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ÖVERSIKT öVER KRIGS- KURT VON SCHLEICHER 
SKULDFRAGAN TY S K RIKSKANSLER G + r 25 ° 

1 

FöRBUDS AMENDE-ung . USt·alS . ;1ar4' MENTICKE UPPHÄVT 
ROOSEVELT BESVARAR 

EN ALLMÄN FRAGA 
Som förut omnämnt i denna 

tidning har frågan om krigsskul
derna intagit ett framstående rum 
å dagordningen sedan valet. De 
europeiska gäldenärstaterna, med 
England och Frankrike i spetsen, 
ha begärt uppskov med den betal
ningslikvid, som förfaller i medio 
av denna månad, för att revision 
av hela krigsskulden skulle kunna 
företagas. President Hoover och 
guvernör Roosevelt ha haft en 
kortare konferens i saken, huvud
sakligen för orienteringsändamål. 

En mycket maktpåliggande 
uppgift 

regenf,,jubileum 
För att upprätta en parlamen

tarisk regering och återställa den 
politiska ordningen i det parti
,söndrade Tyskland har president 

Märkesdagen högtidlighålles allmänt 
över hela Sverige 

.von Hindenburgs val av rikskans- I går den 8 september var det j hava vunnit det svenska folkets 
ler slutligen fallit på general Kurt 25 år sedan Gustaf V, som i juni i tillgivenhet både för egen del och 
von Schleicher, som i måndags nästa år, kan celebrera sin 75- • för hela det kungliga huset. 
fick i uppdrag att bilda nytt ka- års födelsedag, besteg Sveriges I 
binett. i tron. Antagande till valspråk 

1 "med folket för fosterlandet" har 
Förra veckan såg det ut som om han i full mån fullföljt andemenin

Adolf Hitler, ledaren för de ty- ' gen i denna sentens. Krigsskuldfr,ågan kommer otvi
velaktigt att bli en politisk hu
vudfråga under den kommande 
sessionen i kongressen. Spörsmå
let är föremål för otaliga diskus
sioner i pressen och från talarsto
lar landet runt, och i Europa är 
situationen endahanda. 

ska national-socialisterna skulle ' Han förklarade sin avsikt att ej , 
komma att efterträda Franz von !. låta kröna sig och inskränkte i I 
Papen. Men Hitler kunde icke 1 sammanhano- därmed den kunglio-a 
uppfylla den· av von Hindenburg i ståten vid officiella tillfällen sa;t 
beg~rda garantien att vinna an-.! föregår med exemnel av okonst.. 
slutning och erkännande av majo- lad enkelhet i det dagliga rvet " 
riteten i riksdagen. 

1 
· Som konung har l1an med liv-

Den nyutnämnde kanslern, som ligt intresse följt de utrikespoliti
tjänstgjorde som försvarsminister ska förhandlingarne, kraftigt med-

Vi skola här lämna en brett 
lagd redogörelse för krigsskulder
na och en kortfattad översikt 
över de argument som framläggas 
å ena sidan av de som agitera för 
skuldernas avskrivande och å den 
andra av avskrivningens motstån
dare. 

i von Papens kabinett, kommer att verkande till de nordiska länder
~ö:a ~tt maktpåliggande uppdrag J. nas neutralitet under världskri- . 
i forsoket att leda den söndrade get och sedermera deras fortsat- j 
1:ationen, ekonomiskt och mora- J ta integritet. 
hskt. ut.mattad genom parti stri-, Han tillträdde regeringen . kor .. t 
der, m 1 ett lugnare skede av na- efter upplösningen av Svcric-e-

Den världskatastrof som hem
sökte mänskligheten 1914-1918 
krävde mobilisering bland de al
lierade makterna ensamt av ej 
mindre än 42 millioner soldater. 
Ooerhörda resurser krävdes för 
att utrusta, uppehålla och träna 
dessa armeer under dessa långa 
och krävande år. I februari 1917 
ingick Förenta Staterna på de al
lierades sida i konflikten. Från 
den dagen tills krigets sl~t på hö
sten 1918 lånade Förenta Stater
nas- regering åt sina bundsförvan
ter i allt 7,077 millioner dollars. 

tionellt framåtskridande. I Norge unionen och lyckades n~ed 
~ . ..

1 

diplomatisk skicklighet att utjäm-
Hur mycket ha d t' _ na stridigheterna och befästa vän-nu essa na 10 .. , , 

ner verkligen inbetalt till Förenta skapsforhallandet de bada folken 

St t ? E k . emellan. a ·erna. < n grans nmg av de 
gångna årens inbetalningsposter Under kung Gustafs regering 
ger vid handen att de varit i stånd har Sverige gjort remarkabla 
till att betala ränta på skulden framsteg både industrielt och so
och icke stort mer. Allt som allt cielt och framstår i många av
ha de olika länderna betalt För- seenden som ett mönsterland 
enta Staterna 2,628 millioner dol- bland nationer. Otvivelaktigt kan 
!ars, och härav har England en- detta i viss grad tilskrivas konung 
samt bidragit med 1,912 millioner Gustafs förståndiga uppträdande. 
dollars. . Med ett ord, han kan på 25-års 

jubileumsdagen glädja sig åt att 
Då kr i g s operationen inställdes, För likvidering av dessa belopp 
stodo både segrare och besegrade ha nationerna i stort måst taga 
utblottade och utrnattade. Av 65 sin tillflykt till de skadeståndsme
millioner mobiliserade soldater i del, som de i sin tur uppburit från 
de krigförande staterna hade 8,- Tyskland. Detta gällde tills år 
538,000 dödats och 21,000,000 så- 1932 (i juni) då Lausanne-konfe
rats och lemlästats. Fredsindu- rensen nedsatte de tyska skade
strierna voro förlamade och re- ståndsbetalningarna från mer än 
konstruktionsarbetet krävde resur- 386 millioner dollars per år till in
ser som de europeiska länderna ic- gen.ting f~r de tre. f?ljande åren 

1

. 

ke voro mäktiga att uppdriva. De och omkrmg 43 n11ll10ner dollars 
allierade och sedermera även de- per år därefter. Härigenom upp-1 
ras forna motståndare vände sig gå;o gäldenärnation~:.na de skade
till Förenta Staterna med begä- standsmedel, som hJa!pt dem att 
ran om nya lån, och ytterligare 3,- betala sina egna skulder till Ame-
261 millioner dollars ställdes på rika. Under de första åren efter 
dessa sätt till deras förfoo-ande av fredsslutet betalade de allierade 

En omfattande kampanj har. i- I Från l\foskva_ meddelas .. att den 
gångsatts att få 2,000,000 arbetan- amerikanske översten Hugh L. 
de barn återsäne1a till skolorna, så Coopcr blivit dekorerad med Sovi
att arbetslösa i stort behov av för- ets största utmärkelse, Order of 
tjänst kunna intaga deras platser. the Red Star. 

I 

b . 

Förenta Staternas regering. To- ränta på amerikanska lån med 
talbeloppet av medel utlånade av pängar erhållna i form av nya 
detta land uppgår således till 10,- lån från Förenta Staterna. Detta 
338 millioner dollars. Storbritta- ledde till att den amerikanska re
nien är skyldigt Förenta Staterna geringen år 1919 förklarade ett 
ensamt 4,277 millioner, Frankrike tre års moratorium på räntcbctal-
3,405 millioner och Italien 1,647 ningar. 
millioner dollars. Deras samman- När moratorietiden utlöp, var 
lagda lån uppgå till 90 procent av .det endast England som fortsatte 
alla krigslån beviljade av Förenta betalningarne. Efter det avtal 
Staterna. Sjutton andra länder träffats med andra nationer till
lånade både· före och efter vapen- hörande gruppen av forna alliera-
stilleståndet olika belopp, sträc- de, började omsider även de att 
kande sig från 1,600,000 dollars betala. Pängarna kommo i stort 
för Ungern till 193 milioner för från tyska skadeståndsmedel, och 
Ryssland. dessa erhöllos huvudsakligen ge-

Björnstjerne Björnson 

Förslag om bier-lagstiftning I Börs-sVindlerier måste_ och 
före jul ! skola stoppas 

Den k o r t a kongress-essionen Efter valdagen frågade millio-
öppnades regelrätt i måndags, och ner: "Vad skall hända? Vad 
det första ärendet, som framdrogs ·slags president hava vi fått?" Frå
av representanthusets talman Gar- gorna framställdes av en stor del 
ner, var förslaget om det 18de förhoppningsfullt och av en del 
amendementets upphävande. Hu- tvivlande. 
vudsakligen genom motstånd av Guvernör Roosevelt, som inom 
de kongressmän, som besegrades i tre månader skall bliva landets 
november-valet', s. k. 'lame ducks,' rpesident, har utförligt besvarat 
vann förslaget icke fullt den erfor- frågan i en i Cosmopolitan Maga-

. derliga två-tredjedels majoriteten zine offentliggjord artikel under 
' och blev således nedröstat. rubriken "Det nya nationella le
i Vid omröstningen avgåvos 272 dareskapet." Däri skriver han 
'. röster för förslaget om amende- bland annat: 
; mentets upphävande och 144 mot "Först och främst är det av 
: detsamma, så att det fattades vikt att farmarne omedelbart få 
blott 6 röster för dess antagande. inkomster motsvarande deras lev-

Bland de 144 motståndarne till nadsomkostnader. Jag ämnar först 
förslaget tillhörde 82 den s. k. söka lösa problemet, vad beträffar 
"lame duck" gruppen, och bland vete och bomull, ty på skörden av 
dessa märktes de tre Washington ·dessa produkter äro två tredjede-

l kongressmännen Albert Johnson, j 1ar av vår befolkning beroende. 
j Hadley och Summers. "Utländska skulder till Förenta 
I Sannolikt kommer propositionen Staterna. måste b'.:tala~. In~emsk 

I 
icke att åter framläggas och be- s!Jekulati~n och borssvmdlen, vare 
handlas förrän vid den reguliära .sig a: privat~ personer eller k~r

' kongress-sessionen nästa år. Men P?raboner, m~ste sto~pas _och for-

1 

däremot säges Garner och de övri- hmd:,as, o~. v1 skola aterv1~na ~et 
ga demokratiska ledarne ämna att a~.lm~nna f 0~troend~, som ar z::od-

1 framläo-ga förslaget om Volstead vand1gt for mdustriell och affä,rs-
! lagens b modifiering och bier-lag- aktivitet. .. 
I stiftning före julen. Det betviv- "Ett ordnat arbetssystem for 

I 
las icke att detta med lätthet skall s~sslolös~etens avhjälpande måste 
0 ·å igenom enär det för en sådan vidtagas. 
b ' 

åtgärd blott erfordras en enkel 
majoritet, det vill säga 208 röster. 

Vid sessionens början upplästes 
även president Hoovers budskap, i 
vilket förordades införande av • • 
handelsskatt samt inskränkning i 

I regeringsexpenser. För övrigt var 
dokumentet tämligen intetsägande 
och åhördes med föga intresse. 

JAPANSKT KRIGSSKEPP 
f ö R l I ST I STORM 

YTTERUGARE SKÄRPT 
I N V A N D R I NGSLAG 

Förordas av arbetsminister 
William Doak 

I I sin härom dagen publicerade I årsrapport förordar arbetsminister 
I William Doak ytterligare restrik-

1 

tioner i invandringslagen. Han 
rekommenderar bland annat att 

1 inga andra utlänningar än sådana, 
I som verkligen behövas i spec~.film 

I 
yrken, insläppas i landet. Aven 
önskar han att färdighet i läsning 

Hundra-fem av besäUnin
gen omkomna 

Enligt meddelande från Tokio i 
tisdags kapsejsade torpedjagaren 
Sawarahi under en häftig storm 
och sjönk i djupet omkring 100 
mil nordost om Formosa. 

Av besättningen, som utgjordes 
av 120 man, blevo blott 15 rädda
de av två andra krigsskepp, som 
befunno sig i närheten. 

Det förlista fartyget var en av 
Ja par;. s förnämsta torpedbåtar. 
Den var bygd 1925 och hade 820 
tons drägtighet. 

UNDBERGH FöRESlAR 
LUFTVÄG Till EUROPA 

I av engelska språket skall uppstäl- ·- .. . .. . .. . 
; las till vilkor för erhållande av Ba1rn bo!ap~ amnar bona re-
1 db k .. -.. ~·· , . 
1 me orgars ap. F:.~:!:2-::ra :tJv:-;i wre:r inom 

I betraktande av den minimala tv~, år 
dragningskraft, som Amerika att 
döma av den slappa invandringen överste Charles A. Linclbergh 
nu utövar, kunna ytterligare re- tillsammans med styrelsen i hans 
striktioner anses alldeles öveHlö- bolag, Pan-American Airways, gav 

I diga. Unde~ fi~ka:året som ända- allmänheten förr~. veckan kä~ne
des den 30 JU111 mmskades de ut- dom om planer for flygfart over 

1

1 Jandsföddas antal i stället för att I Atlanten, vilket de hoppas komma 
ökas. Endast 35,576 immigranter att sätta dem i stånd att dominera 
inkommo, medan 32,838 deportera- lufttransportcn. Inom två år 
des och ett okänt antal, troligen hoppas de kunna börja reguliära 

·ännu större, frivilligt återvände turer med en flotta av metallplan 

I till sina respektivn. hemland. med fyra motorer. Två vägar till 
-··------------ Europa planeras, en över New 

ALMANACKA FÖR 1933 I Foundland och Irland och den an-
dra över Bermuda och Azorerna. 

År 1922 upprättade kongressen .nom ytterligare lån från Förenta . 
en krigsskuldkommission (World Staterna. Tidigt år 1931 slutade i 
War Foreign Debt · Commission), .lförenta Staterna upp med att be- .

1 vilken fick till uppgift . att under- v~.lja pri~~tlån, till Tys}dand.' detta 
söka de olika nationernas förmå- for att soka fa slut pa de mveck-1 
ga att betala sina skulder och ut- lade transaktionerna. Och !lär
arbeta överenskommelser för de- med gick hela maskienriet i 
ras betalande. Förhandlingar med kr~sc~i. Tyskland för~darade sig I Nielsen & Lu.ndbeck.s Svensk 
olika makter pågingo i flera år. sta vid branten av rum och att . Almanacka för 1933 har nu ut-
De avtal som slutligen träffades, .ytterligare betalningar icke kunde i kommit och ha vi fått mottaga , 
stipulerade att . återbetalning av ~frå~akomrna .. 1'.~n~ of En~land I j et~. exernpla:· av densamma.. I 
lånen skulle äga rum under en mstallde guldmlosmngsskyldighe-1 1 , .:iom vanligt har almanackan I 
tids.period av 62 år. Ränta sku~le ten, och detta dra_stiska steg .. följ- / fått :n ti~ltal.~nd: uts~yrsel, o.ch 
debiteras och procentsatsen vane- des av andra nat10ncr som over- l dess mnehall ar rikhaltigt och m-
rade avsevärt alltefter de olika gåvo guldmyntfoten eller införde tressant. Bland särskilt läsvärda 
staterna. Räntesatsen för England I skarpa restriktioner i liknande : artiklar äro "Sveriges diplomati-

_ till exempel var 3.3 procent, vilket .syfte. . D:n 8de dennes ~~~·ades i. Oslo I bägge rikena såsom den största! ska och konsulära representation 
·innebar att England efter de 63 Detta sammanfall ledde till pre- 100-arsdagen av B J o r n s t Jerne I stötestenen för ett verkligt sam- i Amerika," "JVIedborgarskap i 

åren skulle komma att betala För- sidetn Hoovers moratorium å ut- Björnsons födelsedag. Till festlig-, arbete och gott samförstånd. Ef- Förenta Staterna," "Om svenskt 
enta Staterna i allt (kapital och ländska skulder, vilket gällde för heterna hade inbjudits represen- ter unionsupplösningen visade han medborgarskap," "Paragrafer ur 
ränta) 11,105,000,000 dollars för ett år. Denna moratoriefrist hål- tanter för nästan alla Europas vid flera tillfällen att han omfat- Förenta Staternas konstitution," 
de 4,600,000,000 dollars som lan- ler nu på att utlöpa. Detta gör nationer. Sverige representerades tade svenskarne med en verklig "Om testamenten och huru de 
det var skyldigt (kapital och 1~än- frågan om k~igsskuldernas beta- ~v unde;::vis~ingsmi ... nist.~r ~n.gb~~g. brödrakärlek, vilken besvarades av 1 upprättas," "Sveriges största ide
ta) vid tid. p. u .. nkten för skuldens. 

1 

lande aktuell igen. Som kommer Aven har 1 landec hogt1dhgholls ·så gott som hela den svenska na-1 ella organisation," "Hur man åt 
fondering. För Frankrike var rän- att påvisas i en kommande arti- dagen allmänt bland härvarande tionen. Han mottogs vid åter- och drack förr i världen," "Något 
tesatsen 1.6 procent och för Ita-1 kel ha starka argument framlagts norrmän.. ·.upprepade besök i Sverige med om sol- och månförmörkelser," 
lien endast 0.4 procent'.. Allt som för krigsskuldernas totala avskri- Björnson var före unionsupplös- den varmaste och uppriktigaste "Världens folkmängd," "Olympi- Annå-Lisa Ericsson, 
allt gingo de olika gäldenärnatio-

1 

vande, och dessa argument ha ningen kanske mera missförstådd hyllning. I besittning av en stark ·Ska spelen 1932," "Amerikagården som intager Annas roll i "Värm
nerna med på att återbatala i ka- också mött bittert motstånd från och som följd därav mera hatad och ädel karaktär var han i stånd i Sverige" m. m. länningarna." Filmen, som var
pital och ränta .22,188,000,000 dol- många som hålla före att. de eu-1 av de norsk-fientliga svensk.arne i att. kämpa för vad han ansåg räLL I Ahiiitliii. L:kitii tillsh..-iL:kas gratis en 'i h1i1:::t den hittill::; vi:::::::t::; i A:mc:::'ik::::: 
lars, eller generellt sett två dol- ropeiska nationerna mycket väl I hemlandet än någon annan av utan att låta kampens hetta in- var som insänder namn och adress rönt stor popularitet, kommer 
lar för varje dollar mottagen som kunna betala sin gäld .om de blott hans landsmän. Han ansåg den verka på sinnet och hjärtelaget I till Nielsen & Lundbeck, 24 State troligen i den närmaste framtiden 
lån. vilja. ·' ~ 1 onaturliga förbindelsen mellan de gent emot en ärlig motståndare. Street, New York. 

1 
att visas i Tacoma. 





Fredagen den 9 december, 1932 

SVERIGE -NYHETER 
% t:· * I 

stulit en charkuteriar.betare 
500 kronor. 

IWPPARBERGS LÄN I SKARABORGS LÄN 
För bedräge1i och konkursför- En våldsam eldsvåda har nat-

brytelse häktades den 9. nov. i 1· ten till den 16 nov. härjat Hag
Ludvika biografägaren Gustaf lund & Söners fabriker i Falkö
Giialin. Denne, som i januari för- 1 ping. Elden, som utbröt vid 12-
sattes i konkurs, har sedan många 

1

1 tiden på natten j en. trevånings 
år tillbaka bedrivit biografrörelse betongbyggnad inom fabrikskom
på många platser i m. ellersfa Sve-1 plexe.t, fick omedelbart god näring I 
rige. ·. i ett lager av färdigsvarvade rull-

En ny industri håller på att gardinskäppar. En kort stund ef- 1 

växa upp i Älvdalen. Den är väl ter brandkårens ankomst var he- J 

inte av så allomfattande betydelse la byggnaden övertänd. . Värdet J 

för bygden, men den har särdrag, av det }?runna anslås till minst 
som gör den intressant. Där uppe 200,000 kronor. Den brunna fa
håller just nu Sveriges och Skan- briken sysselsatte för närvarande 
dinaviens första dragspelsfabrik 110 arbetare och kommer snarast 
att komma i gång. En ung man, möjligt att återupptagas. 
Albin Hagström, började blygsamt .,. * * 
för ett tiotal år sedan handla med 
dragspel, när han som alla andra 
mötte ungdomens svårigheter att 
bryta sig en bana i livet. Affä
rerna gingo bra, ty nöjesindt1strien 
blomstrade, och av en ringa bör
jan blev den nu åttaåriga firman 
A.-B. Albin Hagströms musikaffär 
i Älvdalen. Så tog den driftige 
ledaren nästa steg, . och i somras 
började fabriksbygget i Älvdalens 
kyrkby. Där står nu ett trevå
rlings fabrikshus uppfört, och de 
första handgreppen i dragspelsfa
brikationen ha kommit i gång. 

.;.'° .:.;.. ·X· 

KRISTIANSTADS LÄN 
Kristianstadr.bo sitter hemma 

och ser London pr radio. Ingeniör 
Sture Nyman i Kristianstad, som 
tidigare gjort lyckade försök med 
sin televisionsapparat uppfånga 
filmbilder, som utsänts från tyska 
radiostationer, har nu även lyc
kats få in de fjärrbiidsutsändnin
gar av levande personer, som un
der de senaste nätterna gjorts 
från London. Han har sålunda 
genom sin apparat kunnat se de 
personer, som uppträtt i Londons 
studio, och samtidigt hört deras 
tal och sång. Bilderna av de upp
trädande voro mycket tydliga. Det 
är första gången i Sverige man 
på trådlös väg kunnat se, vad som 
:försiggick på 'över 1,000 kilome
ters avstånd. 

STOCKHOLMS LÄN 
Roslagens äldsta invånare änke

fru Maria Kristina Olsson, född 
Matsdotter, i Väddö socken fyllde 
den 1(J nov. 102 år. Sedan 37 år 
tillbaka är hon änka och vårdas 
nu av sin sonhustru. Den gamla 
är nu, ständigt sängliggande, men 
känner dock igen vänner och 
grannar, som besöka henne. Än
da till sin 100-årsdag kunde hon 
deltaga i · husligt arbete såsom 
vävning och dylikt. 

·X- ·lf ·lf 

UPPSALA LÄN 
Stor arbetslöshet i länet. En

ligt oktoberrapporten från arbets
förmedlingen i Uppsala län visar 
tillgången på arbetskraft högre 
siffror än någon gång förut under 
samma månad. Icke ens åren 1921 
-1922 visade så höga arbetslös
.hetssiffror. Vid jämförelse med 
sistlidne september är ökningen 
över 700 man. Bortåt ett 100-tal 
gifta stattjänare och över 200 o
gifta drängar saknade platser än·· 
nu vid nya tjänsteårets början den 
1 nov. Ledig arbetskraft är i 
övrigt anmäld från så gott som 
alla yrken, mest dock från gruv-, 
malmförädlings-, husbyggnads- o. 
grovarbetargrupperna. Ungdomar 
under 18 år ha anmält sig till ett 
antal av 229 ynglingar och 114 
flickor. 

·:+ ·:+ .;:. 

VARMLANDS LÄN 
Lodjmet lever kvar i Värmland. 

l:'UGET SOUND !'OSTEN 

sökningarna vara förenlig med 
god hushålllling. 

..;.;. -;+ ·:t 

VÄSTERNORRLANDS LÄN 
Vacker gåva tm örnsliöldsvik. 

Till . Örnsköldsviks stadsfulmäkti-

.SANITJU~ FöRP ACKNING. .......,. 

Brödet · kontrollväges, innan det 

genom paketeringsmaskiner för
packas i sanitära kartonger. Ett 

inre omslag av vaxpapper skyddar 

brödet emot fuktighet. Begär all
tid: Bergman's Swedish Breacl. 

Därnäst förkastar han folket. 
"Ty jag säger eder: Härefter 
skalen I icke se mig, förrän I 
skolen säga : Välsignad vare han, 
som kommer i Herrens namn!>; 
(Matt. 23: 29.) Månne vår text 

ge har överlämnats· en gåva på J är beskrivningen, eller en be-
10,000 kronor av grosshandlare 

1 

skrivm.·ng på den stora dag som 
Johan Jonsson och hans hustru, här profetiskt omtalas? 
vilket belopp skall användas till Då Jesus hade så summariskt 
nödvändiga .och krävande ända- lämnat sitt eget folk åt det öde I 
mål, som kunna vara till nytta de själva hade valt, höll han ett 
för hela Örnsköldsviks stad. långt tal, och sedan lämnade han 

.,. -:<- ·» templet. Jesus och lärjungarne ha- I 
öREBRO LÄN de ej kommit utanför templet förr 

Gmvdriftens nedläggande hårt än lärjungarna började komma för 
slag för Vilrnrs socken. Hr Karl att "visa honom templets byggna
Dahlgren, ordförande i Vikers soc- der" (Matt. 24:1). De hade ju 
kens kommunalfullmäktige, begär hört huru Jesus hade frånvisat 
socialministerns medverkan till sig nationen, religionen och folket, 
att över hälvten av Vikers kom- men det var endast religionen som 
muns areal äges av bolag, av vi!- syntes väcka deras uppmärksam
ka huvuddelen av befolkningen är het. De kunde ej förstå vad Jesus 
beroende för sin utkomst. När nu menade då han sade: "Edert hus 
alla bolagen permitterat sina ar- skall lämnas öde." Huru kunde 
hetare, har kommunen råkat i en ett sådant fint och av folket så 
mycket brydsam situation. Dal- högt älskat och värderat hus nå
karlsbergs aktiebolag har perrait-1 gonsin bliva öde? "Se på dessa 
terat omkring 130 man. härliga och väluppförda byggna-

Driften åter i gång. Vid Moses- der. De skola stå för evigt," var 
sonska snickerifabrikerna i Lin- lärjungarnes mening. Men Jesus 
desberg upptogs driften med ett svarade: "Sannerligen säger jag 
20-tal man nyligen. Under de när- eder: Här skall icke lämna sten I 
maste dagarna komma ett ytterli- på sten, som cike skall nedbrytas." 
gare antal arbetare att få syssel- Med dessa ord lämnade Jesus 
sättning. Driften kommer att på och lärjungarne staden och gingo 
försök fortsätta ett par månader ut till Oljeberget. Där hölls ta
framåt. Skulle det därvid visa let som utgör vår text. 
sig, att förlusterna icke bli större Mera härom nästa vecka. 
än under. driftsinställelsen, kom
mer driften att fortgå t. v. 

~{- ·X· * 
öSTERGö'l!'LANDS LÄN 

Gjorde mer än som väntades 
"Till en början beställde jag Dr. 

Peters Kuriko för att lindra min 

p I TI G 
A Fl1 4 Wi ' Bi WH ·-------·----------·· ··-·-·-·· 

W E ARE fully equipped to 
do every kind of print

ing-Books, Newspapers, Period
icals,, Pamphlets, Circula'rs, and 
Stationery. 

All work done a:s you want it, 
when you want it, and at lowest 
possible cost . . . Our overhead 
is Iower, and we split the differ
ence with the customer. 

"Efficiency spells E.-<1morny" 

Pu get Sound Fvblishirg Company 

3 

1216 Sonth K Street Phone Main RS20 

~ ~ 

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

DR. PETERS 

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

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

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

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

!Levereras tullfritt i Kanada) ... 
En kyrklig högtidlighet av ovan" 

ligt slag har firats i Hjärnarps 
kyrka, då pastoratets förre vice 
pastor C. G. Diehl invigdes till 
missionär. Den högtidliga akten 
förrättades av biskop Edv. Rodhe. 
Då klockorna ringde samman, var 
Hjärnarps rymliga kyrka fylld av 
församlingsbor och andra intres
serade. Pastor Diehl, som vuxit 
upp i Malmö där han har sitt hem, 
kommer att vara Lunds stifts 
kyrkliga ungdomsföreningars, och 
särskilt dess manliga medlemmars 
representant på missionsfältet. In
om den närmaste tiden kommer 
han att resa ut till Sydindien, där 
han kommer att ha sitt verksam
hetsfält. 

Lodjuret torde sannolikt ännu fin
nas kvar i Värmlands skogstrak
ter, framhöll ingeniör A. F. Nils" 
son, Karlstad, vid ett föredrag i 
Värmlands n a t u rhistoriska för
ening härom dagen. Enligt stati
·stiken skulle lon visserligen vara 
helt utrotad i Svealand, nien tala
ren hävdade bestämt att djuret 
alltjämt förekommer i Värmland. 
Detta landskap tycks att döma 
härav erbjuda de bästa Iivsbetin 
gelserna. 

Marmorb1·ytning i Vånga. Gra
versfors marmorbruk arrenderade 
för ett år sedan ett berg på 
Stjärntorps marker i Vånga, som 
innehåller en grön, vacker mar
mor. Sedan i våras ha undersök
ningar pågått och nu har man satt 
i gång med försöksbrytning. Man 
har ännu icke kommit ned så 
djupt i bergskorpan men brytnin
gen har visat att marmorn till 
färg och kvalitet är god. 

förstoppning. Den visade sig e-
mellertid välgörande icke blott för 1 

:----

Madam Nelly E, Webb 

-;.c- * -::· 
.KRONOBERGS LÄN 

Salen skall sänkas. Lantbruks
styrelsen, som nu tagit ställning 
till den mycket omstridda frågan 
om sjön Salens sänkning, hem
ställer till jordbruksdepartemen
tet, att regeringen samtidigt som 
den av lantbruksstyrelsen upprät
tade arbetsplanen med däri gjorda 
tillägg bör fastställas, beviljar fö
retaget statsbidrag med 205,000 
kronor och lån med 168,160 kr. 

-;;. ~f ·X-

NORRBOTTENS LÄN 

·:+ ·)\• +:· 

VÄSTMANLANDS LÄN 
lt:vacksalvare, som läst över de 

sjuka. Inför Västerås rådhusrätt 
handlades nyligen ett kvacksalve
rimål mot en man vid namn Au
gust Johansson-Rask, som sedan 
många år haft namn om sig att 
bota allehanda sjukdomar. I hös
tas behandlade han en svårt tu
berkulossjuk person, som seder
mera avled, varför Johansson
Rask åtalades. Han erkände öp
pet att han under. många år olov
ligen utövat läkareyrket. Han ha
de företrädesvis använt sig av ett 
slags liniment, som han själv till
verkat, samt "läst" över folk. 
Rådhusrätten beslöt låta verkstäl-

Bamnih;tare häktacl för stöld. la undersökning av Johanssons 
Landsfiskalen i Kiruna har för en sinnesbeskaffenhet och målet för
nyligen förövad stöld häktat ban- klarades under tiden vilande. 
mästaren S. F. Lindgren 'i Rautas. ·* 0+ .,, 
Lindgren har erkänt, att han be- VÄSTERBOTTJ;:Ns LÄN 

• ~ . , 
0 

, . , Nya malmfyncligheter att vänta 
Göii SV.ERIGERESAN MED i. Västerbotten. Det synes uppen-

bart, att inom de malmförande 
områdena i Västerbottens län med I I( angränsande delar av Norrbottens 
län, som varit och äro föremål för 

I N I E N malmundersökningar, ännu återstå 
så många uppgifter att lösa, att 
undersökningarna böra fortsättas 

NU billigt I och ytterligare anslag härtill be
viljas, framhåller Sveriges geolo-

att leva I giska undersökning i samband med 
i Sverige begäran om ett anslag på 100,000 

kronor för nästa budgetår. 
En eventuellt gruvdrift vid fyn

LÄGA BILJETTPRISER digheterna i Norsjö skulle råda 
. Turlista från New York: bot för arbetslösheten för framti
~RO~TNINGHOLM · · · · · · ·' · · 18 Jan. den icke endast för Norsjö .kom-

R,O TNINGHOLM ......... 18 Feb. 
DROTTNINGHOLM ........ 18 Mars muns vidkommande utan även för 
KUNGSHOLM ............... 1 April en stor del av befolkningen i nor-

För vidare upplysningar, beställnin· v·· t b tt k 
gar av hyttplatser, biträde vid utfär- ra as er o · en, anse soc nens 
dande av nödlga papper etc., hänvän- kommunalfullmäktige. De hem
de man sig till närmaste agent för ställa därför till regeringen att 
linjen el!e·r till · tt l' l "· 

SWEDISH AMERICAN LINE anvisa Y · er igare ans ag av moJ-
209 White Bldg., 4th & Union, Seattle Jigheterna till. gruvdrift. Länssty-

.M.Ait'l·JN CAl'uL-::3UN I relsen i Umeå tillstyrker. Då ar-
1216 Sout.h K Street, Tel.: Main 8320 betspriserna till följd av arbetslös-
John Hedberg, 508'h So. llth; Jolln h t f.. .. d ·· lå 
Soley, 306 Fidelity Dlclg., F. c. Hew, I e en or_ narvaran e aro ga, sy-
son, 903 Pacific avenue, Tacoma. nes en forcering av malmunder-

,.-_......_.....-......--, ' 
Världsdon1st0Js~ . sessionen 

Av pastor A. B. Nelson 
~~~~~~~~~~-~--.J 

Il. 
Då man säger "Jesu Kristi li

dandes historia" menar man van
ligtvis den sista veckan som han 
vandrade 11är på jorden. Det styc
ke som utgör vår text, Mattei 25: 
31-46, uttalades på tisdagen, av 
J csu lidandes historia. Tisdagen i 
den veckan var en brådskande 
dag för vår Herre och Mästare. 
Genom hans svar i lagfrågor upp
visade han de lagklokes okunnig
het, vilket blev dem till stor för
argelse; genom hans tolkning av 
livets problem framvisade han 
prästernas djupa skrymteri, och 
genom hans mildhet och godhet 
uppvisade han överhetens falskhet 
och intriger; genom hans kraft
gärningar belyste han den tidens 
religiösa svaghet och värdelöshet. 

Allt detta, och mycket mer till, 
gjorde att Israel vände Messias 
ryggen, "Han. kom till sitt eget 
men hans eget mottog honom ic
ke." Då detta hade inträffat, vän
de Jesus sig bort från Jerusalem. 
"Jerusalem, Jerusalem, du som 
dräper profeterna och stenar 
dem, som äro sända till dig, huru 
ofta har jag ej velat församla di
na barn, liksom hönan församlar 
sina kycklingar under sina vingar, 
och I haven icke velat!" (Matt. 
23 :37.) Jerusalem, huvudstaden, 
blev förkastad av Messias, och 
med den såsom bild förkastades 
hela Israel såsom en nation, så
som ett folk. 

Därnäst vänder Herren ryggen 
till templet. "Se, edert hus skall 
lämnas eder öde." Med hus här 
är det lätt att förstå templet. Här 
förkastar han således Judaism, 
med hela den tidens religiösa sy
stem. (Matt. 23: 38.) 

denna åkomma, utan lamhet och 
styvhet i lemmarna, varav jag li
dit under någon tid, försvunno MAKER OF FINE GARMENTS 

också och jag känner mig bättre ~ Phone Proctor 2874 2514 North Union 
än någonsin förr," skriver fru K. ·----------............ ,,..,.,.......,.....,...,..._.,......,...,....._,"""...,.,,_'""'...,...,..""' 
W. Mueller i Abernethy, Sask. 
Denna välkända familjemedicin 
hjälpei· avföringsprocessen; den 
reglerer magen och ökar urinav-
söndringen. Den tillhandahålles 
endast av lokalagenter, speciellt 
anställda av Dr. Peter Fahrney & 
Sons Co., Chicago, Ill. 

Orsak nog! 
- Säg mig, Efraim, varför vill 

du inte ha J osua till kompanjon? 
- Jo, den Josua var en gång 

förlovad med min hustru, innan 
jag blev gift med henne. Och en 
som är klokare än vad jag är, den 
skulle jag taga till kompanjon'? 
Nej ,tack, så dum är jag inte. 

En brist 
Säj mej, farbror, har du in

gen fru? 
-- Nej, det har jag inte, lille 

Erik. 
Men vem säjer dej då vad du 

inte ska göra? 

Praktiskt bränsle 
Olga är en oskuld från landet, 

som det står i böcker, och hon har ,. 
fått plats som hembiträde hos en 
familj i Stockholm. En dag säger I 
hon med strålande ögon: 

·-Vet frun, en så'n här gasspis 
är då bra märkvärdig! Jag tände 
den för fjorton dagar sedan och 
ännu har den inte slocknat. 

Att vara beredd 
En ung doktor är med sin fäst

mö och beser en våning, som om 
några månader skall bli deras 
hem. Paret håller på att bestäm
ma, vad rummen skola användas 
till. 

Han: Det här tycker jag pas-
sar till barnkammare. 

Hon: - Ja, men det behöva vi 
väl inte i början? 

Han: - Det får väl bli vänt
rum då, 

Sänd 

s 
T 

0 ,o sasom gava 
... 

till släktingar och vann er 
i 

emlandet 

get Soun p ste 
Tacoma, VVash. 
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PUGET SOUND POSTEN, 
1216 South K Street, . 
Tacoma, Wash. 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po-

sten för en tid av ett år. 
närslutes. 

Prenu~rationsavgiften, $1.00 erlägges senare. 

Namn ...... ··············-·······-·-···,.········--·---·--·----····--···-··-····--I ;Jobbing, Supplies, Contracts 
Alwavs readv to serve -·-
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4102 N o. Cheyenne 





Fredagen den 9. december, 1932 PUGE'I' SOUND POSTEN 5 

':"" ------- som hava råd till att vara telefon- ett par timmar efter det han bli- I Nu på lördag kvin handlar ämnet 
f ·1 . h w 1.: • t abonenter eller auto-ägare, enligt vit överkörd av Mrs. F. A. Re- om Jesu tillkommelse. Kan man 

met om julklappar. Inträdet blir 
fritt och förfriskningar serveras •. 
-- Även i år ämna vi servera en 
riktig skandinavisk julmåltid till 
fattiga och hemlösa landsmän. För 
detta ändamål sätta vi i dag ut 
två julg11ytor, en på K street och 
en på llte och Market, och vädja 
till landsmännen att gynna dessa 
två grytor. Alla skandinaver häl
sas hjärtligt välkomna till våra 
möten. Modersmålet användes ute
slutande. 

~ _ ·. . . tillkännagivande av commissioner diski på Pacific avenue nära So. säga med bestämdhet att Han 

! a c 0 m a 0 c . as h I Il g 0 Il tag;t, ; ,.mband med upptäokton oundvHtliga, ooh bHfömrne frito- detta' På aöndagakvällen behand· 
P · · . · · Eisenbeis. Beslutet härom har vid- 56th. Båda olycksfallen ansågos skall komma? Varför tror man 

1 _ att county hjälpsanstalten miss- gos från ansvar. Autodödssiffran las ämnet: Domens dag. När 
--www~~~~-~.... ~· brukats av en del personer, som under årets lopp uppgår nu till 54. skall domen falla eller har den 

.Brandförsäkring av hus och möbler det också för de våra. Tvivelak- föregivande arbet~löshet dock be- _,, ->-· _,, redan fallit? Må många av våra 
samt automobilförsäkring. - Bratrud tigt är det även om det finnes nå- funnits hava rätt goda inkomst- Två stadsförordningar, antagna . landsmän koinma och höra dessa 
Mtge. & Realty Co., 954 Commerce. got lag i serien. som kunnat be- källor. 1915, om förbud mot apoteken att viktiga ämnen diski,iteras. 

segra Vikingarna i söndags, med _,, -x- -;:- sälja spritvaror för medicinska Alexis G. Johnson, pastor. 
Dalafö1·bundet i Tacoma avhål- det spelhwnör de då befunno sig i. I D ·ty· k tud t ått ändamål uphpävdes av counciln i .. .. .. . .. . .. . . . .. .. en s a s en -grupp, a • "' ,,. .,,. 

ler sm första Julfest sondagen den Lagets defensiv ar dess. storsta t'll t 1 t . .. t dd å onsdags. Detta skedde i överens- .. . , 
18de december kl. 3 e. m. i Val- glädjeämne. Placerande E. Vick I· ~~ a e ' som, nu ar s a.. p stämmels ed I ·t· t' . 61 Fralsrungsarmen, ll14 So. 12th. 

, · · en vanskapsturne genom Forenta e m m ia ive n .r • .. .. 0 

·:+ ·Y.· 

balla Temple, 1216 So. K St. Ett som back med L. Colbo visade St t t .. dd . å d som bestämmer om upphävandet I morgon lordag kval!, halles ett 
.. . .. . . . a erna upp ra e I m n ags · llt "t d" · h f" å u .. tmarkt gott program kommer att sig vara en utmarkt. kombmat10n. k .. 11 . d, k 1 th av prohibitionsstatuterna här i speCie mo e a vi a orm ne1.1 

Speciella möten hållas i Scandi
navian Pentecöstal Mission, So. 
llte och J street, fredag afton kl. 
7:45 och söndag kl. 3 e. m. och 
7 :45 på kvällen. Missionär Bern· 
hard Nilsen från Bergen talar vid 
alla dessa möten. En hjärtlig in· 
bjudan till alla och envar. 

. D.. .. . va i en svens a u erska kyr- tt h· d. · · · ·· w t presteras. Som festtalare har pa- et var sallan som motspelarna . . staten. a a me oss m1ss10nar es -
0 . •• • kan givande ett mtressant pro- ' f å I d. H ·· stor A. G. Sporrong fran Seattle kunde gå ·forb1 detta back-par och ' . . 1 St d. bl" t• å 1 00 mo r n n ien. an ar en myc-

lovat att deltaga. Förbundets . när detta någon gång lyckades, så gåram av Gtyska fol~ll·h~ch student- I som.anysloi·geinga t1f~~cdr dp f'~ ~5tt,Ob ' ket intressant och. kraftig. talare 
. . .. · . ·. s nger. ruppen t1 or ungdoms- u ar a es or a e- 1 · · b · d Il tt k h 

medlemmar upmpanas att mfmn. a var målvakten H. elmer Lu. nd alltid . . · t 'd "dh ... 1 .. · h oc 1 v1 m JU a a a a · omma oc ; . - .. . . orgamsatwnen "W a n d e rvoegel " s ri a no Ja psexpenserna, ava h" h .. .. " 
sig man. grant. Lutfisk och korv dar och infångade de bollar söm . · · · .. • dk'' t 1 .. t d 1 ora onom. - Nasta sondag hal-. ' som har till mål att genom van- go an s av 1ogs a omsto en. 1 "t . . . 
kommer att serveras. kommo i målets nä.rhet. Halvbae- . P" . bl' t'll .. 1. as. mo en i vanliga tider och un

karna med Bor en som C. H. skapsbe_tygelser utplåna d~.n nat1~- . annmgarne . 1va nu 1 g~ng iga, . <ler vanlig ledning. _ Nästa ons· 
+:· .;;. +:-

Kalle Vinter kom plötsligt på en 
oväntad visit i måndags och gästar 
fortfarande dessa trakter, trots 
besöket är långt ifrån välkommet. 
I stället för den reguliära, balsa-. 
miska Washington atmosfären, ha
va vi fått känning av Minnesotas 
oförgätliga vinterkyla. Usch, vad 
det kunde vara kallt i Minnesota, 
mei:i. här är det ännu otrevligare, 
när Kalle Vinter gör besök, ty 
som det heter "vanan gör allting 
drägligt," och vi l1ärute äro icke 
vana vid stark köld. Men ha vi 
den ljuva trösten att inom en el
ler annan dag kommer kung Chi
nook från t!et stora havet med 
sina ljumma västanfläktar och ja
ga kung Bore bardus på flykten. 
Emellertid vandra Tacoma borna 
i dessa dagar omkring iklädda si
na eljest bortlagda pälsvaror, om 
de hava sådana, huttrande i vin
tervädret, 18-20 grader Fahren
heit, d. v. s. 11-13 grader under 
fryspunkten. Mycket bistrare är 
det dock i östra Washington. Så 
t. ex. utvisar termometern i Spo
kane 20 under fryspunkten. Men 
som sagt, det är ganska säkert att 
Kalle Vinter får snöpligt avsked 
inom en eller annan dag. 

.;.;. -:+ * 
Vid senaste möt.e fattade Sean

dinavian Mutual Society beslut om 
en medlemskampanj och tre lag 
organiserades i och för rekryte
ring av nya medlemmar. Till kap
ten för det svenska värvningsla
get utsågs Mr. Andrew Christof
ferson, Mr. E. B. Ellingson leder 
det norska laget och J. J. Bagger 
det danska. Ett värdefullt pris 
är uppsatt för den vinnande grup
pen och en het fast väI}skaplig 
kamp är att vänta. Med den vitt
omfattande bekantskap som Mr. 
Christofferson har bland lands
männen äro vi benägna att "betta" 
på det svenska laget, och förmod
ligen gäller detta andra som kän
na till hans bedrifter i det flyd
da när det gäller samlingstanken. 
Medlemsavgiften är endast _en dol
lar om året, så att egentligen blir 
det blott samlingsintresset bland 
landsmännen som kommer att sät
tas på prov. Nästa möte hålles 
måndags kväll den 19de dennes i 
Normanna hall. 

* ·X- -X· 

Western Star, den yngre gene
rationens Vasa loge i Tacoma, av
håller dans i morgon lördag kväll 
den 10 dennes i Valhalla Hall. 
Ungdomslogen Vasa Hope från 
Seattle har inbjudits och väntas 
allmänt deltaga. Förfriskningar 
serveras. 

·>i ·r. 

Ett nytt obligationslån på $500,-
000 beslöto county commissioners 
å mötet i tisdags att söka upp
taga, sedan guvernör Hartley väg
rat att rekommendera ett nytt lån 
från Reconstruction Finance Cor
poration. Kontanterna för det för
ut beviljade lånet på $190,000 er
höllos i tisdags. Prosecutor Ber
til· Johnson for till Olympia och 
erhöll guvernör Hartleys kvitto 
för pängarne, varpå county kas
sör Tallant med detta på fickan 
for till Seattle och inkasserade 
summan i den federala reservban
ken. De $190,000 användas för 
bestridande av välfärdsdeparte
n:ientets expenser under oktober, 
november och december månader. 

•'+ -~ 

S k a ndinaviska fotbollsklubben 
"Viking" tillhörande City Soccer 
League, hade i söndags en match 
med "Sons of St. George" å Mc
Kinley fältet. Spelet var gott på 
alla händer och presterades i den
na match ett gott samspel, vilket 
målsiffran 3-0 i Vikings favör 
Lyuut;;t;u visar-. D..:;t varco t;il fi'Öjd 
att se våra gossars spel i söndags. 
Segerandan var rådande hos dem 

L' d V H h Cgl A d , ', nella bitterheten efter varldskri-. ·.I 1 det en N.~w 1;or. k b.a. nk g. Jort an- da. g den 1.4de möter syfb.'renin-
m • · · · oc as n erson som et . bud på obhgat10nernas inköpande. ' · · ' 

H. H. spelade även ett gott för- g · -}:· x- x- · . gen kl. 1 e. m. · Fruarna John 
För Julepresenter· svar samtidigt som de följde _med .. . . I ·"· <:- ·X· . . Seaburg och G. Peterson bliva 

motade de kedjan. på ett ypperligt Gr~ndstott vid Columbia flodens :Jl:tt brutalt mord, förbundet med värdinnor och alla · intresserade 
sätt. Kedjan med Thompson som mynmng blev Portland frak~_ån~a- mystiska omständigheter upptäck- systrar inbjudas'. Detta blir sista I 
Center, Gottfrid Peterson v. T., ren Sea Thrush ett f~lls:~ndigt tes i söndags, då liket efter· 49~ mötet före bazaren som kommer 1 

John Vick v. Y., Nelson H. T., vrak un~e~. st?rmen 1 . sondags årige Rudolf Sablick påträffades i att hållas lördagen den 17 dennes. j 
Martinson sorn H. Y., var, om ej na.tt. L1vr~ddnmgsångaren Red hans farmhern nära county flyg-1 Systrarna ha årbetat mycket fli- i 

den bästa som laget kan sätta Wm~ kom till plats:n _och tog hamnen. Hans huvudskål . hade tigt och förfärdigat många vackra J 

upp, vid söpdagens tävlan en god lyckllgt ombord besattmngen, 34 bräckts med ett tungt tillhygge, handarbeten vilka passa alldeles 
sammansättning och skötte sin man, och den ende passageraren, som fanns blodbestänkt liggande utmärkt · till julklappar och tiden 
sak bra. Första målet gjordes av en SeattJe dam. Kaptenen ~rnst på golvet. Antagligen hade han är ju passande, så här gives ett ' 
V. Y., John Vick som med ett · L_andstrom oc~ styrman A. Nils.on blivit mördad, medan· han låg i I ypperligt tillfälle att lösa proble- . 

. ' vagrade att lamna skeppet och .. · " 

AV JUVELER ELLER UR 

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

P. VEROIW, Jewekr. 
1147 nro~z.di:•;ny 

vackert vmkelskott placerade bol- _ · . sangen och sov. Dadet hade tyd-
len utom räckhåll för målvakten. ståannadl e en~_am1;'.1a ombord, tills ligtvis icke 'begåtts i avsikt att 

. v gsva let brot sonder vraket. .. . .. · . Andra målet var utan tvivel da- ·}:· .,, ·x· rova mannen, ty panmngarne i 
gens vackraste, gjord av .G. Pet
terson, som efter att ha tagit bol
len vid. mitten på fältet 'dribblade' 
igenom motspelarnas lag och med 
ett utmärkt målskott placerade 
boll~n mellan målstolparna. Tre
dje målet var resultatet av ett 
gott samspel på högersidan varvid 
H. T. Nelson vackert sköt i mål. 
Som resultat av segern i söndags 
delar nu Viking äran med Slavic 
Americans om första placering i 
serien. Viking spelar nu på sön
dag e. m. kl. 2 mot Manitou laget 
vid Manitou skolan. Sportintres
·Serade landsmän väntas i stort an
tal närvara vid spelet för att där
igenom uppmuntra våra gossar till 
fortsatt . framgång. Ingen inträ
desavgift. 

·X~ . ;.;-

Normanna manskörens damför
ening möter nästa tisdag afton kl. 
7:30 hos fru Lindskog, 3115 No. 
Aldcr street. 

X- ·:-:-

Parkstyrelsen företog förra vec
kan en omorganisation i parksy
stemets förvaltning genom upprät
tande av fyra olika departement. 
J. L. Rossemeyer, som de tre se
naste månaderna tjänstgjort som 
park·ingeniör, utnämndes till su
perintendent, under det F. C. 
Hellge kommer att dirigera park
arbetena, A. R. Hodges lekplats
aktiviteterna och sekreteraren ll. 
Doten hava hand om affärs-admi
nistrationen. 

-}:- -:-:- -:+ 

Motortrafiken inbringar ungefär 
$13,000,000 till statens skattkam
mare under årets lopp. Därav 
hava $2,099,000 inbetalts i auto
license avgifter, och $10,233,000 
hava influtit från 5 cents gasolin
skatten. Av den totala summan 
skall $2,047,000 användas för an
läggning och förbättring av "hem
till-market" vägarne och de övriga 
$8,186,000 gå till den generella 
landsvägsfonden. 

* f:- ·» 

De nya Initiative lagarne trädde 
i kraft från och med i torsdags. 
De viktigaste äro upphävandet av 
statens prohibitionslag, bestäm
melsen att ingen egendom kan 
taxeras över 40 mills samt infö
rande av inkomstskatt. Enligt 
det sistnämnda lagstadgandet må
ste varje person med $800 årlig 
nettoinkomst avgiva rapport till 
taxeringsnämnden. 

+:- ·X· ·:+ 

Förvägrade välfärdshjälp från 
countiet bliva härefter personer, 

Björkman & Son 
Grocers 

1016 So. I{ St. Br. 2114 

Nyligen inkommet: 
LUNDINS ENBÄRSSYRUP 

LINGON 
BENFRI ANSJOVIS 

SVENSKA GAFFELBITAR 
SVENSKA BRUNA BÖNOR 

LUTFISK -:-- FLATBRÖD 
RöDA SAGOGRYN 

BERGMAN'S KNÄCKEBRÖD 

The Red & White Stores 

Bränd till döds i sin auto, som 
demolerats av ett kullfallande 
träd, blev 45-årige Robert Bratt 

hans fickor och gömmor voro o
rörda. Myndigheterna hålla för 
troligt att han haft en fiende, som 
ville hämnas någon oförrätt. Om-

från Seattle i måndags kväll. Han I ständio-heter hava k ·t · d 
å .. f " .. b omm1 I agen 

var p vag ran ostra Washington 1 som lett till arerst · M 
h k

.. d .. 

1

. ermg av r. 
oc oran e utfor Snoqualmie och Mrs. John Ra b tt . ... .. eman, osa a 
pass, da en Jattefura stortade om- vid Sales och 96th t t D 
I Il h f "ll k .. s ree . e m oc o ra t over lastbilen. stodo fö :r någon tid sedan i vän
Gasolinbehållaren brast, auton fat-1 skaplig förbindelse med Sablick 
tade eld, och det var först en men hava senare haft äktenskap
timme efteråt det förbrända liket liga trakasserier och även rätte-
kunde framdragas. I gångar mot honom. 

* * * I -:+ -:+ -:-:-

Nytt nödhjälpsanslag på $20,- Anklagad för röveriet i S. A. 
000 beviljades i tisdags av eounty Larsen apoteket vid So. K street 
eommissioners. Samtidigt tillbaka- för ett par veckor sedan arreste
visades ansökan om ett bidrag på · rades Frank Daniels i tisdags i 
$7,800 till moders pension fonden. San Francisco. Han misstänkes 

-;:. '!.· * för flera andra våldsdåd. Tacoma 
Kullslagen av en lastbil, förd av polisen söker få mannen utlämnad 

Thos. Jacobson, blev 8-åriga Ca- och hitförd från California . 
therine Farrell och mycket svårt +:· _,, <:· 

skadad. Olyckan inträffade i mån- Aterkommen från vår dotters 
dags å Fife street. Jacobson an- begravning i Los Angeles anhålles 
såg flickan blott lindrigt skadad om införande av följande i Puget 
och förde henne till hennes hem, I Sound Posten: 
men det visade sig snart nödvän- "Ingen nöd bliver där, 
digt att föra henne till hospitalet. Ingen sorg skall hjärtat bränna, 

-x- _,, ·X· Inga tårar mer i himlens land, 
En varmvatten badbassäng är Nej, vi skola där blott glädje 

det på förslag att upprätta vid känna." 
South C och 26th street. För- Den~a koralvers synes mig pas-
slaget framställdes och godkändes sa i ·åminnelse av vår hädan
vid lekplats kommissionens möte gångna dotter Ruth. Hon hade ju 
i måndags. En stadig ström av varit sjuklig i ungefär fyra år, 
varmvatten kunde inpumpas från men intogs på hospitalet endast 
den närbelägna ljus- och kraftsta- ett dygn innan hon fick hembud. 
tionen. Det beräknas att en bas- Hon var vid full sans intill det si
säng 60 fot bred och 120 fot lång sta och var omtänksam om andra. 
kunde uppföras för en kostnad av På dödsbädden sade hon till en 
cirka $12,000. . kvinna, som stod vid hennes sida: 

-;+- -::.. ·:!· 
"Jag ser dig, Mrs. S., men vem 

Stor sågverlisbrand. Eatonville är den andra personen som står 
Lumber Co.s sågverk ödelades i vid din sida?" "Ingen står vid 
torsdags av,_en härjande eldsvåda, min sida," svarade väninnan. "Jo," 
anrättande skada uppskattad till sade Ruth, "det må vara Herren 
över $250,000. Även en stor del Jesus då." "O ja, Herren Jesus," 
av det värderika timmerupplaget sade hon flera gånger och så av
förstördes. Eldsolyckan är ett somnade hon lugnt och stilla i 
hårt slag för samhället, enär såg- tron på sin Frälsare. Hon blev 
verket var dess enda industriella begraven å Valhalla gravgård u:µ
anläggning av någon betydenhet.

1 

der begravningsentreprenör John
Förlusten är emellertid till större sons ledning. Minnie Larson, väl
delen betäckt genom assurans, och känd här i Tacoma från den tid 
troligtvis kommer det brunna såg- då! hon verkade i härvarande Ta
verket att återupprättas snarast bernakelförsamling, var var med 
möjligt. Under normala förhål- på begravningen. Ett åminnelse
landen sysselsatte det cirka 350 möte hölls i den lilla evangeliska 
arbetare, fast antalet något min- kyrkan, där hon verkat och läm-
skats det senaste året. nat gott intryck och vittnesbörd. 

-r.· ·» ·* Ja, frid över hennes minne! 
Två auto-dödsoffer. En 54-årig Fred Anderson. 

man, John Casey, och en 8-årig .;:- -x- -::· 

gosse, Harvey Hausner, dödades i Undertecknad önskar härmed. 
lördags kväll i följd av auto-olyc- framföra sitt hjärtliga tack till 
kor på skilda platser i staden. alla vänner för visat deltagande i 
Casey blev överkörd på hörnet av sorgen över förlusten av min son 
Market street och Jefferson ave- Gustaf Groth. Även tack för den 
nue av en bil förd av E. Moratti, rika blomstergärden. 
och så svårt skadad att han av- Werner Groth. 
led nästan genast. Den lille ·>:· .,. -» 

Hausner gossen dog i hospitalet Sjundedags Adventisfäyrkan, S. 
~~~ Thompson och 56th. Mötena som 

Washington Market hållas både på lördags- och s~n-
J. A .• JOHNSON, Mgr. dagskvällarne äro ganska talrikt 

Highest quality of Meats. - Frye's besökta. Men det finnes ännu rum 
> Delicious Brand Hams and Bacon. I f" flera av våra landsmän och 

~ 
. SHIP us YOUR VEAL I or 

312 11 St.-Crystal Palace Market. landsmaninnor. De föredrag s.?m 
-...~..,.......,.....,~,.......,.....,...,....,....,,.......,...,.....,. hållas äro intressanta och berora 

i COZY COFFEE SHOP l 
~ 1408 So. K St. 

We 
invite 

you. to see 
our Window 
Display. 

A hundred and 
ene appropriate 

gifts for Men and 
Women. 

ifACOMA'S 
HAND BAG 

AND 
UMBRELLA 

STORE 

Gifb a.t 
One 

Dollar. 
Bridge 
Prize1. 
Special 
% Price 
Sal~ 

TAOOIA TRUNK 00, 
P.BE·CHRISTMAS S.ALI 

:U21 Broo.dwq . ····· ""-

IYI 
rsomeih/nq /n.. 
LIATHER 

.:;.;<~~~~~-~:'::-~""'-:>~~ 

~;;';., Scandinavian Hour, K;v.1. 
) 

~ F lie' 11-'f-<& li'L"O'. IT&'li') #·1'. 'i:r' fki;: 
~ ~ ~ JiWi.h1~ 19. ~ I-I.ANS 

TOI-INSON'S STORES 
"1 Oumz oflmlmemkntStores !lnitedin/Ju111nq amlilt!J'e!liJU;f i ej I 

1114-16 So. n: Street . 

~ 
CHRISTMAS H.EADQUARTERS 

I Won 
~ 01 

Len's Non-Run Shorts and Vests, an ideal Xmas Gift.. .. 25c 
.hers at 49c-79c 

i M:en' s All Linen Handkerehiefs .................................................... lOc 

Large Assortment of · Men'i- Ties.·-·---------------·------··-·----·--·······-·-·····25c 
a Dut-Door Gir! Toiletries, Large Assortment.. .............................. lOc 

~ Ladies Genuine Snugler, All WooL . ---··----·'·················-···············89c 
~~.......,.......~--~~ 

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

i 

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

NICKELSENS GROCERY 
1210 So. K St. ~ Free Delivery - Parcel Post - Main 3854 

LINGON, VöRTBRöD och JULU:AIWR; "ORANGE RYE" och 
aUa andra brödsorter från No1·dic Bakery 

Svenska ärtor, 3 pound för --·····--················--·······-·-···-···25c 
Norska fiskbollar, per låda ···············--····--·············-·-·····15c 

Vi ha alltid ett rikt urval av de godsaker som svenskarne sätta 
pris på för julen och i allmänhet. Glöm icke att vår LUT
FISK icke är Alaska-fisk, utan äkta importerad non1k stockfisk. 

Von Bergman's Svensk Punch 

~~~~~ l (Sponsor, Scandinavian Hour, K-V-I) 

· Hos Samuelsons kan Ni "Gi va det bästa och betala mindre" 

Ett utvalt lager av fina toff. 
lor för alla i . familjen, till ett 
pris av 45c per par. 

Glöm icke att ännu är det ej 
för sent att sända ett par toff
lor som gåva till någon i "gam· 
la" landet. Samuelson ger Er 
gratis en låda för försändning. 

alla och en välförtjänt seger blev · • · 

~ Lutfisk serveras. ~ Beställnin- ~ 
~ gar på julbaknin~ utföras. ! 

sådana ämnen som vi i allmänhet 
äro intresserade i. Må våra lands
män uppskatta dessa ti!Ifällen att 
höra Guds ord och samtidigt bi
draga till bevarandet av vårt skö
na modersmål, vilket ju trots allt 
klingar skönast för våra öron. 

~ _ Samuelson Shoe. Cornpany I 
l 1110 So. K Street Broadway 4625 I 
~~~ .................... ,....., ................................................... ~~ 





Sådan v,ar skuggsida11 av hennes 
närvarande levnadsdagar; nu någ
ra ord om ljusglimtarne, som 
stundom upplyste desamma. Gran
qvist och hans hustru gjorde allt 
för att· mildra det bittra i hennes 
liv. Aldrig undföll dem ett ord, 
som kunde kallas· sårande. Frö
ken var nästan dagligen. i deras 
hus eller också voro de på besaök 
hos henne. Vid sådana tillfällen 

r 
. ...c.:._ Misströsta · · foke, kära · 13ettyf 

sade· fröke:ll och·· lade smekande 
sin lilla hand på· d~n ·sjukas bränn
heta panna. "Gud ä.r kärleken." 
Han fördömer ingen, som . med ett 
botfärdigt hjärta bekänner sina 
synde~, · som ångerfullt flyr till 
Honom och beder om nåd och för
barinande. Jag märker nog, att 
du har någon hemlig sorg på ditt 
samvete. Tala om den för Gran
qvist och mig; det skall lätta ditt 
sinne. Vi kunna kanske trösta 
iika bra som Törne. 

-Tack; go'a, snäHa . fröken!· 
stammade den .sjuka: Jag har ett 
rysligt brott på mitt samvete, och 
jag Vill . b'ekänna allt. . J' ag vet 
nog,. att ingen .. kan. trösta: så 'bra 
som fröken. Av Törne .väntade 
jag mig ingen tröst; .men jag . ville 
ändå, . att han skulle: .hört mig. 

Under tårar och · snyftningar 
berättade mi Betty en lång histo
ria, .. vars egentliga innehåll i sam
mandrag var följande: 

7 

kärlek, frid och försoning, Slut sitt innersta väsende mörk, .oför- talade, satt Törne tyst och orörlig 
dig till Honom och hoppas på dragsam och egenrättfärdig. Han smo en bildstod, med undantag av 
han.S nådelöften, oc!;t du skall fin- såg med bedrövelse, att den ho- en och annan ryckning i ögonloc
na ro till din själ. . . tade samhället med en förvirran- ken dch mungiporna; men så snart 

I denna anda fortfor fröken att de upplösning. Han var säker på, · anförandet var slut, reste Törne 
tala en längre stund. Den sjuka att Törne var en charlatan, av vil- sig från stolen och yttrade med 
blev småningom lugnare till sin- ken han hade god lust att rycka sin djupaste basstämma, under det 
nes. Mot midnatten föll hon. i en masken, för att göra slut på den han skarP,t fixerade Granqvist: .. · 
lätt sönµi, som förorsakade henne religiösa förvillelsen. Han hade _:_Det är i sanning bedrövliga 
ett ljuft uppvaknande; ty lilla därför många gånger inom sig be- tider, vi leva i; ja, det är påtag
Marianne, som hört hela berättel- slutat att öppet framträda inför Jigen i de yttersta dagarna, ty 
sen, hade av egen böjelse krupit Törne och allvarligen förehålla denna världens barn bliva allt · 
UPP: i sängen och låg nu med de ;honom det oriktiga i hans hand- fräckare i sina synder. Det är ic
,små armarna lindade kring mo- lingssätt. Men vid närmare be- ke nog med det brott, som red::ui 
derns hals. Modern tryckte med tänkande ryggade han tillbaka i vilar på Svarta Frökens hjärta 
ett himmelskt leende· barnet. till den avgörande stunden, emedan och även ert, min bästa Grånqvist, 
sitt . bröst .och uppgav i · detsam- han fruktade at1:i Törne skulle av· det är icke nog med detta, säger 
ma sin sista suck. . . . väpn ahonom med en beskyllning jag: Nu ha'n I ytterligare ökat 

- Milde och · förlåtahde Gud, för delaktighet i frökens brott, ert stora skuldregister med att 
förbarma dig över henne och oss vilket han på överenskommelse I beljuga en avliden, på det I själve 
alla!. suckade fröken. .. sökte att fördölja. Vill man straf- skullen stå rentvagne. Sagan är 
~- Amen! sade Granqvist. fa · andra med eftertryck, .måste ganska väl hopfogad; men jag såg 

S d · h .t 1 . • man själv ha ett gott samvete. därutinnan genast dJ'ävulsknepen e an man. . unm ugna sig na- . . · · • .. · . 
got ft .d t t• d d'.'d f Il t Granqv1st hade icke. detta sa Ian- -0ch finner mig därför uppmanad 

e er e ima e O s a e ' h t dd f ··k k Id' 'Il t·11 t .. · 
k d t · t'll f" kl . Il · ge an ro e . ro en. s y ig ti i a t strangehgen förehål. la om· e i . or armg .me an · .. · ·· · . . 
f "k h G . t .Båd h d den gangse anklagelsen. Nu var Granqvist sitt ogudaktiga bete-ro en oc ranqvis . . .· a a e h . · ·· · 

d h .. t f" • . åh" t d . an icke mera hindrad av några ende. 
D .. . . me ogs a orvanmg . or en · k 1 . d .. All t . 1 p . 

~ et ar nu atta år sedan ba- . 1 d b k" ·1 1 d s rup er I en vagen. a v1ve s- - astorn tror saledes ic.ke vad 
W. b . av ag a e anne sen. ngen era . 1 .. . kt' t d ... d · .. ? . 

ro. n .· mge.l hxt låg s.juk här i h. u- h d . å . h t d . t . ma voro :noJa ig . un anroJ a. Jag sager. mföll Granqvist Jag· . . a e n gonsm. ys en ringas e . . . , .. · 
-set. Jag tyckte fasligt mycket om . t k t B tt .. d Nu var tiden mne att SJunga ut. bedyrar mfor levande Gud, att mi-
d . nnss an e mo e y, men nar e M d 1 .. b t h . d d · d .. · 
. en .stackars baronen, som varit t" kt ft h d d 'd å _ e 10g ure uvu . . van rade na or aro sannmg,. och jag beder 
å I k . nu an e e er, a e e v1 m n j h d"rf" t'll .. t å d d" t . .. · · s o yc hg att bryta benet. Han · t.'llf" ll . h . 1 dl' . an a. or i. pras g r en, .· ar pas 01 n noga betanka mg mnan 

å ga I a en i ennes ian mgs- h 1.. f' k .. t 0 f" t ·· l . f"ll · var en s .. dan grann karl, och s.e- "tt f 't kl t'll .1.. . an ange ic van a pa orera- 1an a er utslag i ett mål, som 
d d ra unm aven I . osnmgen d •r.. llt'd t h k" an tala e han sä gott och rö- . d åt d e. orne var a .1 upp agen av an anner endast genom några 

. av en g . a, som nu var em b "k d t d 1. b h" · k k rande, att Jag snart blev djupt kl G . t .. kt tt d t . eso an e, som s un e igen e OV·· pratsJU a s vallersystrar. 
f .... 1 k d . ar. ranqv1s anmar e, a e d tt t f" tt bl' V d ora s a I honom. Han gjorde t 1. . f kt f" e a · uppmun ras or a · iva - a menar Grankvist '? frå. _ 

. . .. . .. ro igen var av ru an or upp- "b t" d. · t " 1 d . . · T.. · · ·· nug med det snaraste sm karleks- t" kt . ··h d d. .. es an ige i ron.a. ag vac gaue orne med en viss forbluf-
f .. kl . ac som on en ar morgonen d t . t ti 1 t. f 1 t G . · · or anng och lovade att taga mig . k å · · · t d 1. e mms o gummor oc i Jugo e se, y rankv1st . hade aldrig 
t .11 •. k . umg1c s s ovarsam me pors i- b d d fl' k d . f"' t 1 . å .. . i a ta. Jag var glad och över- t h f "k . d . å e aga e ic or, som un ergmgo orr a at i s ofortåckta orda-
.. . . . ne , oc ro en ermra e sig m n- b'kt h h .. 11 b I t' D I 

lamnade mig helt och hållet åt . tt k . B tt h ft 'd i · oc er o o a so u ion. et ag. 
h ga u ryc , som e y a , v1. d .. ·d ål d ·tt t' · ans gottfinnande. När J'ag så 'lk h . k f" t t . . t roJ e s e es e par· immar m- - Jag menar, fortsatte denne . .. . v1 a on IC e as a ringas e av- . , · . . . · ' 
fic.k hora vilken usel karl .han d . t h .nan Granqvist fick tala med sm .att pastorn grundar sitt omdöme . . .. · seen e, men som nu syn es enne · ... 1 .. · 'll tt ·h · 0 .. 

var, ångrade jag djupt min kärlek ·. 1 · b t k. d B. d SJa asorJare, vi ren emo og onom angaende froken Linderos .endas.t 
t .11 h . gans ra e ec nan e. a a fun" d .. k h h t d å h" i onom; men ännu tröstade jag tt B tt 1 t , 1 t me mor uppsyn, e uru. an y - ,p orsagor av några skenheliga 

. . no, a e y spe a sm ro u - i· b "d d · tt f •· · nng, ty Jag trodde, att ingen o- .. kt ,.1 F "k f"ld k igen emo a e sig om a vara runummer, vilka grundat hela. 
1 k mar va . ro en a e sa na- 0 f" k · d. ·· ·i· t d k d ·· · yc a var skedd. Det var först d. tå 'd h f sa ore omman e som moJ ig . en s an alosa historien på. e. n 

.. . . h.. . . . ens . rar v1 ennes sto t och t'llf'" ll' . kd . 
~ar Jag .. orde, att han flytt över berömde högeligen hennes uppfö- - Jag vet, att Svarta Frökens i a_ ig SJU om, som icke hade 
till Amerika, som J

0

ag kände att ·d å t'" . . . ätt . . h t d T.. det rmgaste med saken att skaffa. . . · · · · . ' l ran e s som Janarmna. piga mg i evig e en, sa e or-
3ag skulle bli mor, och först då n d k 1 1 Sådana tror pastorn på lösa för-. . . .. . . e me myc en sa ve se. . . .. . 
blev Jag riktigt sorgsen och over- - Men att du kunde tro mig sa (I . t få . .. tt modanden, da Jag, som stoder mt• 

. . .11 G . . 1 . paren es v1 namna, a d å 
1
. l' 

given. Jag blyg. des för min ställ- i a, ranqv1st. sade hon. T" .. t 11 t d . llt na or p verk iga fakta, b 1r 
• . • .. .. • • .. . ., .. 

1 
orne var nas an a ve an e i a . 

nmg, den Jag beslot att dolJa sa - Ursakta, nåd1 froken. Jag . k h f.. 1. D ·t misstrodd. 
'tt ... 1. .t . d b å som angic ans orsam mg. e D .. d ... . . • v1 · moJ ig var. Jag gick en var en um om, en sna, som 1. f" d .. 1 t tt d - u ar Jarv i dina paståen-

1• t'd . .. k · k t k f" i•t . . .1 var en isa. or e vac r e a me - d d T'. ang i i mor a fasansfulla tan- nappas an or a a rmg SJå v. d 1 h 11 t'lld 1 en, sa e orne, med.särdeles ton-. . . . . . . · . e a onom a a I rage ser av . . .. 
kar, m. en Jag hade icke mod att Jag ville icke med den rmgaste d h b k ff h t d vikt på ordet du, troligen for att . . va namn oc es a · en e · e va- . . 
fullborda det onda uppsåtet. Plöts- antydan droppa gift 1 ett sår, som .. å d ) erinra Granqvist om hans under-
ligt uttänkte jag följande plan: jag trodde, att nådi' fröken kän- ra m p. e · ordnade ställning, du är djärv i 
Lämnar jag barnet till Granqvist de nog svidande ändå. Granqvist blev genast förargad dina påståenden! Du kallar några 
och säger, att fröken är dess mor, Jag förstår det grannlaga i över benämningen Svarta Fröken, sant gudfruktiga människor för 
så skall det bli väl vårdat. Sä- ditt uppförande och ser däruti ett då han erinrade sig hur detta bi- pratsjuka, skenheliga fruntimmer 

.. .• ger jag vidare, att makarne Gran- nytt prov på din vänskap. Jag namn tillkommit samt i vad av- och vill, att jag skall sätta ;mera 
samma varme al- I qvist hålla tyst med saken, så kan tackar dig hjärtligt härför, men sikt det nu uttalades; men han be- tro ·till dig, som är ett världens 

det, men·. knappt 

Även Betty hade alltid med 
hänförelse hållit av den lilla flic
kan; men det hade aldrig lyckats 
henne att bli riktigt förtrogen 
med den lilla. Det lag alltid nå• 
got. kyligt i barnets ·beteende mot 
Betty, vilket stundom urartade 
ända till avsky. Detta smärtade 
synbarligen jungfru Betty på det 
högsta. Hon grät fördenskull 
många bittra tårar. Hela nätterna 
kunde honligga gråtande och suc
kande över denna likgiltighet av 
barnet. 

Fröken undrade många gånger 
på lilla Mariannes antipati mot 
Betty och förehöll henne ofta det 
oriktiga däri. Det ville icke hjäl
pa. Barnet sökte väl att göra 
sina kära tant till viljes, men det 
syntes tydligt, att det skedde med 
tvång. 

Fröken kunde icke förklara det 
besynnerliga i barnets uppförande. 
Läsaren kan det troligen icke Ilel
ler, varför vi anse oss skyldiga 
att avslöja en hemlighet, som kan 
ge någon upplysning. 

IX. 
I fjorton dagar hade frökens 

liUa hem varit en sjukdomens och 
.sorgens boning. Betty låg angri-

aldrig någon. misstanke falla på önskar att du hädanefter alltid härskade sin vrede och svarade i barn, skuldbelastad från fotabla~ 
fröken, varför hon. ingenting kom- vill uppriktigt säga vad du har på ganska lugn ton: I idet till hjässan, färdig att .... , 
mer att lida, emedan jag hade för hjärtat, ty endast sanningen gör Så är det, herr pastor! Frö- - Jag undanber mig alla omoti-
avsikt att framdeles bekänna mitt oss. fria och lyckliga. ken Linderos' piga, Betty Svens- verade straffdomar, avbröt Gran-
b.rott och bönfalla om frökens för- N.ådi' fröken. är en ängel, son, har avlidit. i går på morgon-1 qvist. Jag är visse. rligen ett värl
låtelse, den jag var säker på att som jag aldrig mera skall miss- stunden, vilket dödsfall jag här- dens barn, men icke i den bemär
hennes goda hjärta icke skulle känna. Jag skall göra allt för att med får anmäla. Skada, att pa- kelse, som pastorn menar, ty jag 
neka mig. Genom frökens sjuk- skaffa nådi' fröken en lysande storn icke kom, innan hon dog. älskar Gud lika innerligt som 
dom vid den tiden, lyckades· jag upprättelse. Jag var här och sökte pastorn. pastorn. Väl har jag ett iitort 
obemärkt utföra min plan . . . . Jag har redan fått en stor - Jag har hört det med leds- skuldregister, men jag tror, att 
Det var illa, rysligt illa gjort! upprättelse. Gud har tagit ifrån nad. Som Granqvist torde veta, pastorn har ett ännu större, om 
Ja .. ~ I_iar o~~. så. lidi.t förskräckligt. mig en tr?gen. _tjän~rinna, -~en är j~g. nästan aldrig borta, ei:ne .• 

1 

vi skola vara riktigt nogräknade .•. 
Nar Jag markte, ·att misstankarne Han. har atergiv1t m1g den forlo- dan Jag anser, att en sann krist- Var och en får dock svara för 
fallit på fröken, blev jag slagen rade aktningen hos en trogen lig herde städse bör vaka över sin sig själv i så fall. Jag upphäver 
av häpnad och ånger. När jag vän, som numera kan se mig utan hjord. Nu var det likväl högst I mig icke till domare över pastorn 
vidare fann hur hon blev van- att dagtinga med sitt eget sam- angelägna göromål, som kallade I och jag anhåller om samma akt
ärad, hånad och fördömd för min vete. Jag säger med flit "den mig till staden. Där funnos några ning tillbaka. Jag känner pastorn 
skull, var det som om glödande förlorade aktningerV' ty det fal- nådehungrande själar, som ville' från gammalt, och i mina ögon är 
pilar genomborrat mitt skuldbe- ler av sig själv, att med all din tala med mig. Emellertid smär- pastorn visst icke något helgon. 
lastade hjärta. över tusen gån- vän~kap, måste du likväl i djupet tar det mig, att jag icke fick tala Törne blev ytterst förvånad 
ger tänkte jag att falla .till frö- av din själ föraktat mig; ty en med den döende, ehuru jag sä- över ett dylikt språk. Han hade 
kens fötter och bekänna allt, men människa, som söker dölja en så- kerligen ingenting kunnat uträtta hittills ansett sin klockare för en 
blygsel höll mig alltid tillbaka, dan förseelse, som du trodde mig för hennes förtappade själ. Hon stilla, passiv mäniska, som med 
och mitt lidande blev så mycket vara saker till, förtjänar icke att var troligen lika förhärdad som likgiltiga ögon betraktade livet 
värre. Intet har dock smärtat aktas av någon. hennes olycksaliga matmor. omkring sig; men nu fann han, att 
mig sil, mycket, som lilla Marian- Jag har ändå aldrig hyst nå- - Jag anhåller, att pastorn vil- Granqvist var en beslutsam man, 
nes likgiltighet. Mig, hennes mor, gon missaktning mot nådi' fröken, le vara litet mera skonsam i sitt som icke fruktade för att säga ut 
som älskar henne högre än mitt försäkrade Granqvist. omdöme, genmälde Granqvist med sin mening. En sådan dugde ej 
liv, har hon varit kall och känslo" Då har du varit allt för myc- stadig röst. Fröken Linderos är att skrämma med maktspråk. 
lös för, då hon varit vänlig mot ket överseende. Därom skola vi lika oskyldig till det brott, elaka Törne yttrade därför i sin milda
alla andra. Men Gud har så ve- dock icke tvista nu, utan glädja tungor pådiktat henne, som pa- ste tonart: 
lat; Han unnade mig ingen mo- oss åt, att slöjan ·fallit . . . Lo~ storn. Jag hoppas att pastorn - Jag medger, att Granqvist ej 
dersglädje, ty jag har ingen för- vad vare Gud för de dagar, som skall bli fullt övertygad om san- kan hysa särdeles goda tankar om 
tjänt. gått! Han· liar åter skänkt mig ningen av vad jag sagt, genom de mig, då han blot tvill fästa sig vid 

- Rätt så, kära Betty, sade en glädjeperla i sorgekalken. upplysningar, jag här har att mitt Jevnadssätt i Upsala. Jag 
fröken, som fortfor att hålla sin Många skall Han säkert ännu meddela. var då en djupt fallen människa, 
hand på den sjukas panna. Du .skänka mig ibehovets stunder. Granqvist avgav nu en utförlig så insnärjd i satans garn, att jag 
har handlat som en onaturlig mo- Fröken sade detta med en så berättelse om hela händelsen med redan stod med foten i helvetet. 
der, och därför har Gud genom övertygande visshet, att även .hittebarnet ända ifrån Bettys upp- Men då skedde Herrans röst till 
barnets uppförande velat straffa Granqvist blev hänförd. Han såg trädande i klockaregården till hen-, mig, likasom till Paulus på vägen 
dig; Han har på så sätt velat framtiden i ljusa färger och var nes bekännelse på dödsbädden. till .Damaskus. Jag vaknade ur 
väcka dig till ånger och bättring, storligen glad i sin själ över frö- Han bekände uppriktigt, att han mitt djupa syndaelände; jag bör
på "det du icke skulle bli evigt för- kens uppdagade oskwd. varit av samma tanke som pastorn jade att ångra mina förvillelser, 
tappad. - Nu börjar även jag hoppas ända tills han av den döendes att avbedja mina synder och för-

- Det blir jag ändå, återtog det bästa för framtiden, sade han egen mun blev övertygad 'om mot- bättra mitt leverne. Från den da
den sjuka. Jag har handlat så illa i avskedets stund till fröken, var- satsen. Han redogjorde öppet för gen har jag vandrat ostraffeliga 
mot fröken, att Gud aldrig kan efter han med glädje vandrade motiverna till sitt handlingssätt i på Herrans vägar och varit en tro-
förlåta mig . . . Kära, go'a frö- till hemmet. denna sak från början till slut. gen skaffare i Hans vingård. 
ken! Förlåt, förlåt vad jag bru- Hans glädje slocknade dock li- Han sade rent ut, att det var av · - Pastorn får ursäkta, invände 
tit ! Men mitt brott är för stort ka hastigt som den blivit tänd. gammal vänskap, högaktning och Granqvist, att jag icke tror myc
- fröken kan inte förlåta! Redan följande dagen voro de medlidande, som han aldrig kom ket på denna omvändelse. Men 

Dessa ord beledsagades av en ljusa framtidsförhoppningarna to- ,att upplysa fröken Linderos om som gav henne en rättvis upprät
tåreström på den sjukas kinder. talt bortblåsta. Orsaken till den- verkliga förhållandet; något, som nu ville orda. Närmaste orsaken 
1Fröken borttorkade tårarna med na hastiga omvälvning i den stad- smärtade honom på det högsta, e- l till mitt besök gäller upprättelse 
lätt hand· och sade: gade mannens sinnesstämning sko- medan den stackars ·fröken genom för den ädla kvinna, som genom 

- Din synd är visserligen stor, la vi i ett nytt kapitel berätta. denna uraktlåtenhet lidit en stor ogrundade rykten och skvaller 
)tära Betty, men större .är Guds --- orättvisa av allmänheten. Han fått sitt goda namn befläckat, och 
barmhärtighet. Fly till Honom X. var dock förvissad, att Törne ef- detta med pastorns vetskap. 

en $lingrande mask, kastade hon 
sig fram och. åter på bädden un
der tärande samvetskval. I detta 
tillstånd begärde hon få tala med 
. Törne. Granqvisf skyndade. ge
nast till prästgården, för att häm
ta den efterlängtade mannen, ty 
Betty hade förklarat, att hon icke 
kunde få någon ro förrän· hon ta
lat med Törne. I. prästgården 
fick Granqvist höra, att Törne 
rest till staden och icke väntades .:med böner och åkallan. Vad mig Granqvist var en tänkande man ter den kännedom, han nu ägde - När hon faller till fota, be-
,__---'- .c!! __ u.:..... ...3-'--- .:J!!---.2. -..!f'_.:I 
.u.t:au -iui. -1 a.u ua.ocu ua.r 1n1.~ J.V.Lcu 

denna underrättelse återvände han 
till Betty, som klagande utropade: 
· .,- Då är jag. död och evigt för
di>mq ! 

,.,..!..lt~ ...... --~- .C.!!-1..!t-l..~- ...!~- ~-· ~11.i.. 
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mitt hjärta, och jag är viss på; 
att Gud gör detsamma, då du all
varligt beder. därom. . Han vill in
gen syndares död; Hans lära är 

.............. ..1 1-.7...:J..-.. h-:1.:J....,.,:._.,,.. ,,..,.,.\.,, 1 ... .,..,, .......... 1 ....... J .ro. ......... ~..,.1............. ....1 ....... 11,...- ..-Tn~ ... -.· rlc."r> .f°MY>cf-o 

.l.J..1.'VU uaA&.V JJ.1..1.u.1..u.,1,..1.5 vv.1..1. .n.u.1..1.;.;:1.n.a.- I VJ..l.J. oa..n.v.1..1., ;.;:i.n..u.u.v v u. .... u. '""""' ... "' .&.'-' ... "-""'v' 

per. Han kunde därför aldrig gil-1 so mgav henne en rättvis upprät
la Törnes sätt att sköta sitt vik- telse, alldenstund · han varit den 
tiga kall. Han harmades i· sitt förste, som nedsvärtat henne. 
sinne över en lära, som ·var till 1 Under hela tiden som Granqvist 
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den saliggörande vägen, skall jag 
giva henne upprättelse, men intill 
dess förblir hon i mina ögon en 

fallen kvinna. (Forts.) 




