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SöKER VAL Till SKOL .. 
STYRELSEN 

Leonard J. Brown, 
president och manager för Taco
ma Engraving Co., är kandidat 
för medlemskap i skolstyrelsen. 
V alet hålles den 10 mars. 

Mr. Brown har i många år ta
git livligt intresse i allt vad som 
angår skolväsendet, och har gjort 
till särskilt studieämne de text-
böcker som användas. 

Mr. Brown har varit i affärs-
· verksamhet i Tacoma i 25 år. 

Han är medlem i Rotary klub
ben och direktör i Goodwill In-
dustries. 

I motsatts till de flesta kandi-
clater, har Mr. Brown uttryck
ligen förklarat att han nu före 
valet ej har några löften att giva 
i något som hälst speciellt av
seende, utan föredrager att med 
öppen blick möta varje fråga 
som i framtiden presenteras för 
skolstyrelsen. 

Han är helt fristående och ic
ke ansluten till någon grupp av 
ett eller al1l1at slag, politiskt, och 
kan därför anses som högst 
lämplig för det ämbete han ef
tersträvar, i förvissningen att 
han nar skolväsendets bästa in
tressen som drivfjäder för sin 
kandidatur. 

Skinnauktion skall hålles i 
Moskva i mars 

Ryssarnas omvårdnad om elen 
statliga utrikeshandeln har nu 
sträckt sig till skinnmarknarlen, 
vilken för första gången i år 
skall hållas på rysk mark. Det 
blir i Moskva i mars månad, 
varvid särskilda anordningar 
skola vidtagas till köparnas be
kvämlighet och affärernas trygg
het. Sammanlagt är det unge
fär l;Y.4 miljon skinn av alla slag 
som utbjudas till försäljning, 
därav största delen ekorrskinn. 
Förteckningen upptar dock över 
100,000 hillerskinn, 20,000 rävar, 
2,000 vargar, 50,000 hermelin
skinn, 50,000 murmelskinn samt 
20,000 persianvara av högsta 
kvalitet, och beträffande en del 
av de saluförda skinnen räknar 
man med at~ Moskva skall er
bjuda primären för årets skinn
handel. 

.Amerikansk seger i hockey 
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. .. . THOMPSON SEGRAR NOTABELT DöDSFALL ] AVLIDEN SANGERSKA TRAFIKFLYGNING 7 AR I 
Ac!rJlph L111den, forre pres1- I CHICAGO I 

Sound Savings banken i Seat:le, -- JamV"agsbyggaren. ~am111el H1ll Den ~ärldsberömda a~tstraliska SVERIGE UTAN OLYCKOR 

Linden håller modet uppe 

denten för den stängda Pucret . ·· . .. --- · ---

återvänder självvilligt till Seat- I den skarpa kontesten, som har avlidit sopransangerskan N ellte Melba 
tle. Arresterad i New York var föregått det republikanska pri- D . t --. - 1 avled den 23 februari i Mel-

• .. 
1 

• ~ • en m ernat10ne t ryktbare bourne 65 f I U cl 
79,000 passagerare ha flugit med 

Aerotransport; ingen skadad 
han erbjuden $15,000 borgen om marva1et 1 Chicago, och som ... .. b . ar gamma. n er , .. . prnvags yggaren Samuel Htll l:ie "k · E t bl h .. 
han ville stanna där och vägra vackt nationell uppmärksamhet 1 d d 26 · . so 

1 
gyp en ev on for --. -

att bli utlämnad till Washington avgick den gamle mästerpoliti~ av e en • . ds. t Portland, några månader sedan angripen (F1ör P. S. Posten frän S. A. N.) 
. . . Oregon, 74 ar gammal. Han var av en elaka t cl h d · kd S · I .. · · 

myndwheterna. Från vilket håll kern Mayor William Thompson . · <l . 1 h" r a u SJU om som ve nges uftfartsforbmdelser 
"' 1 m ustne t anseende en av va b tl' U d · d 

borgen erbjudits honom är okänt, med 5eger. Av 636,000 röster d .. 
1 

. r 0 0 ig. n er sma kon- me vtlandet ha utvecklats av-
, . , nor vasterns edande man och sertture · E b "l h .. d 

men det anses vara förbundet fick fhompson 296.243 och be- d . ' r 1 uropa, eso de on sevart un er de senaste åren och 
. .. et var 1synnerhet genom hans även f" å 0 d s k h 'lld · · · 

med de Seattle korporationer i segrade sm narmaste medtävlare k . . .. or n gra ar se an toc - a tI rag1t sig en smickrande 
. . . .. a tivi~et som de stora foretagen, holm o h 1 I d" f' d .. k · · 

vilka Lmden var mtresserad och I domare John Ly le med over C 1 1 
. R' . . c ) ev ar tra som uppmar sam het 1 Europa o-enom 

0 • .. • o urn )Ja iver och Pac1f1c " .. .. . , · · . · . .. . . . "' .. 
som fruktat hans aterkomst till 68,000 rostcrs pluralitet. Lyle 

1 
. Soderhavsoame,, Knstma Nils- den t1llf01hthghet och precision 

. lanc svagarna konstruerades son" I .. 
Seattle. Lmden är anklagad för var reform- eller det s. k. "good · · som zannetecknar dem. Inte nå-
att hava förskingrat $240,000 av government"-partiets kandidat, Under världskriget anlitades . .. 0 •• gonstädes i världen torde ett 
Puget Sound Savings & Loan medan Thompson företrädde de han av de allierade makterna att Stormig fard pa NordSJÖll flygbolag kunna uppvisa ett så-
Associations medel, som uppgin- andra grupperna i samhället. ordna järvägs- och fraktförhål- . . --- , dant rekord som det svenska 
go tjJJ närmare 20 millioner dol- landena i Ryssland, Belgien. och Ur ett pnvatbrev till ingeniör Aerotransport. Under sju års 
!ars. Det påstås att bank asso- En egendomlig munkorden Frankrike, och blev för dessa si- Andoll .i:nderso.~ från h.ans vän trafikflygning har icke en enda 
ciationen kunde återställas på cro- i Irland na förtjänster dekorerad med Gunnar N ordstrom, som l fjol låg av bolagets passagerare kommit 
da fötter, om depositörer och :k- ---. ordnar och hederstecken. Han flera måna~er på sjukhus i Ta-

1 

till skada, och det trots att pas-
tieägare ville avskriva 25 pro- I de irländska bergen leva i var åren 1890 och 1910 president coma och darunder blev vän med sagerarantalct uppgått till 79.000. 
cent av sina tillgodohavanden, ett kloster de tigande munkarna, för Minneapolis, St. Paul & Ma- flera .. a"! våra landsmän, medde- och det tillryggalagda kilometer
rnen detta äro de icke villiga rörande vilka en tidning lämnar nitoba järnvägen, en bransch av !as fol1ande. antalet till 2,267.000. Alla de 14 
att göra. Linden väntas till Se- en ganska intressant skildring. Great N orthern systemet. Dess- Han skriver att han i oktober miljoner brev som fraktats med· 
attle om några dagar. Sed:m hund.ratals år tillbaka utom var han intresserad och di- mönstrade på en Oskarshamns- bolagets maskiner ha även kom-

har ingen kvinna beträtt den rektör i en mängd stora företag, båt, som gick med trälast från rnit adressaterna tillhanda - för

SÄL-HJORDENS MIGRA- neutrala zon, som omger klost- bland andra Seattle Gas & Elec- Sverige till England och Frank- utsatt att adresserna varit rikti-
TION TILL ALASKA ret, och de irländska bönderna tric C0., Borne Telephone Co. i rike. ga. Flygningarna ha även skett 

varna alla kvinnliga främlingar P~rtlancl och · N orthern Steam- " . Vår sista resa har varit lika tidtabellsenligt som tågre-

Över •en million sälar på sin 
. liga pilgrimsfärd 

år- att k:)lnma klostret nära. - I sh1p Co. höcrst besvärlig I d t b" t sor. Under 1930 var sålunda re-"' . e as a 1 • 
klostret leva munkar, vilka icke I·''ll ft ·J J tänkbara väder avgingo v· fra" 11·· gu anteten på Amsterdamlinjen 

0 

• • • cit e e1 eves av sonen ames ' ' ' t ' 96 67 o • 

sett nagon kvmna sedan sm ti- h . 1 t d .1 G Shoreham i Engelska k 1 · · procent och pa Helsmg-
. . .. . . .. oc sin 1us ru, otter ti I reat ana en f . . . . . 

Det ofantlrga stimmet av pals- di gas te ungdom. Det ar endast North b dl" och :otnlände efter en resa som or slmJen 98.70 procent, och icke 
1 

.. 

11 
. .. ern anans gnm aggare • • · I d · .. 

bärande sälar som vid denna tid sa synt att manliga besokande J J H'll . . h d , too- tre o-ånger la"ngre .. b "k en enda an nmg foretogs utom · • . . . .. ames . 1 , som g1v1ts e ers- "' "' an era - ? • • 

P
å årt lämna söderns varma vat- lyckas taga sig m I klostret for t'tel "N ·d .. t b nat var till West Hartlepool pc1 de ordmane slut- och mel-

.. • • • • • • • 0 1 n 01 vas erns upp ygga- ' . - l · 
ten for att begiva sig till sma att n3uta av de stumma mva- re." som haverister. ansbt10nerna. 
arktisJrn lek- och födelseplatser narnas gästfrihet. Länge kan Efter 12 a l5 t' . I år komma de svenska flyg-

f
.. .. · · d 

1 
"Il nnmars resa 1 f" b' 

rapporteras hava varit synligt. or ovngt. 111gen van rare Ja a o ld d i • nftgorlunda hy 1• t "cl b" .· or in.delserna att ytterligare för-. I . . . .. . A er om - en re-1ativ term ' gg ig va er oqa- .. 
vid norra California kusten. Där-I ut 1 klostret, och vanligen droier · de vinden frisk . M d . battrats, meddelar Aerotransports 

1 
. 

1 
" . . --- a i. e vaqe . . 

ifrån eskorteras stimmet av U. S. c et te (e manga timmar mnan I f" 1 .. minut som gick tillto d . energiske chef, kapten Carl Flor-
. . . ... h 

1 
· orra vec rnns nummer fore- g en 1 

kustbevaknmgspatruller till lek-1 gasten ar )rutit mot en av I cl b 'k " " d styrka och de ti'll v1'tt sl . man Redan den 16 mars, eller ,, .. · l·I . '!· · 
1 

.. wm un er ru n en var en om nun pis- .. . . .. 

P
latsen "Treasure Island bela-1 ~ ostri:ts vi ,.t1gaste reg er, nam- 0 1 . ... 1 d ? • 1 • " 0 en manad tidigare an föreaåen-, . . " ale erst1gna" en behJartansvärd rn e vago1 na s ogo gang pa gang "' 

g
en i Behrings hav 300 mil från' hgen att han skall tiga. Sa snart 'k 1 .. .. .. f ·t t V'd h 1 . • de år, öppnar Aerotransport i ' I å .. art1 ·e , och amnet utgor ett over a1 yge . 1 a v tw tl- . 

Alaska kusten. Där äro sälarna .han talat m, ste ha. n I.am .. n. a klost- ... 0 .. 0 cl ~ k .. 11 . . • sa. in.trafik med det holländska . · ··· · . . · 
1
. · 

1
. -·· ·~. . ... . sporsmal for dagen sa mycket en pa va en, JUSt som Jag 

"fridlysta " och hjorden har till- 1 et. En 1gt hl for11thga uppg1f- · .. 0 0 . t · ~ . h .. . KLM-bolaget under den inte.rna-, • I , .. .. mera som forslaget om alder- .. omna 111, - Jag ade namh- . 
vuxit från 250 000 till över mil-I ter u. vaxla de fromma hro<lerna d . . .. . f · 1 t .. k . ' t10nella beteckningen Scanclina-' 

1 
· " · oms-pens10ner111g nu foreliager gen · nva < - vac tes Jag av . . 

Jionen sedan det enliO't fördra-'! rnappast t10 ord under arets . f" 1 . . "' 1. 1 1 •. 1 " d" k .. . vian Air Express trafiken från • "' 
1 

.. 111 or stats eg1slaturen Som be- arm oc 1 s ~n { pa. ac . Plots-1 .. . · 
o-et 1911 mellan U. S., England, I opp, och detta galler endast .. .. · 1. t· h" ·d k d , .. Malmo till Paris och London "' .. : . .. .· .. . . . . . kant bestammer forsla et 0111 ig 01 e s omman oropet. Gor . ' 
Japan och Ryssland blev torbiu- sarsk1lt hogtidltga anlcdnmgar, . . . g . kl 1 El och denna trafik kommer att i . · . . . I • . .. . pens10nenng med $30 i månadenj pumparna ara. d har ut- .. . 0 

• .. 

det att odisknminerat paa och i som •. ex. nar vals1gnelsen lyses .. . 1 t't . 1 I' N" host fortga en manad Iangre än "' I ·: . . .. for var1e medborgare som upp- )nt 1 1 s rnnsarna. agot oro- . . . 
döda sälar Det är numera en-I over en avliden broder eller nar • 

68 
• ' 1. t'll · . .. tidigare vant fallet. Under må-, · . . natt ar. 1g 1 smnes steg Jag upp for 

dast tillåtet att döda tre år gam-1 en novis upptagas 1 orden. De att kt:· cl " . Å . . naderna maj-augusti insättes på 
1 

. k· .. . .· f". "eld I I l' . . a a pa tmg. tengen skar ... ' la ha·
1
ar . I )!U a g01a sig msta a mec van 1ga fall och 1synnerhet tt 1 d sttac1rnn Amsterdam-Malmö en 

'' • . • 0 • e {omman orop genom luften· 
Ehuru "Treasure Island" är; varandra genom teckensprak. vad yrkeslösa eller grovarbetare 'St 1 . 1 R 1 1 . · expressmaskin som icke gör nå-

0 

0 

• • J . .. . .:. .. .; 
0 

.. oppa mas nnen. or ec nmgen J ' . . 

blott. nagra fa kvadratm1l 1 areal, On.1krmg hundra man leva 1 betrarfar, utgor 68 ars alcler gran-1 är· so"tlclei· I' SI . . 1 f"l'd .. gon mellanlandnmg 1 :Hamburg. 
• • •• 

0 

• .. • • ' • • , ag 1 s ag o J e 1111. .. . • .. 
har den e-enom salfangsten 111- i klostret och alla ha de samma sen fot hans verksamhet, <la han 'Sa" tt 1 a" 11 1 V kt Detta mo1llggor att· resande kun-.., .. . . . I , · g g pumparna. a en .. 
bragt Uncle Sam över $18,000.-1ra.tt1gheter och skylchgheter. De av arbetsgivare betraktas som [)a0 da .. ,..1_1 -Rep d 1 d . na lamna London så sent som . . . ' ~'. arera ro er e ntn-
OOO Det är en mångdubbelt stiga upp kl. 4 på morgonen se- utsliten och - oduglig. Att få getl I' N 1 1 · t d · h kl. 12,30 och Paris kl 12 och 

• • , • • · • • • • • • 
0

• • • .. • . • u ) ev Jag u purra oc . .. . · 
större summa än $7,000,000, v1H dan de sovit pa enkla harda e1~ ny JOI) vid den a1c1ern hor fick pumparna )å min lott Utan hkval vara i l\1almö samma kväll 
ket var allt Förenta Staterna be- bäddar i en stor sal som de tll)P- mmst sagt till undantagen. 11 a"go s h 1

1
t h tt. k i tid för nattåget till Stockholm . , n .. om e s c ans a · un- .. · 

tal te för hela Alaska. sök.-t när mörkret inbryter. Deras Do -k .. . o Id cl 1 t' 11a styra drevo 1• 011 k · 0 Aven på linjen Stockholm-Hel-. .. . . . • . . c ar a er om en re a iv v 1 nng pa . . . 
Omknng 2~,00? salh~nar dodas arbetsdag uppgar ti~l 16 timmar, term. Den 20-årige ynglingen den upprörda Nordsjön med hela sm~fors, som har anslutnmg till 

Jagenhe-t varJe ar, skmnen be- och under denna tid syssla de betra'·t· . ft 50 " . försl·ei)j)et 1· l)rancl E t · Pett ogracl och Reva! kommer ~ ~ .. . . .. .. , '·' dr o a -anngen son1 en ' ' . n ur i o- . . .· ~ .. ' 
redas och salps 1 varldsmarkna-

1 

med !)I. a. tradg·ards- och skogs- "win1111 al t f'l" ... t h lvcka11 var· att vi· cr1·11g 1 Il t tt af1ken att utstrackas med en 
... • • ,c • ,,,. , s o t som 1amn oc J ' ,, • o )a as a- '° 0 

• .. • 

de~1 tor .cirka $1,000,<J?O, va1:e arbete. Medan. munka.ma arbe- nätt Kan taga vård 0111 sig själv. de. Tänk 0111 vi haft en däcks- manac~. sa at; daglig .fo~b111delse 
sku

111 
betmgancle ett pns av fran ta utomhus utfo·r·a noviserna ar- 50 a0 r· 1.. t . . t last ,,. tra" 1 Na" i·a det 1 1 cl uppehalles fran 1 ma1 till 1 no-

. - · 1 · , . -, mgen c aremo anser sig JUS " . . . , 1e a or _ . 
$35 till $50. Inkomsten bhr betet momhus. Egendomligt nog 1110 0-1 d f". tt cl · f nade 1•11 ti'll si' · s 0 s ,ol · vember. 

• • 

0 

• • . '; .. .. ,, rn 01 a me s111 er aren- . · g a m, nmgom. 
större får varje ar som h3orden fnmas b:and de. 1rlancls_ka bo~- het och kraft taga del i livets Efter cirka en timmas styvt ar- De svenska flyglinjerna trafi-
tillv~x.;r oc~: ~ärme~ procenten I clerna 1~rnnga, v~l0k~ _anfo~t~o- ~01- aktiviteter. bete. ha~le vi fått ror ledningen keras med tremotoriga. F~~d{er 
av tillaten salfangst okas. na fe. m och sexangd poika1 at j)rovisonsl·t repar·eracl 0 tt · och Junkerplan - de s1stnamn-

D 0 • ·d k b c ' ' , sa a v1 
.. .. ~lostre: p~ det att. de ~är må~te . en P~1 s:n tI ry ·t are dok- blevo styrbara igen, som väl var. <la byggda i Sverige - vilka ha 

Ryssland !antas taga hamndla.gna. sig .. at ett stilla hv. Mal- toi Osler .p<1sto~s h~va sagt att Under tiden hade vi nämligen så st?r reserv av drivkraft att 
pa U. S. A. t1.~lerna .. aro mycket k.~rta, och e'.1 nun _vid 60 ars alder utle~.at drivit så långt till sjöss att vi flygmngen kan fortsättas även 

n .. ar i<vallen kommer aro mun- sm duglighet och borde - for- ])eh" j tt h tt l I d . . . ovr e e oc e rn vt ygn om en av motorerna skulle råka 
i olag. Detta torde vara en av 
förklaringarna till de svenska 
flyglinjernas utomordentliga sä
kerhet i drift. 

I r"'o-erino-skretsar i \Vashinf!- kar rich noviser så trötta att svmm.. Naturligtvis sade doktor I fo"r att ,o,te 0 d 1 t d" -,, "' · . ~ .. . . .. I . < " r na en p a s ar 
ton väntar man, att Soviet-Ry.ss- de genast up.ps~ka si.na lager. Osler .. aldng detta, utan han olyckan inträffade. Med eldsvå-
land kommer att sluta med sma Klostrets b1bl10tck ar mvcket framholl det som en av ungdom- clatl 1 t .. F" . ft . - . .. . . , , var c e varre. orst e er 
uppköp i Förenta Staterna. Det- stort, men däremot finnas inga lrgt overmod populanserad ide. tio timmars inte11sivt i·b t · · · .. T .. k cl k o o a e e var 
ta så.3om en hämnd för att f1- tidmngar, och overhuvud taget vartom an et pe as pa man- elden begränsad e d. .. . .. " . . 

70 
P • • • · , m n a voro 

nansclepartementet lade embargo ar varje unclerrattelse fran livet ga -anngar, tsynn~rh~t a ve- också pojkarnas alla tillhöricrhe-J Sk'dt'" l' . T kl d 
" .. .. t . <l t .. Id f" te11sk1pe . ch f "' I av mgarne 1 ys an 

Pa l
')'Sk tramassa och tralast - u e i en s ·ora var en or- . . ns o upp mnmgarnas ter sa 11t cl . b t .. d f Il t .. ·· ' · · .. • . , ' r eras os ·a er Tt s an-

U nder 1930 köpte Ryssland från bjuden. falt sasom ~· ex. en Eclison som digt förstörda. Efter ytterligare 
amerikanska fabriker för nästan Om en gäst anländer, motta- hava full bade arbetslust och ar- ett och ett halvt dvgns resa vo-1 ternation Il l 'dt" 1· f · · · h · betskr ft M d .. d .1 · e a s n av mgarne ort~ 
150 milJ. dollars maskmer oc ges han vid den yttersta porten _ a;· · . . en . fe aro 1111 an- ro vi i hamn, trötta och utvaka- sattes på lördagen. I backho' _ 
andra varor, under det dess ex- av en munk, som för honom tags manmskor fr,tn det stora de men glada Sådant kan livet ni 11 o- 1·0 ·d d b" pp o . . . f1 t 1 t ft l' 1° h • ' · "' . g r es agens as ta prc-
port pa U. S. A. endast utgjorde till klostrets abbot. Endast den- er a e ' som e er ivs angt art vara. Åtminstone till sjöss Och station a norsl · · R d 

l l b 
1 · ·· · och strävsamt arbete - "bli lag- . " · v {e Jun10ren .. uu 

en femtede av c etta e opp. ne ar berett1gad att taga reda det oaktat fmnes människor med ett 61-t t . l N • .. .. . .. <la å h llan" ' ne eis 1opp. orr-

Ob:orhof den 16 febr. · - In-

Stockholm den 15 febr. - Vid 
fredagens ishockeymatch å Sta
dion besegrade Boston Hockey 
Club det svenska laget med 7-2, 
vid matchen på lördagskvällen å 
Stadium segrade det amerikan

P.a g~stens _onsknmgar. Gaster P Y · som kunna sjunga 'Sjömanslivet mannen Kolterud segrade rhed 
aro icke vållkomna, heter det är så härligt ... ' etc Just nu 56 och 55 meters h I l· _ 

1 1
. d k ... 

1
. opp. ,om 

s ut 1ge.n, ty e unna 011101 igen Enligt ett telegram från Mosk- skulle jag vilja tala vid den sön- binerade tävlingen segrade norr-
. foga sig efter klostrets regler va har sovietregeringen gått in dagsseglande poet, som skrivit mannen Gröttumbraaten. 

ska laget återigen över det sven-1 Hastighetsåkning på skrid-
ska med 2-1. skor i Sverige 

Stora summor utlånas från 
Amerika 

Under 1930 utlånades från 
Förenta Staterna till utlandet en 
samlad summa av $1,085,613,000. 
Av dessa penningar gick om
kring en fjärdedel till Canada 
och återstoden väsentligst till 
Syd- och Mellan-Amerika. 

Stockholm den 16 febr. - Vid någon längre tid, ty tigandet är på, att en amerikansk delegation ovanstående sång.-Gunnar." ·I V"d .. cl . ... . · .. 
1 

.. 1· · · .. .. . i son agens tavltn o-ar seO'-
svensKa masters rnpstav mgarna i en konst, som man forst lar sig besöker de skogsrerrioner i norra · . d R d · h .. "'. "' . ok . P k 'd k . f . o ? .. • • • "' • • ta e Ull i opptavbngarne 
hasttghetsa nmg pct. s n s 01 eter manga ars ovnmg. Ryssland, fran vtlkea import av W1ll Rogers president- me l 236 .. 56 5 

f
.. · · · l" d h .. . . . c poang, , och 58 me-
or JUn10rer i or ags oc son- timmer till Amerika blivit för- ka d'd t? t · . h · T. . d • .. , . n 1 a • er, se we1zaren Kaufman blev 

dags blev Ingvar Lm berg fran Typografernas fackforenmg 1 bjudet. Delegationen skulle be-I It · 1 k · • • . • • .. • • 

0 

• --- vaa oc 1 svens ·en Sven Enck-
Eskil:stuna svensk 1u111ormasta1e B.oston har . beslutat att till ar- sta av medlemmar av Fnencls ofJ l{ti•nor·i'ste · 1· t h · t •• 

0 

.. • ~ • • '. • · . , n, 3ourna is en oc son rea. 
for aret. betslosa gifta ~:edlemmar . utbe- the ~ov1et Umon 1 New York,· filmskådespelaren Will Rogers 

.. . .. fala ett unde:stod av ~15 i vec- och det är meningen att den! har av demokraterna i Oklahoma 
D.en m.~dl~se k.~n 11~tet utratta,l ~~n san_it $8 i veckan till arbets- skulle av~egla från New York föreslagits tiH demokratisk pre-

varken for sig s)alv eller andra. !osa '.Jgtfta typografer. den 1 ma3. sideni:kandidat 1932. 

.• 

Den avundsjuke älskar och be
römmer endast de döde.-]. B. 
F. Descuret. 





SVERIGE-NYHETER 
SKARABORGS LÄN 

Två män drunknade under en 
sparkstöttin,gsfärd. En drunk
nings.::>lycka inträffade den 31 
jan. på Dalbosjön. Ett par lant
brukare i 30-årsåldern från Söne 
socken, A. Fogelkvist och Erik 
Berggren, hade med sparkstöt
ting begivit sig ut på isen, vilken 
brast. Båda kommo i vattnet. 
Hjälp hann ej fram, förrän de 
nödställda gått till botten. Fo
gelkvist efterlämnar hustru och 
sex barn. Berggren var ogift. 

* * * 
SöDERMANLANDS LÄN 
Nedbrunnet skolhus. Kyr~sko

lan i Stigtomta brann den 24 jan. 
Byggnaden, ett större två vånin
gars hus, inrymde förutom skol
lokaler bostäder för en lärare, 
två lärarinnor och vaktmästare. 
Samtliga i huset boende fingo 
sitt lösöre förstört. Huru elden, 
som l:>örjade i ett rum i lärarbo
staden, uppkommit är ännu o
känt. Den brunna byggnaden 
var försäkrad för 64,500 kr. 

* * * 
UPPSALA LÄN 

Prof. .S. Linder reser till Pa
lestina. Professor S. Linder i 
Uppsala är tjänstledig till 1 ju
ni för vetenskaplig resa till Pa
lestina. Han tänker bedriva ar
keologiska forskningar tillsam
man med professor Nerman samt 
i mån av tid även filologiska och 
etnografiska studier. 

* * * 
V .åSTMANLANDS L.ÄN 

Hemsk olyckshändelse. En 
omkring 40-årig ogift valsverks
arbetare Johan Pettersson vid 
Surahammars bruk råkade nat
ten till den 31 jan. under arbete 
falla ned i en i;ned hett vatten 
fylld behållare. Han kunde själv 
taga sig upp ur densamma och 
infördes till Västerås lasarett. 
Hans skador äro så svåra att fö
ga hopp finnas att kunna rädda 
livet. 

* * * 
VÄSTERNORRLANDS LÄN 
En difteriepidemi av rätt stor 

omfattning har de senaste da
garna grasserat på Örnskölds
viks lasarett. En provisorisk 
sjukstuga har med anledning 
härav måst inrättas i arbetsstu
gans lokaler. Inalles torde cir
ka 25 fall ha inträffat på lasa
rettet. 

Alnöeremiten har avlidit. För 
någon tid sedan omhändertogo 
myndigheterna i Alnö en 48-årig 
man, Per Valfrid Sandström. som 
trots att han var ägare till över 
20,000 kronor en längre tid le
vat eremitliv i en usel koja. 

~A'hJ!Kl/\IÄIAVt,Wt.VAW>.JIMJJ!L~ 

GöR SVERIGERESAN I AR 

RIK 
LINIEN 

DIREKT 

TILL 

GÖTEBORG 

PÅ 

8-9 DYGN 

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

Turlista frän New York 
*) Drottningholm .......... 14 Mars 

**) Kungsholm ............. 14 . Mars 
*) Gripsholm .••.•..•••.... 28 Mars 

Kungsholm .............. .4 April 
*) Drottningholm .......... 11 April 
*) Gripsholm ...............• 1 Maj 

Kungsholm ............... 9 Maj 
*t) Drottningholm .•.......•• 15 Maj 

Gripsholm ............... 29 Maj 
Kungsholm ••.•....•....•. 6 Juni 
Drottningholm .........•. 20 Juni 
Gripsholm ............... 27 Juni 
Kungsholm .........•..... 3 Juli 
Drottningholm ....•.••..• 16 Juli 
Gripsholm .•..•••.••••••• 23 Juli 

t) Till Helsingfors via G-Oteborg. 
*) Calling Halifax. 

**) West Indies Cruise 

För vidare upplysningar, beställ· 
nlngar av hyttplata. biträde vid ut· 
färdande av nödiga papper, etc., hän
vände man sig till närmaste agent 
för llnjan "ll"r tlll 

SWEDISH AMERICAN LINE 
209 Whlte Bldg., 4th &. Union, Seattle 

Hedbei·g Bros., 508% So. llth; John 
Soley, 306 Fldellty Bldg., F. C. Hew-

eon, 903 Paciflc Avenue, Tacoma., 

PUGET SOUND POSTEN 

Rotolactor W~shes, Dries and, l\1ilks 50 Cows 

Tills llotolaeto.r, composed of a revolv!ng c!rculnr tahle, (JO fret In diameter, on whlch 50 cows are wa8hed, 
drled and milketl while they make one complete revolution with the turntable, Is an lnveutlon just devcloped at the 
Wnlker-Gordon !uhorutor!es nt Plulnsboro, N • .T. 'I'hree times n duy 1.1380 cowa nre milked In tills sanltary man
ner. At the co111pletion of ench 121,f, mlnute revolution. each cow return@ ~ngulded to her p!ace In the eow barn, 
au eighth of 11 mile away. By menns of thls equlp111e11t u dC'gree of clcar.!lnese and purlty of m!lk never before 
attalned is made possible. 

. -
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Sandström, som då han upp
täcktes befann sig i ett mycket 
utarmat tillstånd har avlidit på 
fÖrsörjningshemmet. Dödsorsa
ken yar undernäring och därav 
ådragen sjukdom. 

* * * 
öREBRO LÄN 

Vid A.-B. sågbladsfabriken i 
Nora kommer arbetstiden, som 
från och med senare delen av 

Boston medgav i början av 
1700-talet, att franska hugenotter 
skulle få bosätta sig i staden, 
dock gavs detta medgivande åt
skilligt motvilligt. Trettio år se
nare hade man fnnnit, att huge
notterna uppfört sig så bra, att 
medborgarskap beviljades. Från 
dessa hugenotter har landet se
dan fått sådana män som James 
Bowdoin. Peter Faneuil, Paul 

föregående år. har varit inskränkt l Revere .. 
med .·imkring 9 timmar i veckan, I Connecticut kolonien voro 
att fri'111 oc·h med måndagen den förhållandena likartade. År 1657 
2 februari fortgå i vanlig ut- förbjöd New Haven samhället 
sträckning. Det förbättrade ar- kväkare att komma in. Rho<le 
hetsförhållanclet är beroende av Island visade sig åtskilligt me
att inkomna beställningar, bl. a. ra liberalt gentemot främlingar 
en fr:'ln Japan nu uppgå till un- och flyktingar men efter Roger 
gefär det normala antalet. Williams död började man visa 

Arbetet vid A.-B. Nya Nora- allt mindre tolerans gentemot 
gruva'1 i Pershyttan kommer folk !11ed annan tro. Kaptener 
med <inledning av stora innelig- å fartyg som medförde passage

Eureka ! Jag har upptäckt ett 

nytt Kanaan, Sverige! 

smakat knäckebröd från 

Har du 

Bergmans ENKA? 

gande malmupplag och minskade rare från andra länder än Eng-l '''''""'111111m111"''"'"''"'''•"™""""11ltlllll 
avsättningsmöjligheter att t. v. land, måste uppställa en borgen I 

3 

•• a 

0 sas om 10 gava 

till släktingar och •• vanner 

i 

e landet 

u d osten· 
H25 Tacoma Avenue 

Tacoma, Wash. 
inställas. Hur länge arbetet kan på femtio pund för att dessa ny- obligatoriska i kolonien och nå
komma att ligga nere vet man komlhgar icke skulle falla sam- gra år senare jagades en flock 
ej f. :1. men det torde bli minst hället till last. Där ha vi alltså avfällingar från provinsen. Des-'..,._ ................................. ....,.,.....,._,_ ......... ...,......,....,...., .. ....,. ........ ....,....J 
ett p"lr månader framåt. vlira dagars "public charge." sa slogo"sig ned i Maryland. Un-

* * * New York, som sedermera <ler de första femtio åren synes I 
öSTERGöTLANDS LÄN blev ett veritabelt Mecka för in- '-:,irginia-kolonien icke ha varit, Helen Rice Peferson 

Lyckade försök av svensk r.a- vandrare, fick ej många immi- sardeles angelägen att fä i~ · School of Dancing · 
dioamatör. En radioamatör, K. granter under 1600-talet. Det nytt folk, men sedermera erbjö· 
E. Lundste~lt i '! adstena·. som lär en:elle'.·tid ha funnit~ en lag dos så lockan~e f~rmån:r åt ny- I I 
sedan en langre tid expenmen- emot 3esmter och katoliker. In- byggare, att sa manga mvandra-

Roof GaNlen. Masonlc Temnle Phone Proctor 3800 

terat med televisionsmottagning, cliancr som anmälde dylika per- re kom mo från Europa och de r"' ....................................... 1111 
........... _ ........... ....,......,....,.....,....,..,....,......,._....,....,.....,.,..,. __ 

har nu nått resultat, som torde soner till New York guvernören, andra kolonierna, att kolonien år VI FoRSTA OCH TALA SVENSKA 

vara rnaståencle i Sverige. Sän- fingo sig en god belöning. Från 1790 hade den största hefolknin- liL 

<larestationerna i såväl London England komma vintern 1709- gen. 
som Berlin ge sfilunda på hans 10 över 3,000 tyskar för att slå De första nybyggarna i Caro
appar'lt fullt tydliga bilder. Man sig ned. New York myndighe- lina staterna voro immigranter 
kan få en bild av en sångerska tema togo emellertid emot ~lem från Virginia. Denna invandring 

och samtidigt '.:ör~ hennes sång så illa.' att många ~v dem fly:- forts.~:te under rätt må'.1ga år. I 
o. s. v. En brostb1ld av en man tacle till Pcnnsylvama. Detta ar Omk11ng 1669 antogos vissa be-1 
har fra1:1trätt så .klart, :tt 111an orsaken till, att så .'.11ånga tyska~ stämn:elser och lagar _med avs~kt 
kunnat iakttaga roken fran hans sedermera reste vardshus forb1' att stmmlera befolknmgens ttll-
cigarrett. då de anlände till New York växt. En dylik lag förbjöd kre-J 

från den gamla världen. ditorer att kräva nybyggare å j 

A vvogheten mot främlingiu· 
går långt tillbaka 

Pennsylvania var en riktig fri- skulder som ådragits före ankom-1 

Noggrann ögonundersölming 

KACl1LEI EJ.ROS. 
stad för förtryckta och förföljda sten 

1 

till ~oloni.~n·.. I .. mån~a .år· 1 Tacomas ledande optiker 
under kolonitiden I motsats till var irnlomen darfor kanel 1 V1r-1 906 Broadway 36 å · l k 1 . . . . , r 1 samma o a er 

Det tros rätt allmänt, att av- ,Massachusetts uppställde icke gm1a under namnet 'Rogues' I 
vogheten mot främlingar· sär- Pennsylvania några restriktioner Harbor." Till Carolina koloni
skilt då nykomna immigranter, i fråga om nyankomnas religiösa erna kommo många hugenotter, 
är en rätt ny företeelse här i .åsikter. Det enda villkoret var, som flytt till elen nya världen, 
landet. Att så icke är fallet på- att de voro kristna. Man upp- pch många framstående familjer 
pekas av immigrationsväsendet i muntrade immigration och er-1 i dessa stater nu härleda sitt ur
den senaste årsrapporten. Våra bjöd nykomna invandrare jord sprung från dessa landsflyktin
n t.1. varande imrnigr.ationslagar, sä- på goda villkor. Det var clär-1 gar. Schweizare ankom mo i sto
ges det i denna. utpekas som för ej att undra på, att Penn- ra skaror. De grundade New 
"int.·oleranta, trå~gs.~nta, sj~'.vi- sylva,1i~ hl~v en omtyckt kol~.nir· Bern, s_om uppkallats .efter hem
:;ka, 0vetenskapliga.' men iam- bland 1mm1granter och kol0111s- staden 1 Alperna.-(Fhs.) 

förela med de restriktiva bestäm- ter. Invandringen av tyskar till 
melser som tillämpades under Penn~:ylvania påstfis vara den 

Gynna våra annonsörer ! 

kolonitiden äro cle "milennial mest omfattande rnigrationsrö-1 ~·•ä•a•ii'""•'i"'""""'''lllVi'"'"'"',.l'lffilYili.VA 
grace." Man stö(ler detta på- relsen under kolonitiden. Under 
stående å följande fakta. samma period inkommo också 

Endast några i'ir efter pilgri- många irländare, och 1729 pålade 
mernas landstigning förbjöclo hå- myndigheterna en skatt på ut
de Plymouth och Masachusetts länningar och irländare. Fartyg 
Bay kolonierna innevånarna i medförande invandrare kringgin
samhällena att mottaga eller hy- go emellertid förbudet och skat
sa främlingar under mer än tre ten genom att landsätta sina 
veckor utan myndigheternas gil- passagerare i New Jersey. Snart 
lande. Guvernör vVinthrop för- fann man att det bästa var att 
svarade detta påbud med den slopa skatten och återgå till den 
förkla::ingen, att det var lagligt föregående politiken. 
att vägra att mottaga individer Virginiakolonein ställde sig, i 
vilkas "disposition suits not likhet med Massachusetts, avse
with ours." Kväkare, katoliker värt intolerant gentemot perso
och jesuiter voro icke särdeles ner med annan religiös å~kåd
popuiära. Att det inte 'Var vi- ning. Katoliker och kväkare va
dare bevänt med den kristliga ro bannlysta och sådana som ic-

heYELLOW 
PENCIJ~ 
with the 

DBAND 

kärleken visar ett påbud. att nå- ke anslöto sig till den regelrätta i, ...................... ~-~~, 
gr.a präster och jesuiter som '.kyrkan, betraktades . såsom "un.-' ~ Vi äro ber.edda att giva betjäning l 

l • I d f Id · bl " R cl " 'd' såväl dag som natt. upp rnstats pa an e ter ett es1ra es. e an sa ti 1gt som 
skepp3brott, skulle ges tillräcklig! 1631 gjordes moderkyrkans - t TUELL fUNERAL HOME 
tid att packa sig iväg från trak- "Church of England" - doktri- '2215 Slxth Ave. Main 580 

ten. · ner och andra bestämmelser till ~~ 

''Den är annorlunda" 
är vad folk säger om. 

DR.PETERS 

Den är ett örtbotemedel med erkända företräden. Den liar varit i 
ständigt bruk i mer än hundra år och har bringat hälsans solsken in i 
tusentals hem. 

FÖRSÖK DEN BLOTT EN GÅNG-när er matsmältning är dålig,
när er avföring är oregelbunden,-nilr er. sömn är oro)ig,-när 
plågor ansätta er kropp,-när ni känner er trött och utsläpad. 

Den kan ej erhållas på apoteken. Den tillhandahålles av speciella. agenter 
eller direkt från laboratoriet av 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. 
~ 2501 Washington Blvd. CHICAGO, ILL. 
~ · (Levereras tullfritt ii Kanadal .Al 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1125 Taconia Avenue 
Tacoma, Wash. 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po

sten för en tid av ett år. 
närslutes. 

Prenumerationsavgiften, $1.00 erlägges senare. 

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

Adress '""' • • ., .. "'"' "'"' •• •• • •., •"' • .,., •• .. a"' • • .. .,. .... _ .... ., .. ,. "'"'"'"'• ,..,,. - ., .,.,,.,. ...... ,..,., u''"'"" .. ., .,., .. ,.., .. _., .,.,., .. "''"" 

il 





PUGET SOUND POSTEN 

·--~--,,..,...~-~-----...,.-------, 

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

För vattenverkets· förbättring Logen Harmony av 
,0 ch .1tveckling innevarande år Scandinavian F r a-
framlade comrnissioner Ira Da- ternity of America, 
-visson planer och specifikationer hade ett mer än van-
inför counciln i tisdags. Pro- ligt trevligt möte 
,gra1nmet in11efattar ny konstruk- härom kvällen. När de vanliga IMPORTANT 
tion och ornEiggning av gamla bestvren och mötesförhancllin-. . 

0 
LE , 

• L '.. . . , .. . 

1 

MOST PE p . , r\1 
ledrnwrar allt fnr en samman- garna voro undanstokacle. bere .. d- . . . ,.1 

· "' ' 00 A ' .. • .. . feel m callmg upon a \ 
fagd kostnad av $750,0 . v des de narvarancle pa en hogst 1 ' • h ~\ 

• . . . • funeral d1rector, t at .< .d. enna summa erhallas $460,000 ovanlig och mtressant under hall- . I \. 
• .. .. · · l l' · . · . 1 they should have t 1e ,. fran forsalJnmgen av o) igatio- nlllf'. Mr. A. Fntz, en svens' . f '1, 

hålles under auspicier av W est 
Encl Improvement Club. Inträ
desavgiften blir vad envar kan 
medföra av matvaror eller bruk
liga klädespersedlar, vilket alltJ 
sedan kommer att fördelas bland/ 
behövande inom distriktet. 

* * * I 

Frälsningsarmen, 1114 So. 12th' 

· cl "' .. .. d personal attent1011 o a ~ ner, som auktoriserats av e "tusenkonstnar," upptradde me . . \' 
·· ·· ·] J) " ' 1 · l ·1 ai f .. c]' 1 b 0 d t lik t prmcipal. !)! .. •• d f :rostag.anc e. ~.en ovnga < e e1 1- ar 1g 1et .' a e som . ro. ons -

1 

. \ gen moter , nasta ons a.gs e ter-

strect, anordnar en trevlig sång

och musikafton nästa lördag! 
kväll den 28 februari kl. 8. Ef

ter programmet serveras kaffe I 
med 1.illbehör. Mirnaclens hjälp
truppsbiclrag upptages även un-

1 cler festen. Nästa söndag hålles 
söndagskosla kl. 10 f. m. och af
tonmöte kl. 8 e. m. Syförenin-

ses bliva betackt av departemen- när, komiker och musiker. Det, ,\ middag den 4 mars i lilla salen 
tets 1öpande inkomster. Större me:;t intressanta och förvånande; Therefore, it is im- l.'. till arbetsmöte. Vi hälsa alla 
delen av anslaget kommer att av hans nummer var kanske! 

1
;: portant that we do '\ skandinaver hjärtligt välkomna. 

användas på förbättring av Green hans prestation av musik på ett ·1• give our interested, .'( Den 19-22 mars få vi besök av 
River systemet samt för upprät- bord fullsatt med dricksglas av constant personal at- ·~ överste Wiberg från New York.' 
·tandet av en dubbel rörledning olika storlek, helt eller delvis :1 tention to all we serve. / * * * 
från Mc:Mill~:1 '.~ese:voaren. fyllda. med ~Jågon v~tska av tiJ!-1 . It is a rnuch appreci~- ),0 När Ni besö~er Crysta

0

l P.al~ce 
talande kulor. Mangen av de ,; ted phase of our wo1k ,, IMarket bör Ni passa pa t1llfal-

Det nya kongress~istriktet, det närvarande slickade sig om mun-1 '· , Jet att titta in hos Albin Rens-
sjätte i staten Washmgton, kom- nen i förväntan ph vad som { feldt i hans skoreparationsverk-

mer 1:.nligt leg_islaturens hes1ut komma skulle. I S):nnerhet. gäl- C.O.LYNN CO. ' stad. Medan Ni .. vilar .. några mi-
att omfatta P1erce county och ler detta elen gemytlige pres1den- J\.10RTUARY nuter i en bekvam lanstol kan 
King county med undantag av ten. Edw. Johnson, som synbar- '0istinctiveG.fi.i!1eralService Ni få skorna reparerade av först-

1 S tl T bli. htt I 11 .. t . I 1 I 'Phonc,"Nalll 7745 h cl stac en eat · e. .. acoma I - Jigen och mec a rat giorc e )e- 111 TAcoMA Ava. klassiga reparatörer oc me 
-.mdorten i distriktet och 1rnn ef~ räkning på det största glaset. bästa material. Damers halvsu-
ter lJehag utse en kongressman Men hans förhoppningsfulla leen- Jor 75c; klackar 25c. Herrars 

som tillvaratager de~s intresse.:i, de uthyttes med en grimas, när och ett par biträden arrestera- halvsulor $1; klackar 25c. (Ad.) 
vilket förut icke vant fal1et, nar Mr. Fritz helt nonchalant dop- d * * * f"" . es. 
Grays Harbor omrfidet var or- pade fingrarna i vätskan. Men * * * Doktorerna Quevli, senior och 

There's instantaction with 
a Firestone Battery when yoo 
pressdown thestarter hutten. 

Frec imtallation Free wakr 
ll'ree impection Free Tests 

at our weU-equipped station. 

·enat med Pierce cotmty. J.?et besvikelsen förändrades fä ter till En falskmyntareverkstad upp-/ junior, hava inflyttat i sina nya 

första distriktet kom1;ier att 111~ f~rtj"usning.. när .. ar~i.s~en .. p~t ~t.t täcktes härom dagen av detekti-1 kontor i The Medical 1rts Bldg., D I* T t 
nesluta Scattle och K1t:ap coun_ forvanansvart master11gt s~tt b01- ven Albert Anderson. och Char- rum 1325.-(Adv.) e In 1re 
ty. d<>t andra Snohotmsh, Ska i·a,le ·1--tJ·tera rrlasen och fran dem 1 I:> 1.1 t l · "tt * * * · 

' - , c • ' ' ' "' • es · uc 1 arres erac es I s1 ' 

s 

GRATIS: 

Wash. 

GEO. J. WEILER 
SKRÄDDARE 

rnsättning av nytt fode~ i damers 
kappor och herrars rockar 

1220 So. K St. Main 5638 

Try the 

Hillcrest Meat Market 
1214 So. K St.-Main3490 

FREE DELIVERY 

Service Always Our Motto 
git, Whatcom, San. Juan, Clalla~11 framlocka harmonisk och tjusan- apartment vid South E street, Den skandinavis.ka resturangen c 
.och Jefferson co.uties; det tr~::J_e de musik, silverklara toner sor.n där man fann alla nödiga para- i 1408 So. K street. som på gan- ompany lil I 

sydvästra Wash1 ~1g·~?n; d~t -~Ja~- forma. de sig till välkän.cla mel~di- fernalier. Puclil påstod att de ska kort tid t
0

illvunnit sig ~11- I /C Tacom~ Butterm~lk Co. 
,de oc!1 .femte .. di:tnktet .. _1 

.. osti a er. Det var en verklig mus1ka- honom ovetande insmugglats i I mänhetens bevagenhet, kan till- 5 MJÖLK och SMoR 
'Washmgton forbliver oforandr~t. lisk :ijutning_. Och den lckam-lhan· mm men ursäkten fritoo- skriva sin popularitet till det fak- No. 26th & Adams. Proc. 706 S . li t· 
I d 1 t . 1· -t ··Hen UJJpO'nr . . I 11 . " . ' "'I . b"ll" I pecia te . e t·espe <: iva r !::> 

11
' "' liga. 11JU tnmgen ute blev 1e er ic- honom icl·e fr?in arresterinrr 1 tum att maten är god och t 1g, 14th & A St.-Broadway 2007 .. ...

1
k c t Ch 

innevi'lnareantalet till mellan 250,- ke Efter programmet servera~ ' *, * * "'' samt att de två damerna, som S 58th & U . M d" 22 KarnmJo - ot age 'eese 
00( . ... .. , .. ' . o. mon- a lSOll A. E. PETERSON, Prop. 

000 o;::h 400, ). cles elen gamla kara styrketaren T"ll 10 års f;a .. ngelse dömdes bedriva affären förstå att bereda 8 SSth d G S l . * * .. I ' · · .. . o. an ts.-Madison 4150 2140 So Jefferson Main 1601 
'i' kaffe över lag. Logens moten I-I BI . 1 TI m Cro•s en hemtrevlie- atmosfar 1 loka- · . ..T . . arry air oc1 10 as ~, ~ ~-~ 

Skeppsbyggen kommer mo) 1- tilltaga allt mer och mer 1 po- t ? ?O-~ ·a S. ttl , lin rar len. Denna vecka serveras som · 
gen :itt åter bliva en av Taco- pulantet och kanske en av or- .va. ··f .. ,~n°a.tc eak led. )ngt"llg tt, sjJecialitet skandinaviska fiskrät- f- ·-- -- - - ·· ~~ 

·. . . . · .. .. som orvunni s s -y 1ga 1 a · · · . ~ 

mas ledande mdustner 1 en snar sakerna är den att det tacka ko- hava rövat $49 från pöststatio- ter, tillredda på smakligt och ap- ) AT HOUSE CLEANING TIME 
framtid förklarar Tohn S. Baker, net alltid är väl representerat. ·c1 S th lZt h p· e t.itretande sätt Om Ni ej ännu f L t U R y Old F •t 
-nreside~t för T;coma-Oriental * * * I nen VI cl 09U el oc A .. in I g)· ort ett besök där så kom en e s enew our urn1 ure 
r • street en novem )er. ven . ' . . 
:' b:lt·linien Mr Baker ater- .. . .. . h""l , ' .. " d I 1 ! If the upholstery is worn, or moth eaten, or any p10ce needs 
.mg ' ~ . · 0 • • For arbetsloshetens av Ja P. an-i beskyllas de för flera andra ro- gang enna vec rn · repair or refinishing -that is our business and we are experts 
kom nyligen fran New Yoi k, .<lje har en kampanj startats av 1 verier i Tacoma o.ch Seattle. with years of experlence. Big v~riety o.f coverings to select from . 
.d~r han trnderh~ncllat. i~:ed fram~ Tacomas Ministerial Association,/ * * . * När Ni är å K Street I Baby Bugg10s Relrned. 

staewle sl_~epps1rnntral,torer ~:. och flertalet. av .. stadens .pasto:.erl Brohygget på East 26th street· be~ök ! BER· GMAN fURNITURE & UPHOLSTERfNG CO 
coma 011ent~l Ste"amsh p. f', uppmanade i sondags sina for-: 1el!a11· East A och B street star-1 COZY CAFE ~ m 

h ·· t1 J)Ostanrrare tra i- · . In ' 
som nu ar SJ " "' . . samhngsmedlemmar att bereda t 1 . ~ 1 '."s D tl)'a bron I 1408 So. K s~: ! 2711 North Proctor Gamb1e Bldg. Proctor 313 ~ 
k J 11.111°('1·1 fr~11 P·1cific ku- · •. I a( es 1 on,,;c a,.,". en ' SVENSKA MATRATTER eran e · " ' · 11f .. 11' rr ] , .. tt " ·1 t cl e 
sten till Orienten, skall enligt ti .. a .. 1;' sys~e s~ 1

'.
111

"' ' . som konstrueras av armerad be- Rimliga priser. - -"""""'-
• 1 nodstadda. Associat10nen har satt t skall ersa"tta de11 g·amla . ..,_ t kt d U S regering )ycr- • · ong, · ·. . · ' ' '• 

Kon. ra me . . " "' som mal att anskaffa 10,000 ar- f". t • . sedan 11tdo"'111da trä- 111 .. . $3 000 000 postancra- . . 01 re ai ' 
ga. allnu en , , • • .. D"' t hetstimmar. I söndags suhskn- 1 . Trostnaden uppgår till!,. " 

· 0 ·Joppet av tva ar e • .. )I on. i\...· 

re 11.~ .. m .. . " cl . . .f ·t beracles i tre kyrkor nagot over $60 JOS Körbanan skall bliva 56 
var l a vs1kt att fa etta a1 yg 700 timmar , . - . • . 
._ rr t · T coma som Mr. Ba- ' · fot bred med trottoarer pa omse Dy,,g l .a , . * * * • 
ker företog New York resan. .. . . si clor. 

. .. Auto-doden. Ltrs S. Johnson, * * * I e M H d C Han säge1· att utsikterna aro go- " . _. . S 1 . 1 Henry ohr ar ware o. 
da och tror att p1anen otvivel- 2~ ar. vi:! I-::ake Bmi:n 1 eatt e First Lutheran Church. Sön-i-:...a 
a-Ktigt skall lyc1,as, om såsom dodad~s 1 son~.ags, cl~ han stan-I dag e. m. kl. 3 hålles gudstjänst 

Grönsaksfrö och Trädgårds
redskap 

"MOHR HAS IT" 
1141 Broadway 

LEG OF· LAMB, WITH DRESSING-50c 
Our: Dinner Tonight-and Sunday 

Fried Rabbit, Hunter style, Saturdays .......................... 50c 
Theres a good dinner here every clay-and our special T-Bone. 

Steaks with Salad, Vegetable, and French Fricd Potatoes-
any time .................................................... 65c 

Oysters and F'ish a Specialty F'riday evenings. 
Delicious Fountain Drinks served at the Fountain 

any time-or with meals. 

. f" nat p·i Jandsvacren for att byta! l'l 0 I I~-_.......... ......... ,...._..._......,...~...,-~~ föreslaget är avgiften or trans- '. . · · · "' · .. .. med prec i rnn pa svens rn. - ~ · I 
0 

• , • hjulrrngar. Han blev overkord - ·· ··. . · LIEN & SELVJG · · 
Port n:v sta1 fran atlant1ska till ' . . .. ()nsdag. kvall kl. 8 mote1 D 01 cas Il 2707 North Proctor Gamble Bmtdmg Proctor 9680 

. d av en auto som fordes av Otto .. . h M I l l J h I 

NELSON'S·FOOD SHOP 
Pacific kusten blir reducera . < ' • I forenmgen os rs. , oyc o n- PHARMACY 1 

* "· Johnson. . r:;e>O So ~~ sti·eet Dl " "I •· · k · t ·>i' .,,. son. ·'·' c • -"-" • • •• c.. :::; rnndmav1s t Apotek 
25 millioner dollars till Wash- . - Napole~.n La.:ayette, ki:~mp- ?t. programmet förekommer t'.pp- RECEPTER VÅR SPECLA.LITET l 

ingtons veteraner. Åtminstone l11:g, . blev ~ver:.;:ord och ogon- li:isandet av ett brev från Afnka- ., Agenter för i 
$10.000.000 lrnmmer att utdals bhckligen clocl a Broaclway .o~h missionären dr. E. N ord~er~. SA~~~ ~g?sr~~:T~RN· ( 
inom ll~tsta sex månader från U. 15th street av en auto som icke Mrs. Johnson kommer att brtra- MAIN 7314 l 
S. skattkammare till krigsvetera- stannl:le. .. . das i värdinneskapet av f'.öknar- 1026 Tacoma Avenue Soutb i 

e · st te11 ·\>T.1s1·1·1"11crton efter - Vid nastan samma tid rap- na Emmy Swanson och Eltzabeth , 
11 r l ._ a '"' < ,1 :::, ............ ----------........ ~---....... --'" 
det soldaternas "bonus bi11'' bli- porterades att Frank Rumming Larso~1. - Fredag kväll kl. 7 :30 
vit antagen, förklarar O. Fair- kört emot en cement signal stol- gives underhållning för barnen,---~~~ .......... 
burn, Jol~al manager för vetera- pe å Center street. där_:.id at~.ton i . intefmecliate sönda~s.~kolavdel- .. VED OCH KOL 
nernas hvri\. Skulle alla vetera- ramponerats och han sJalv doda- nmgen och deras foraldrar. -1 Basta slag.-Resonabla priser. 

nerna i ·staten draga fördel av cles. C. H. Paulson, som åkte Kvinnoföreningens olika avdel-' UAffRfSON BROS 
fagem bestämmelse om lån upp med honom, blev svårt skadad. ningar samlas till möten på föl- n . 
ti11 halva viirdet av deras certi- Polisen påstår att det var sam- jande tider och platser: Cirkel MAIN 93 : 

fi1.Gtt, komme summan att u_ppgåln.ia auto som 
0

Överkörde. Lafay- l, tisdag e. m .. kl. 2 hos' Mrs: :::::::::::::::.==:::::::., 
till $25,000,000. Dessa siffror ette, och a~t ha.de .. Rurnmmg och E;Iwa;d Young, 15 N o. E st., ~ UPLAND SLAB 
äi;o baserade på uppgiften att Paulson vid tillfallet voro be- Cll'kel 2, torsdag e m. kl. 2 .hos r and 

det fi.nnes 65,000 veteraner i sta- rusade. Mrs. J J~rdeen, 1715 So. Ams-\) FOREST WOOD 
ten 1v vltka cii'ka 50,000 hava * * * worth; Cirkel 4, torsdag e. m. I) 
ce~ifikat till ett genoms~i:ts- . Grays Harbo.: .sa~ie~. Paci- kl. 2 hos Mrs. A. .-vv:ahlsten, 1106 BERGLUND fUEL COm 
värde av $1,000 vardera. I-I1tti!1s fic Beach eldhariades 1 sondags So. 26th street. Cirkel 5, torsdag 
l1ava endast 24,000 veteraner 1å- och 12 affärshus ödelades. Alla e. m. kl. 2 hos Mrs. Olof Goren- Yard 1107 So. L St. 
nat tifL sina certifikat, men Mr. byggnaderna voro av trä, och son, 3719 So 7th street; Cirkel ~~~ 
Fairlrnrn tror att antalet skall butikerna hade inlagt betydliga 6, torsdag e. m. kl. 2 hos Mrs. '.""""'"" .... ......, .... ,....,,.,.....,._,......,._....,......,..,... .... 

ökas h. etydligt s~ sn.art den nya v. arulager i avvakt:n på den Conrad ~arlson, 806 No. Pine ! BRANDfo""ffSA""KRING ~ 
"honu-;"-lagen tratt 1 ·kraft. stundande "clam" sasongen som street; Cirkel 9, torsdag e. m. ( 

* * * tarrer sin ])Örjan den 1 mars. kl. 1, hos Mrs. G. Hogclahl, 4340 i de bästa .och pälitl_igaste bolag. 
b • • C' k ] 10 ) Ni kan alltid vara VIBB om acku· ~ 

County in .. genförsämbetet kom- H.oquiam hra.ndkåren, .. som till- South Yakim~ ~ve.; ir e ' ! ratess och. redbart bemötande av ( 
mer 1 rolig-en att indragas. En kallats, lyckades begransa elden fredag eften111dd,1g kl. 2 hos i de bolag Jag representerar. ~ 

deieg.:1t .. ion av county commis- efter ett par timmar. Förlusten Mrs. A:1gust Benson, Waller ! FRANK EKBER~ e 
sfone:s företrädd av Carl Ost- uppskattas till $175,000. Det är Road; Cirkel 7, fredag e. m. kl.; lnsurance, Notary Pubhc cl 

' • · · 'J 30 ·· M Cl J h ) 939 Commerce St. Tacoma g fond. har på yrkat detta mför le- 1 troligt att nya, hrandfna bygg- -· nos . rs. arence o nson, ---------~-~..........,.--..,_-~_-___ I 
gisiarnren, dar motion framlagts nacler komma att uppforas. j lJash Pomt. . ! ........................... ~ 
däron;. Genom fodragnjng av * * * \ * * * . MAS. J. K. GORDON 
ingeniörss.yss1.an sl.n.tlle co.mmis. - Vid en razzia i måndags i Till hjälp för behövande giver has resumed her. classes in 
• .. · · .; . · p "f" TJ 4 L B I k t t' cl f- Speech Culture and Dramatlc Art sioners ,.få storre frihet att Sjal- Ave1~ue klubben vid ac1 ic av.e.I 1e - anc ons~r 1: ag a Adults and Children 

va bestamma om oc'h handhava konfiskerades ett halft dussmi ton den 10 mars, kl 8 1 hallen 2609 No. Union Proctor 4179 
vägarbeten. spe1maskiner. Ägaren Joe Pierce 1 2609 Sixth avenue. Konserten ) • 

I 
&a@o>"fi. 
. . .. . flt wt'fi Pfll/ lfO~ 
fo decide_: .. !I will !Juy ~nlij~ 

:R:.•leadlMj mahe or ftw.! 

HRGH VALUE at LOW COSTI 

l1'be QUAUTY tlrc within 
the Reach of ALL 

V ALUliS ,.,..U.lo bo<.ouN Ooodycu 
i..s.i. MlU.IONS UORE dtto "----

29x4.40 
28x4.75 
29x5.00 
30x5.00 
29x5.25 
81x5.25 
29x5.50 
32x6.00 

........ - ..... $4.98 

. ............ $6.65 

............. $6.98 

. ............ $7.10 

............. $8.15 

............. $8.57 

............. $8.90 

............ $11.50 
Save money buylng Goodyear Tubeo 

film!.f,J['S NEW COODTI!AR'S , r Jlll, SIZES r r ALL TYl'l!S • • ALL rR!CES , • Jlf 8'ti>clJ 

J. u. JUNES SERVICE STATION 
3806 N orth 26th Street Proctor 1472 

~UAR.ANTl!l!D Tlltl! ltl!PAlRINO , .. GOOD USl!D TIRl!/11 
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,.,. gonris med några gråa, ludna stupad kamrat till det sista vilo- tå liv, som en gång så rikligt lo- omkring och antecknade i min-

j 
blåsippsknoppar instuckna- här rummet. Tarvh.·ga voro kläder.na vat ~1cnne g~1ld oc~ gröna skogar. net ru. mn:ets. uts~ende .. ~an gjor-

~VI DRIV och var. och ansiktena tärda, underligt Vid åttatiden rmgde det, och de ytterligare nagra fragor och 
~ Det var besvärligt för honom färglösa mot den klara luften. Anna kom strax därpå in med ett avlägsnade sig sedan. ! 

--·AV --

ELISABETH KUYLENSTIERNA-WENSTER l 
att hitta i de dödas stad. Han Ögonen tycktes skygga för den brev till Lycka. Hon kände igen Lycka satt länge orörlig med 
gi.ck andaktsfullt letande längs skarpa dagern, som de ej voro Folkes stil oc~ bröt hast.lgt upp ht~vudet ~uta~ i h~nd.erna och 
de nygrusade gångarna upp mot vana vid. kuvertet. Skrivelsen var helt blicken trostlost stirrande utan 

..+----------------------------- höjden med grand ungen. Där Patron Hegardt stod stilla och kort, där stod endast: mål. Så hade då fadern också 
(Forts.) fröken mist heder och lycka för prunkade ännu inga familjegra- lät tåget passera. När det var "Jag önskar tala med dig i gått bort! Hade han gjort det 

- Egentligen borde jag kan- hans skull. var med förgyllda inskriptioner nästan förbi, tog han långsamt, morgon afton på kontoret. frivilligt, därför att han icke kun-
:ske ha sökt 11err grosshandlaren Hegardt uppfattade emellertid, på glatta marmorhällar, fmmos liksom utan att själv veta det, Laga, att Hallberg går precis de annat? Det var kanske feg-
pii kontoret. men som det här sin sangviniska vana trogen, .. hans inga konstnärligt utförda gjut- av hatten och stod länge me:l klockan sju.-F. G." het, kansk~ mod, e1: sista förtvi.~-
gäller en privatsak och därtill en tystnad på ett helt annat satt. järnsstaket omkring höga kul- blottat huvud och såg efter k1- Han undertecknade aldrig an- !ad u~~)~.lrnll.ellsednft mot nod 
myckt~t de1ikat sådan, föredrog - Nå, herr grosshandlare, sade !ar; det enda, som hunnit hit, stan, där den vindlades fram nat än med sina initialer. Hon och t~.rodm1ukelse. ~C~(e skulle 
jag ett sa1'ntal i h. err grosshand- han faderligt, låt nu. ert goda av lyx på gravar, var kors, du- mellan smala gångar. Det fö-1 hade från första stunden förstått, hon cloma ~onom, sorJa hono. m 
larns hem. hjärta tala. vor och änglar eller en och an- reföll honom som om han mött att det var ett slags försiktighets- kunde hon icke. Vad det skullo 

Folke bojc1e på huvudet till - Mitt hjärta har mycket li- nan uppslagen bok. Det fanns Döden, den okände benrangels- måt, och det hade till en början känts gott! Men det fanns en~ 
tecken att han hört och förstått. tetJ med det här att göra, svara- ingen snö kvar - våren skulle mannen, vilken kommer och går gjort henne gränslöst ont. Hur dast som ett stort, tomt rum I 

_Det är för Lyckas skull jag de Folke hånfullt, men så myc- visst komma tidigt i år - luf- som en främling; han skakades kunde han tro, att hon skulle vi!- hennes huvud, och elit trängde in-
kommer. ket mera mitt förstånd, oc,]1 jag ten var nästan ljum och himlen av en frossbrytning. Döden! ja hegagna sig av hans brev, ge- gen saknad. Det var så mycket 

_Vet hon av det här besöket? beklagar, att det inte höjer rö- strålade så blå som på en hög- Aldrig hade han förr tänkt på nom 3.beropande av dem söka till- som dött inom henne på denna 
:frågade Folke häftigt. sten till er förmån. Lycka har sommardag. den gästen. tvinga sig något, som han ej fri- enda. ångestens I.~att, då det gått 

-·-Nej, jag ville inte oro det frivilligt blivit min, och - efter Från grav till grav, somliga Vad han var törstig och hung- villigt gav? Men så småningom sved3ande fros:. over .all~ hennes 
stackars barnet. Jag tänkte mig, ni tycker om att betrakta för- halvt nedsjunkna i jorden och rig sedan! Ja, klockan var nog hade hon lärt sig att även hålla t~'.:kar, och anda m 1 hennes 
att vi som tvänne gentlemän hållandet från affärssynpunkt - utan så mycket som en vissnad ganska mycket, han finge försöka av hans signatur. Den stod där h3arta. 
kunde göra upp den hår saken i hon har inte lidit nöd under den- krans på en gång, gick Julius skaffa sig något. Han styrde si- som ett slags mystiskt sigill under X. 
godo. na tid. Nu har jag inte tid att Hegardt, till dess han slutligen na steg mot Hagalund, men först de glödande kärleksorden, hade Lycka telefonerade till konto-

Folke såg ringaktande på den uppehålla mig längre med det pä en liten ohyvlad pinne läste stann:i.de han utanför och räkna- hon tyckt, och så hade hon om ret, att hon ej skulle komma förr
pussige "gentlemannen," som där här, varför jag kanske får be er det nummer han sökte. Ogräset de igenom sin kassa. Den räck- och om igen kysst de båda bok- än på eftermiddagen. Hon måste 
vräkte sig i hans läderbeklädda gå. Ett tillägg skall jag i all~ började redan saftigt spira upp te till en porter och en halva öl stäverna, vilka betecknade de ju skriva ocn underrätta systrar..; 
emma, men sade ingenting. fall göra: redan i afton skall m omkring den uppskottade, av- och dessutom en ordentlig dricks- vackraste namn hon visste. na om vad som hänt samt dess-

- Jag borde vara ond, kännh få er dotter tillbaka, ä cl I e far! långa jordhögen, det hade små slant, men då finge han sedan gå Nu stirrade hon oförstående på utom, om möjligt, försöka vila 
ursinnig vrede mot den, som rö- Patron Hegarclt reste sig mö~ sega strån, som skulle hålla att hem. Hem? - hade han egentli- dessa iskalla rader. Var det slu- litet. 
vat m1n dotters oskuld, men i dosamt upp. Han kunde icke få trampas på av många människo- ,gen tänkt att komma hem mera? tet pa hennes lycka de varslade Vid femtiden kom hon emeller~ 
prövningarnas s'kola lär man sig fram ett ljud; allt detta var så fötter. Nå, det finge bero på. Kanske 0111 ? Och hon som just i dag tid och talade genast i största 
överseende. Och jag är därför fullständigt olikt emot vad han Patron Hegardt lade sitt kors det kryade upp humöret att dric- drömt så härlig~ drömmar! korthet om det skedda för Owe 
villig att räcka er handen och hade tänkt sig situationen, att upp mot nummerpinnen, tog ka. Mätt skulle han också bli Hela natten förgick utan att Hallberg. 
säga: jag förlåter er, herr gross- han mållös och tillintetgjord lo- bort en halvvissnacl krans och av portern. Lycka fick en blund i ögonen. - Skall man kalla det en o-
handlare ! made ut ur rummet. Det hade n11gra glasskärvor, krattade litet Han beställde alltsammans på Vid daggryningen steg hon upp lyckshändelse, sade hon tungt och 

-Tackar så mycket1 infö1l varit hans sista utväg, han h:a- med fingrarna över jorden och en gång och betalade. Det roade och vandrade rastlös fram och grubblande. Visserligen hade det 
Folke ironiskt. de vänt och vridit på den nu i såg sedan på sitt verk med en honom att se flaskorna rada upp åter i:;enom de tre rummen. Hon varit bättre om pappa fått dö 

Hegarclt lät icke störa sig i sitt veckotal, innan han fått pl~nen tri~t, trött blick. Han kände sig sig på bordet. r:et såg ju
0 

t:t, hade. knappt några tankar kvar i hemma, men att han kom undan 
patos. riktigt. fint uttänkt och avslipad. så förfärligt ensam där han stod, som om han hade racl att besta sig sin värkande hjärna, men oron de alh·a sista stegen utför bran-

- Ja, jag förlåter er, men mitt På sin "klubb," där man inte och ljuden från en hacka och en del, och han skulle inte lämna spände alla hennes iierver till ten, tycker jag nästan känns 
fadershjärta 1)löder vid ~anken på. längre ville spela med ho11ot~1. spade, vilka kastade upp en ny en droppe. De~ värmde i krop- självspelande strängar, och när lugnt. till er kan jag ju tala 
vad det sedan skall bh av Lyc- och där han hade skulder till fristad i jorden, kom honom att pen, steg hett at huvudet, men Anna vid åttatiden sakta öppnade ärligt, ni försth mig, herr Hall
ka. Ty - patronens blick glim- höger och vänster, så att han gripas av en underlig bekläm- gjorde inte tankarna gladare. Han dörren, skrek hon till av förskräc- berg. 
ma(ie ti11 "i 1t1rande försåt - ni knappast tordes gå in där !äng- ning. Om den graven gräfts åt bara slöade till och skulle nog ha kelse. _Ja, fröken. Owe nickade 

ämnar vä1 inte gifta er med re. hade han de sista dagarna honom! Om han sluppe gå här somint, om inte uppasserskan _Det är en herre därute, som trohjärtat. Men nu är ni alldeles 
henne? alluderat på en "säker inkomst," tängre i denna jämmerdal, som hövligt men bestämt sagt: vill taia vid fröken. ensam då, tillade han deltagande. 

- N e}, sade Folke kallt. nu var han räddningslöst förlo- inte tycktes ha någon plats åt - Ursäkta, men nu har herrn _ Bed honom komma in. - Inte än - men kanske jag 
- Nej. Hegardt suckade. Så- rad. honom! Ja, det hade varit gott. suttit här en timme och får allt, Det var en för Lycka fullstän- blir. 

dant är livet l Men när ni Aldrig hade han känt sig så Det kunde ju hända. att det pi't vara snäll att gå. 9cet duger inte/ digt främmande person, som - Har ni tänkt er det? 
tröttn:it på henne, hur ämnar ni förödmjukad, så utstött från sam- andra sidan gränsen gavs ett att sitta och sova narinne. i strax därpå bockade sig för hen- -Ah, sådant vågar man inte 
göra? hållet, som när han nu med hm- land, där bekymmer och sorger Han reste sig yr och matt och ne och· frågade: tänka. Det, som värker sönder 

- Sluta, ljöd det cyniskt från ga steg vandrade framåt Öster- voro okända, där man fick vara tumlade ut. I dörren vände han ..,- Ursäkta, är det fröken He- allt förnuft och alla känslor inom 
Folkes 1appar. malms fashionabla gator, där in- glad, var och en på sitt vis, ba- sig om, tog ett säkert tag om po- gardt? en, kan inte kallas tankar. 

- Sluta! ·utan upprättelse? gen ens såg åt den hopsjunk_na ra m:m inte gjorde vår Herre sten och lallade fram: _Ja. - Har ni nyligen träffat gross• 
-Vad menar ni med upprät- gestalten med d~t slappa an~:k- något för när, och det sörjde -Jag är patron Hegarclt, mig _Patron Julius Hegarclts dot- handhre Gadd? 

telse? tet. Hans ben ville knappt bara Han antagligen för att man lät kör man inte ut, men jag går ter? - Ja, på en maskerad i förr-
Hegardt 1ade händerna på knä- honom. Vart skulle han taga bli, när Han en gång släppt en själv; ja, det gör jag. _Ja. går, men det var kanske inte ho-

na, skakade tragiskt på huvudet viigen? Han greps av ett sndant arm ·'syndapalt" över gränsen. Han styrde kosan inåt Haga- _Frökens far har ju inte varit nom själv jag då råkade, utan en 
och sade s1utllgen i en ton, där medlidande md sig själv, att han Han tittade frågande pit sin parken, gick på måfå med stapp- hemm::i. i natt? domino, en mask bland de an-
salvehdu11t hyckleri och list fick tårar i ögonen. Här gick hustrus grav, liksom han undrat, !ande steg och utan mål. De, -Nej! Vet ni något om ho- dra. 
blandade sig på ett underligt han ju som en fattigdomens gråa ifall Selma visste något om den som mötte honom, tittade långt nom? - Varför tror ni det? 
sätt: mullvad mitt i solljuset och hade saken, men det var endast vår- efter den raglande figuren och sa- _Ja. Men fröken måste lova - Fråga mig inte - jag tror 

-- J:1, vår värld är snöd, jag inte rättighet till en fotsbredd vinden, vilken vemodigt susade de till varandra: mig att ta det med lugn. ingenting, men jag är rädd för 
medger det; och. den enda upp- liv. Hans Selma var ändå lyck- aenom arantopparna, som gav -Där är en stackare, som inte _:_Vad är det? allt. Folke Gadd har bett att 
rättelse jag kan tänka mig, vore Jig, hon som sluppit ifrån el~n- :var på hans undran. Den tyck- har långt igen i utförsbacken. Den främmande tog fram ett få tala vid mig här i afton. Ni 
en anständig pänningsumma. Jag det! Hon sov gott och hade .'. 11

- tes susa fram ett tungsint "Till * paket, som han hållit under ar- går väl klockan sju? 
:råder er som en vän, en erfaren, ga bekymmer. Det vore kan han- tiders tider _ till tiders tider!" Lycka hade skyndat sig hem men, och vecklade upp det. - Ja, om fröken önskar det. 
äldre van, att nu genast depo1:e- cla det allra bäs:a, ?.m h~n ock- Julius Hegardt kämpade med till middagen. Hon hade köpt li- _Jag är detektiv polistjänste- Det blev tyst en stund, men 
ra ett par tusen kronor hos mig. så knndc somna 111 for alltid. En snyftningar, vilka sade "kluck- tet grönt att pryda micldagshor- man, .~ade han, och har fått i upp- ingen av de båda kontoristerna 
Ser ni, herr grosshandla:e, dels plötslig längtan efter . hustrun~ kl;ick" djupt nere i hans hals, det med och en halv butelj gott drag :ttt fråga. om fröken känner arbetade. Owe vände nervöst 
skall jag då stå på er sida .och grav drev honom att stig~ upp 1 men slutligen blev rörelsen ho- portv'm för faderns räkning. H01; igei; dessa persedlar som tillhöri- sitt tjocka korkpennskaft, det 
skydda er mot förtal och dels spårvagnen och fara ut till Nor- 110111 övermäktig och han lät tft- skulle försöka göra middagen sa; ua er far. Patrullerande polisen fick icke ens en minuts trygg
har ni det medvetandet, att vä- ra begravningsplatsen. Det var rarna strömma. Med dem kom- glad och trevlig som möjligt. Det/ ~id Haga fann dem helt nära het i sina vanliga fördjupningar 
gen är fri, ni har handlat, h:n, tur, att han ~1ade 

0 
lappen med 1110 självanldagelserna: ett vrak var ju fettisdag, och dei:. dagen stråkvägen i går afton, och när en på tummen och långfingret. Då 

om jag så må säga, hederligt gravnumret 1 planboken. Den var han, en ledlös stackare, som hade de alltid firat på Ostrabo. vtterli'"are unclersöknirnr gjordes, och då såg han hastigt upp och 
mot Lycka. låg där dels för att fylla lit~t ingenting dugde till. Han g·ick Medan hon dukade bordet, gick j1ittad;, den här hattei~" ~-ch roc- öppnade munnen som för att få 

Fo1ke si'lg på den gamle ving- och dels därför, att han allt
0
td ju bara och skräpade, tog plats. hon och erinrade sig roliga stun- ken flytande vid stranden. n[1got sagt, vilket han ej kunde 

faren, som .ogenerat sålde sin dot- tänkt sig, att han skulle få rad Han, som en gilng så stolt dun- c!er frftn barndomstiden. Hon h.a- Lycka tog emot elen bruna. tun- hålla tillbaka, men han slöt strax 
ter, och han kände den största att sätta ett· ~o:t eller en st:n clrat sitt "ur vägen!" när hans de ju alltid varit faderns favor,it, na plånboken, j vilken ett av de de energiskt formade! läpparna 
lust att 'kasta ut honom, men på graven ... Hittills hade den ic- fyrspann travade fram. Det var och hon mindes hur han brukat adresskort, som patron Hegardt igen och lät vänstra handen gång 
häjdarle sig. Han behövde inte ke :ns blivit torvlagd. visst värt för honom att hålla komma hem med en eller annan en gång .beställt sft prunkande för på gång fila det tunna nackhå
gå till ytterligheter. Han tänkte V'1d tullen steg han av och sig uppe! Han var fattigare än liten g·åva åt henne, eller hur han "att slå an på folk," identifierat ret med en förtvivlad villrådig 
efter <'n minut. I värsta fall fin- fortsatte vägen gående. Stall- en hund, ty elen kunde åtmin- tagit henne med sig på muntra den antagligen drunknade. De gest. 
ge han väl tala med sin mor om rnästaregården Hig där så locka:n- stone skaffa sig ett ben att gna- åkturer. Allt detta skulle de ta- rödaktiga slitna handskarna kän- Lycka satt lutad över en diger 
saken. Hon hade förlåtit honom de, och han hörde frestande tyd- ga på, men Julius Hegarclt fick la om under middagen. Hon ha- de hon också så väl igen - och journal; han kunde icke se me
bans extravaganser förr och skul- ligt hur kägelkloten rullade fram leva på nåder, han. Och så det, de tagit sig ledigt frftn eftermid- hatten _ och rocken, fuktiga än- ra av henne än det fint teckna-
1e troligen göra det ännu hellre pi't banan. Det var en gång ha~ att inte ha råd till en njutning, dagsarbetet för att riktigt fä kän- nu efter sedan de legat i vattnet. de huvudet med sitt mörka, osty-
nu, när han kunde tillfoga en an- också slagit "kringsk~iren kung,' inte var livet något att stå i, om na sig hemma, inte behöva _jäkta _Ja, jag känner igen alltsam- riga hår, men varje gång hans 
genäm nyhet, sin snart förestå- men nu skulle han icke kunnat man inte förmådde förgylla det till kontoret igen som vanligt. mans, sade hon tonlöst. hlick föll på de glänsande hår-
ende förlevning med en ung, rik det, hans armar darrade och han litet . . . Nej, nej, han hade tjä- Men att fadern inte kom! Hon _Det är fröken fullt säker på? slingorna, ryckte det till i hans 

engelska av ~ög börd. J?et ha- var ic_ke st:rk .. läi;gre. Å~, nej~ nat ut! Tungt och ~la1~pt, som b~rjade bli. orolig o~,~ ski~'ka~_e _Ja, alldeles. Och min fars magra, gulbleka ans~kte _och pan-
<le icke vant hans avsikt att han fick ga forb1 Stallmastare om halsens senor plotsltgt sku-!Ama ned till hans klubb for kropp har man _ hon tystnade. nans veck blevo sa d3upa, att 
bryta så snart med Lycka, men gården. "Värd hus förbi," han rits av, sjönk Julius Hegarclts I att höra, om han {lröjt sig kvar Det föreföll henne så pinsamt att de liknade valkar. Slutligen 
nan finge väl göra det nu, sedan log åt sin egen vits, "förbi de huvud ned mot bröstet och i den där. fortsätta. Hon var rädd för vad stod han icke ut längre. Han 
elen. där äcklige hycklaren blan- gyllene krogarna," det hade just ställningen vandrade han bort Nej, han hade icke varit där på hon skulle få höra. hade gått till doms med sig själv 
dat sig ] saken. Att folk skulle inte varit Julius Hegardts vana. från hustruns grav. ett par dagar, och värden hade _Nej, den har icke hittats. Li- och funnit, att det vore bättre, 
prata en hel del, förutsåg han, - Köp en krans, snälla herrn, Vid utgången från kyrkogår- sagt, att det var också kloka.st, ket fJyter nog inte upp förr~in att han, Owe Hall berg. som hon 
men cgentlige11 betydde det ej häjdacles han längre fram av en den mötte Hegardt ett liktåg. att h::i.n dröjde, till dess han fm- längre fram, sade polismannen nog icke stort frågade efter, 
stort mer för rike Gadd, än om liten nigande kransförsäljerska. Det var tydligen en s. k. fattig- ge något att betala med, ty det lugnt. Han var van vid sinnes- men som hon i alla fall litade 
han fått litet av borstat damm på - En krans! N ei ett kors då begravning, som skulle äga rum, var slut med krediten hädanefter.' rörelser och härdad mot intryck på som en redlig kamrat, sade 
rocken. Ingen enda av hans um- hellre, det passar för mig, mitt ty på den ,svartmålade, simpla Timme efter timme gick, och av dem. Efter en kort paus tilla- det, än att det skulle komma till 
gängc:wänner skulle underlåta barn. kistan lågo endast ett par kran- Lyckas ljusa stämning försvann. de ha::i: henne som ett driipslag från den 
att sånda honom artiga inbjud- Flickan såg förvånad upp i det sar aV'.. pappersblommor och blad Hon visste ej, vad hon skulle tro. - Har fröken någ-on anledning- obarmhärtiga världen. 
n1ng;i1· till sin~. fr'.'ter, d:irför 3.tt tlåådi"d.Ge ansiktet och tänkte, och processionen, om man kunde Det kunde naturligtvis hända, att tro, det er far själv förkortat sitt 
hans liv bakom kulisserna var att den där herrn bestämt var kalla de få sörjande så, hade in- fadern träffat på några goda vän- liv? 

(Fort.s) 

litet vilt, och ingen enda av sta- en sådan där, som spelade på genting imponerande. Det var ner, som bjudit honom pä middag, Lycka såg upp med stora, 
dens aktade män ')kulle taga av teatrarna, det lät alldeles så på livets Grottebarn, som för en li- men då visste hon också, i vilket skrämda ögon. 

för-I Doktorerna Quevli, senior och 
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hatten mindre hövligt, därför att hans röst. ten stund lämnat det tunga ar- tillstånd han komme hem. Hon1 -- Jag vet inte. 
.de visste, att en liten. kontors- Hegardt fick ett kors av lin- betet i kvarnen för att följa en greps av leda vid hela livet, det-' Detektiven såg sig 




