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~- tl 
Av Rdnht~l<l Jll.nssm1 

YCKIGT och knyckigt gick I torns" kontor och tummade, ner
färden. Spattig och skor- vöst och meningslöst, på sin lugg- I 
vig var märren. Sotig och . slitmi. skinnluva. -·· Då och då 
lortig var karlen som skrapade han med fötterna mot 

körde. Lurvig och lurig satt han In.attan med "Välkommen" på. -···· 
på. säcken i ryssen och styrde Det var då självaste näcken -,· 
med töm.men. I vad han kände sig bortkommen 

. ,,
0
.,,,-,,. .• _1 ;<, ,.~ • • ., . I och liten, så fort han kom innan-I 

Ru0016 och ra.cK1,, \iar .hunden, " .. •.· .. d 1. ... d.. D t 1 ... ! t 
som skällde och ccnällde när kol- ~or e "~ar 01~~'21~'.ia. e · 1Ja P e 

k .• , 0 

1 1.. rl 11 rnte att han forsokte karska upp 
~ssen .• rangae ~C..1 s.an,g_e pc. sio· 1ned att han inte behövd•" 
vagen mellan stubbar, !:msJ?.:ar och l ""' , 

··' ,.._, I ··1'd h i·· f t cnl.Sa n. tran~ .r.:Jtan s {a ! ·e oe g a s e, 
och husse spotta och fräste för såg upp från sina 

så kom det myndig~ otur'n, sorn föiföJjt'er~.~ - Två, _pn.pp-e~·~ och 
milor fanders. Det var då själ- och självsäkert: 
vaste näcken ! ':Det är fråga om pengar 

Piskan den höjdes och sänktes; I kan 
ilsket och tvärt; och märren ficiz ";\l"ci.. 

förstå?" 
~·1Ten de' ä f;å att .. att 

~() lll 

m 

t 
~ 

eviga 
liinka 1· <::tv 

4iv4' 

Htricleu v.i t:r·iiJ1gta, 
arnk Hicla vid 

~.:a 1nn:nri~":.J] ki1ii J'ii r 
om frid. 

L bedja. 

till julen, 
villa, 

(Träsnitt av Olof Sunde) 
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I! Av Elisabeth Kuylenstjema !1 : u 
l.h;~---~··------------------------------ ... ---------------... -----... ---.. -------."'!.---------.... :JJ 

U -- DU bryr dig ju alls har väl inte gått och köpt något 
inte om julaftonen? åt mig, Maria? 
-Nej, kära barn, sådana - Nej. 

, tokerier, som att köpa en . .. " 
I . . .1. ... .1 ,. ·a . 1• ,.s I Det var sant, men nar han sa. 

I 
mass,1 s ,_rap oc 1 ata s1,,, SJU'- J.... 

1 1 
d h i1.· • l · ' 

. .. . . . stelt rnl a e enne iv1ana oc 1 mi:c 
nsgrot, kan Jag sannerligen mk . " l"ll M" ,, k 11 h I förstå nöjet av. sm egen I ~ rnse , s u e an 

, icke heller fa veta, att. hon sylt 
! -- Och vi ska heller inte La den allra vackraste skrivbords-
gran? j matta åt honom oeh ett par toU

om det roar dicr 1 Ior, som - Ja, nu kunde det vara 
om det där sä.'t~ detsamma, . hur förtjusande de 

skogen på de voro, men hon önskade i alla fall, 
kraftigaste unge träden. att hon haft honom under den 

- Jo, gärna, 
Jag tycker ince 
tet a.tt plundra 

- Du har aldrig sagt mig ett ena. 
ord om dina åsikter i det här 
fallet. 

-- Nej, det behövdes ju inte 
förrän vi blevo gifta; den enda jul 

,, ' mot n·nid!~ru;.: vi tillbragt samman, var i fjol i 
över länden en sn2.rt; som gjorde i att · · ! · ditt hem, och (}å var jag så gfad 
att nu blev det fart. åket. -. · 1 "At' 1 Att? --- Ut med språket, .. l att fä v·u·a hos min lilla älskade; 

Ja, nu måste jag gå till ver
ket, sade han, -· men jag kommer 
nog tidigare hem än vanligt. De1 
er också ett utslag av traditio
nen, att man skall sluta förr pä 
julaftonen. Det är löjligt av gam.
malt, förståndigt folk. . , . · k d .< "· • • •. ,, ·u·m·u· '-'O:ti'.l. rac G1S · ' ' . .. . ... Backe upp oc11 oacke ner gIC e. karl! Och sta mte dar och hacka. ' · ' ' '· .. . fästmö, att Jag gama forlat alla 

i flygande fläng. MäITen blev "Att, att mila har, har brun- uyrp ernot som tnmar traditionella dårskaper. 

löddrig o.:.h ~10.~.~. av sk .• umpet, .o~h nlt.". Kolare-E.rk kän.de lättnad i stillhet där OV.JXI Han kys>te he.:11.1e ön~t och clro:~ I ker. jag.. . . ·.. .. ~. _. 
mokan Jag ' '°' h' ;nnande h"" I rn.- _nit det änfögon '"'. '"gt. I '"""" ned pä m tt kna. da.· hon . Hon 1ln g p!

0

ntnhg t ~' m.<na , "''' 
bland buskar och sn<>r. "Vad säger 111, ka.rl ? Har en I satt som. ett smmulande barn, i hans hals. hc11Les ,,nabbt u.ar 

Månen, älsten i natt van.drar- mila bnmnit? Den an. dra i ord .. - .. . . . I hvilkct man försöker övertyga om. betande, in;;:Lluncht . överansträng-
skrå't, av nattvaket ~låmig ~:h r? Nej! l'\u går tarnefa~ j ~' J l'n tmiar att nu är hon "stora flickan" da hjärna hade fått en ide. 
matt, gav upp ett flats.trratt, for- slrnm torra Janu. Sover 11

1
,. fi) l' : , och skall låta bli att glädja sig . Cod jul, Tomas, sade hon, 

smädligi: och kallt, åt Kalare- eller ni i giftastankar där över leksaker mera. I och adjö med dig. 
Erk o~h hans svettiga märr, lik- bortom Storbrännan? Eller har . . . . . , .. , __ Vi ska säl0des låtsa, att jul- i Han kysste henne ännu en 

• ' ••• O'R"I.. lrorsf " . l 'f"" E u ''h·i~i..'\.N:\ILSSON. . .. d"k ·1 1 ·· otsträv'•:rt som ville den saga· an, ' . ' · ni gett er den p<1. att 111 s rn or- · · · , aftonen är en vo.nl1g kvall, rrc a gång och g1c { ie!t 111 . . . .t,.,. 

Vilken lunk - vilk. et . ynkehgt. I s.i.nlrn.. leveransen.: Me1~ j~g ska I te 0. ch kanske lägga . patiens frå1.1 s~~t va.clcr.a, .:1. eganta hem·. 
åk .... " mra er! Ni får bara '"r at nur tu- j efteråt? ut 

1 
sno yran och kolden. 

Men Kol.are-Erk i.:'.tre~~erade si~ san ni vm.. men _tre milor ~ka' Il 
1 

. -Ja, varfö',· inte, Mia lilhl, M~ria stod i fönstre:, sl::yl:. ~~·~ 
inte det bittraste for n,;:men. Åt vara färdigkolade rnnan den fem-. I han skrattade at hennes upp- gardmen, och kastade slan<)<'.Y·-· 
minstone irc.tc den hår dagen. - tonde Har 11i förstått?" KV .Ä.J...1L I skrämda min och strök med sin sar efter honom; så rusade hon 
Han hade annat att tänka på, a:'.g Det var ord och inga visor, och av jnl:-Ji:fön- fina vita ämbetr:m1ann::ihand över in i hans .. 1·um ?c~ fick fatt i 
och ledsen som han var. Nog for det korn så alt del rungade och j" ..... · ·t ·

1 
, • . .. , hennes ljus!Jruna här. -·- Julen tidning, laste ivrigt: 

.. fåt.. s·J111 TillllS J,nnens . . o ,, h , . d.. "ter" på k'oc-att marren · · L ·' • • ekade om'et. · · · ·· . får man sannerligen nog av pu bantag oc sag are1 · ' 
avledare för den värsta ilskan, "Ja _ Ivfon då får ja' ju l;,::1nnrna bar- alla släktmiddagarna. Vi äro bort- kan. En timmo. hade hon på 
det var då säkert, och då och di.~ hållas i skogen över julhelgen då'? frirsta progrm1nnet. bjudna till alla helgdaga?:·na; fä. Om del varit Lid med det, skulle 
fått en snärt över länden av kom det buttert och svävande från SJll''°ikei: inte ha en enda kväll för oe1s hon nog gråtit: en liten vers, men 
piskan. Men inte förty så hade Kolare-Erk. . . . ~ ... ' . /, 8 i' I själva. nu måste hon idligen handla, ... 
han ". arit . med··· både farten I "Nå!. An se'n dit'! .1'. Ti har .. er, il.J l l Il )J ' 0 ·· . J. ust därför kunde vi ha jul- ho. n skulle bli färdig med :SL.'

1 och åkeL Tids nog skuHe han att Två milor - for- I a V det SVCll- I aftonen. storn krigspla'l, en av det 

träffa " baska(h; slarv! Vet ni ingen le-I rnkluhb utför 

1 

_ Det ska vi också, Missen som endast en yU.erst bortskämd. 
".Två milor åt fandcrs. ·-- De~ vande hut? T.ror ni. att man hm·! I . ,1.,, JD' .• 

0
• ··unet hör i' ar min, men v. i sk:1 låta bli .att spö- fantastisk och sfälvsvåldig un,,; 

, .... 
1 

, ''1re'' . ,, L • 1101;:;;.v.. .o .. lO,..,lc ··· ·· .< db 'l 1 t"ll't · var da s1a.vas,.e nac •• u · · · · · råd alt tillåta sa na excravagar,- ". l ka ut hemmet me · · arnpra oc.1 fru kan ·1 a a Sig. 

fädc:l. l ser? De brunna milornas värde I O<:h en tmnna. ge vai:~. n~ra presenter - julklap~ Först tänkte ho~, skriva ett te·· 

n "" • • ) par, darfor att det brukas så. Du (Forts. SlQ. 2) K 1 .,.., ,_ stod 1·nne pa "spak- ( 1' orts. sid. 6. o_are~J:!.11'.1..\_ -· . , ...:.;. 

-- Hur 'dag':l iir du hemma? 
vid halvfyrntiden, fän·· 

f 



över nio. 
om att lysa upp och arrangera, 
son<. om. hon på fullt allvar vän
tade en gäst. Som en liten äktE. 

. . . värdinna såg hon till, att ingen-

·

le. gra. m hem. t. il.l d.e sina, att hon .'·.···. ···· .. k"'t·~-, 't"t'"1''.tb. ·t'<J' ·~~ det md. edt · den ting. fa. ttades . pil. julbordet. Av 1 

(Forts. fr. sid. 1) 

avs1 "n a · r"' "· me-
beslutit fira julaftonen hos dem, 1., ~ ... 

1
:k.· ~ ~ barnslig lust att med låtsadt 

• · · H k d l"k "·1'"·
0 18 a k · f'' d · · · h t l d m. en a11grad. e s1g. . . on .. un e ·I ·a ,,,1 .. f s ap or nva ensam e ·en 1a e 1 

"l"ll M' '' '" a ton. l f • b"" · J ·· t ' · · o-ä.rna över. raska dem, 1 a Iaff · M . b t··iict t. • 1011 ran. orJan Je. gar. ,~va VI. n-
0 . · . · · · " ana es a, . e e t rum ocn · . . ,,. 
var a. lltid. välk• ommen. . . I .• . 1 lt 1 .. . , . 't' . . glas, .. fruk. tkmva1· och serv. chc:c. . • .. ·· . I o•ltrcv 1e · caCKi 111 si T namn i . . 

h·a· va aldri·O' havt eller känt till Hon lackade l stallet m presen- f. .. 1. b k _F. L' d Nu tyckte ho .. n med ens, att det "' . . · . · . · · · · · · · .ran1 iugs o en : ru in e, . 
guld terna till Tomas. och lade dem "'·· .. ·1.h 1 S--"' , . 1 •. t eJ kunde vara annorlunda. · . · . . ,,i.oc { o n1. euan oe.::kO 

Va"rldens guldfo'"r,.a'd a"r· i·c· k.e· hans skrivbord. Som hon icke .. d . b'" .. d a·· t 
. . . . • . .. .. ; . . . . . . , . gora et asta av Tåget pep och stona e aru e 

s. tö. rt. . s. k. a.t.• t kam.· mare experter kunde forestalla sig. Julklappar n: Det var i snöyran. Maria hade länge fätt 
llt d. · C i· · b t · "d · s · "· komponerade hon i . omtala, att a .. se . an ° um. us an evi 81 ' . · · . · · , . hon var ute egen hand, stirra ut i mörkret, innan J1on 

·' k. A. · · "k · 1492 d t en ·t·· .. ta hast ev· par nm Sedan 
upptac te. , men a · . e. . - s ·01 s · , . • .· k ·. • • • roligt var det inte, "men," upptäckte lokomotivets blinkande 
dast producerats 22,000 . mllhoner ·skre~ ~-on ett bre,v sa lydande. ti!lade hon med en knyck ögon; det var allra minst en 
dollars. vär .. d. e • av iruld I den nu ' Kare Tomas. . · 1.11 "<''"} 1 t f'" lt 

~ .. . . sm l a icJ .<var · ·orsenac . 
gällande ration av $22 per ounce. Jag reser hem for att fira JUl- som sia i leken "er rnåsLe leken 
Endast tjugotvå billioner guld i aftonen hos de mina. Jag kan tala." "' "' ' Endast en en.~a pa~~agerare 
hela va.··rlden däri inberäknat vad inte tänka mig att taga den som u r· 1 steg ur, en högvaxt, smart man. 

' • . t'" . .. . ] lJ .nOll IC { . - . fj l d ·l ' osm ä.r. b. egravet , 1 avhdnas ·an- en vanhg kva11, men Jag s rn . t . , 
0
Tön- Vid stat1onslyktans ac rnn e s,\fäl 

t • d i· t· t.... 5,J. l uen ,, . ~ h h • ae.r !. Och. Onkel Sam har utes a- nog komma hem or ent 1g · lH 1,,. ·k· . ., d stod kunde Mana se, atc an ao.e 
. . h bl" d" ' i· "·c era. e . . , 1 .. ' e .. nd.e i gu. Id certif1ka. t oc o iga- J·uldag.smiddagen hos 111 Olh{e f3. . .. l . d , . . . . . .t b päls men ln'agen . var sa 1ogt . · . .. · . • . .. . , ;:vi:ct.a.n c pa sma smala, v1 a en. ' . . . , .. 

t.10. ner. betyd11gt. mer an denna Blir Jag msnodad, far du val N'.· 1 . tt't .· ·i·uiid ocl· UJJpslagen, atL rngentmg syntes av .. ·ar 10n su 1 ~;11 ;;_ , · ~ 

Sponsm., Scaml!navian Hollii.I!' 

VAR RÄDD 0)}1 ÖGONEN! 

Anlita vår 

Om Ni är oviss om be-
hovet av grn.sog·un, 

vi giva 
härom. 

är kostnadsfri. 

\TI TAI,A SVI<:NSKA 

summa,. vilket icke kan betalas framföra min giltiga ursakt. .;· , t ,. . . i k·lädd, hon ansiktet pä detta avstånd. 
.. Id D" 111. var in s1g v1c • c. ,, 

1 
N 

utan att. a. nvandii samma gu m "" ia. . ,. ,, 0 1 ••• ;- åJ" Han frågade om n"'got. ·-- . n g 92ll '.l'el. 
1.. mn s1b. m oc,,,,,,1 S .. , l . t . · 

om och om igen. P. S. Du kan inte agga sym- · · - 1 11 1 "l ... 
1 

·"
1
•
11 

.!Ja' J·ti' s:ick han med ras rn s eg upp 
1421 

~ . .. . ~ S {U e 1011 '' b ~k J__ · ~ i- " · . 

All.t s1lv. er producerat under se- patipaticns i kväll; det ar JU syna ·. N'". t 1,t•·· , .. 1 . r mot järnvägshotellet! - Det kun· ..,.,.._~-------~,,.: 
o •• ... k. ·· t · · · d. ~ftonen. I a1 oa.t. cdl 'a v.1... . , .. , 

nas. te 300. a.r ar ic e var mera om di•,. men du har an ra .. . .. 1 d 1 ·.· .. , • • 1 deinte vara muwn an. na.· n an --: 
"'' ovt'rsto ra oc i l'I"'a H un vw - ~ . . . 

ä.n 10,000 millioner dollars, unge- laaer. 1 
· ' ' •

0

1 
' Hon stod orörlig midt på gol- vet, att får Jag den i mitt 

·· · • · · ·· ·.· · ·· · · · A · ' "' . doftande eleo-ant oc i . .,. .. . 
f.·ar .lika r.ned den. summa men- Fru Maria lät Jungfrun · . ' . 1° 1 ., 1 .. ·l"o-t vet och höll händerna mot hJar- hem, firar Jag den utomhus. 

" . . . E . S'l . 0 i speo e n 10 .. 1 )alns 10 •• • T<T • d å .· . 
ka .. l:=tnat till-. uropa. Iver pro- ställa en släde och akte sedan ·.' . , "' . ' 1 'ld· "1 • d·" tat. Nej, det _var - val - mte ·-- i,eJ, et f· r du aldrig 

k ·· · · · · ·'·· · t"ll I · · 1"' • . . .. . belatet at sm egen )l. oc.1 sa '" · du t10nen ar i . vo ymen '-' gan- omkring för att göra uppkop av ~n • •• • _ han! Ah, da borde 
· t•• · ·· · ldprodu· 1 t1"onen 1:..T ··L· L,hhogt · h' d. · ,.,,1 ger · s ·orre an gu .· r · vin. godter och frukt. uon Kop e här nu. ar t m!l.U 

])ock' betingar guld ett 80 gånger ocl~så för kuriositetens skull en Stackars dum.me, rare To- Hon kände, hur hon 
högre·. pds ärt silver per ounce. fornnordisk armstake. mas·! och kall av bc:wiken väntan. - ·- Då skall du också. lova mig 

Detta bevisar tydligt nog både Både den lilla djärva -äventyrer- Nu dukades med alle- Låno·samt oick hon fram till aldrig mera "banna 
guldets otillräcklighet _såväl .. som skan med de röda kinderna och h? .. nda läckerheter. Hon fick till julb~rcl, m<.,'~1 såg i detsamnm goda, vackra Kan du 
nödvändigheten av . silverprisets de ofansande ögonen, hennes s\ä.- ''in förtjusnin" en karaff klockan. Det var endast se, hur jag fö.r 
höjande eller uppfö~ni1:~ av ~å- de ~ch paketer voro helt över· ;t~ slå upp ~nel i och ljus till minuter sedan kom, ljus och glädje? Och nu 
gon annan metod for okad pan- snöade, när hon kom ned till Cen- arrnstaken. När allt var ordnadt dessa minuter för henne skola vi dricka en skål för den, 
.ningecirkulation. tralstationen, just i sista stund och hon just skulle släcka dc'.n längre ä.n timmar. Det vill du nog. 

----------- för att hinna få biljett och kom- sneda lampan med sin Nu hörde hon tydligt steg in i hennes kla-
rna upp med alla sina dinglande snräckta kupa för att i stället den lmarr1mcfo där "ban:iet' 

l .. kollies i en andra klassens - ljusen i armstaken och i rade hårdt och ovant fram över de 
. När konduktören visiterade bil- klmnpiga mässingsstakarna på trasmattan i den H111ga korrido·- han räckte 
jetten, anmärkte .han beklagande,: stannade hon rnidL i sii.L ren, de stannade utanför hennes 

Tillkännagives av ny pre
mierminister 

- Bara det inte blir snöhinde· föyehavande och började 11elt dörr. En försiktig knacking hör
i X. Ja, inte här för oss (det tjuvpojksaktigt knäppa med fing- des. 
var staten), men när fruntimret rarna. Hennes rörliga, mjukå an- ·- Slig in! 

God, glad jul, du älskade 
barnet mitt, sade han 

. skall över på den smalspåriga ba.- siktf' \y8 tes upp av ett inre sol- Dörren rycktes upp, och med I .len'' 
I följd av franska regermgens nan. Där brukar det vara kran- och hon svängde rundt ett fara att snubbla över den höga 

lovar att inte "banna 
og sLöra dina illusioner. 

vägran att erlägga krigsskuld av- gel. Och på julaftonen är det in- sl(lg-, varefter hon dansade fram tröskeln sprang assessor Linde in 
betalningen, som förföll 15 dec., te lätt att få folk, som vilja m till' rino-Jrnappen, som hon häftigt i rummet. 
J."~Sig~e~_ade premi,ern;inis!er Her-1 och klara skenorna. tryckte"' på. ....:... Välkommen, Tomas! 
l'lOt I. lordags och eftertraddes av _ Vad skall jag då göra? ".Fröken" visade efter dry- du inte hinmt upp förr. 
Joseph Pau~-Boncou~, som länge _ Ja, det blir ingen annan råd o·a fem minuter. väntat så! 
varit en ·av oppositionsledarne. . än att stanna över i X. ,_ Vill frun Maria slog armarna om 

I en interview med Associated I Konduktören e-ick helt trankilt Det kommer 3·u ett tåv till hals tryckte sitt ansikte . p·· t' ·. « . . 0 ' 

P1.·e .. ss .. '. korre. sr.)0
. nde.nt 1 ans Y: ,. sin .väo. · men lvlaria såg helt för- St. ockholm i kväll. mot hans kind; skrek så till 

d h "J kt .. - ''" ' tra e . an_: .. a~ au_. onser~i · färad ut. Detta var en upplös- Ja, nattåget. en jublande liten fä.gel och kysste 

våra 
ANNONSöRlI:R ! 

Ice Cr<11run and 
Beer OJ.I Drau~ht . 

Cigars, 
vänlig 

till Tära landsmtl.n. 
eder att bllkannagr;a for A1~1cn- ning på hennes skälmstycke, som Hur dago passerar det här hans ögon, de rimfrostiga mustas-
k.as folk alt ~ranknkes nya 1.ege~ hon aldrig tänkt sig. Emellertid cherna och hans höga panna. 1 ~~~~-~~~~-~ ... --·---

rmg skall ~?ra allt som star 1 visade det sig, att konduktören Halv tio. - l:VIisse, Missc, hur kunde chi 
dess :'.nakt for att befordra sam- . .. D 1 .. · ··· . . ·r 0 • ? 

•• 0- •• . 1 . d fick ratt. en sma spanga Jarn- 'l'ack, då var det mgentmg resa .1 ran mig. 
f~rstand och vanskap m~l ~n e väg, som Maria skulle fortsätta Hans röst sldlvde av under-
bada. nationerna.. Kom. 1!1ag a~t med hade instält sisi.a turen W:- aick, och fru Maria tryckt 01·0, och det 
det ar en allvarho- ekonomisk kns ' . . . "' . .. . ' . .. . ' 

.1 .. . "'. . . och o:n hon eJ ville frnna ensam. Hon lat hn1pan hans smeknmgar, som lat Man;, 
en glöd i 

I lua val I Frankrike som i , f" .. d . k 1 . tt 't· · · r·· i" 1 . h· ·" ' veckan. pålä?"gas en mindre .k·. . D. ·· . f. .. 1 f 11 .. L 1 1 · ccen ·oro mJu. e sen ~t · · a .e1·- hri111Fi. ty klockan var 1nte s1u ·ors:a, iur an san:nac 
' z:i . -r1 a; et · ransn:a ·o _{eL ,,..c agar ~ · . ·· ~- ~ ' ~ ... · . 

än andr.a för a.r- J.· 1 . · •• · •11. t tt . .. . d 11011 och. satte sig att funde.ra. Var de. sas .. t1mmt·1·1··" hur.· hai .. 1 
n 0 ·1c:\:e, ar v1 1g a go1 a. e .. , -·- , . . , . . . , " , _ 

assu.rans. De .. t.· P.a.stas .. '. "t·t. , "f. .. r·· t.t 1 . !2d .. nsl-,." manne en mvcket faum och tanken .t.LL no.n 1est. 

I 
y. B"S a uppOi Tlll 0 ''U" 01" a )1- ~ ~ . 

guver.nör l\i, :Iartin till- ·.1 1 ;'_11" .• k "''
0 

d · . järnv.ägshotelle.t. ide. <len h01· 1· a".i:t 1VIcn du hittade JU JeL1a a vans. ·apen rne .. 
sitt gillande av otaterna." Frår1 matsalen såg hon de man- Tu.rnas skulle komma efter henne·: I sade hon 

"' Det .hålles för trolio·t att den ga. ljusen i en tänd gran glit.Lnt k han nog var så för- - .Ja, men barn, 
nya regeringen inom "'kort skall er~ot .'.sig och detta höjde he:_irn'~ älslrnd, den kloke, v_ållärde, du detta? 
draga försorg om att erlägga den i)nstf~lhga mod. Det . v~r an_•:la kratiske assessor _Ln~de ... att" . 
förfallna skuldavbetalningen på en gbmt av hennes barndoms al- mie kunde vara . ifran sm lilla 
19 millioner dollars. ~ skade jul, och hon visste, att in- !\•Lisse," veta henne ha rest till så 

gen .av de få gästern2., somsutto p1mla hemmet, därför att han -- Ja, 
därinne vid de dukade borden, ej ville ge henne '! lära 

na av programn1en såväl som de ··:.,'>."·c~?--?1ic···-·~, .. -·~;---·;';--·~; ........ ~.---·'#;.·-··;r,,_ .. ,,>·-·'.i<--· .. 1;·--

1:rnuanue artisterna sätta värde 
oeh låt 

(Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I.) 

- Seven spacious slumber rooms. 

comfort and convenience. 
psalm - det är vact Jag 

sagornas gyllene "'"" "" .. 
krubbans det 

FURNACES 

De bästa l marknaden.. 

i bästa och pålitligaste 
Ni alltid vara viss om 
ratoss och rndbart bemötal.lde 

ho!ag jag representerar. 

SVENSIL'\, noxslm och eni;elslm 
JULIWRT 

SYJ<:NSiiA 

909 % Pacific 
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'IT"" s}cl d- . · t 1 • \i a1 -~S .oms .. o.cS 
IF "~Dg i'I!~. \ ..,,, 

--- I I \ . 
Aw A. B. Nelson , ~ 

I ··,7,';!!Hll:J- \\V~-,,,~ ~c~ 
.a. . ~~~f -... "-~ 

IV. ~·:--.fl - . ·...=.---'i~? 
. Den __ första __ av de fragor som ~'7 ~oj~~~ ; __ .-=--:~· . • .L...::Or~ ~~~--···· 

framställdes for tre veckor sedan l'-1'--~~~~ 
i denna serie, är "När skall denna ~ 
värklsdomstolssession hållas ?" I 
vår text, Mattei 25: 31, finna vi 
nog det enda svar som vi kunna 

med all säkerhet antaga, men vi 
tycka om att spekulera i alla frå
gor, od1 icke minst i de profetiska 
utl.c'1.1andena. Vi kunna till exem· 
pel fråga vilken ställning denna 
stora tilldragelse som beskrives i 
Mattei 25:31-46 står till tusenårs
riket. Kommer det att ske före 
eller efter m511enn!um? 

Låt oss först antaga att det 
skall ske före millennium. Scrog
g]e, en välkänd skribent skriver i 

School Times: "Denna sto
ra tilldragelse kommer a.tt ske 
prcmillcnnia!t, ty Konungen sä
ger: "I{ommen, I m.i;1 F'aders 
välsignade, och tflgen i besittning 
det rike som är tillrett från värl
dens " Det är hans 
mening att demm stora tilldra
gelse kommer att inJeda det syn
liga och verkliga Guds riket 
jorden. 

Ett annat argument som är i 
favör av denna uppställning är 
att det nämnes ej uppståndelse 
alls. Den vanliga pre-millenian
ska ideen bar det så att de tro
endei skola uppstå ur sina gravar 
vid .Jesu ankomst i skyn, och de 
som då leva på jorden, och äro 
troende, skola förvandlas i ett nu 
ocb. fara på ett övernaturligt sätt 
Herren till mötes med de upp

varefter sju år av svår 
vedermöda kommer att övergå 

under vilken tid ingen 
skall dö, men alla skola lida. Ef
ter dessa sju år, kornmer den väl
diga domstolen som nämnes i vår 
text att upprättas, och domen ut
talas. efternom ingen upp
ståndelse nämnes här påstås den-
na vara passande. 

Tucker, redaktören för "Won
derful \Vord," säger: "Denna 
dom är kanske den dsi:a utav de 
pre-millenniska domsutslagen. Den 
timar nog just inne;n Davids Son 
och Herre intager den Davidiska 
tronen." 

Vidare säger samme 11}.an: 

& Palagruti, 912 Pacific 
avenue, })årninna om att de ha 
ett rikhaltigt urval av ekiperings
artiklar lämpliga som julpresen
ter.-( Adv.) 

För allä folk c-cb tide::· 
Ett himmelskt hns är sa.tt, 
Som Ekuggorn~ försp!;"idcr 
I timlighctens natt., 
Och var dess skimmer· lyser, 
l"'örjagas köld 
Ocb va1-je 

ocb död, 
fH)Tfl 

Blir värrn(i 

En gäng de fa,ck~or" 

Mm skaH du 
bu stjärrrn, vid vars 
Vi kunna her;1åt 
Frän 

0 julens stjä.1'7lcJ, 

}~JTS0r, 

~:,_läckas, 

gäeka.s_. 

brand 

land. 

Beständigt för ·vår 
Och bygg av 

s:;;n 
~·:tri 1un1a 

En stig,_ son-:: b<;.rtur--:J skyn 
Och till det her.:1met bär oss, 
Där han~ VE.TS 1:Jf:rdefan1n 
Ji:n evig ro hesJ:di::t O·SS, 

\lår f2.rd. ;:::;'t~r rnåK ha1"l,1n. 

JfI: .. N .. 

m.en tack vare Dr. 
Knriko vid utmärkt hälsa, 

och så är även mm i!:mstru. Om 
någonting är tok och vi ej 
riktigt bra, taga ~fi denna 
en dag eHer två och ant blir 
bra igen." Denna tmföditliga ört
medicin är tm stor hfähJ för ålder-
stigna per·soner-, enär den stimule
rar magens befordrar 
matsmältningen och rJjälper avfö-

"Dessa nationer äro de som hava 
deltagit i de anti-Semitiska förföl- _ 
jelserna under den stora veder- / 
mödan," således före tusen-år:s-1 A.'1.matörs.ångare och musikanter 
riket. som önska, kunna beredas tillfälle 

Trumbult skrev i Sunday School att deltaga i vår radio timma. 

ringsprocessen.. E'ncfa.st lokalagen
ter, anställda av Dr.. Peter Falu·
ney & Sons Co., G.t:ricago, Il!., kun
na tillhandahålla den .. 

Times följande: "Under tiden I ''""'-"'1'J!t"""l'l"~"''~'4:~"'l:f1l<lf€~te~<".'"'~-!lif~te>me~•~~~~~,i.::~~~~1~~~~:(cl.i1'~<l:'.€1!"''"c· som ligg-er meHan församlingens , __ _,_ .. """. ""'' T'·''>;;>. ;;,. ""' .... "'"' ~ ""'· ,,u-~ • ""' ,.,,. . ..,,. """ · ..,. """"' · · "" • "'A, ' ' ~ - • -··~·-J 

upptagande (rapture) och hennes 
återkomst med sin Herre och Ko
nung, för att upprätta Guds rike 
på jorden, komn1er en del judar 
att vända sig tm Herren, samt 
predika evangelium till alla värl
dens nati.oner, sägande: "Om
vänden' eder, ty Guds rike är nä-· 
ra." Domen som vår text talar 
om, är över de folk till vilka des
sa troende judar hava predikat." 

I nästa nummer behandlas tvän-
ne andra tider 
tilldragelse. 

för denna stora 

GYJ!ma vårn. 

ANNONSöIR.E:R! 

GöR, SlTERIGFm.ESAu.V MED 

billigt 

att leva 
i Sverige 

Turlista från l\lew Yorlk: 
DROTTNINGHOLM .......... 18 Jan. 
DROTTNINGHOLM ......... 18 Feb. 
DROTTNINGHOLM ........ 18 Mars 
KUNGShlOLM ............... 1 April 

bestä 11 ni n· 
av vid utfär-

etc~~ hänvän~ 
de man sig agent för 
linjern cile•r till 

AJillEEJlCAN LINE 
209 White Bldg., 4th & !Union, Seattle 

iJ\1'.J\RTIN CARLSON I 
1216 Soutll K Tel.: Main 8320 
John lledller~, So. Jlth; John 

Giv mig ej glans, e,j guld, eJ 
I sjgnad juletid! 
Giv 1uig Gnds ära, änglavakt 
Och över ;jorden ;frid! 
Giv mig en fest, 
Som gfäder 1nest 
Den Kornmg jag hal' hett 
Giv mig ej glans, ej guld'.. 
Giv mig en änglavakt! 

Giv mig ett hem vä fo.ste:rjord 1 

En gran rned barn i ring, 
l1Jn kv~ill i lj 11s 1ned ordl 
Oeb inörkm· däromkring! 
Giv n1ig ett bo 
J\fed samvetsro, 
nfed glad förtröstan, hopp 
Giv 1nig ett hem JX'i 
Oeh l;ius av HelTens 

T'ill hög, till låg;, till l'iIL 

helga ;julefrid ! 
korn 

vintertid! 

Ej skiftm· om, 

l1iig, 
I\:01n glad 

()('.h 

~~J"Jt.Jjj 

Soley, :rnG I<'Melity Blrlg., 'F'. C. Hew- j 
son, 9 0 a l''aci fi c av en u e !' T~J.-eoma. :Tui:f.l•e~;/{".-l'~El'Zl~t~J€1cE:l€:!E:«il:~ :e''1:~4ilii;~1~1e1uf:s1u{f~'~~'.e!ii14itt;:;'ce'<~'il12''1:"l:1~~1~w;i~<iil.(\t~1~1~:~~il:li:~1r,~.lfl'.!1~1li 

JULKRANSEN 

:3'0m är sjuk och känner 
en ann_ans hälsa. 
är förlamad och ser 

välsignar dem, 
na ;se .. 

hava sina 

och i ditt 
som kun-

Du,. som är döv och stum och 
sändc.;r till Försynen ditt tack 
för rdem,. som kunna tala. 

Du,. :;;om är olycklig och inte 
n-1"tmdaa utan önskar en annan 
lyclUl.o 

Du,, som är obetydlig och ap
be-den fra.mstående och 

römde .. 
Du, :oom är fattig och 

missunnar eller känner 
mot den dke. 

inte 
avund 

Du, :wm arbetar och 
men visar dig leende 
dem, sum ha det lätt 
kvä,r101t.. 

betungas, 
glad mot 
och be-

Du,. oom 
hänförelse 
tid. 

är gammal och känner 
över de ungas fram-

D1;,. som inte är vacker, men 
be1rn.dlrar en annans skönhet. 

Du, :som är ensam och ser med 
väföelirn.g på dem, som bliva äl
skade. 

Du,. "")m är hemlös, och utan 
bitte1;-hef: :åser eU gott hems jul-

Du. iiiOm är syndfull och dyrkar I 
rr-3.ttfärdige. I 

För dig har jag i dag bundit 

fo1lkrans. I 
,, kraft är starkare än den 

; din seger större än' alla j 

Ditt namn har blivit inristat i I 
och endast du och gra-I 

kan läsa detsamma. l 
Ti'!L dfa giver jag mitt största 

dig har jag bundit min l 
M-. 

I 
~=--~~~~'! 

- Vid 17tll St. 
Tacomas enda skandinavi
ska kötthandel som äges 

innehavaren. 

,JACOBSON, Innehavare 

DEGA.L'l'NINGii;N. M.iölets blandning och ältning övervakas av 
kyinlig;a överbag-erskor. Iivinnor äro kända för sn;rg;ghet och 
bd. Ni garanteras en verkligt l1ygienisk vara, om Ni begär: BERG--· 
IHAN'S SWEDISII BREAD. 

Vårt valspråk: 
"BETTER CLOTHES 

FOR MEN" 

Repareras för 75c 
Andra klockor och ur repareras 

även till rimligt pris 
Allt arbete garanteras för ett år 

1'.!16 South I{ Street 

t 
TACOMAS SVENSKA SKRÄDDARE 

501-2-3 Washington Building 

Den är ett örtbotemedel med erkända företräden. Den lhar varit i 
ständigt bruk i mer än hundra år och har ln·ingat hälsans solsken in i 
tusentals hem. 

FÖRSÖK DEN BLOTT EN GÅNG-nä,. er matsmältningärclålig,-
när er avföring oregelbunden,- när er sömn är orolig,-!llär 
plågor ansätta er när ni känner e2· trött och utsläpad. 

Den kan ej c1·håUas på apoteken. Den. tillhandahålles av speciC?l.W. l'Utcnte:
eller direkt från. laboratoriet av 

2501 Wa11bingfon Bhrd. CHICAGO, !LL. 
(l...ev0rera.a tullfritt i Kanada) 

i 

"""·'-"'-"Jl'.G 

!fyll, klipp ut och Insänd neclam1U..:111de blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
121G South ]i{ Street, 

Wash. 
Undertecknad prenumererar härmed 

sten för en tid av ett år. 

Sound Po-

$1.00 ~lutes. 
erlagges senare. 

Namn .... ---·-----··--···-----·-···--·--···--···--·--···--·····--·------------------

... ~d.:re~~ 
- - • " - - - -- " - " - - -- -- --- - W --MM M - .. --... ~ ........... - -·- - - ............ ---- .......... --~ ~- ...... --.... ~ ...... . 
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FTidens rnilcla än
l)et sva-

den 
en 
Ur 

;•·*•*•*~*· P.uget Sound Postens Julnummer, 1932 *~~*:i:*1t·x·1if·x·tt«···x··l!•*•·*•*4t.,-·*·Fredagen den 23 december, 1932 
_... , ' ' ' ,,,,,.... r:p'W'o/ 

har julen även ett annat glädjens bud- I !;:,·-==-~=-:_ __ ~:_ . 
ska1.)_._at __ .t f• ör_tä_lja~ .. . . . . . ... !!! ) A 

0 • · • • · · 0 • · · ,.. ... , r1~ Attorney- t-Liw 
La_rn.rt urnan v_ a_ra hcdn_lska forfau_er I···· .. 11 ""ld 1 •• ~ · ,, .- e Ity öldg. 

hört den helige Ausgarn förkunnelse om ~ I Telephcne BPOac!way 1418 
den Vite Krist och hans födelsefest, fi- 1 • J ,__, ______ ,,_,, __ 

rade de sin stora midvinterbloss. I ~~"""-'"""~ ........ ~ ... ~--·~~""'""~u·"',,.,.~~A-..-,,. 
vintersolståndet kom med årets längsta I 
1.1a.tt.,,.oc·l· .. ·1·t. ider .. 1s··· t·e···A.'.ke1.1 t. ;>_ .. •·.·clde 1·.Jå .. at .• t_, lju-

1

1 
Skandi.11avisk advokat 

set begynt Ri11 frarnm<:lTSCJi, hälsades . i Praktiser;IrA:~fö;,-±!~;la rätter 

ta med jubel. Hfädjen tog sig uttryck 1 I 606 Washington B!dg. 

i bullrande fester. JVIan fira.de ljusets B '1 =~:_::=-::::= 
å!erkomst vid skenet från flamman.de I · ~ 
hal och blossande facklor; ljusets fest ~ 
skulle firas med ljus. i Sveask Advokat ~ 

När Vite Krist gjort sitt segertåg ge- I 1015.10 Wash. B:cig. Main 718 t 
~ ..__ <- I 

1101!! norden, korn hans födelsefest att H.esi.denstelefon l'roctor 2861-R 

sannnanfalla med den hedniska 1niclvin- -v~~~-~--:_~p~--·~·~~--.---...,. 

terfesten. Julen blev sålunda på sam
ma gång en det andliga och det leka1nli
ga ljusets födelsefest. · 

Höjdpunkten i ljusets fest utgör vä1 
den högtidliga, st ä m ni ngsfull ajulot
fan. När menigheten av fullt hjärta 
sfämmer upp den odödliga svenska hym
nen, ''Var hälsad sköna morgonstm:id, '' 
sker det med ;jublet hos dem, vars hopp 
och längtan gått i uppfyllelse. 

Julens eviga hälsning är sålunda 
att det finns en gräns för mörkret, and
ligt och lekamligt, en gräns för väg, som 
bär nedåt. ·Glatt och uppmuntrande vi
sar elen uppåt mot en. ljusare rymd, mot 
gucldomsljuset, '

1
mot utveckling, frigö

relse och en växlande lycka. 
T'illönskan.de våra läsare . en glad 

fridfull julhögtid torde det vara på 
plats att erinra om att välgörenhctskra-

. ven i år äro större än de varit på långa 
tider. Visserligen. göra publika och 
vafa institutioner allt vad de kunna, men · 1 

icke desto n1indre bör det vara en kär 
plikt för var och en i sin stad som så 
hava forn att i o:rd och handling efter 
fönnåga. vara behjälplig att sprida en 
uppmuntrande glädj estråle i armodets 
eller behovens hem. 

Ingenstädes firas julen mecl större en
tusiasm och ihärdighet än i Högan Nord, · 
och hfö·. i rraeorna icke niindre fö1 an
norstädes iir det onekligen -de norc1i 
ska ättlingm·ne sorn :föregå med ett ly
sande exc1npel på intensivt ,julfirande. 
_Liksom diir J1e111ma fira vi julen först 
01·h friini~>t :o.mn fmnilje- oeh sedan. so:rn 
lolii1d- rn·lJ yföyfc'-'t med 1ntfisk, julgriit 
oth slråhrnclc• gnmträcl som 1nidvinter 
gUidjetetk(•JJ 01n ljusets seger över möi·k~ 
ret. /qJropos jultriid rn1irkes en betyd
lig t:tskiJn,1 d :i deras ti11varatag::riuic. I 
·v·n1lio··1 -{"111 lwh·1l]e"~ 0·1"H1C'D s·' i:;no·e cicn .·' (._,_,,, -;-,<-~· __ (,-._·.~t _- .. (' . ,').,,. _h- c - ',. .. _, '-"'-' Cl t-1 -'.' ---

r grörn:;knncle, i skandinaviska hem, 
dtir<'Inot i ;nnerikanska hem begås ett 

l1el,e.:erfö1 elen ntkastns dagen efter 

det bliva ffö· oss alla en· glad 
dess gfädj e och frid 

och i hjärtan 
stth· i julvisan: 

igen, 

hailed in · her return to 
in "Gall Her Savage," Fox Filrrzs ·;Jrioa1~ct·wn 

sensational boolc of .tke same narne. 

I r 

HOS 

BROADWAY 

Svensk Advokat 
Notary Public 

602-603 P. S. Bank Bldg. 
..v~~-........1:.."""'--',"""""'"'""*'"Al'"'-'1>'.;,.6>a11f!-4'•"""""~""'-"'~"'"~ 

Tandläkare 

206-7-8 Pioneer Bldg. 
First Ave. & James St., Seattle 

ALMTN L. SWAN20N 
Pres. och M;;r. 

"Abstracts of Title" och "Tit!e 
!nsura11ce" 

Mai11 2331 Bankers 1 .. rf!!st Bldg. 

·(h~tvce1·s. 

So. S·t 21H 

Nyligen inkommet.: 
LUNDINS IDNBÄRSSYRUP 

LINGON 
BENFRI ANSJOVIS 

SVENSKA GAFFELBITAR 
SVENSKA BRUNA BöNOR 

LUTFISK - FLA'l'BRöD 
RöDA SAGOGRYN 

BERGMAN'S KNXCKEBRöD 

The' Red & White Stores 

~·-~c1.6""4,.w~~~~~ 

Sproule's u1.iv..1.c; 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:!'.:!'.~~~~:!'.~~~~~~~~I Smb•, Ägg "'" DeU<o>"""=· 

Sponsor, Sc::mdimwi.an Hour, ILV.I. I Första dörren f1å11 1 lth St. 

"'Cfi.am o!J111fwm111!,1f Sto1es U11Ytt! iu/lu!fititt mulilt/ie;fi.r;~ 
1114-16 So. u: Street 

\Vomen'ti Non-Hun Shorts, 131oomer:> arnl VesLB .... , ............. 25c 
\Vomen's Rayon and Wool Hose, pair ...................... , ... 35c 
\Vomen's Pure Silk, li'ull-l<'ashioned Hose~ pair ................... 79c 
FJlectrie Xnrn.8 V'lreath, regular HSc value, for .................... 49c 

25c TABLE.--Our 25c Table is full of useful Xmas Gifts. 
Come in and look around! 

Boys' Black All-\Vool Zipper l3lazers, an ideal boys' Xmas gift ... $3.50 
Men's Xmas Hose ................................. 1Dc, 25c, 35c, 48c 
TIES-Large asimrtment .......................... 25c, 49c, 75c, 98c 

'I'ie irnt in Xmas Gift Box. 

VI FÖRSTA OCH TALA SVENSKA 

Tacomas ledande 
36 

Besök 

J. A. JOHNSON, l\Tgr. 
Highest (jucdity of ivieats. - Frye~s 

Dclicious Brand Hams and Bacon. 
SHIP US YOUR VEAL 

312 11 St.-CrystaI Palace Market. 

CJ!l'~~..r~~'<'l.81'~ 

!~~~~~-~~·-~~-~~~~~-
! : ·Smör är billigare -

bättre. Vårt smör kärnas av 
bästa kvalitet grädde. 

C.RYSTliL CREA.J!IIERY 
( Crystal Palace Market) 

från :;;;.oo till $5.oo 
(Varför betala meira' 

Ni måste bli nöjd, om icke 
om glasögonen kostna<liil'.r1tt. 

E. S. GUDMUNDSON 

yj 

728 St. Helens Ave., Tacoma 
~~,..--,.......,..... _________ ~-~-

J. 
SKRÄDDARE 

)nsättning av nytt foder i' cl:11mers 
kappor och herrars rockar 

1220 So. K St. IV!aln 
Hemstitching 

Rust Building 
Corner llth and Comrn.erce 



Sound. Postens 
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Br-Qtndfi:5n.1~H<ring aY hus och rnöbler 

;Ja.L:'.1, <1,,1ton:nliiJriirsiikring. - Bratrml 

i 

Co,, HG,!. Cmnm crce, 

Jltfo,sionstabcrnaklet 
Södra 10de och I 

firas här med både jul
barnens fest på juldagen. 
börjar kl. 5 :30. Alla 

förstå svemika språket hälsas 
vä.1Ji}J.rnna att rned. oss ännu en 

"Var hälsad, skö
Den blandade 

att bidraga med 
HercJ svenska sånger. Predikan 

svenska språket. 
program utföres 

'kvällen kl. 7 :00. Detta pro
har förr viirit föremål för 

beundran, och detta års 
kommer ej att utgöra 

Under David 
nog denna 

högst intressant och 
Allmänheten hälsas 

''ärans och hjäl
hedras. 

Kören sjunger julsånger i femton 

}~n 

undertecknad genom Puget Sound 
' Posten framföra samt önskan om 
, e11 år med Herrerrn frid, ett år, 
; som vi hoppas med Guds hjälp och 
'goda människors medverkan skall 
bliva bättre för de mindre väl lot
tade. Tack till redaktionzm 
gott understöd i vårt arbete. 

Fred Anderson. 

Gustaf Safauiler död. Det 
ett sorgebudskap bei-örancle 
stor del av svensk Tacoma, då det 
förkunnades att Gustaf Salander 
plötsligt avlidit i tisdqgs morse 
efter vnclerg·ången tandoperation. 
Visserligen hade han varit sjuklig 
en längre tid, men hans tillstånd 
ingav dock inga omedelbara far
hägor, 11 tan ma,n hoppades på en 

efter operationen. Men 
om intet, då chocken 

av denna översteg hans mot
ståndskrafter och l i v s gnistan 
slocknade. --·, I 25 års tid inneha

en ledande diverse han
var Salander en driftig 

Jörekemmande mot 

högt 
den vida vänkretsen 

hans minne skall beva
med saknad. Han var rn.ed
i Runeberg och Val

halla ordnarne, i vilkas verksam
het han tog' aktiv del, beklädande 
särskilt i Valhalla föreningen titt 
och länge olika förtroendeposter. 
Han ,var även medlem av luther-
ska kyrkan. 

OustaJ Salander, född i Sunds
vall-trakten i Sverige, den 19 

KJ.ockan 7 :00 p;l kvällen preste- 1 rnars 1877, sålede[o vid foiLt från
r".lr' söndagsskolau sitt j:;Ipto- fälle 55 år och 9 månader gam
grarn och tal av srna och mal, kom till Amerika 1898 oeh 

m1nuters tid före 
Kon1 Albt välkomna! 

frå11 söndags;,kolan. hade en tid anställning i N. P. 

-·X· 

907 S. 5,1de gatan. 
B. Artbur Larson, 

pastor. 
kl. 6. Sv. 

Lilh; ha11 st:1.rtade 
år sena-

Ha,n in
gick äktenskap 1903 med sin ef
terlevande maka född Beck-

SANG- OCH llliJJSHi:lFlLM 

Anna-Lisa E1,icsso,1. 

<!il! 
r;i 
!ij 

HJde od1 Str(~et:.~ 

Tfä·eoEna 

(NY •. \RSDA(H~N) 

! 1'];jM FöRES'l'i~.LLNIN G AI:, 
lii.JL. l, 8, ~' 7, OCH 9 l11:. JU. 

Förutom "Värmlänningarna" 
visas även en underbart vacker 
naturfilm från Skåne, oeh bil
der av senaste händelserna i 
Sverige. 

40!,' UAJ!.'&N 20ic 

11: r I man, och sörjes närmast av henne, 
epis- dottern Lyclia samt systrarna ler Road laget å det senare la-

t,eltexten, Es. 9: 2-7; sv. psal- ,]'\lfiss Hanna Carlson i Se<~ttle och gets plan vid ö4de och Waller 
1-5, församlingen; IMrs. Anna i San Francisco. Road. Spelet var gult trots den 

Lukas 2: 1-10; Begravningen förrättas i morc,on något våta planen. Första målet 

den som ej förr har sett stycket 
bör icke gå miste om en särdeles 
stor kon:o:tnjnt:ning. Filmen före
visas i Lincoln teatern, vid 16de 
och K gatorna. För vidare upp
lysningar se annonsen å denna 
sida. 

cr=t ~ 

€~%.film 

Sponsor. Scandinaviar. Hour, K.V.!. 

Dödsfall. Häclankalla<l i liv;ts I :wabulous Epic of our own west ! 
Ruth l< lo- Edw. G. Robinson 

ti,ds 
"SH~VJJJ!~ DOJLLAR!' 

]st: i ti~1da,2;s i sitt föriiidn1- I Starts 
South L strcet. Hon 'ltti' 

g:taduent från I_Jincoln hö;::;skolan 
och rned ett hfärtlif!l. älsklic>"t vä-

J\färmm;t HÖr
iini föräldranm JI!'. r. och 

J\~T_1·s. L,fjf I-Iagrnan, b-:cöc11.::t n~~: Jo-

"'I'i~OUUUD IN 

.. .. z5c ANY DAY ANY 1'UIE-

seph. och ~avvr~-~~1:cc:, syst1_·:·1 rne .Tn- Noiv 
SE'!)h.~n-.; ocl1 J:i_lt..ncl 1_;- :·l-:10-

dern lVlrs. Karin Hagman och J' 
oan 

mormodern Mrs. Christine Anton- Bennett, Spencer Tracey in 
"Ml!<~ ANJD JUY GAJL" son. 

- John Westgrund, en bland 
Tacomas mera framstående norsk
födda pionierer, avled i fredags 
förra veckan 73 år gammal. Han 
kom till Tacoma för 44 år sedan 
och har under nästan hela denna 
tid bedrivit handelsaffär vid So. 
K street. Han tillhörde Viking 
orden och tog för övrigt livlig 
del i skandinavisk föreningsverk
samhet. Han efterleves av en 
r;on, en dotter och tre ban1ban1. 

COZY COFFEE SHOP 
1408 So. K St. 

Lut.fisk 
gar 

serveras. -

BOOit:S 

Ileställnin
utföras. 

lF'or at lower 
Old Books bought and Sold 

SHAR!VlLAN f>OOJ!( S'l'ORli!:: 
1203 Pac. Ave. 

\""r-~--==--.---.,.0=,.p"""c-""'~"""""""-~.;:<-"'"4o,:.."<"•~•~ 

Gary Cooper, George Raft i!1 
"IF i HAD A MILLION" 

EN 
just publiserad i Sverige, inne
hållande sex spännande allvars
noveller: 

' GUDS " 
verklighetsskildringar 
från Svensk-Amerika 

av 
JOSEPH SWANSON, 

finnes nu tillgänglig i alla väl
försedda skandinaviska boklå
dor eller från författarent di
rekt, 255 53rd St., Brooklyn, 
N. Y. Pris: häftad, 60c; in
bunden, 80c. Lämplig 

l Som julgåva. 

(Sponsor, Scanclinavian I!our. IC~V-J) 

SKOR FÖR HELA FAMILJEN 

Billigare än någonsin 

Stort 11rval av tofrlor för hr:
la familjen, JlUHHmHle som jul
gllvor. 

F~n ny filrsii.ndn ing- av lle Le
riJnlda 1'Martha V/ashinqton" 
komforta hla $i5.00 skor för-

Shoe 

trosbekännelsen; körsång "När I kl. 3 :30 e. m. fråu c~' o'. bl~~ en s~nsation på så sätt, att 
samt, "O 

1

1 Lynns V1kmg gJorc_k mal . innan mot-1-, 
sv. psal- s Um<l ar n e visste va rom det var i"""~---0:Y?-"""''"'"~''"'""-'"""'"'"'~re-xmw-cocinmocwa'2'"'""'""''""'"'""''LY'""'"m&Y&!""''"''"'''*"""''"'""'""'""".,I 

fråga. Vikings spelare samspe-

'Guds julgåva'; körsäng; I VaihaUas socialko- lade ypperligt och slutresultatet 
psalmen n: o 50: 1-3; lit ur- mit{),, som har om hand anorclnin- 3-? i der.'.rn favö_r skulle_ ha varit 

,., "'" · , nauot,, "i-Ol'l'e fcl1'" '"T·1·k 0 o't 
i:::·· , • . l garna Iut" Ioren111gens nyarsvaka, -,-/' ,_ ~ 0 

, • v ,,, "' ,, , ."' L -

"-'o~aagsskolans 3ulp;·ogram g1- meddelar att dessa nu äro i det fnd Peterson och Aage __ Nielsen 
tisdagen den 27 dec. kl. 7 :30. närmaste. follbordade. På progra- v~,ro. de, som .. fmg~ . tillfalle att 

»-ot,·x -x· I met medverka bl. a. George John- sla in malen for V1kmg. Annan-
ston med en 1-akt komedi, drag- dag JU! spelas en spännande 
spelsvirtuosen Herbert Erickson match mot det ledande laget i se-

1111 S. 12te. I sång·aren Sverre Syvertsen med rien, "Slavic Americans," å Me-
. t'iras julotta kl. kupletLer. Dans vidtager efter K~nley fället vid 4~dje och Mc-

,Julpsalm, julevangelium, I programets slut. Vid 10-tiden på Krnlcy, kl. 2 e. m. lfom med och 
och allt som gör denna aftonen s"rveras supe i matsalen. upprnm1tra våra gossar till fort
till den mest stämnings- j Se vidare annonsen å denna sida. satt framgång. 

under hela På kväl-1 
ett speciellt möte med 

cch julefröjd samt en be- n :r z,14, Scan- \ Vid Valhallas rniitc onsdagen 
av det c;tora under som I dinavian Fraternity, avhöll ;;itl I den 21 dennes valdes ämbetsmän 

ju 1 eller n1ånc1s_gen 
av hålles söndagsskokns 

aLL bliva 

ordinarie möte tisdagen elen 20 ds. som följer: Ordförande, Ivan 
Bland annat som förekom var val Person; vice ordfönrnde, O;,;ca1: 
av tjänstemän för nästkommande Ivfagnuson; p ro 
Lennin. Valet utföll som följer: Elmer vVilson; finanssekreterare, 

P. Oscar Storlie; vice Gustaf Larson; lrnci~oör, P. 
J, 1'-:. Johnson: kanlan. borg·: lrnnl:rn, C. \V. Johnson; ce

Geo. Peter-son och 
illl'(~ 

rril.l 

kornm,er att 
att se den nya talfilmen som_ 
enligt annons förevisas i Tacoma 

1002 
PA liOL: 

Depression Lump, per ton .... $7.50; 2 ton för 
Också N_ P. Lump och TJtah Lump kol. 

Vi ha fullt lager av Hö och Foder. 

UPPLAG: So. 30th & Wilkeson. 'l'el. GArland 0095 

:1nu1ons()rer ! nyårsafton och nyårsdagen. Och Mouse 5 days, starting Jan. lst. "Trouble in Paradise" Blue 

ThlPORTERAD STOOJKFlSK 
och p.re:pa1·e.rad 

SKANDIN A VISU:A DELIKA

TESSV iH~OR 

Getost, per lb ......... . .. AJlc 

Mykkelost, per lb. .. ......... -._ .. 30c 

Fiskbollar, 2 lådor för.. ...... _.~5c 

Kaffe, 'Economy Blend,' lb. 19c 

Hemlagad Mayonnaise pt .. -.. 15c 

Vz pt. grädde för vispning, 
med varje köp -· ....... _ .... _lOc 

V' li V fil taUea 

1144-46 Pacific A ve. 

l '.ll'acoma, Wash. 

Sponsor, 
Scandinavian Hour 

K.V.I. 



.,.,:i,··x·i:""'1.{"'~-:"1fx·.i,'·"·lf:·"'•"1t""'·1t"·:+-j;·"·:;tTorsdagen den 22. ·aecembeir· 
~~~~~~~~~~~~~~~-~· 

• • 
)1.46112 Pacific Ave .. Main 42821 P. C. PAULSON & SON, 1306 Broadway, Wholesale Groceries to ! SAMUELSON SHOE CO., 1110 So~ K Street, Tacoma, Wash. 

Consumer. Specializing Ava Java Blend Coffee. 
Pacific A ve. Distributor U. S. 

OPDAL POULTRY FARM & HATCHERY, Waterrnan, Washington. 

So. Kl BLUE MOUSE THEATER, 1133 Broadway, Tacoma, Wash. 

G. ANDERSEN FUEL & 'I'RANSFER CO., Fuel Dealcrs, 1549 Dcclf; 
Street. Telephone Main 0873. 

HANS JOHNSON'S FEDERATf;;D STORE, Ladies' & Men's Furulsh· 
ings, 1114-16 So. K St., Tacoma, Wash. C. C. MELLINGER CO., Funeral Directors, 510 Tacoma Ave., Tacoma 

Wash .. 
NICKELSEN'S GROCERY & SCAND. DELICATESS. - 1210 So. K!BUCKLEY-KING COMPANY, Funera1 Directors, Tacoma Ave. im<cit 

Street, Tacoma, Wash. So. lst St., Tacoma, Wash. 

BINYON OPTICAL COMPANY. 920 Brnadway, Tacoma, Wash. C. 0. LYNN, Funeral Director, 717 Tacoma Ave., •racoma, Wash., 

I 
hade det inte varit för att han I dörren och en reslig man trädde I de svar, och så tillade han: "Finn- "Vi ä' nog i det stora hela 
misstänkt, att det inte stod rätt in, hälsade Kolare-Erk med ett Matti har vbst något otalt med kvitt. Ja' har velat dej ont, 
till, ja då skulle han allt ha gett I ljudligt; dej." me.' Och ä de' så att du prompt 
"spektorn" svar pä tal. Men som "Gu's fre' och Go' jul." Kolare-Erk gick fram till brit- vill tacka, så. inte ska' du tacka 

..,, . . . . . det nu var, ty om 1rnn tänkte Det var gamle Berg, skogvak~ sen, den. stora uppgörelsens final mej. Ty det var nog en makt 
Av nemhold Jansson "tt ft " d t llt l't t t ' . . D ··tt t k .. . ra e er, sa var e a . i e. ar n. var mne. eras :gon mo es, ve- star are an v1, som styrde't den 

konstigt med sista milan. Då han Kolare-Erk brått att kande, sökande och frågande. - här gången. Och den makten a' 
Kommen ner på gården ilsk- lämnat den, var .allting som det Finn-Matti plågades nog där han vi nog tack skyldiga lite' 

nade han till, och det var på skulle, men en timme senare stod när han låg, men han bar plågorna som mans, kan ja' tro ... .'' 
vippen att han återvänt till kon- den i ljusan låga .. Och så var "Är skogvaktar'n en man. Slutligen började han 
torct och "spektorn," men så kom det spåren. Jan-Petter hade nog strövar så här dags en tocken tala, läpparna rörde sig sakta oeh -- - - -

och 

för. I han att fänka på vad Jan-Petter rätt. En Finn-Matti hade nog etL här dag?" orden kommo stötvis. Det är. naLt. - Julnatt, :med 
och han resonerat om, när han finger med, och om så var, och om "Ja, jag är ute på tjänstens "Jag villa hämnas. Du rädda gnistrande, tindrande stjärneljus" 
Iänte hästen. Det kunde aldrig han kom på honom, så Gu' vägnar. Det skulle vara tjuv- mig. Jag vara tokug, dej för- över storbrännan skumpar en 

på glö.-1 stå rätt till ·• , . nåde'n · · · ." , skyltar i ~~rten på den här si- banna, mej ville hämnas, förr du märr med ett ynkeligt. Ryckig 
rent av Nu var han arg aro- som en Jan-Petter var ute pa vedbac- dan Storbrannan. Men jag har taga Anna, du vittna mej mot vi' och knyckigt går färden. I skogs--· 

retad och folkilsked tju;. Piskan ken - han och sonen Johan inte sett röken av dem. Så jag tinget. - Du mej rädda, du villa brynet, i en glänta, står Kolare

så att det 

höjdes och sänktes och det bar höllo som bäst på med bakster- är nog ute i ogjort väder den här förrlåta, jag villa leva, tacka dej." Erk och viftar avsked med en so-
av i flyo-ande flän'" Kolryssen ve'n - när Kolare-Erk svängde gången." Koiare-Eriks röst var grötig, tig trasa, lortig och sotig, som 
krängde ~ch slängd~. Med den in .. gen~m" grindhålet. Sedan han Nu blev det en trevlig .. prat- när han sv:Irade: han själv. 
farten skulle han snart vara hem- spant ifran, tog Johan hand o:i;n stund, och skogvaktarn holl till 

hästen, och när Jan-Petter och godo med både tre och fyrtår. 
ma hos Jan-Petter. 

Men det .dröjde inle länge, för
rän märren tröttnade på den far
ten och föll in i den vanliga lun
ken. Hon var inne på kända va-
gar nu o.-:h lät sig inte oroas av 
Kolare-Erks ojämna ryckningar i 
tömmen, och ·han tröttnade snart 
nog, ty han hade så mycket att 
fundera på. Tre milor . . . de' 
va' då en svinpäls te å hugga te, 
Men han skulle minsann visa 
"spektorn," att han inte bar nam
net Kolare-Erk för ro skull. Men 

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

POULTRY AND 
Waterman, Wash. 

JOHN OPDAL 
Innehavare. 

Specialiserar i White Leghorn kycklingar av L. C. Beall ras med 
rekord på tupp-sidan av från 290 till 314 ägg om året. I 

Priskurant på begäran. 

~ ~~~_J 

AGENT FöR U. S. TIRES 

De förbättrade U. S. Tires äro.mera 
slitbara och billigare än någonsin 
förr. De tillverkas av bästa slags 
gummi och ä.ro TAX-FRIA så länge 
nuvarande lager räcker. Priser så 
låga som $3.26 för size 4.40-21. 

CHAS. F .. ERICKSON & SON 
Tacoma, Wash. 

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

MINNS DETTA: 
TVÄNNE fördelar när Ni köper fisk hos oss-Ni får 

fisken både FÄRSKARE o~h . .l31LLIGARE. 

Impol'te~de varor från Sverige och Norge sä.lja vi nu till mycket 
billiga priser. - Tag tillfället i akt! 

FISH PRODUCTS CO .. 
Tacoma, Wasb. 

han voro p~. väg till stugan, frå- . "Hör du ~rk. Hur kommer det l Sponsor, Scandinavia.u Hour, K.V.I. 
gade den forre: sig att du I år har en så för-

"Nå! Hur gick de'?" dömdad otur? - Två milor som 
"En får jula i koja', förstås. brunnit. Du som är gammal och 

Spektorn ska' ha tre milor utriv- van?" frågade han slutligen. 
na innan den femtonde.'' "Fråga Finn-Matti, han har no~ 

1 
l 

"De' va' en fuling. Tre milor!? en trasa med i den byken, skulle 
De' va' int~ lite' heller," kom. det ~a' tro," svarade Kola~e-Erk ]~.ärvt.·. 
harmset fran Jan-Petter. I det ban steg upp for att tanda 

Tysta gingo de in i stugan. lyktan. Det var tid att se till 
värmen och maten lossade dock milorna. 
så småningom tungornas band. De två männen gingo efter var-
och Kolare-Erk blev rent av litet andra på den slingrande stigen, 102 So. 'l'acoma Ave. Rroad.way 2166 
uppspelt innan liggdags. - H~m som ledde t~ milorna. De sam-
skulde minsann visa "spektorn," språkade om "misstanken," ocl1 
att han var karl för fyra milor-·· gamle Berg yttrade: "Ja, om en 
nu, när han fick hjälp med res- bara kunde skaffa bevis - så . . H ,, K"'nr 

· d 1 ° l · · k Il · .. t t '" 1 Sponsor "Scandrnav1an . our ... " mngen - om e~ sa u1ep, ocn s u e v1 nog sat a s opp pa rnns · 
han skullE1 nog ha ögonen med bravader, han har gått lös länge 

' . d. I .. 0 
" i sig en . iar gangen : . . nog nu. . : . . . 

Efter en veckas hart arbete sto- "Bevis Ja, det var Just på det 
do milorna inkörda, risade och de' hängde .... " "Veneer Blocks," "Log Ends," Bark, "Mill Wood," "Forest Wood" 
stybbade. Men så hade de fått Det blev en stunds tystnad. - "Slabs," Sågspån och "Hogged Fuel" 
stå i från arla morgon till senan Kolar-Erk gick för:st med lyktan, 
kväll, Jan-Petter, kolarn och Jo- men den g~orde då ringa nytta, SPECIALITET: GROVA "PLANER ENDS" 
han" De hade gjort styva dags- månen var tillräckligt lyse den 
verken och ett gott arbete och här kvällen. co 
Kolar-Erk kunde inte annat än le Plötsligt ryggade Kolar-Erik G 1 ~ 
ett. förnöjt leende, när han tände tillbaka, lyktan ramlade skram- Phone l\:fain 0873 1549 Dock Streei; 
på den _shst~ milan. Nu var det lande ur hans hand, ett rött, flam-
klar:t, och om inte själva den lede mande eldsken lyste fram mellan 
red honom, så skulle det gå bra trädstammarna. 
den här gången. Det kände han "Ser du? Mila brinner," kom Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 
på sig. det hest från Kolare-Erk. Red 

Den dagen åkte Jan-Petter hem den sure milorna i år? Det var p 
till sitt, men Johan stannade kvar då självaste näcken 1 ., 

för att hjälpa honom med vakten. De började springa. - Milan 
Allt artade sig bra, och dagen brann, och uppe vid fyllhålet stod 
före julafton fick Johan bege sig en mörk skepnad och dammade Wc invite our Scandinavian friends to try the finest Coffee 
hem f?r att tvätta av s~.g ~otet på med en ~pade .• Han ~rbetade that it has ever been our good fortune to obtain. We call it 
och bh som en annan manrnska, som en galnmg sa .. att rok, gni- "AVA-JAVA." "You get it here in bulk, ground to suit your 
ty nu klarade han nog upp det stor och eld omvarvdc honom. . 

...1 Pl""t 
1
- t · d k d 1 "f coffee pot. Rich m arorna, and smooth as velvet. 

SJa v. o sig gJor e s epna en en ia.-
Men det var nog inte utan, att tig rörelse liksom för att fly. ~ Specia.lly priced for Saturday & Mom1ay, a Ib ............................. 29e 

Kolar_e-Erk kände sig litet under- Det var då det hände. Ett skri, Look over our linc of groceries, eYery fö3m at wholesale price 
lig till mods, när han på julaf- förfärligt i sin ångest, och skep- to you. Remember the place 1306 Broad.way. 
ton klev in i den sotiga kojan för naden försvann i det glödande 
att äta sin enkla kvällsvard. En- eldhavet. 
samheten var tyngande öch allt De stodo som fastnaglade vid 
tedde sig så dystert och mörkt. marken, men då blev det liv i Sponsor, Scandinavian Horn:, K.V.I. 
Sot .. Sot .. Varthän han vände dem. 
blickarna. Nu sutto andra män- "Såg du?" ropade Kolare-Erk. PHAitMACY ~JKANDINAVISKT APOTEK 
niskor i finpyntade och renfejade "Det var Finn-Matti. Gu' nåde 
hem. Under det att han satt i hans fattiga liv. Vi måste rädda'n, 
en träng och sotig kolarekoja. - om Gud vill.'' 
Andra människor . sutto just nu Och innan skogvaktaren fat- Recepter är vår Rpecialitet 
och läto sig den goda. julmaten tade vad han menad~, hade han l.MPORTÖRER AV NORS:K LEVERTRAN 
väl smaka, de sutto vid dukada rusat upp på den bnnnande m1-
bord, de hade ljus och trevnad Ian. Agenter för 
omkring sig, de hade julgran med ögonblicket därpå rullade ett Salubriu, Hasselrots Je.rnv.in och Flussplåster. 
tindrande julelys, och tindrande efdnystan nedför milslänten, det ) . 
barnaögon gladde säkert deras fräste och kokade, innan det ) 1026 Tacoma Ave. So. Telefon Main 7314 
sinn. Men han, Kblare~Erk, fick slocknade i snödrivan. Det var ~ 

·-c·····-··-- ---· .. 
1 
nöja sig med torrkost och svart- Kolare-Erk och Finn-Matti. I:'. """'"'"'""""""""'""",,......,,,.,....,..""'"""'"'""''"""""',.,,... . ....,.,~1"'"'°"""~s~,-...., ... Q"""'""""'..,,..,..,.......,,..., 
kaffe i en koja, lortig och sotig "Bär upp'n i koja, du," hör- · --·------------m-~'""" 
som han själv. des Kolare-Erk ropa. 

Om han skulle kosta på sig en När skogvaktaren gav sig i väg 
timmes extra vinla. En sådan här med den kvidande bördan· på ryg
kväll skulle väl inte Finn-Matti gen, var Kolare-Erk redan i full 
vara ute på ogärningstråt ! ? Men, fart med att reparera skadan. -··· 
det var nog bäst att vara på sin Lugnt och sävligt, som ingenting 

I 
vakt, ty om en··· tänkte rätt ef.:er, hänt, stod han där . o_ch. ös5_e 

var nog kvallen lam· stybb. De hade kommit i tid. J\111-
pad för en sådan som J.t~inn-Matti. Ian var räddad. 

den kvällen misstänkte nog En kvart senare trädda han in 
ingen argan list och fara ..... i kojan. 

Vad nu? Hade han inte hört "Hur är det?" frågade han. 

Sponsor, Scandinaviau Hour, K.V.l. 

316 So. n: SiTeet Telephone l.\lain 5542 
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tass.· a. !ide• .. s.teg? Jo ovisst!.· Hastigt . "Stygg. L. - IIll'oll iuge.11 ~t1lt1 ~?'I' i PIANIST, SCANDINAVLl!.N HOUR, Ii-V-1 
sprang han upp fran bntsen. - llvet, bara han far ordenl.hg skot· 

·.~ ~~ ögonblicket därpå öppnades koj- sel," blev skogvaktarens lugnan- .,;:.,,..~,.,,,,,...,,,....,,,_,_.,.,,,"""''""'"""'""""""'""'"'"""""'""'-,.,.,.~~"'""'"""',..,.,~..,...,..,,...,.,..,,"'""""""..,,_ 
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beviljade, till outsäglig glädje för I syndapänningar, hans leverne en 
de älskande, vilka jublade högt kedja av bedrägerier, han själv en 
i sin hänförelse. mammons träl, som icke hade nå

gon barmhärtighet att förvänta 
varken i denna eller den tillkom
mande världen. 

med brottSlingen än dcni vi redan 
känna. :Med spänd uppmärksam
het avvaktade därför mängden 
rättegångsdagen, då man med sä
kerhet visste, att gåtan skulle bli
va löst. 

Det skulle jag kanske kunna, 
men här är icke råtta stället, gen
mälde domaren, varpå han vände 
sig till den tilltalade och fortfor: 

- Hade du verkligen tänkt att 
begiva dig av och bli missionär, 

Nästa afton var detta jubel 
förbytt i tårar och klagan genom 
en händelse, som vi nu gå att 
berätta, då vi även skola redo- Vid sådana 

D ft 1
.. d d I om du icke blivit gripen? 

.. . . en e er angta e agen var . . 
tillfällen riktade 

0 • ••• an igen inne, oc 1 1e a rngssa1en t o d"' d d J 
&öra för den uppmärksamhet, som I Törne och hela forsamlmgen sma, .. tl· . 1 1 1 t" , - Ja, det hade Jag visst och 
Törnes dränbo· ådrae:it sig. blickar pa den lille gubben, for f 11 d "1 .. Bl d sann , na l omare, svara e o-

~ . .. var ·u proppa av a 1orare. an . .. 
(Forts.) rars ögon. Den sjuttonåriga tär- --- a~t se vad verkan talet utovade dessa voro även Törne, Löfgren, han Pette:. Jag l~~de ~mnat att 

.. . .. . . . , . nan hade på sista året haft ett " IIL p~. hono~1. Ingen. kunde .. ~~ek Granqvist och Borg. med .o~e~ .tOrtaste. lopa till staden 
1 -rnm1v1st blev dJupt gripen av helt dussin friare. Bland dessa Bland standspersoner, som ned- 1narka nagon den rmgaste foran- och iO!Ja med något fartyg, som 

vackra ~ planen. Han lova~'.e v:ir även den "väckte" Löfgren. slagit sina bopålar i Råby, var dring i gubbens orörliga fys.iono- Efter någon väntan öppnades gick dil'ekte till c~e he~rra iä~d:r-
till av alla krafter for Måncra undrade över hur han i även en gammal gubbe, som kal- mi. Han blickade skarpt tillba- dörren, och fångvaktaren framför- na. Allt skulle gatt sa bra 1 las, 

bringa projektet i verkstäl- sin l~clighet kunde älska en flicka, lade sig kamrer Björling, vilken ka på de nyfikna med en min, de brottslingen till dombordet. ty nu hade jag både guld och 

li~het. . ... I som icke tillhörde de väcktas an- v.ar en högst egendomliis:. och mys- ~om s~d~,; ".Allt det där angår Det blev så tyst i salen, att !~.ängar. Jag sl~ulle kanske .. n~-
s1g SJalva stommen t:i I; men Löfgren förklarade, att tisk person. Ingen kande med mte rmg. I man skulle kunnat höra en fjä- I attat ,n:.yck_et darute ., till manm-

;;uaueu och gav anlednin;i; I hans kärlek var kristlio- i ordets säkerhet varifrån mannen kom- Det faller av sig självt, att en ders fall. skors fralsnmg, och da hade Gud 
anmärkningar både av högsta bemärkelse. Han ville mit, ej heller vad han egentligen så originel person som kamrer Allas ögon riktades med nyfi- nog. förl~tit ::nitt ... bro_tt. Så tänk-

vna och andra partiet. nämligen genom sin förening med varit. Man visste blott, att han Björling skulle utgöra ett fr;im- kenhet på den . olycklige ynglin- ~e Jag I mm f~rbl!~1delse. Jag 
Nu skall man se, sade de den un"'a flickan rädda både för femton år sedan kommit som stående samtalsämne inom Råby. o-en som stod där med nedslaana mser nu hur oratt Jag handlat; 

att Svarta }"röken bitit hu- I henne o~h Svarta Fröken från resande till Råby gästgivaregård, Det gicl} också nästan ingen dag ~tro~ och ett bedrövat ansikt; i men då jag inte menat annat än 
av skammen. Hon bygger evig fö.dömelse. Sådana yttran- medhavande tvänne järnbeslagna förbi, då man ej hade någoi nytt vUket man tydligen kunde !~sa g~tt med stölden, så b~~.' jag, att 

slott och sedan skri- den hade han likväl aldrig för koffertar och en stor svart pu- karakteristiskt drag att be• ätt :1 tvänne framstående egenskaper, nach' do1rn:1-,en v1Uha fo,rb~rm~n-
efter sin älskade baron, det älskade föremålet. Tvärtom. del. Efter några dagars vistelse om den h.•,;ynncTlige gubben. .\ 1-- dem vi vanligen benämna: enfald de med mig och doma sa hndngt 

vilken hon öppet fortsätter Han var i hennes närvaro ganska på stället, köpte han ett litet hus drig h:«:l.t· likväl hans namn va- och svärmeri. som möjligt. 
;:;h: förbindelse . . . Gud, vad den- världsligt sinnad och häcklade strax bredvid gästgivareg·ården, ·rit cå 1'1:vcket allas läppn ,, som Domaren uppläste anklagelsen, Några få av åhörarne tycktes 

:ärlden är syndfull och elän- rätt ofta både Törne och hela vilket han genast betalade och _unc~cr de ,;ist förf 1nln:: (J:l 0·: 1 1•1<~. vnr·efter han uppmanade fången instämma i denna bön; men som 

1 
hans anhang. Han älskade verk- tog i besittning. Här hade han 

1 
och d·2t v:u· av fi",1 att göra reda för sitt förflutna de flesta voro ledamöter i de h<7' 

Hon är slipad nog, Svarta: ligen med passion och var så ef- sedan bott och fört ett högst be-: Nä1· '.;·nbbcu ;·;,, • :>i}••·l:• ;; liv. samfund, så vann icke yng-
sade denna världens barn. i terhängsen i sin kärlek, att synnerligt liv. j koi,1 f1an kyrkan ud1 iul.rädde i Törne trädde nu fram till dem- !ingens framställning någon sy!l-

::ikaffar sig först bur och se- : Svarta Fröken slutligen måste Kamrer Björling var en liten; sin boning, fick han se en fö1·fär- bordet och skildrade ynglingens . nerlig genklang i mängdens sin-
kommer nog fågeln av sig [förbjuda honom huset. skinntorr gubbe med skalligt hu-

1 
lig syn. framfarna levnad i en utförlig bio- · nen. De väcktes uppfattning av 

.Gud för~yller allt. Vem .. , . , , . ... , ,· .. ,, •.. _ ~ud, gu'.blck hy och små ynrande I Hans ~.rognc 
0 

vaktare, .?udel:1, grafi, ::.om var högst fördelaktig :~ken. var .följande: "Ju m~!: han 
,111 ~rnn se 1gcn?,rn f1~grarne , .I~ofgr en. blev ,~or:\ ivla~ ~ · ~1 ~". ogon, v11Irn kunde vara bade v~s- i låg utstrackt pa golvet, kvavct. till I för den t1lltalade. Törne slutade rnr ~ida t:H kropp .och ~Jal: .. 

111 Pi snedsprang for fem- sla"'et, men h ost,.:Je .. sig sna t' sa oeh van!Jga, allt efter omstan- ! dods med en taga nd~t, som :i nnu med följ,rnde ord: lyckligare ar han, ty det ar wrst 
riksdaler. ty han hoppades .?a battre lycka digheterna. Han var klädd i blåa 1 satt kvar kring halsen. Koffcr ten I - Han har varit en trn<Yen på- genom mycken bedrövelse som vi 
yttranden hörde Gran- framdel_'.35 ·. M.en odet spelade ho- benkläder och frack, snusbrun: var uppbc·uten, atskilliga pappcrs-1 passlig och villig tj;lnare."' r' sitt skola ingå i Guds rike. 

beslii.1~digt, ?.ch ~.ågon ~·ång 1:0~ harvi~ mom kort et~. f~~t väst, svart .. läderhalsduk och hö: I buntar lf1go lufog0L1ödda, fön- levt>rne lrn.r han stiidse visat sig - .Jag få1: .. ödmjukelige:1 an:nä-
·'V'-~~u.,~ de aven for frokens oron. 8?1 att. Manan~e blev plotsl bt ga fadermordare. En askgra stret, som ve1 i e a1 g:irrJr>11, var I som en sann kristen. Han har la, sade BJorlmg, att Jag icke 

tillbakavisade förtalet, forlovad me~ Fridolf Borg. slängkappa, som var tämligen' sönderslagei och öpp1nt. }fär ha- också av mig blivit undervisad i . återfått allt mitt förlorade gods. 
fr(;kc;n teg och led. Hon pa- .~enne Fndol~. Borg. drev en luggsliten, och en liten socker-: de tydligen varit tjuvar. l Guds heli<>a ord och förmanad lill I Jag har vid närmare 

tde blott med att realisera storre handels~orel~e mom byn. toppsformig hatt med smala skyg- I Gubben stod förstenad av fasa, /att vand!·~ plt den som dra- saknat en stor guldring med 
Inom el t år var bygg-- Han ~oi· s.on till forre kyr:rnher- gen fulländade kosty1~1en. Sådan . med vidöppen mun och stirrande Han har således ädelsten. Ringen är av kännare 

nll färdig. Fröken gick d?n pa stallet; han hade ra::t en var han när han !zom och sådan· ögon, liksom han blivit med var- värderad till ett lrnndra riksdaler. 
vägar och stigar och vardad uppfostran och var 1 allo syntes han [innu i dag. •Det var oelrni\. för honom en gri- att den värl~lsfr;a anhåller, att tjuven må biiva 
en del fattiga barn, en rcdb~r uug ~an, .s~m, h~~le Vad han;; levnadsvanor beträf- pancle scen. II1,nden var lrnns en- honom tillämiias i ;Il 

1 

ålagd att återställa även denna. 
förde till hemmet, där g?t~ 1.YL te ,~m. sig hc;s alle; i~a 11: fade, så var lmn lika originel och. de vän i lust or:h ncill, oell kof- r;in striingheL Av Gud är hnn 'I Var har du denna ';' frå-

i! llenast gav dem fri un- ms],~i, uno<lnLlgandes de ne:rgas oförlinderlig. Han bodde alldeles· ferten innellöl! hela li~rns lycb,:1- dömd, ty det heter i den gade domaren. 
iiven husrum, klä- samtund, vars med!emma~ .. pasto--

1 
ensam i sin stuga utan något an- !. lighet både för tid uc:h Skrift: . "Den, sorn vet sin ' -· Jag har sålt den för tio 

Huset var niirnli- ~~.· att han var en dJavukns I nat sällskap än hunden. Han gubben hade ; raders vilja och icke gör därefter,: riksdaler, svarade den tilltalade, 
"'tt t tt · .. • · cJansteande emedan han handla- · 1 ... 1 · b d 1 , G .1 .. T"ll ? mra a-, il ·. 1 ovre vamn- · k "' • g1c c SJa v 1 on stL1gorna oc 1 uagon ann:J.n .dtu an ltlcllilllJOn. han är dubbelt huu~:r värd." - l vem .. 

1nnos tvänne stora rum, in- c:e . n:ed, sac~a'.1a _ v:r.o~· som_ s~or- köpte sina livsfömödenhet.er, vil- Länge stod gnbben ocl1 het.rak- __ Efter vad jag~:i'xrncr, sade do- 1 -Till handelsman nådi' 
'·11 1 ostacJ ocl1 11·.,,u1·il·11' ser iosig.i selmla.i, l,ulorta band. rom k · ']- ·· J·t • " t·11 b ... ! t i 1 d f"" ·· ! ] · · dom''I'e cl J . .: , bo (_ . ~ .• , , :.H ~ a 111s -._1 an:\.. e sig 1 roc, os ace enna oroc e ~'.)!:;ns rnaren, soin var en garninal vörd- o, ~· 

'lit "aI' sta""llf pa" en1°ch koti]<tk rn. 111• s.:rnna fmhal- ocl1 smo""r· c•arnt st11r1do11 C'n ]ranna t· tt ... tt. ·1 ~1'T•1 ··l''tL' l .. l ' Detta svar \'"clrte si·or· fo"'rva0 

..ti. v • • • • ... >.JC- .L • 1 , \.L .. u (•,n a saga e orc · lv.~c i 1) u u 11a( svar<- 1nan, sa har din vandel , ,,1, "" " .. • -

och ordentlig fot. I landet var, att Borg var en dn!- skummad mjölk. Vid så.dana till- ligt rusade han i vild farl ut på v:int oklanderJio till och med be- ning. Allas ögon riktades nyfi
hushå.llade för ~ar- tig', le~~adsglad ~c~~ heclerh:: fällen var han alltid jämmerfull gatan och skrelr på hjälp av alla römlig, ända tills du gjorde dig ket P~ .. B~rg, ~mm synles ännu 

deras elrnnom1ska ;:a~ :· Ifa,n och ~an.m~e hade I och klagande_. Han sade sig ha krafter. Någnl personer kon~mo cmkcr till det nu begangna bi ot- mera rnrvanad an de övriga. Han 
Grai:qvist hade al.ska~. vaiand~a fr,an ~a~ i~dom~~- varil kamrer i en välgörenhetsin- r.Eart tillsUides, som följde gubben I tet. Hur h:•r du med ens kmmat I framtradde till ~.en anklagade och 

över sko_ln~ater_iaherna och B.d:ld~: d~:n. ~mellct~. v:n ~w Iver~ rättn~1;g i S~_ockholm, :arefter in o_ch togo n::cb. på förhålandet. I falln pa den ideen alt stjäla ocll sade med f~st rost: . . 
som horc1e till de yttre hoJel. ., oc.i frol~en i.ide nt_.m ~ e han fatt en hogst obelydhg pen- Vid närmarp efterseende upp- salunda förstöra hela din fram- - Du maste vara vansmmg, 

Fröken inspekterade kan samtyckt till deras forenrng. sion att leva av, vilket !vingade ?/!V gubbPn, att han förlorat två tid 9 Jag hoppas du uppriktigt människa," då du kan framkomma 
och såg efter att allt var Det var eit hårt slag· för Löf- honom till försakelser och umbä- tusen riksdaler i kontanter samt bekänner ditt brott. med en sadan osannmg. 

ordning. gren. Han giek gr~bblandp i I randen, som voro för hans höga >Jju dyrbara guldringar . . . Pör- .Johan Petter 1.og nu 1 il! ordei - Det är rama sanningen, för-
sadana förhållanden gick många dagar och funderade på ålderdom och bräckliga liclsa gan- lusten var svår, men gubben trö- och svarade i jäm~·ande ton: säkrade tjuven. 

mmärkL bra och väckte ic-1 hämnd. Äntligen trodde han sig slrn palrnstand<>. c:tade sig nagorhrnda, ty koffer- __ .Tag rolm' bekänna allt, nådi' - Det är en -nedrig lögn, åter-
uppmärksamhet inom or- hava uttänkt en plan, som skulle I Till en början trodde man verk- ten innehöll" än~1'. tio tusen rik.s- domare. Jag är visst en förhär- t~g. Borg .. }ag . har a!ldrig sett 

ten. göra slag i saken. Han jublade• Jigen pa dessa jeremiader, men daler samt atslnlliga guld· och sil· dad bov, ty jag har låtit djävnlm1 n~gon guld~.mg 1 .Johan Petters 

så länge hon icke 
En svart själ kan 
med hela världens 

inom sig själv, men kunde ej av- snart kom man under fnnd med, versmycken, vilka tjuven länrnaL fii boning i mitt hjärta, som iir hander och annu mmdre köpslagit 
hålla fran att ännu en gång att kamrern icke var ~:ii ann som orörda. c:U argt och illfm:digt ; men med .. hono~ , om . nå~on såd~n. 
göra t:tt besök hos den älskade. han lät påskina. Han hade betyd- --· Det v;;_r en dum tjuv, sade kan ända försäkra, . att jag Det ar en mfam lustona, som Jag 
Nu ;;kulle del likväl vara i stör- liga pänninge;;ummor aLL ut.låna, äskåd2u·nc. 1 hade en gwl avsikt med miu sLUlcl. yrkar, att tjuven må stå till an-
sta. ht'mliglH:L Han ville olJe- not:1bene rnoi fullgod säkerhet och Emdlertid Jag ska' 1·iki.igL redogiira för mina svar för. 
märkt betrakta det unga paret höga räntor. Han föregav vis- de att tankar fran början till slut. För -:-- Vidhåller du ditt . 
och med egna ögon se om Mari- att dessa pänningar blott två år sedan fick :jag av min hus- fragadc domaren den tilltalade. 
<rnnc verkligen älslrnue sin fäst- vorn anförtrott. gods, som lmn giva bruLL~ilingen bonde låna en bok, som handlade' Tjuven nedslog ögonen och lät 
man; ty Löfgren hade den :fixa s:i.mvetsgrannt förva11 ade för den måtte bli så fnrL som om hedningarnes omvändelse i ek fråga sig tvänne gånger innan 

vad man säga vill! Svar- iden, att han ägde hennes hjär- omnämnda välgörenhetsinrättnin- möjligt. c;ödra länderna. Där talades myc- han lämnade föl.iande svar: 
är i grunden en god ta, ehuru hon räckt sin hnnd åt gens räkning; men ingen trodde Detta skeddr: oclrnil rned det kd om tvänne vnga missionärer - Ja, det gör visst och 

fast hon gjort ett litet mycket denna försäkran. :Man snaraste. från Sverige, som hade predikat s::>nnt, nådi' domare. Strax efter 
SådanL kail hända J Hunt c.leLLa besök avlopp, känna trodde däremot, att kamrern var 

1 
ek, att hon Törnes och omvänt manga tm:;cnde sjä- stöldens begående var 

ccrm:i .. helst, ocl:. skamHgt är j vi reda:?· Vi ~·öra .~u det m;.ga ofantligt rik, och ryktet ville ve- I priis.~ens Joha:1 Pet_Lcr såsom han lar. Beriitt cl
0

sen om· dern~. verk- b?d~rn~n·m.are"n hos h~~T 
0 

och 
Torne att doma den stac- paret sallskap m, for att av lag- ta, att elen ena kofferten var full-' al!mant lrnllaue:3, vid dea samhet var sa gT<mn och rorande, ville .wii« en kappsack, da han 

ga en liten aftonvisit hos Svarta packad med bankosedla1-, guldrin-1 na tiden komma ut genom en att den lockade mig till att grata undPr tysthetslöfte köpte ringen. 
, 't I 1 i F '"] 1 ' , ' 1 , " 1·· ,. ~ .. l t c 1 'ao· +01'd" 'nt" "1·s~ a"" "·'c· '-~;i-, acssa VI rancen \:OD1n10 ro{en. gar oc1 a11u1'a uyr·ucu·1ecer. bakväg fran kan1l'erns av ga(.1Je. Jag Lan{ e va leras v:o .... \:; ~- c. v a,, LL J2Lb 11 ~-u~ 

anqvists och frökens kun- Redan på verandan möttes de Denna tro grundade sig dock Den misstänkte prejades genast gudeliga bedrifter stundPligen och sa stora panmngesedlar, och dar-
t;tan att de brydde sig om båda älskande av ett hjärtligt blott på ett löst rykte, men det c.n av länsmannen och Löfg1en. önskade i mitt sinne att bli en så- för sålde jag ringen. 

De skötte sin "välkomna" från frökens läppar, säkra var, att mannen hade pän- Han försökte i början att neka, dan skaffare för Guds rike. Jag Ett par närvarande personer 
oth levde ett ganska lyck- varefter de alla tre begåvo sig in gar och att han på det hela var men avlade oinart en öppen lJekän- kunde inte slå de tankarna ur intygade, att de sett tjuven vid 

Bada hade, sedan vi i en liten matsal, där tjugu sma en hjärtlös procentare, som aldrig nelse och återlämnade allt det hågen. Jag tänkte många gån- nämnda tillfälle utkomma från 
presenterade dem, blivit barn voro sysselsatta med att visade nagon skonsamhet mot si- stulna, vilket Löfgr-en ännu sam- ger till att bege mig till staden 1 Borgs bodkammare. 

hr äldre; men detta kun- : äta kvällsvard. I ena hörnet av na gäldenärer. ma dag hade den tillfrcdsställcl- och resa med något fartyg ut till Detta vidgick även Borg under 
märkas på fröken, rummd c>tod ett särskilt bord du- Törne kände detta till punkt so1 att överlämna I kamrerns hän- de stackars hedningarna, likasom förklarande, att tjuven endast va-

lill l1ennes fördel. Vi sii- kal, vars anrättning ännu var o- och pricka, och som kamrcrn nä- der. jag läst att de båda missionärer- rit inom dörren oeh begärt att få 
~1vsikt till hennes fördel. rörd. Här presiderade Marianne stan varje söndag gick i kyrkan, Länsmannen arresterade .Johan na gjorde. En gång var jag ock- köpa en liten kappsäck, vilket ic-

,nneboondo ängeln hade un-, som värdinna, och gästerna voro där han med andäktig min satt Petter och insatte honom i hä- så i staden och efterhörde hos ke lät sig göra, emedan Borg ic-
. u tvccklat sig_ i.il'. en I Borg, malrnrne Granqvist och fr~- för· sig själv .. vid dö~ren, försum- ra

0

dshäktet, som var beläget inom I 1_nån~a sjömän, men alla sade: att k~, hade någon~ sådan -~tt . 
mllp;hct, som var synlig i kcn. Den senarc mtog alllld si- made icke Torne aLL rnecl lagens Raby. ) Jag inte kunde komma nagou Nagon sade han s1"' vid det 

av henne~ bleka 1 na måltid,er i samr:ia ru~1 som hammare dumlr~. på . cl.en gamle Stö~_den och de ~~rn:ed sam-. väg utan pänning~r. . Ef~er den ifrå~avarnde, ~~~'.fället varken ha-
. . Likaledes med barnen, pa det hon aven vid des- procentarens h]arta. Ginghet och manhangandc om stand1gheterna betan for satan m 1 mig, och va sett ellel .copt. 

sa tillfällen skulle kunna hava skörlevnad voro tvänne dödssyn- väckte en oerhörd uppmärksamhet jag började jämt fundera på stöl- . - Jo. det är säkert det, sade 
ett vaksamt öga på deras före- der, som utgjorde ett stående te- inom hela samhället. Johan Pet- den. I kyrkan hörde jag ofta min t]uven. HelT Borg köpte och be-

ett I havanclen. Måltiden va1· enkel ma i Törnes predikningar. Vi få ter var en tjuguårig yngling, vil- husbonde förklara, att kamrer talte ringen; han gömde den i 
och god. Alla åto med smak och dock sanningsenligt medgiva, att ken blivit så gott som uppfostrad Björling var en fördömd männi- sin skrivpulpet, där den troligen 
kryddade maten med ett livat han på senare tiden sällan gjor- av Törne. Han hade stort an- ska, som bara gjorde ont med ligger ännu. 

var förhållandet med samtal. Själva de smil barnen de några personliga anspelningar seende inom de heligas samfund, I sina många pängar. Jag trodde - Da de~ta är '."n ärekränkan; 
Hon hade på de skraltacle och glammade högL på Svarta Fröken. Troligen var där han, enligt deras uppfatt- därför, att det inte var någon de beskyllmng, yttrade Borg, sa 

åren undergått en Det v,1r sa dPras vana, ty fröken det någon röst i hans inre, som ning, alltid visat sig som en sann synd att stjäla från honom, beder jag, att häradsrätten ge
Blomknop- älskade ett fritt och otvunget sätt sade honom, att han möjligtvis, kristen, hos vilken intet orent och I helst då jag ville använda pän- nast förordnar ojäviga personer, 

t sväl- i allt, flit snart det i~ke ö~e1rokrecl h::de varit för sträng i sitt om-·. besn~~tteligt fans. Av de så kalla- ~arn~ för "ett så gott som. krist-1 som verkställa undersökning i min 
uc.""""'''b och pliktens oeh a 11stancl1 ghetcns dome om henne. Hennes skola· de varldens barn var han ansedd I hgt andarna!. Detta var mm ful- 1 bostad. 
var, i fä m·d gränser. fortfor han dock att i skarpa or- för en stilla och beskedlig yngling, la övertygelse och jag försäkrar Borgs begäran blev bifallen. 

flicka. Efter slutad måltid läste frö- dalag fördöma, ehuru han icke som icke gjorde mycket buller av heligt, att jag inte ljuger ett ord. Tvänne nämndemän fingo i upp-
sade ägde makt att störta den, emedan sig. Alla blevo därför slagna av\ - Kan väl vara, sade domaren. drag att_ :föl'e'..ag~ undersökningen. 

de flesta barnen tillhörde andra häpnad och förundran över den Det religiösa svärmeriet har va- Dessa gmgo 1 sallskap med 
de I församlingar. Beträffande Svar- märkv:irdiga tilldragelsen. I rit upphovet till ännu större oeh å_terko:r:1mo snart mc~ er:- stor 
sig ta fröken var han således för Se där i fä ord varför gubben brott, fortfor han med en sido- guldrmg, vilken de funmt pa den 

närvarande något undfalande, då Björling och Törnes dräng voro blick på Törne. plats, tjuven uppgivit. Björling 
han däremot fortfor i sina kraft- ett allmänt samtalsämne under de - Jag ber herr domhavanden igenkände genast ringen såsom 
ullryck moL den gamle procenta- sista dagarna. Man kunde omöi- vara god, inföll denne, att skil- sin. 

stilla och ordentligt begåvo 
som till sina sovrum. 
den De övriga gingo ut på veran
hon dan, där de förtroligt satte sig 

ansägs vara frökens ned, för att inandas den balsa
följaktligen hennes rniskt doftande aftonluften. 

r)livande arvinge, så skulle Berg framställde nu sin önskan 
verka betydligt på hennes om bröllopets firande till hösten, 

c>tigande i alla ungher" villren önskan fröken skämtande 

ren. Det gavs knappast en enda ligt nöjaktigt förklara motiven ja mellan svärmeri och sann kri- - Med anledning av vad som 
predikan, som icke hade en liten till ynglingens handlingssätt. Löf- stendom. Jag predikar blott den förekommit, får jag yrka ansvar 
episod för Björlings räkning. Han gren besökte honom dagligen i senare och kan ej förklara huru å handlanden Fridolf Borg, för
utpekades för att vara en riktig fängelset, men han gav inga an- denne store syndare kunnat an- klarade kronoåklagaren. 
avgrundsande; hans skatter voro dra upplysningar om sina samtal norlunda uppfatta mina ord. (Forts.) 
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tillståndets övertag, se, det maste mecis som i ungdomens dar, rade den tilltalade förvånad. In- se . . . När avgår första 
man förlåta dem qåda. då du och jag skulle ha byggt te ska' kapten flyga? nct egentligen? Bed andre 

Nu var det emellertid julafton Yårt niiste me'n :jag var rar, Va' skulle stewarden göra man telefonera. Well, well, så har 
i hamn. Härliga tanke! Julaf- ser jag. då? Om han så här hux, flux jag blivit hudflängd! Xr intE 
ton i hamn! Fråga vilken sjöman. Men nu är jag en änka blott fick reda på att hans ungdoms 

1 
frukosten klar ännu? Så st:run-

n~. än träff;ir .vad det menar! ~~h 1' >.mn på ungdomsminnen lever så hjärtanskär som·• inte låtit höra : ~ar .. jag i den ~å . . . Hörnstenen· 
största högtid infaller. Den. här 
gången hade hna emellertid haft 
tur. "Limboholm" blev inlotsad 
genom Hudson flodens mynning 
redan "lilla" julaftonens moi;gon
kr,ök. och JJå eftermiddagen sam
ma dag befann sig kaptenen för
ankrad, detta i sällskap .med sin 
bror och hans gumma samt en av 
hennes feminina bekanta, uppe å 
utsiktstera::;sen till jordens högsta 
skyskrapa. Härifrån iakttogo de 
bland annat hur litet hans stol-

m skall fa se att han ler for- slätt från sig på femton långa år och i vaskan? Visst! Annars kan 
nöjd och till och med gnuggar I i en koja som kunde bli slott som for hit från Sverige bara för i man ·ju inte bygga hus, det be-
händerna. Skeppare Lingonsjö: om hör~stenen bleve en julbrikett, en bagatellsak och gifte sig och: griper han väl, steward? Jo, lägg 
lät i glädjen sin origgade leka• ! hoppas jag." blev änka och lämnade Jwnom 1 in lite pomada och parfym ock-
m. en ut.föra några .högst graciösa 1 U" . t l.s ar UJldci·J·cclrt1"d som otröstlia ung·karl fick kläm i så, är han hygglig . . . Man :raa-•• - • ~· - • - l . lg]u ·c ·en v . - )., c"" • o '-' , 1 • •• 
dansrorelser vilka sakerhgen slml- ! "M· .o-da som inbillade sio- att på att hon så här "nolens volens" ste osa gott 1 sallskap med. frun-· 
le imponemt vilken hawaisk strå-! 1{ 11:rika var bättre än sv:rio-e" ville att han skulle hjälpa 11enne timmer . . . Nu till jul också .... 
kjortel-dansös som helst - hade t d dl' C·Il 1517 Gett~'S- med hörnstenen? Vad skulle han Skål! ,, ~ sa1n Jne ... _a ess ., J. 

hon bara ·fatt skada dem - och 1 B I·ti'more l\·fd" 
1 
o-öra frå 0 ·ar J·ao·'I -- -- --.. .. . ... ,, Jnrg avenue, a . '., . t:i ' n o · . .. 

1 kaptenens forgangllga, forstas - . , 1 • • 1 . _ Well de' beror IJå de' karJ- Att motorskeppet L1mboho,ms 
o d" l . t· . t b d d - Stel'ard. gallhoJade s ceppa- • • .. t f"" d bl b .. 

11 sa ar .. a a m ime, Jus · a a . .. . ' 1 kl' t . ten nas a ar ev en ro opsresa 
och duschad, :·en haftigt efter att m rn .. sig · .:... " . . . 

0 

• för kaptenen och hans nyvordna 

ta skepp tedde sig, ungefär 
en ljusgrå flatbagge med 
besynnerliga tentakler, där 
låg förtöjt i en docka tvärs 
floden. 

- Kapten, ropade stewarden 
som i utanför badhytten, här är en 

amerikansk pojke med ett jul
det., klapps. paket som kapten måste ta 

över emot·. själv. Han nekar att lämna 
det till mej . • . 

• . •• • 1 - Allright, steward. Jag kom-
Se'n liade r. ullJans.· en borJat. ,.mer så fort. underseglen äro sat-

Middag för fyra i en av metro- ta. Be' honom vänta ett mo-
mest bekanta svensk-ame-

i bakre delen av tankemagasmet - Beror pa, I mm lilla lada! b"tl , .. 
1 

. b 
11

.. · -
1 

··,n,. 
.. . . , . . .. , . . . . . · · .. · a · re Ha VL, e ova v1 va lucE· samt last igenom sknve1sen mmst Skulle han mte flyga dit och lag- .. ., 

~ . d 1 h .. t k k ? R.. " ens namna . 
tre gånger, - stewar , pac rn ga orns ,enen ans ·e . ·,or pa -----------------
kvickt, hastigt och lustigt några tassarna, nu, steward! Well, well, ''!!"---------------~ 
lämpliga pinaler i en handväska. well . . . Vänta ett momang för- ~ 

Några lätta krejor som man kan resten. Ge mej en bit frukost 
ta me' sej i ett aeroplan, be- först, för resten. Låt stenen lig
grips? Jag har fått order om ga och packa väskan och varsko I 
hörnstenar, . . . nej, flyga till bror min att jag flugit tiU Bal
Baltimore, menar jag. timore för att förlova mig, nej, 

Try tllilo 

Market 
1214 So. K St.-Maln3490 

FREE DELIVERY 

Service Alway11 Our Motto 
- Flyga till Baltimore, repete- gifta mig, för tusan! Nå, låt mej restauranter där avecen 

Ett par minuter senare mottog I ·--· 
O:ch Cederlunds torra och .M:ar- J och öppnade han egenhändigt nå-
tens må.ngstJ.·ärniga efterträtt. pri-1 got som en svensk befälhavare 
ma Reymersholms. Samt ett högst sällan eller aldrig får göra. 
Smörgåsbord vilket dignat under Tingesten i frågp. utgjordes av· ett 
läckerheter som säkerligen skul- föremål som vid första påseendet 
le kommit den mest inbitne gour- liknade en brunspräcklig mursten. 
mand att önska han hade haft 1Den var emballerad i en nätt pap
en .magsäck a la känguruns buk-1

1 
perskartong. En bifogad bruks

påse'. Och varmrätternas mång- anvisning klargjorde på det utför
fald se'n ! Anrättade som endast ligaste hur man INTE borde för
svenska mästerkockar förmå.. Ef- fara med vinbriketten, ty en så
ter middagen blev det. rond genom dan var det, för att densamma 
ett flertal amerikanska nattklub- skulle omvandlas till "olaglig" 
bar där man öppet demonstrera- dryckjom, lästes med synbart nö
de mot Jag och förordning. Fram- ·[je .. Men vad betydde detta? Här 
åt mjölkutköraretimmarna sluta- var ju en skrivelse också! Sirligt 
de dock festen och kaptenen ha-• präntad av små kvinnohänder. 
de då, cirka trettiofem graders Hans ögon började "stå på skaft." 
slagsida. Hur han egentligen bli- Ty så här löd det: 
vit lotsad ombord och i koj, se, ''Ifapten Zacharias Lingonsjö, 
det kunde ej påminnas! Det är M.S. Limbo:holm, Erie Basin, 
ju .förresten många saker och Brooklyn, N. Y. 
ting man sig här ijäm- Ungdomsvän! 
merdalen utan att ·man efteråt Här finner du hjärtliga klappen 
precis förmår. att i detalj redogö
ra eller påminna sig, inte sannt? 
Och att en havets son, en som 
i de fle::;ta fäll. besitter ett .något 
olilm psyke . än d6m som bygga 
och bo>på fastare grrr!ld, att har!, 
om rätt navlad, passar chansen 
att· låta Bacchus få> ta det saliga 

unik! 
Utombords blir den särdeles lätt, 
men inombords gör den dig mäkta 

rik 
på fröjder och känslor, min jul-

1-,...,.!l--L..t.. 
JJJ..l.t\.CLL1 -

tror jag. 
Flamman lågar ännu så tryggt, 
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Biskbollar, stora lådor, 15c st_yek. 
"r.r .. -'". Vasa" Spisbröcl, 25c paket 
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