en ond bevekelsegrund som 

komma att få rättsligt efterspel. - den stora vik Nordsjön bildar, gens tid mycket efterfrågad. var drivfjädern till denna bedröv-
Det har nämligen visat sig att en · 1 som sträcker sig från Kristiansand I Nu till slut angående Columbus. liga handling. Att påstå att det 
homeopat H. Tjärnström i Helgum l Guds Klocka I i söder längs Norges östkust, om Det år ett historiskt faktu~ att trettioåriga kriget gjorde slut på 
behandlat de två senast insjukna- man så kan kalla Vikens västra Columbus företog två om eJ tre religionsförföljelse och åstadkom 
de barnen, resp. 6 och 8 år gamla. Av pastor A. B. N~ I strand, till Oslo i norr och sedan speciella resor till Island, varest religionsfrihet i världen är _en -:-

New 
Cars 

Used 
Cars 

Tjärnström har anmälts till åtal . söderut längs Sveriges västkust han studerade de därvarande per- OSANNING. Det fanns eJ reh-
hos vederbörande landsfiskal och VII. ända till Göta älvs utlopp. Denna gamen ten eller skinn böckern8;. gionsfrihet i Sverige så se:it som 

Complete Equipped Shop at 
your service 

vid polisundersökning visade det . . . I väldiga havsvik, vars inre eller Dessa skinnböcker som skrevos pa för sextio år sedan. Predikanter 
sig, att Tjärnström givit barnen Nästan all oppositw~ mot Jl:- norra del utgöres av Kristiania- Island av de första kristn~ prä- som icke voro renläriga enligt 

Arthur Espeland Motors 
13th and A St. Main 6114 

homeopatisk medicin trots _a~t han darnas återvändande till Palesti- fjorden begränsas av nuvarande sterna äro ingenting ann_at an an
själv förstod att de angripits av na är nu övervunnen. Vi hava sett Nedenäs, Brattsbergs, Jarlsbergs teckningar av de munthga sa~or 
barnförlamning. Tjärnström kom- 1 , k ··o- t tdi·ev turkarna ur och Larviks, Buskeruds, Akershus om förfädernas bedrifter, som gatt 

0 .. l t" d iuru nse u t . N n ' , f t'll Und mer att atalas for o aga u ovan e .. 1 d t h Eng- . och Smaalennenes am - i orgv 1 arv fran ar 1 son. er 
av; Iäkareyrket vid behandling av det forlova~e ~n e ' uru 1 och hela Bohuslän i Sverige. De~- årens lopp och efter många fö~-
smittosam sjukdom. land,, Tarsh1sh, overtog ~~ts_amn:a sa bygder benämndes under v1~ täljningar hade de kanske blivit 

Ett svårt uppträde ägde den och överlämnade det fnv1lhgt at kingatiden i tur som ovan och I till en viss grad utstofferade och 
8 oktob~r rum p~ torget i Sollef- judarna. Nationernas Förbund Norröna mål: Ägdafylld, Grenlan~, förskönade, men 

0

grunddragen kun; 
teå. Da en poI:skon~~apel_ 1'.PP- sanktionerade denna handling, och Vestfold, Vingulmai·k och AI_~hei- na dock anses saso~. ba~~rad~ pa 
manade en samlmg varnphkbga, .. Id 1 11 d d hän- mar. Allt detta kustland benamn- fakta. Det skulle val nappell~en 
som uppträdde störande, att hål- hela var en 1

Y a e en_na_ a des med namnet Vikina, eller som 500 år före Columbus' tid finnas 
1 1 la sig tysta, blev han överfallen delse såsom en av d:. vikti"'.~ste det på modern svenska eller nor- en sagoförtäljare som_ kunnat __ ur 

av bråkmakarna och fick bl. a. händelserna under varlclskngets ska blir: Viken. Det landskap fantasien (där Amenka nu ar) 
en tand utslagen samt blodviten i gång. som nu kallas Bohuslän var det framtrolla en kontinent där han 
ansiktet. Av utr:dnin!5e1: fram- Men det återstod ännu ett ele- gamla Alfheimar ~1lle0r s?m .?et se- lät Leif Erikson göra s_trandh1:1gg 
går att minst 25 varnphktiga del- 1 d . d ej var i nare benämndes Rannke. Det och senare lät Karlsefm kolomse-
tagit i misshandeln på konstapeln. me~t b an _Ju. ~r~~- som d I hela kan anses såsom varande un- ,ra. Det är därföre mycket ~ntag-
Flera av dem.vo~o °.nyktra. favor -~~ zwmstiorel~en och __ e der norskt väld~ ända sedan Har: ligt att Columbus 

0 

efter studi~~ av 
.. "" ·.-.. ..... . nya moJhgheter som lago ~ra~for I ald Hårfagr:s tid. Denne som eJ skinnböckern8:. pa 0Isl~nd kand~ oREBRO LÄN detta underbara folk, namhgen var annat ån en norsk fylkesko- sig ganska saker pa sm sak da 

Utsiktstorn vid Knappfors. På "the Non-Zionist movement." Det nung, men myc_ke~ makyysten, han bad om h~~lp ~-ch ~nder~ 
initiativ av fabrikör Fehx Petters- , bl d . darna som ha- underkuvade de bvnga smakonun- stöd för sin upptacktsfard vid de~ 
son, Karlskoga, som framfört ä- var ma~ga ~n JU . game i Norge samt förenade allt spanska hovet.. Det enda van 
rendet i Karlskoga hembygdsför- de det sa bra i Amenka och andra under sitt välde. Efter det av- Columbus misstog sig var att han 
ening och med anslag av 300 kr. länder att de skakade huvudet be- görande sjöslaget vid Hafrsfjord trodde isländarnes landkänning 
från Karlskoga municipalsamhälle tänklio-t angående möjligheterna däri Harald besegrade de förena- var Indien i stället för en alldeles 
samt 300 kr. från vardera aktiebo- att re:lisera ett sådant ideal, då de småkonungarnes och herremän- okänd kontinent. Han såvä~ som 
lagen Bofors och Bofors nobelkrut . o , 0 h sva0 ra problem nens flotta flydde en stor del av Leif Erikson och Karlsefm dog 

. tt t JU sa manga c . , .. .. h I I d . kt' d är det menmgen att byg?a e l~ - , . .•. • .. . . å att dessa till Faroarne oc ... s a:_i • utan att veta huru v1 iga eras 
siktstorn på KnappedshöJden. Fran lago 1 SJalva foietaget, s s~m 'där de upprättade ett sJalvstan- upptäckter egentligen voro. 
denna höjd, som ligger 233.6 me- bryta upp ifrån sina adoptivland, diot samhälle, egentligen världens Stenbocken. 
ter över havet och är den. hög- fattigdomen som stirrade dem i fö;sta och äldsta demokrati. Det 
sta i trakten, har man en storsla- ansiktet i det sandiga och fattiga är att antaga att de "stygge Elva,- Ärade redaktör: 
gen och vidsträckt:l 2u~ikt d~t-t~la landet Palestina, med Medelhavet ·grimar," som bohuslänningar~~R~ I Puget SomJd_ Pfste~Vf~rekoU: 
hål~-ända till det 0 m. arh1orlla nt på ena sidan och öknen på den den tiden kall~des, togf~ edn ~--!st nyligen en _artike' Ja? Vvar 
belagna Karlskoga at ena a e . . del i slaget vid Hafrs JOr , . a · världs-depressionens orsa r . ar 
och till Alkvettern m. fl. platser andra, samt fiender 1 norr och som de under Haralds härjmngar det resultatet av krigets föröclel-

söder, nybyggarelivets svårigheter ·i mellersta Norge gjort gemensam se? Eller torde det vara att ett 
o, s. v. Men, även dessa judar, ·sak med Västgölajarlen Rane 0~~1 felaktigt finanssystem underligger 
representerade av 400 delegater anslutit sig till Sveakonung~.11 ~I- det alltför uppenbara ;äridsb~-
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Turlista från New York: 

.1 ··t · N y ·k år rik Emundson. Det fanns dar vid trycket? Härom hava manga oh- . 
samlad~- t1 1 mo e __ i_ e':. 

01 
denna tid mäktiga hövdingar, vi!- kt~ meningar lagts i dagen. Men I 

1918, rostade enhah.gt for att un- ka varje sommar lågo ute med ingeniörs-ekonomi fakulteten vid 
derstödja zioniströrelse~s planer härskepp_, ~?!1 d_essa . ville natur: Coluil'.bia un_iversitet h!l;~ e~ter ... 
att åter uppbygga Davids fallna ligtvis eJ boJa sma st~:'a nackar flerångt studmm av sporsma!et 
l dd för kung Haralds envalde. De kommit till den slutsatsen att m-
lY a. . k Ti k 1 .. 'o-ino-o då hällre i landsflykt, hälst o·ender•-i av dessa teorier är den New Yor mes s rev iarom ,., o . 

1 1 
df.. t o c 

. " , som ,de hade utsikt til an as e riktiga." 
den 22 oktober, 1918 · Talarne och rikare byte på främmande ku- Dessa "ekonomer' 'synas ha stu-
förklarade att detta beslut var av ster. derat saken med tillslutna ögon 
stor betydelse för det judiska fol- Så det är nog alldeles ko~_rekt eftersom de ingenting ha_ lärt un
ket, ty det betydde att judar för bohuslänning~rna att ra,kna der dessa fleråriga studier. . In-

.. ·Id n r nt av alla opinioner i sig som avkomlmga.r av nmska gen är så blind ~om_ den so_m icke 
v~r . e 0 u , ' . m vikingar, ty Bohuslan kan anses v i l l se. Det år JU tydligt a~l 
z10111stfragan, nu 'oro em~~ o .hava varit ett norskt landsk~p världsmakterna voro mycket fatt1-
att befrämja gemensamma foretag ända från Haralds Hårfagres tid o·are när kriget upphörde än när 
i Palestina." tills freden i Roskilde den 26 fe- det började. "Vad en människa 

Vilken underbar uppfyllelse av bruari 1658, då Bohuslän av Dan- sår skall hon ock skörda." K7.igs-
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profetior att den nation som rör- I mark-Norge jämte andra .:iuvar~~~ skadeståndet måste betalas, aven 
Dec. ' . .. .. 1 de svenska landskap avtraddes 1 om många måste lida nöd för dess 
Dec. '.rnstade Knstus irn f~~soker-:-fast Sverige. Om vi såli;i_nd~ räk:ia skuld. Skörden av kri?'.et blev f_?r
Jan. 1 otro och fortsatt fornekelse av Harald Hårfagres erovn?g fran 'färlig: sårade och lemlastade man
Feb. Kristus-att intaga den plats som slutet av 800-talet finna v1 att Bo- niskor, änkor med faderlösa b~rn 

av Gud utlovats dem för många huslän kan räknas som n.or~kt som måste understödjas, pens10n 
år sedan Detta är fikonträdets landskap i 750 är. De_nna tid m- och "bonus" måste betalas-__ En 
1 d 'lk t J us sade skul- nefattar såväl Leif Enksons resa förfärlig skattebörda måste laggas 
moppan e, vi e . es till "Vinland det goda," som Co- på folket. Då utgifterna bli mer 

le vara tecknet till hans ankomst. lumbus' verkliga upptäckt a~ den än inkomsterna förstöres köpkraf-

JULEN NALKAS! 
Släkt och vänner vänta Eder hem 
till Julen. Res NU medan biljett
priserna äro så YTTERST LÅGA 
och levnadsomkostnaderna i Sve
rige MYCKET LÄGRE ÄN HÄR. 
Följ med en av våra storslagna 

JULEXKURSIONER TILL 
SVERIGE 

med avgång från New York av 

"Drottningholm" 2 Dec. 
'' Gripsholm'' ..... 8 Dec. 

BESTÄLL HYTTPLATS NU! 

Vi se i våra dagar bcgynnel- amerikanska kontinenten, _sa att ten och levnadsstandaren blir usel. 
sen till ting som komma att gå hur saken nu än ställer _sig k3;n Här kan tillämpas ordspråket "det 
av stapeln i hastig efterföljd, och Sverige ell~r svens~arne eJ ha na- går ej en ~~ ill~ att ej en annai; 
den där å följande världsdomen. gon andel id enna ara. får nytta darav. T_:u ex~mpel, -~a 

p o .. . De+ amla Rånrike spelade en många människor aro SJUka for-
Låt oss se uppåt! Var forlossnmg ' k- gv1'kt1'0- roll i såväl Norges tJ"a"nar doktorn och apotekaren 

H k 1 gans a " . . .. t b"t nalka~.. erren ommer · . .. som Sveriges pol~tiska -~ustol'la pängar. Dest?. ~lera do cles .? .a .. -
I nåsta nummer skola vi narma- emedan det var sa att saga d_~t tre för likbesor~aren och dodgra-

re betrakta huru Isaiah 18 :3 har viktigaste gränslandskapet. Har varen, vilka dängenom kunna up-
gått i uppfyllelse. fanns i landskapets sydligas.te del, pehålla livhanken. .. 

· .. · ·d.. G"'t älv grenar sig, vid den Kriget är ett myntverk for am-
För vidare upplysn1.ng.?r, b~stalln!_n- ar ~- a Nordens mäkti- . . ,_ och va enfabrikanter-

gar av hyttplatser, b1trade vid utfar- Glöm iclrn att både arrangörer- norra alvgrenen, l ··n nu mumt10~s 0 f"dP.. kläder 
dande av nödiga papper etc., hänvän- o .. · d gaste köpstad, Konunga ia a, - na. Pnset pa o oamnen, . 
de man sig till närmaste agent för na a~. program1;11en sav~I so~ e varande Konghäll. Där mötte_s och andra förnödenhet.~r g~r sky- I 9 · 
linjen elle•r till uppträdan~~ artisterna s~tta varde I Nordens trenne konungar med si- högt. Det är då ~ff~rsman o~? 

SWEDISH AMERICA~ LINE på ert erkannande. Slmv och låt lysande följer tid efter annan i "profiteers" få ett tillfalle att ~lo-

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

Varför lider ni? 
Orenheter i systemet äro orsaken till de 

flesta vanliga åkommor. 
Dessa orenheter kunna endast utdrivas, om avfö

.ringsorganen befinna sig i gott skick.' 

DR. PETERS 

I 
är, känd för sina verkningar på dessa organ; den thjälper dem att 
avlägsna giftiga och förskämda ämnen. 

::len första flaskan skall bevisa dess företräden. Den är ett gam
malt enkelt örtbotemedel och innehåller ingenting som ej är välgö
rande fBr systemet, 

Efterfråga den ej hos apotekarn. enär den endB.st tlllhandahållea 
genom spedello. agenter. För närmare upplysningar tillskriv 

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

(Levereras tullfritt i Kanada) 

Sänd 

s 
0 ,o sas om gava 

till släktingar och .... vann er 
i 

landet 

get 0 n os te 
Tacoma, W ash. 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och .Insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1216 South n: Street, 
Tacoma, Wash. 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po-

sten för en tid av ett år. 
närs.tu tes. 

Prenu~rationsavgiften, $1.00 erlägges senare. 

Na.tnn ··-- ·-····-·-·--··-···-·---··--·-·-····--·-··---·····------·-·-···-····--
209 Whit.e. Bldg., 4th &. Union, Seattle oss fa" er mening om progntmmen. ti:all nv~o"r~nde av viktiga frågor -'ln ~nnnnr,. ~:: foll;:d; cbD.r~h1irtlgt.,-, 

M'ARTJN CARJ SON 1 - n ~ rL - I u.a. '""'"""' i~.il\ so~·th K :Street, T:i.: Main 8a:m I Amatörsångare ocll musikanter!' ~Brand~ sina länders och folks För att bli· förstådd måste ... man 
John .'1::Te(·\·b· erg, 508

1h So .. 1 lth; .John som önska, kunna bereda.s tillfälle välfärd. Denna stad var me~el- 1 illustrera: Om en har mJolkat .. 
Soley, 306 F!d.elity J?ldg., '!"· C. Hew- att deltaga i vår radio timma. punkten för all nordisk kultur tills korna och har spannen full och !,_,_,_,....,....,,...._, ________________ _,,.,.....,....,....,.....,_ son, !J03 Pac1f1c avenue, Tacoma. 

Adress 





" 

Fredagen den 18 November, 1932 PUGET SOUND POS.'.l;El'll 

.... ~ ....................................................................................................... ~ ............................................. .-. 

l T acoma och Washington 
~ ............. _....,...,,,..~~~~~~__...,,, 

KORTPARTI 
anordnas av 

FÖRENINGEN VALHALLA 
Lördagen. den 26 november 

Värdefulla priser! 

RAO'IO-TIMMAN 
1 · 

I Everett, 11 nov. 
Till Puget Sound Posten på dess 

j radio-programs årsdag: 

Tack för året som har svunnit Brandförsäkring av hus och mbbler hävdes genom antagande av initia-1 Dans och föl'frislmingar 
sctmt automobilförsäkring. - Bratrud ,tivförslaget No. 61. Det antages Entre 25c tack för njutning som vi funnit 
l\rtge. & Healty Co., !J51 Commerce. a.tt a.ntalet sådana fångar uppgår iliiM , IHm ;;;; 
~ ~- -~ - till cirka 400. I 

Medlemmars och andra intresse- .,,. ·::· .:, alla landsmän att närvara och ta-

av Ert radio-program! 
Tack för sång på modersmålet 
fritt från populära skrålet 

man på andra håll förnam. 
1ades uppmärksamhet riktas här-' översvämnilw av floder och bäc- ga del i denna vår lokalinvigning. 
med på Scandinavian Mutual So- kar i följd av det ihållande rägn- In.~rädet är fritt till alla dessa 
cietys möte nästa måndag kväll vädret har anställt skada på väo·- moten och envar hälsas hjärtligt 
kl. 8 .. i Norman::ia h~ll. N~1 när och brobyggnader uppskattad tlll välkomi;:ien. Alla möten på sven- Härligt svenskan höres klinga! 
valet ar undanstokal framtrada en över $25,000. Även rapporteras ska spraket. 0 ·· 1.. bl. ·. .· 
h 1 d J ·1 · ·· . d .. .... .. .. , m an onen 1vit nn"a 

e e. vi rtiga aren en som for- betydlig skada på låot li o-o-ande .. .. .. . . "' . 
en.ingen ämnar upptaga på sin ar- farmland i dalgångarne~ """" . "Holclu1>'' banditei·na voro i full skall mitt tack eJ utebh. 
betsordning, allt för landsmännens -:: ·» ·::- verksamhet i lördags kväll. Bland Fredagskvällar - minnesstunder 
fromma och anseende i samhället. Dr u n k ni ngsolycka. 19-årige andra hemsökta platser voro Pay- i min barndoms gröna !under 
Fältet står oss fritt och öppet att Bernhard Beck an~tälld i Luther 'n-Take-It butiken vid 6th avenue, , värma med sin .poesi 
såsom nationalgrupper samverka Lumber Co. i Auburn, drunknade där kassalådan rövades på $168, ' · 
i olika allmännyttiga riktningar, i måndags i floden nära Fairfax. och Virges apotek vid Broadway, " .. . " 
och ledarne för verksamheten hop- Han hade kört en lastbil ungefär där bytet blev omkring $60. Bå- M~ngen, 1:~r 1 kampen granad, 
i)afl pa god tillslutning av friska halvvägs över bron, då denna in- da röverierna förövades av ungdo- . manget hJarta fyllt av trånad 
viljor ... Det ~tår envar .. fri~t att störtade i följd av den påträngan- mar i 20 till .25 .. år~ åldern. I har fått lisa från er sång. 
underratta sig om foremngens de vattenmassan. Bilen demolera- ·).- ..... ..... Minnesalbums blad ni vänden, 
sammansättning, motiv och verk- des, och liket av ynglingen på- Sl{juten till clöcls blev Emmet och i tankarne os~ sänden 
samhet. Om detta intresserar är träffades bland vrakbitarne. Ryan då han i söndags kväll an- 1 HEM- . d å 1 
envar hjärtligt välkommen att in- -::· ·cc ·"· tastade mjölkutköraren John An-1 varen a g ng · 
gå som medlem. Ett nödhjälpsanslag på $31,500 d~rson vid Miller mejeriet i Fife. H. ~akobson. 

·)(- ;:. * beviljades i tisdags av county com-. A. hade just startat från mejeriet, /' 
In sam I ingen till Community missionen. Detta bringar county- då Ryan och en annan man träd- Bend, Ore., 11 nov.' 

Chest fonden bedrives ihärdigt, ets bidrag till välfärdsfonden upp de fram på vägen och med revol- Till den skandinaviska radio-tim-
~e? det, ogynnsa.mma _vä~ret h~r till $327,500 sedan maj månad. ver i ~mnd tvingade honom stann .. a., man: 
.. 1 viss man lagt hmder i vagen for .,, .;:· ·X· De bada banditerna släpade An- H"· tl' t t k .f·· d k .. k 

11. ·t·· 1 I t I d . , b'l d . Ja~· ig ·ac or e ar omna so ic1 orernas ver ;:sam 1e . ons- Advokaten J. M. Arntson har erson ner fran i en, men un er .. . 
dao-s rapporterades att cirka $75,- fl tt t 'tt 1 t f , p t tiden drog denne fram sin revol- programen, och en sarskild lyck-,,, y a si rnn or ran .. uge . .. 
O?,O insamlats vi.~ket icke är ~ullt Sound Bank Bldg., till 606 Wash- ver och f~.ll~e Ryan till marke:,1 onskan med anledning av pro-
i:alften av den foresatta kontnbu- ington Bldg. (Adv.) med ett valnkta~ skott, varpa gramens årsdag. Fortsätt som ni 
:t10nsumman. .. .. .. ·* * ·Y.· hans kamrat og till flykten. Efter har o-ått på nu under ett års tid. 

.,,. ,... .,, L d t ··t" M d · t · . polisförhöret blev Anderson fri- T ':' . · .. . .. 
ri 

1 1 
tv' f" .. 

1
. . evna s ro u. e m agmng av . ag icke den ovanhga kritiken allt 

_ d f'' , f" f ll k tt r en osrn · oi gi an a e ran .i - ·r, .,, .,. för allvarligt, när sådan kommer; ... pps rnv me< a.ngs orsa Jmng 

1

. d ,. f'· . 'ft .. d d F k K'l given. · 
av egen om 01 or a na s a e berg 41 år gammal sitt liv · tis- . · .. · 
Plwrlms av Pierce County Tax Re- d '· 'tt h .d'E t 63 

1
d t En demokratisk i"ubelfest hölls mmns v.al vårt svenska nat.lonally-. . . ags i si em vi as r s . . .. · · . . .. 

duct10n l~gan och .. ~a~<?.ma Real. Han kom till Tacoma för sex år i on~dags kvall .med anlcdmng .?-v te. Och I de flesta fall ar det nog 
Estate namnd. ForsalJmngen av sedan och hade en tid anställ- parti-segern i Pierce eounty. Nar- ej så illa menat. Oförstånd och 
s~dan egend,om.. skulle lagenligt 'ning i Albers' Bros. kvarnverk varande .. voro ~~mtliga 1'.yvalda brist på urskiljning möter man li-
1iallas nu pa lordag, men county men hade varit arbetslös det se- I county ambetsman och legislatur- t t t I d h 1 h . . ... . e vars ans. et e a taget a 
commiss10ners hava beslutat att naste året vilket gjort honom medlemmar Jamte ett stort antal . " . 
uppskjuta därmed till nästa år. df''lld ' h f" t . 1 1 H f I parti-vänner Bland aftonens en- m astadkommit storverk. · mo ·a oc or viv ac . . . an e ·- · 

- I torsdags förklarade dock terleves av hustrun Helen och tre tusiastiska talare märktes nyval- skilt i fredags kväll njöt jag och 
de mina med mig av det utmärkta 

Sär-

count:y ~assören att ~an trots minderåriga barn. de U. S. senator Homer T. Bone 
comrmss10ners beslut enligt lagen .,, 7.· ·X· och statssenator J. H. Ryan. Det 
var .. tvungen at~ hålla auktion. Un- Nu är tiden att tänka på foto- beslöts a.tt i~?juda a~.la de nya 
~~f3:: .500 fastigheter komma att grafier för julen. Besök Lees ate- j demokratiska ambet~mannen samt 

programet. Vi undanbedja oss som 
regel alla andra intressen på fre
dagskvällarne för att ostört kunna 

forsalJaS. .. .. .. lier i 312 Washington Bldg. Bil- kongress- och leg1slaturmedlem- . 
_ ·,· ·" .. ,.. ligare priser. (Adv.) I m~rne över .hela .. st~ten till e~ lyssna och vara med eder i a~da-
Narr~ws bro1n·oJ.ektet koz:i ~tt »:· ·X· ·X· 

1 
storre kollat10n har i Tacom~ a nom. Tack, och god fortsättnmg! 

steg narmare realiserande 1 ils- E .. t 
1
. 

1 
. t 1 d 'dato som framdeles skall bestam- i A s 

dags, då ett kontrakt underskrevs 11 aven yr ig muser resa ia e I mas. I · · 
me an n o ~. . . .. . . .. . .. 11 l·nge i"·r E H Chandler kapten Fred Anderson och kvast- I l<· * .:;. , 
från Olympia och innehavarne av fdabrI~?rden Phkil~_P11 AnDderson f~.rh- Förste nybyggaredag firas. 81- Hr. redaktor: 
b l . E 1. t k t 1 en son ags va . e voro nam- . " d 1 d ' D t ·· · k b · t , k'' 1 ro- rnncess10nen. <nig on ra i::-, 1. , .. t t'll C h 1 

1 ars agen av an rnmsten av en , e · ar ic e ns · pa er ans a 
.. . . i en ia vaO' u ·1 us man 1os-1 ·· · · ' ' ' · · ' · tet skall Chandler, som ar en er - ~t 

1 
tp f'' ""tt d" d .1 1. 1 forst.a nybyggarefamilJen, som ar · som :whallit mig fran att sknva 

• """' , 0 , p1 a e or a ar me mu si i::a is i: , • . . . . · 
faren. b. roby,.,bnads expert, pa ege_1 d h"ll . 1 .. d. d . k 500 1851 landade a Alki Pomt, firades in ano·ående edra radio program. 
b k ·t d ... ·t . l. un er a mng g a Ja e cir a , . . .. d O' l .. t'dl'gt . S ttl V. d "' e os na uppgora n nmgar oc i . d' b d" , d N'' I son ans iog I i i ea e. a """ . l'd . .. t 11 b 
k t d f .. 1 t 1·nga' ti'll in rnn arn som ar ·var as. " i a- T b t .. ff k i .tv.ten vi i a JU nas an a a av e-os na s ors ag sam . . ., . ,. . . , acoma e ra ar an samma ! .. · · · · · · · • • 
Reconstruction Finance Corpora- ~tan alla des~a mdm.nba~n aro 1 I minnesdag firas här den 1 april· nagenheten att uppskJuta mycket 
tion med anhållan om det erfor- aldern 6- 16 ar och ltda 1 mer e,I- nästa L då dei även blir 81 år I till morgondagen, och så blir det 

. , . . . ler mmdre rad av lun sot. Na- ' .. . . derhga Janet. Enhgt det uppgJor- .. 
1 1 

tfS.
11 

t 
1 

g. .d sedan dess forste vite nybyggares [ rntet av. Men rru, strax efter ert 
·· · . . 1 b b va , rnmna i ga u rnrsnmgen vi . da fors1aget skal ron yggas av p Il 1 p tl d ankomst. Det var svensken Ni- 1 program i kväll vill jag låta Er 

stål med ett ·centerspan 1,200 fot uya up ~.c 1 or ~~1 avenu~s kolans Delin, som född i Sverige I · . . .. . 
. 

1
.. d 

1 196 
f t .. lä t t funno de dar gatan forvandlad till 1817 1 t'll N y 1 1818 1 veta att v1 har i grannskapet 

i ang oc 1 o · over g va - ... c • rnm ·1 ew or ' oc i I . . .. .. 
tenstånd. Ifostnaden får icke SJ~· Vattnet forsade omknn_g ma- därifrån efter sju månaders färd tre familJer - satta stort varde 
överstiga $3 000 000. Beviljas lå-1 ~km.~n, och det blev allt ?Jupare med en seo-elskuta via Kap Horn 

1
• på underhållningen som Ni bere-

, ' · b t JU lanare de kommo. I narheten . "' , . net, kommer konstrukt10nsar ete 
1 

° .t 
1 

t bl tt t" d t kom t.111 Portland 1850 och tva der oss genom rad10-programmen. 
t , b'' . .. t , av 10sp1 a e ev va ens an e: , t'll C t B at pa orJas nas a var. f.. h" t f" b'l V tt t . ar senare I ornmencemen ay När tiderna bliva "'ynnsammare .. .. .. or og or i en. a ne m- . .. t d t . ·t· t 0 

• "' ' . . "' .. . .. och upprat ·a e e ·t · pr1m1 iv sag- å t 0 d t ·· . tt ·· t 
.., Il 

11 1 
t t• f'' l'd 1.. trangde I motorn och forsatte den 1 ,. d 1 t d.. p om n go sa an ar a van a, .. a ia as rnr par 1 or I en or- . . .. . . ver r a en p a s ar numera uy- . . . , 

dags kväll var en lyckad tillställ- i ob~ul~ba.rt slnck. ?ch ~ar .su~.~o allup avenue korsar A street. De- hoppas Jag. bhv~. 1 s~and ~tt på 
ning, och såsom ett tack och er- ~e ?ada Jandk~abbor.na m1~t 1 SJOll lin var lika mycket Tacomas mera praktiskt satt giva mitt un
kännande för välgjort arbete, fick i sm automolblil.l kGoda 

1
1.'.add vorto grundläggare som Alki Point pio- derstöd. Till dess, var förvissad 

. lk 't' d G t S d Il' dyra. Till a yc a an an e e t . S ttl 1 d t .. . socm oini ·en un er xus an e s .. . . 
1 

D mererna voro ea · es, oc I e vo- om att Ert st.ra.vsamma arbete eJ 
1 d . . d d tt par unga man i en trucc e . .. ·•tt 1 k .. 1. t tt ' e mng i ons ags upp rag a . 11 .. dd .. . ,. . t" 1 • 1 re eJ mera an ra.: oc 1 s a. ig · a blir ouppskattat. 
skrida till verket med ett ännu voro ' a a 1 ti ummis ov ai . oc 1 den svenske grundläggarens minne I .. . 
större och bättre kortparti lör- ~~.n~e hel~, ~onch~lant ,,spat:r~ också årligen firades här i staden. Vanligen, . 
dagen den 26te november kl. 8 kun"' de s. epps rutna. e ·X· ·X· ·X· Mrs. M. W1deman. 

Goda priser förfrislminO'ar deras hjälp togs den "strandade" 
~· hmdans Alla välkomna "" ·I bilen i släp. och så kommo hrr 

c · ' Anderson lyckligt fram till målet, 
·:<· -::-·:+ 

Med en anslående begravnings
akt i svenska lutherska kyrkan 
vigdes stoftet av Mrs. Anna Paul
son i måndags eftermiddag till 
griftero. Den stora skaran av 
släktingar, vänner och bekanta, 
som nästan fullsatte det rymliga 
templet, åhörde med andakt en 
från hjärta till hjärta gående, 
gripande likpredikan av pastor E. 
G. Svenson och känslofullt utförd 
tonrik solosång av Miss Agnes 
Swenson. Mångtalet rika blom
stergärder vid båren och kring al
tarrunden vittnade om kärleksfull 
hågkomst av den hädangångna. 
Ute på gravplatsen å Oakwood 
Cemetery bröt solen fram ur den 
molnhölja himmelen och kastade 
vänliga avskedsstrålar över grif
ten. 

.j,'. .;.:- ·X· 

där ett högst intressant möte hölls 
bland de stackars indianbarnen. 
Sannerligen, missionärers väg är 
icke rosbeströdd! 

·X· -:~ ·r:· 

Beviljat välfäi·dslån. Ansökan 
från Pierce county om ett lån på 
$750,000 har delvis bifallits av 
Reconstruction Finance Corpora- J 

tion i det $190,'000 anslagits för 1 

ändamålet. Denna summa skall I 
användas för att bestrida nöd
hjälpskostnaden under november 
och december. Möjligen kommer 
ett nytt lån att beviljas för de 
första månaderna nästa år, så att 
countyet befrias från uttaxering 
av undcrstödsmedel. 

+:· 

För orätt fånget understöd från 
countyets nödhjälpsfond har Louis 
Dedenbach arrester:ats. Han ankla
gas för att i ett par månader har 
erhållit county hjälp genom falska 
uppgifter, i det han föregav att 
familjen befann sig i utblottade 
omständigheter, medan i verklig· 
heten hans hustru hade stadig an
ställning med $25 veckolön. Då 
detta uppdagats, blev D. arreste
rad beskyld för snatteri. Myndig
heterna hålla före att flera andra 
förseelser av samma slag komma 
att beivras. 

Kunde icke äta frukost 

Auburn, 11 nov. 

MODE:RN 

SHOtRlPAIR 

SERVICE 
With To-Day's Prices 

3 GRADE PLAN 
"There is a difference in 
MATERIALS You sellect 
vVe do the rest." 

Ladies Soles N o. 1 ..... 50c 
Ladies Soles Prirne .... 75c 
Men's Soles No. 1. ..... 50c 
Men 's Soles Prime .... $1.00 

"Min man har haft stor nytta R bb--H I 

5 

VETENSKAPLIG BRöDBA'H:NING. Bergmans Enkas bageri 
'är Sveriges enda knäckebrödsbageri, som äger ett cereallabo
ratorium. Genom detsammas försorg undersökes mjölet vid 
inköpen och blandningen, så att en JÄMN och li'ULLGOD 
kvalitet ALLTID erhålles: Vid nästa inköp glöm ej: BERG
MAN'S SWEDISH BREAD. 

Amerikas up1,täckt 
Sjömannen: - Jag har just sett 

en _apelsin oh ett bananskall flyta 
på v~ttnet! 

Columbus: - Var det icke nå
got tuggummi? 

utanför Västindien - jag hade 
hoppats att vi voro i närheten av 
Amerika. 

Sjömannen: - Nääj. 

Glöm. inte breven till dem där 
hemma. Sista fristen är den 9 
december ifall brevet skall nå 
fram till jul. Columbus: - Då äro vi ännu 
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PROGRAM 
ELMER OHRN, Soloist ELISE OHRN, Accompanist 
[ntroduction, from "Sigurd Jorsalfar" ... : ........ Edward Grieg 

Orche:::tra 

"Thord Foleson" ............................................ F. Wilh. Gomnefi 
Orchestration by Fredepick Wick 

Chorus and Orchestra with Baritone Solo 

"Lo lita" 
"Viddens 

S. SYVERTSEN, Soloist 
Buzzi-Peccia 

Sang'' .... -.. -.............................................. Gulbransen 
ELMER OHRN 

ELISE OHRN, Accompanist 

"Sångarfanan" ......... -........ _ ............................... F. A. Frieborg 
"Tra:kfuglskare'' .............................................. Rudolph Moller 
"Havet" CHORUS .................... Arne Nossum 

''Aftonstämning'' ............ , ......................................... F. Körling 
"Jomfrun under Lind" ............ _ ....................... Wilh. P. Berger 

ELMER OHRN 
ELISE OHRN, Accompanist 

"Dear Land of Home" .......................... Arr. Chas. F. Manney 
(From tone poem "Finlandia" by Jean Sibelius) 

CHORUS AND ORCHESTRA 

"Sangern1inder'' Fest-Kantate ................................ Oscar Borg 
Chorus and Orchestra with Tenor Solo 

JOHN JOHNSON, Soloist 

Orchestra furnished through the courtesy of 
Musicians' Association, Tacoma 

Admission 35c 
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Timmer transport billigare. I 
måndags tillkännagav mellanstatli
ga handelskommissionen att frakt
priset på timmer från Puget Sound 
till mellanstaterna från och med 
den 2 februari skall redueeras med 
från $1.75 till 75c per tusen fot. 
Detta är en åtgärd, som länge ef
tersträvats av sågvergsägarne i 
dessa trakter. De påstå att indu
strien hämmats och nästan lagts 
ner på grund av de låga timmer
priserna med jämförelsevis höga 
fraktkostnaderna. Med nedsätt
ning i dessa uttala de hoppet om 
en iivligare verksamhet och lju
sare framtid. 

Frälsningsarmen, 1114 So. 12th 
street. Nu på lördag kväll hål
les möte kl. 8. Nästa söndag hål
las möten i vanlig tid, nämligen 
söndagsskola kl. 10 f. m. och 
frälsningsmöte kl. 8 e. m. - Ar
betet med reparering av lokalen 
är nu i det närmaste fullbordat 
och invigningen kommer att äga 
rum lördag, söndag och måndag, 
den 26, 27 och 28 dennes. Lör
dagskvällen gives ett speciellt pro
gram v'ari såväl kårens egna som 
andra förmågor komma att delta

. ga. Förfriskningar serveras efter 
programmet. Söndag kl. 3:30 e. 
m. anordnas ett speciellt möte, då 
vänner från olika kyrkor deltaga. 
På kvällen klockan 8 hålles ett 
stort frälsningsmöte. Måndags
kvällen likaledes kl. 8 blir det of
ficersdemonstration, då många 
besökande officerare deltaga. Som 
ledare för denna högtid hoppas vi 
att få vår avhållne divisionsoffi
cer, major H. Madsen från San 
Francisco. Skulle det bli" omöjligt 
för honom att komma, så fylles 
hans plats av major Leo Prince 
från Seattle. Vi inbjuda härmed 

av Dr. Peters Kuriko," skriver fru . U er ee S 
J. Siebels i Le Mars, Iowa. "Han I~ach~,8 . · • • . : · · · • • • · • • · 25C -- WE TAKE COUNTY ORDERS 
kunde icke äta någonting om J\Ien s up fi om· · · · · · · · 25C Dry Lute Fish, 2 lb. for ..... _ .......................................................... 35c 

morgnarna och måste gå till sitt fERRA'S SHOE REPAIR Swe~sh yellow Peas, 3 lb. for ........................................................ 25c 
arbete utan frukost; nu äter han Swedish Brown Beans, 2 lb. for ............ -.... -.. -............ --·-·····-···---... 29c 

BJORKMAN & SON 
-------------'"1 ! tre stadiga mål om dagen och ~ju- lOlS So. llth at K Swedish Or~nge Rye Bread, LoaL ................................................. 15e 

ter av vartenda ett." Denna ort- Large Herrmg, 3 for _ ...................................................................... ~25c 
medicin har blivit vida känd på Barley .Flour, 4 lbs. for ........... -.. -..................................................... 25c 

"' ·:~ ·r, 11016 So. K St. B'way 2114 
Al lm ä n benådningsförldaring Hava alltid på lager ett 

tillkännager guvernör Hartley att rikt urval av inhemska och 

.

ha:u .~kall u~fä1J.a föt få.11ga1' ii1-J· l importerade delikatessvaror I 
nesparrade i stats- och county- Agenter för 
fängelser för förbrytelse mot sta- Kuriko och Ole Oid 
tens prohibitionslagar, som upp- __..., ,, 

grund av sin förträffliga inverkan White Raisons and Peel Fresh in Stock. 
på matsmältningsprocessen. Om ~~ Cocoa, 2 lb. pkg. for ................. ·-···-··---.. ···-·· ................ _ ............... 15c 
den icke kan erhållas i edert t.?.~~,!';.ro;~er "r~~m};,e1~111 ~~·~< on': ,$}~~·~<!.:,~.~??.I Spis-bmd, pkg. . ........ -.................. -...... .... •R~ 
o-rannskap så tillskriv Dr. Peter I iö".·sweä;;n -;,:-·$1s·:z5:·:-2-'A:L.·u,;:!"c.;,:;.;;;;;y. I 1· Potato Starch pkO' ········----··············-····2~:" ! 
,., ' del1vered at any pomt, above mcludes ' o· -............................. -...................................... : .... "!I 

Fahrney & Sons Co. 2501 Wash- all .charges._ Wc can forw'.'-1'.d money by Have yol' tr"ed our 19 lb C ff 
' rad10 at pnce of $1.00 addmonal. -' • C • 0 ee 
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~ . 
(Forts.) helt sakteliga på munnen; något 

Det är icke rätt handlat av som han alltid brukade göra med 
dig, kära syster, förklarade fru de yngsta flickorna inom samfun
Slinger med högtidlig röst. Tör- det. Ingen kunde således anse 
11e har ju hela tiden förklarat, att tilltaget opassande, aldraminst på 
inga tysta förbehåll få göras in- närvarande ställe, emedan man i 
om detta samfund. Allt, säger tysthet ville veta, att Törne och 
han, böra vi ha gemensamt och Clara Nässelblad snart skulle bli 
städse trösta, stärka och uppmun- ett äkta par. Om detta var hän
tra varandra i inbördes kärlek och delsen, veta vi icke, men hålla det 
förtroende. Jag säger därför än- ingalunda otroligt. Flickan rod
na en gång, att det icke är rätt m1de starkt och drog sig blygsamt 
handlat av syster Nässelblad, om tillbaka. Hon repade dock snart 
hon icke genast omtalar sin vik- mod. och serverade Törne en kopp 

iPtliM: , +&&»4:8WJh~i.~w~ 

vändelse var Törnes verk, varför 
de icke nog kunde prisa och be
römma honom. 

- Given Gudi allena äran, åter
tog Törne. Jag äi,!; blott en ringa 
tjänare i Herrans tjänst, som föga 
eller intet förmår att uträtta i' 
dessa otrons och mörkrets tider. 
Genom Guds nåd har jag likväl 
lyckats att frälsa några själar 
från den eviga fördC:melsen och 
flera hoppas jag med edert bi
stånd vinna. Jag hoppas nämli
gen, att I skolen vara mig be
hjälpliga till att finna den stora 
synderska, som fött det omtalade 
hittebarnet till världen. Hon må
ste framdragas och bestraffas, sig 
själv till skräck och andra till 
varna gel. 

- Det måste hon, suckade alla, 
med undantag av fru :Slinger, som 
högtidligen förklarade, att den 

tiga nyhet. sjudande kaffe, som han icke var b tt 1. . 1 • tt få 
.. . . . . ro s 1ga ic 'e var svar a 

Denna förnyade uppmanmg gil- sen att mtaga. Liksom· en gam- d o d d .. 1 k d k . re a pa, eme an en a s a e n-
lades av hela sällskapet. Alla rik- mal kaffesyster tycktes han med t d t f N"' !bl d . . . , . . . · · , . s en omssys ern ru asse a 
tade nyfiket sma blickar pa den pass10n nJuta av den angande h d h 1. h t f llk 1. t · · 

I a e .. em ig e en u om 1g i s1-
tilltalade, och några av de äld- drycken, vilken han förtärde i h.. d 
sta inom samfundet gåvo ljudeli- sittande ställning vid ett litet 
gen sitt bifall till fru Slingers tal. runt bord, som var ensamt du
Allt detta verkade likväl föga på kat för hans räkning. Under ti
fru Nässelblad, som ännu en gång den övertalades han flitigt av fru 
försäkrade, att hon ingenting Nässelblad, ·som bad honom vara 
kunde säga förrän Törne kom till- så innerligt snäll att hålla till 
städes. godo med de färska vetebullar, 

na an er. 

Törne kastade en utmanande 
blick på fru Nässelblad, som ge-
nast reste sig och svarade i en 
gudsnådelig ton: 

- Jag vet intet, platt intet av 
mig själv, käraste pastor. Det är 

men Gud låter' sig icke gäckas. mina ·åsikter om fröken Linderos 
Han har uppenbarat mig den stora och hennes skola, men jag får upp
hemligheten, på det sanningen riktigt bekänna, att jag icke trod
måtte komma i dagen. Ty san- de, det min profetia skulle så 
l1ing måste det vara, emedan frö- 1

1 

snart gå i fullbordan. Jag tac-

Re··· n .. • varit sjuk i över åtta dagar, I kar emellertid Gud, som låtit den
vilket ingen kan undra över un- na händelse inträffa i rättan tid, 
der sådana omständigheter. Läg- på det att många sovande synda
ga vi nu härtil. l, att klockarfol-1 re må bliva väckta till besinning~ 
ket och hon äro av gammalt in- Den kan även bliva en Guds kraft 

denna världens ondska och den 
förfinade mänsklighetens stora 
brottslighet. Han kunde tydligen 
överbevisa alla människor om frö· 
ken Linderos' gudlöshet och de 
rysliga följder, hennes skola må
ste utöva på de elever, vilka vo
ro anförtrodda åt hennes ledning. 
Han kunde med detsamma uttala 
en rättvis förkastelsedom över all 

tima vänner, varför hon kastat till varning för många av dem, bildning, som var motstridande 
syndabördan på dem, så tycker som redan äro befästade i trona, hans egna åsikter i den vägen. 
jag saken är tämligen klar. emedan de därutav tydligen kunna Det var ett tacksamt ämne att ta

Oaktat den~a högtidli~·a försäk-1· s: ~ad. den .. moderna .. bildningen la över .. och även ett tillfälle till 
ran av den alskade kristendoms- bar I sitt skote. Jag sager detta, ny utmarkelse, emedan han där
systern, skakade likväl de flesta emedan jag med smärta hört, att igenom kunde visa sin stora för
ännu tvivlande på sina huvuden. det gives några ibland eder, som måga att väcka en synderska till 
De kunde omöjligen föreställa sig, ännu äro nog världsligt sinnade ånger och bättring. 
att människan var så djup. t fallen, j' att taga skenet för verklighet. Här D 
h d b .. · d l · b 1 ·· 1. bl. 't t tt f .. et var av denna senare anled-e uru e orJa e 1ysa vissa e- 1ar nam igen 1v1 sag ·, a · -ro- . .. . 

t .. kl' h t d d 1.k .. 1 . 1 1 I· d .. o b.ld d 1 nmg, som Torne ville, att saken an 1g e er, em e i va ic rn cen ,m eros ar en sa 1 a oc 1 
1 

.. . . ... 
0 

' d 1 I .. .. t" d' k . t l .. ·1· s rnlle förtigas tills han SJalv fatt vaga e utta a. A la voro darfor ans ·an 1g vuma, a t 10n omoJ 1-
1 

• 
, . . .. ta a med fröken Linderos · ty det· 

tysta en lang stund och stirrade gen kan vara saker till namnda ' 
. . • . var hans fulla övertyO'else att hon 

pa varandra med undrande bl1c- br~tt. Ett sadant yttrande bev1- .
11 

.. . "' ' 
1 t ·11 f s1· .. l' tt d dl' .. .. tI folJc av hans straffdomar rnr, 1 s ru mger ant igen fann S@,r a e ra an 1ga ogon annu k 

1 
. . .. . 

f .. b , .. t"ll d 1 f" h' 11 I k s u le godvilhgt bekanna sitt brott or'. gott att ryta tystnaden med .
1 

aro 1 en e or a na; s ullen 
1 

. . . . • 
f ··1 · d t · t 1 f"ll tt 1 It t oc 1 detta bleve ett tydligt bevis o Jan e u ·gJu ·e se: annars a a e rn anna om- , .. . . 

; d" T 1. .. . pa hans stora förmåga som andlig .. .. ome. y, sanner !gen sager Jag 
- Du har ratt, karastc syster I d D h" t' d h talare. .. c er: e ogre s an ens oc me-

Nasselblad ! Jag ber tu. sen gån- d !kl f.. t b'ld . I denna avsikt stod han följan-
1 

e assens ormen a 1 mng, som 
ger om förlåtelse för det jag kun- ,. f" k ld' h t de dagen färdig at.t avlägga ett . . . I mangen anser or os y 1g e ·, ga- .. , .. • 
de misstro dm uppenbarelse. Jag 1 t . .. 11 k 1. h t .. besok hos .var froken, da han 

.. . an en, sa s ap 1g e o. s. v., ar .. . ... 
var alldeles forblmdad, som icke 1 

• • •• 1 k t d t ff' plotsllgt SJalv fick besök av en 
1 SJa va ver e · en as · en ra me- , 

genast kunde inse rätta samman- d t·· f' d d k S" , t herre, som steg dristeliga inom ra , or ma on s _a. a mas e 
hanget. Nu har jag, Gudi l_ ov, 1 t t t d .. ld dörren och helsade ett glatt "god-

•O .. • c e vara; y sa an, enna var ens 
Mot ett dylikt förfarande av I som Clara med egna händer bakat en ingivelse ovanifrån, så sorglig I fatt ogonen öpapa. Fröken Lin- I furst· 1 a d å t . 1 . 'tt morgon." 

. .. .e oc 1 ,, u , m s c JU 1ava s1 
den värda frun opponerade sig ett för hans skull. · Törne tackade och fasaväckande, att jag knap- deros ar den sannskyldiga, det är 1 1 . f'· t · t. .. t • . ·. 1ov oc 1 sma or rogna ·Jans e-
dussin gnällande röster på en med sitt vanliga leende och vi- past vågar uttala den. Men jag VISst som amen 1 kyrkan. Jag har m·· b" r· 1 

Törne bugade sig djupt flera 
gånger för den oväntade gästen 
och bad 11onom, under tusende ur-

.. . an, 0iom ara en · mare oc 1 me-
gång. Det blev ett riktigt "sam- sade genom sitt handlingssätt, att måste, ty anden bjuder mig att !ange haft mina misstankar i den ra 1 s d d .. 1 t h d" t'll · .. . . . . · y an c ra ' · --- oc ar 1 .. 
melsurium," som var i ett stän- han visste riktigt värdera den go- tala. Saken är nämligen den, att vagen, fast Jag mgentmg velat • . d k 1 . f. f"· sakter, vara god och sitta ned. 

. . . . .. . • .. . .. . . . • .. / egna sig essa s rym .are -ram ·or .. . . 
diet t1!1tag>ande 1 flera mmuter, Ida anrattmngen, ty han at och bast som Jag saU och funderade saga. Jag visste nog, att det an-. d • •1 d cl d 1 Denne horsammade e-enast 111vi-
.. •· . · .. . .. . , , . . . an ra, sasom pra an e me e :, . . ~ . 
anda tills en av mamsellerna Nas- drack som en hungrig vcdhug- ovcr vem den sannskyldiga mande da skulle komma fram med tiden, I d . 1 ... t t 1 t h d ten. Utan krus slog han Sig ned 

. . . ·
1 

som e i 1Jar a 1a a, oc me . 
selblad, som stod på utkik vid gare. vara, så rann plötsligt ett ljus upp och mte ville Jag vara den för- . . .. . t f" 

1 
s· i en gungstol. Det var en ung 

.. ;. . .. . . .. . .. · .. .. . . gernmgarne 1 ovng · ·orne rn. a- . . 
fonstret, uttalade de betydelseful- Nar han ant11gen slutat sm an- for mma ogon och en anglastam- sta, som belastade en fattig och dan .. . k .. f 1. D man med ett glatt och hvhgt ut-

.. .. . . . . .. , .. . . .. a manms or aro ·ar iga. e . 
la orden: "Han kommer, han genama sysselsattnmg, reste han ma viskade 1 mitt ora: "så maste bogmodig frokens rykte. Det , . 1 1 1 t'll tt d seende samt ett fr1t_·t och otvunget 

• · 
0 

•• , .. .. •• ga 1 cyr rnn oc 1 1 na · var en, 

1 

.. 
kommer!" sig langsamt upp, sammanknapp- det vara." Jag kan mahanda va- skulle endast vackt förargelse hos h.. h b 1 d t 1.. . satt att vara. Han satt helt .. ora oc ru {a or e ·, asa Sina ., 

Sorlet lade sig genast, ocl1 allt te händerna, böjde huvudet och ra bländad av skenet och jag ber varldens barn. Nu bekymrar det / b
0 
.. 11 h d . 1 t d vardslös i stolen och piskade med · . .. . er oc e som 1c ce ve a va 

blev •'lmåningom så tyst som i en g. jorde i tysthet en andäktig bön. därför om överseende ifall jag mig foga vad folk må säga, ty' tro '1 d f' 1 t .. 'd ridspöt dammet av sina stövlar, ., · .. . , · oc 1 gu s ru { an aro, anse em 
grav. Varje ansikte antog en Han kastade sedan ånyo en prö- skulle misstaga mig, men jag tror syster Nasselblad h. ar redan tagit/ ar 1 t df 1 t· · M under det han med ett skalkaktigt 

. . . . " . v a myc ce · gu ru r 1ga. en 
prägei av dysterhet, som var be-

1 

vande blick på sitt auditorium oc_ h det icke. Mina tankar är.o red- bladet fran munnen och jag vill d · .. 1 t . . f leende betraktade Törnes allvar-.. · e aro s crym are, ovisa Jung rur 
drövlig att skåda, och allas ögon yttrade med dov och klagande liga och mitt hjärta fullt av för- gora sammalunda. Veten då, kä- d 1. t k" .1 ... 1 k" samma fysionomi. 

· .. . . me o Je omma an , SJa v ara 
riktades med längtan mot dörren. i röst: s01_1lighet. Intet förtal kan utgå re vanner 1 Knsto! Jag har med d" tt d t to - Var innerligt välkommen, 

·· · 1 ·· ·· · · · · .. .. . .. .. .. arar, som mena, a · e s ·ar .. . . 
Snart hordes bekanta steg i -·.A_ lskadc vanner 1 Knsto! Jag fran mm mun. Jag ber er darfor egna ogon sett huru kar froken .. 1 t'll d d d 1 f . herr greve, sade Torne. Jag visste 

.. .. • .. , • • 0 • ., • .. • • • va i me em; e rnva ormen . 
förstugan. Den aldsta mamsell har redan vid flera foregaende till- llta pa mma ord, da Jag sager Lmderos var 1 den resande baro- d 1 t' 1 t d k ft e.i, att greven var hemma, annars 

.. • 
0 

• 1 .. • • • .. • .. av gu a { 1g 1e , men ess ra : . .. 
Nasselblad, som var en trett10ang' fallen sagt, att v1 leva 1 "ytter- och bedyrar, att den brott_ sllga ar nen och Jag vet med sakerhet, att f" k d So .. f" 1 oll d t ,_.skulle Jag icke försummat att . ' ornc a e. a ar or 1a an e , 
flicka med ett ganska gott utse- sta vredenes tid, i tiden näst före ingen annan än fröken Linderos. om icke brodern kom_mit emellan, / d f "k L. d .11 . göra min uppvaktning. 

.. .. • • .. • • .. L •• • • • • .. me · ro en in eros, vi cet v1 se 0 .. • • 

ende, oppnade ogonbllckhgen dor- v1lddJurets framtradande och den Hela forsamlmgen blev stum av så hade de nu vant ett nkbgt ak- d 1. 1 .. d 1 - Jag kom ocksa forst i gar 
. . . . . . . .. .. . , ... ' av enna rys iga 1an e se, som .. . 

ren och gJorde en dJup mgmng, anhknshska noden, under den hapnad vid denna svara anklagel- · ta par, om baronen SJalv velat. J t dl' . d d b 1 och tanker resa 1 morgon. Dess-
.. . .. . .. . . . . . .. . y igen visar va an as arn 1on .. . . · . . .. 

varefter pastor Torne mtradde. SJtmde Basunen och mot slutet se. Froken Lmderos var v1sserll- Jag har l!kval mma egna tankar .. · · t 1. .. . d I formnan ville Jag l!kval se hur 
. 

1 

. . . .. .. I ar; y, sanner igen sa ger Jag e er: • . . 
Alla res_te sig 1rnn '-'"!'..!!ego; av det TredJe_Ve." Sannmgen av. gen I deras ogon en fortappad va- om. den saken. Baronen var av 11 .. d k ld' 1 . I pastorn befmner sig. Jag hoppas, 

.. . • • .. . " " . . . . .. . . . 10n ar en s y 1ga oc 1 mgen 1 . • .. • 
men Torne fann icke for gott att detta mitt pastaende fmner .iag relse, emedan hon icke bllhorde ~e farliga karlarne, som bara v1!- annan. . att pastorn mar val, ehurll Jag 
ännu besvara helsningen. Han stod 1 dagligen bekräftat vart jag kastar de heligas samfund, men alla kän- Ja lura oss stackars fruntimmer. j tycker att pastorn ser något ble-
orörlig som en bi.ldstod och lät en mina blickar på det allmiinna le- de henne för att vara en oklan- .Jag såg det genast på hans ögon, - Så är det, försäkrade fru' kare ut än vanligt. Är icke pa
pröva11de blick långsamt överfara vcrnet, särdeles inom denna gudlö- derlig människa i allt, som rörde och va,rnade fröken många gån-1 Slinger; .men bäst torde likväl va- 1 storatet indräktigt nog? 
sällskapet. Han utbredde sedan sa församling, där jag stundeligen det yttre levernet. Många röster ger, men hon ville icke höra på I ra, att Jag genast gör en under- - Jo, gudbevars, herr greve, 
med' en stor gest sina länga armar, upptäcker nya bevis på det djupa protesterade således mot den gjor- det örat. Hon bara log och för- : sökning, för att övertyga de tviv- svarade Törne med en ny bugning. 
likasom han i ett enda famntag syndaelände, som växer och näres da anklagelsen, vilken de ansågo säkrade, att jag kunde· vara utan ' lande. . Inkomsterna äro till min fulla be
velat trycka alla de närvarande inom dess sköte. Det är icke nog,' för alldeles omöjlig, men dessa fruktan. Hon tyckte visst att det I - Det kunde visserligen vara lätenhet; jag kan 'därför, icke va
med hänryckning till sitt klappan- att man super och svärjer, spelar nedtystades snart genom följande var förmätet av en simpel barn- I rättvist, sade Törne efter långt be- ra nog tacksam mot herr greven, 
de hjärta, varunder han med sin och dansar, man bryter även mot argument av fru Nässelblad: morska, kantänka. Så är det, tänkande, att hon genast bleve som så ädelmodigt tryggat min 
ljuvaste stämma uttalade följande det sjätte budordet på ett sätt, - Jag pratar icke i vädret, mi- högmod går före fall. Herre min framdragen och bestraffad för sitt världsliga ställning. Men männi
ord, som alltid utgjorde hans hels- som är fasligt att tänka sig. Jag na älskade kristendomssystrar; Gud, vad denna världen är synd- brott, men sådant skulle måhända skan lever icke av bröd allenast. 
ningstal inom samfundet; har nyligen fått .kunskap om en jag vet vad jag säger och ber om full! Aldrig hade jag ändå trott ännu mer förhärda hennes hjärta. En själasörjare har något vikti· 

-- Varen mig trefalt helsade, I dylik händelse, som är så avsky- respekt för mina ord tills jag hin- något sådant om fröken Linderos. Bäst är därför att tiga med saken gare att tänka på, helst i dessa 
Herrans utvalde, och vare vår sto- värd till sin beskaffenhet, att jag ner förklara mig; sedan må pastor - .Jag tror det inte ännu, in- tills hon själv finner för gott att gudlösa tider, då människorna i 
re mästare, Jesu Kristi, nåd och ryser vid blotta tanken därpå. Törne döma OE!s emellan. vände en gammal prostinna. Frö- bekänna. Jag skall med det heli- allmänhet varken akta lag eller 
frid med och över eder alla! Amen. , Vårt. ldockarefolk har nämligen Det skall jag även, yttrade ken hos visserligen sina egna å- ga bibelordet söka väcka hennes religion. Sorgen över denna värl-

Efter denna fromma inledning I under nattens lopp erhållit ett l1it- denne; men tala nu i Jesu namn sikter i många stycken, men hon sovande samvete och jag vill hop- dens syndaelände vilar tungt på 
gjorde 'rörne med nedfällda ögon- tebarn. En sådan tilldragelse vi- och förtig intet. är på det hela en bildad och hjär- pas att det icke skall dröja länge mitt hjärta, och det är icke un-
lock en avmätt bugning för hela sar tydligen, att vi leva i de da- Vi veta alla, återtog fru Näs- tcvarm människa, som omöjligen 11111an hon bekänner sina synder. derligt om mina kinder bleknat. 

sällskape~, som niga~dc besvara- gar, då sat~n gå1:. omkring likt ett selbla~:· och .jag erkä.~ner 0ger~a, kan vara saker till ett så stort I/ Låtom, oss .. emellertid bedja för .~fter d~nna inle~ni~g b~rj~~e 
de den cirklade helsnmg2n, varef- rytande leJon, sokande vem han att froken Lmderos ar pa sitt brott. hennes omvandelse oeh·tacka Gud, Torne en lang besknvmng pa for
t~r de hederliga _männi~lrnrna i~ed ~-~}psluka må. Jag uppmanar där- sätt e~1 go~l och. äl~klig kvinna, .. - Så är det likafu~lt, bedyrade /som fö,rt oss från mörkret till lju- s~mlingens djupa förf~~l i andligt 
dJup tystnad ater mtogo sma for eder, I Herrans utvalde, I, som fatt bade b1ldnmg och upp- fru Shnger. Det kan mtc vara an- set, fran satans makt till Gud. hanseende. Greven avhordc honom 
platser, under det deras blickar/ som blivit delaktige av den helige lysning, men jag har ändå aldrig norlunda. I skolen veta och be- 'l'örne sammanlrnäppte sina hän- i med uppmärksamhet en lång 
med ett nästan svärmiskt uttryck andes frid och hugsvalelse, I, som kunnat gilla hennes leverne i gripa, n;iina käraste vänner, alt der och gjorde en lång bön, vars [ stund, men slutligen fann han för 
vilade på den unge prästmannen. redan ären tecknade med levande många stycken. Hon har aldrig då fröken förut någon gång bli- egentliga innehåll var en dyster gott att avbryta den jämrande 

Törnes anletsdrag voro i dag o- Guds insegel -- eder uppmanar velat lyssna till vår älskade sja- vit litet illamående, har hon: ge- målning av hela mänskligheten, klagovisan med följande: 
vanligt dystra, vilket icke ville sä- jag att bliva beständiga i trona. lasörjares varnande stämma, och nast skickat bud efter mig, som undantagandes dem, som tillhörde - Pastorn tyckes ha undergått 
ga så litet, ty det var högst säl- Kristi sanna bekännare hava i ål- därför ar hon annu bland de so- gått henne tillhanda med nodig de heligas samfund, vilka prisades en betydlig sinnesförändring se
lan som ett glädj~skimmer uppli- la tider haft stora vedermödor att vande, som vall.dra på fördömel- lä.karehjälp; men denna gången lycksaliga over all beskrivning. dan Uppsalatiden. 
vade hans allvarliga fysionomi. bekämpa, men dessa äro ett intet sens breda väg; hon har ej heller, har hon velat hjälpa sig själv, Efter boneri sjöngs en psalm ur - Så är det verkligen, herr 
Sådant inträffade likväl stundom, mot dem, som i den yttersta tiden såsom världsligt sinnad, vetat att kantänka. Hon visste nog, att gamla psalmboken, varpå man åt greve. Herran har öppnat mina 
isynnerhet inom de heligas sam- skola hemsöka oss. Varen för- uppföra sig som det ägnar och jag aldrig skulle forteg~t hennes en bastant kvallsvard, allt under ögon för ljuset och låtit mig för
fund, där man vid vissa högtidli- denskull faste i eder tro, sluten anstår ett bättre fruntimmer. Hur brottslighei. Sannillgen har lik- djupa suckar över denna världens :simma huru illa det stod till med 
ga tillfällen såg ett litet leende eder endräkteligen tillsamman i illa och obetänksamt handlade hon väl kommit i dagen, och skam i ondska: f allmanhet och fröken min syndbelastade själ. Jag har 
krusa hans tunna läppar. Det var bön och låten aldrig något orent icke sistlidne sommar, då hon lät den, som längre tvivlar. Jag är Linderos i. synnerhet. Sedan åt- kommit till ånger och bättring; 

. egentligen detta småleende i för- eller besmitteligt komma i eder den syndfulle, ben brutne baronen genast färdig att göra en liten un- skildes m·an· under omfamningar, jag bär avsky för mitt forna le
ening med den ljuft rörande tonen närvaro. Kommen alltid ihåg, att logera i sin boning under flera dersöknfog, om vår gudomlige pa-1.'.itårar och Ii:yssar . samt tusende verne och jag har fast beslutit 
i uttal,"t, då han förtroligt medde- I ären Herrens utkorade, .~1ans rät- veckor, då hon själ:' gick och stor så vill .. lrn det. ·. . . j v~.lsignelser över den gudsmannen ~tt offra. __ mina återstående dagar 
lade sig med samfundets medlem- ta egendoms folk, som aren kal- pysslade om honom ibland. Jag Pastor Torne hade hittills sut- .·Torne. at att tJana Herran Gud allena. 
mar, som gjorde honom så hänfö- lade till evig frid och lycksalig- sade henne ofta huru opassande tit en tyst åhörare, försänkt i --- ., Det är min kallelse. Guds röst 
rande och gudomlig i fruntimrens het i ljusets boningar. Vare det- ett dylikt handlingssätt var, och stilla beundrande, men plötsligt VI. har skett till mig och jag måste 
ögon. Alla hade därför sina blic- ta eder tröst, eder glädje i denna vilka rysliga földjer det i framti- vaknade han upp ur sill dvala och Med'"" ovanstående teckning av lyda hans bud. Jag är visserli-
kar stadigt fästade på mannen syndfulla och fördärvade värld. den kunde hava med sig, men hon yttrade med dov stämma: de heligas samfund vilja vi inga- gen en ringa arbetare i Herrans 
och väntade med otålighet vad Intet ont skall då kunna vedcrfa- var förstockad till sitt hjärta och -Älskade vänner i Kristo! Jag lunda säga, att dessa människor vingård, men jag har likafullt lyc• 
som komma skulle, ty aningen sa- ras eder; ty I ären döpta med aktade inte mina ord. Nu får har med uppmärksamhet följt voro charlataner och skrymtare, kats att predika uppror i många 
de dem, att oraklet hade i dag den helige ande och därigenom hon sanna m.iit tal; 1.y jag är sä- samtalets gång och noga prövat vilket vi bedja läsaren anmärka, i syndares hjärtan. Här gives mån
uågot högst viktigt att förkunna. befriade från all synd. Ja, lyck- ker på, att hon är modren till hit- de skäl, som blivi.t bragta i da- på det han icke i förtid må bilda i ga inom församlingen, som blivit 

Törne var dock ännu tyst och lige I, mine dyre älskade vänner, tebarnet. Hon var kär i· baronen gen i förevarande ämne. Härvid ett oriktigt omdöme över de I väckta genom min röst, och flera 
sluten. Med sänkt blick och hän- som i räUan iid blivii förda från och till hälften förlovad med P.en har jag kommit till den bedröv- handlande personerna. I hoppas jag med tiden vinna för 
gande huvud gick han äntligen mörkret till ljuset, från satans uslingen. De levde ganska förtro- liga slutsatsen, att fröken Linde- Vi återtaga nu berättelsens tråd I Kristi rike. 
fram till värdinnan och helsade makt till Gud. Kännen I ej alla ligt tillsamman. Jag överraskade ros säkerligen är den sannskyldi- och låta händelsernn fala för sig I --- Lycka till, herr pastor, inföll 
he:::r1.c med err kyss }1å kinden. en himmelsk frid i edra 11järtan? dem många gånger på tumanhand. ga. Denna upptäckt fyller mitt själva. greven. Religionens grundsatser· 
Sammalunda gjorde han med hen- Ett ljudeligt: ack jo!. hördes Han var en förförare och hon föll, hjärta med sorg och ängslan. Jag Med glad tillfredsställelse anlan~ och läror äro ganska helsosamma 
nes båda döttrar, men med den från hela församlingen, och flera stackars människa. Rysligt lik- har, som I alla vctcn, redan vid de pastor Törne till hemmet. Han och nyttiga fol'.' den lägre befolk-
skilnad likväl, att han kysste dem röster tillade, att hela deras om- väl, att hon vill dölja sitt· brott; flera föregående tillfällen uttalat hade nu fått ett säkert beviS- på ningen. (Forts.) 




