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TOLV NATIONER MED Il SIAM-KUNGEN BOTAD Tacoma får välkomna 
STOCKHOLMS fl YG· 

UTSTÄLLNING 
Många av luf:tfartens märkesmän 

deltaga. - Svensk industri 
väl representerad 

FöR BLINDHET ./;; Majblommansn mode:r 
Med ett stort följe av uppvak- .. . .. .. o .. • •• 

tande adjutante'r och militärat- Forberedelser goras for att pa ett vard1gt satt mottaga 
tacheer kommo kung Prajadhi- och hylla fru Beda Hallberg från Göteborg, som 
pok och hans drottning till Arne- 1 kommer att gästa Tacoma den 1 juni. 
rika för fyra eller fem veckor se- 1' f 0 f.. 0 

• • 
0 

• acoma ar ormanen att som fru Hällbero-. Och tack vare fru 
dan. De hava blivit statlwt mot- ··. 1 .. 1 f " . H "' . . .. o . "' gast 1a sa ru Leda . allberg Hallbergs orga111sat10nsformaga 
tagna av president Hoover och f .. 0 c·· J "'I · J I · · · ·· · ' . . .. .. ·. 1 dn ote )Org, IV a J ) ammans praktiska hhck och sega 1hard10--
anclra chg1ntarer har 1 landet , · 1 1 · · · · o • "' ~ . · ireJ< ac e 1111tmtJytagare, mancla- het, ha lysande resultat vun111ts. 

Emellertid hade kungen med I 1 · · . . . .. . gen c ~n Jl1111. För sitt arbete har hon som er-
nade 111ternat10nella luftfartsut- sitt sallskap rest halva 1orclen 1 .. 1 k "lid 1 

(För P. S. Posten från S. A. N.) 
När Ilis - den av ingeniörsve

tenskapsakaclemien i samarbete 
med Svenska Aeroklubben anorcl-

·· · · ·· .. I F IT lll rnnnanc e av onungen ti e ats 
stallmngen 1 Stockholm - elen runt for att undergå en ogon- rn -i.a )erg korn som bekant IJ . d 1. "Ill" · 
15 

· 
1
° · .11 · . o · ·i t"II A .1 f'" 1 1 gu me a 3en 1s quorum mer-mai s ar upp sma portar t1 operat1011. Han har 1 flera ar va- I apn 1 men <a or att le - , ,, .. . 

··11 · 0 d · S kh I · 11 . I . ..1. t . · · · M "bl uere iabores - for dem vilkas ntsta nmgsomra et 1 toc o ms rit starr) 111c 1 fo id av en kata- aga 1 mv1gn111gen av aJ om- 1 . 1 . f"" ... d"" 
F 

·h ·d · ·· k · . ·i· . 1 S N ver' 0 ·1ort c em ort3anta arav. n amn v1 L1nclarangen, sker ra ·t, en hinna som vuxit över mans pav1 3ong v1c venska a- 0 1 "' . 
I · f'" · · 11 ·11 E N t" 1 t · . D H .. c 1, sannerligen, Beda Hallberg c etta 1 orv1ssmngen om att a - pup1 ern~. 'tt par av 1 cw 10na sana onet 1 enver. .· on 1 . . ... ... 1 ·· h h"' f 0 • I y. k .. 1 .. k I .. h I 1 .. k C l"f . I rnr g3ort sig tortpnt av c enna m.an eten ar ar en, om 1c <e ur ·s ogon a ·are, Jeromcla som ar sec an Jeso ·t a 1 arma oc 1 r·· .. 1. .. 1 1 . 0 •• 

k 
· · 0 cl 

1 1 1
. d k' 11. . .. 1 1. k .. f o p 1 d ·urnam 1ga utmar <e se sa val som 

vantitativt sa oc { en ..:va. 1ta- e s ·1c' 1gaste 1 var den, an 1ta-1 ·om mer narrnast n111 ort an . .. 1 . 
· · bl. 0 l f f l 1 "!Id. · I() 'Il S 1 av elen kar ek en hel nation hy-t1vt stark m ICk pa u t artens c es och ver.;:sta e operationen. . regon, t1 eatt e. varest hon f"' 

. .. .. .. ser or henne. 
utvecklmg och nuvarande hoga Efter dess slut utropade kungen kommer att over lordagen och 
ståndpunkt. 'Genom sina lyckli- förtjust "jag kan se!" söndagen vila efter den anstr~in- I motsatts till vad som pr1 de 
ga lokala förhållanden med läge Kung Prajaclhipok h är skar gancle resan, som inom parentes flesta andra platser varit fallet, 

VÅLDSAMMA STREJK· 
OROLIGHETER I 

SVERIGE 
Kryssare, trupper och ktilsprutor 

sändas till Norrland för att 
undertrycka strejk 

Som vi i ett tidigare nummer 
meddelat förekomma i slutet av 
april ganska allvarliga uppträden 
i Halmstad i sammanhang med 
bräclgårdsstrejken därstädes. Nu 
kommer ett telegrafiskt medde
lande om ännu våldsammare 
upplopp i Norrland på grund av 
en i Ådalen iscensatt sympati
strejk. Telegrammet, daterat 15 
maj lyder säluncla: 

"En svensk kryssare avgick i 
går kväll från Stockholm till 
Ådalen, där generalstrejk utkal
lats i sympati med sågverksarbe

NO. 

I 

I Svenskättling katolsk präst 
och välgörare 

Svenska förfäder grundade bank~ 
firman Ernesto Törnquist 

Co. i . Buenos Aires 

inom själva flyghamnen blir Ilis över Siam, ett av Asiens vackra- sagt varit en veritabel Eriks- kommer i Tacoma icke att an- , 0 . 

0 • • • k t ·11 cl t 1·· d ·11 I f"' 1· t \T I I f H 111 cl 0 I I ·1 cl 1 htt tag, som transporterade 

tarna i Västernorrland. 

Bland passagerare som lämna~ 
de New York i går, skriver New 
York Times den 1 maj, stod en 
lång, stilla och lågmält person
lighet, med en smula spansk dia
lekt i språket. I allt oväsen stod 
han avsides, klädd i sin svarta 
uniform. Hans romerska krage 
skvallrade om att han var ka
tolsk präst; en kappsäck utgjor
de hele bagaget. Mannen var 
f<!der Aclolfo Törnquist, miljo
när och salesiansk präst, känd 
som "Argentinas Rockefeller," 
som nu är på väg till Turin, 
Italien, efter att ha rest jorden 
runt, besökande sina ordensmis
sioner i Palestina, Trans jorda
nien, Syrien, Egypten, Indien, 
Ceylon, Siam, Cochin-Kina, Ki
na, Manchuriet, Japan, Filippi
nerna, Korea och Hawaii. 

pa ett mtnnt vis ·nu en ti en s e an er, tI area en unge ar i- ga a. ar 1e st ru .. a Jcrg or nas nagon su Js u1 Jera Jan- . . 
kl . I f f d 1 1· 'k S · 1 l? · · 1 ° 1 1 h trupper och kulsprutor till d1-ver 1ga u t arten rne c ag igen ·a stort som . venge och mel _ g3ort uppe 1a I under resan ha <ett eller lunc .. av den enkla or- . · . 

0 cl h 
1 1 

-11. · .. K 1 1 ·· . . 1 1 1 1 .. stnktet stenades 1 dao- av de 
avgaen e oc an (Ol11manc e tra- 1111 ioner mnevanare. ungen anc smannen entus1ast1s d motta- sa .;:en att anta et anclsman som . ' 0 "' •• 

f"kfl I I _ tt .. -I·t· .· 1 1 f" 1 -·t 1 . 1 o 11 . t .. 1 o o .. 1 d fo ·iir··ii stre3kande, och taget uppeholls Fader Törnquist, som skänkt 
miljoner till skolor och institu
tioner för fattiga barn, tillhör en 
rik bankirfamilj i Buenos Aires. 
Hans förfäder voro ;!v svensk 
härkomst och komma till För
enta Staterna fem släktled till-

1 • ygp an. rni u 1 yc '. s111 tac .;:sam 1et or g1 1enne oc 1 pa tyc 1g · satt Je- pa sa satt ,;:un e a h a e att 0 • • 

0.. t··11 · 0 1 t k -1 t ·· - . ·· 1·. 1 · · · 1 1 · 1 .. f" .. nagon 1.1cl av hmder som utlagts ver uts a ningsomrac e ·om- < e gastYan 1ga mottaganc et 1 visat s111 ieunr ran och s1tt upp- 1ora henne bleve allt or hegran- ' · 
p[1 spåren. 

mer det ena luftevenemanget ef- Amerika samt sin glädje över att skattande av det nobla ved.:. var- sat. Mottagningen for fru Hall-

ter det an~lra att avl?sa _;aran- med t1terställd s~nfö:·måga ktm-

1 

till ho.n la(.le grunc.len. berg _ko1111.11.er. at.t h1.illas. i Sven-
dra. Allmanheten blir saluncla na komma hem till sitt land och S . .. ska Lutherska kyrkan, vid S1xth 
h .. · "llf"ll l ocl I f Il l · I . . " I , 0111 y1 for ett par tre veckor · 0 I ar 1 t1 ·a e att s rn a an (0111- o .;:, som 1an 1c .;:e Yant 1 stan< . 

1 
.. 

1 
. 0 

1 
avenue och I street, manc ags-.. · I sec an lamna< e en 111<Yae1H e be- .. . . . 

sten av det stora antal utlanclska att se under de senaste fyra, . .·. . .. "'. . kval .. len den l ... Jlllll, kl. 8. " sknvrnno- a\· fru Hallbe1·()'s livs-
flyg-eskadrar, som komma att fem aren eller alltsedan han drab- . "' "' . , .. . 
1. ··k Il" 1 1· 1 15 31 I I ··. · 1 l I verk i sa.mmanhan~;- med _notisen I~fter ett kort musikprogram Jeso · .. 1s tmc er ·1c en - )ac es av ugoi1.~iu .;:<omen. . ·. . . 

· 1·1 .l · cl cl om den nva 1)a\•il1ongens mv1g- och fru Hallhergs tal kommer maJ, 1 (Som < e van eran e ags- --·--------- . . . · · : . · . .. · .. '; . 
1. 

· l 0 J"l fl HAVET n111g l Denvcr. vilp v1 har en- allmanheten att 1nb3mlas deltaga 
programmen 13uc a pa o 1 rn yg- I · . ,.. · · ·· · · 0 •• • ··' · · 

1 1 
t t. - dast erinra, om att I«Jrstama3- 1 forfnsknmgar. cla aven tillfalle 

uppv1sn111gar oc 1 c emons -ra ·10- . ,, . , , 0 • •• . • .. • • • • · • 

l 
.. lid fl I Lat mig fn v.indra pa kl1ppstrod- blommans H.1ksforbund stiftades gives for personho·a uppvakt-

av < e utsta a · vgp anen. . •. "' 
I t 

. I .. ·1? · . t" . .. da stranden, ·J i Ciitel)(Jrg den 19 maj 1907 av n111gar. 
n e 111111c re an - na 10ner aro .1.).. . 1 .. f · 1 - ·· ' · ar v11Hen ar ns.;: och lulten ar 

representerade. Vad dessa ut-
ställa är i kvalitativt hänseende 
det högsta på området, så att 
även den sakkunnige kan bli till
fredsställd och elen stora allmän
heten får så att säga på det teo
retiska området se insidan av så 
mycket som den kanske förut 
blott haft en aning om. 

Från Tyskland deltaga icke 
mindre än 13 firmor med flyg
plan, motorer, instrument, mark
anordningar, f 1 y g fotografering 
och allt annat tänkbart inom 
branschen. England kommer med 
flygplan och motorer, där sär
skilt Ciervas autogiro blir en 
framstående sensation. Vidare 
komma Belgien och Finland med 
kollektivavdelningar, och övriga 
utländska utställare markera si-

ren. 
Där skummande bränningar lysa 

som branden 
Som flammar i kornblixtens 

sken. 

Svenska Turistföreninge'lls 
årsskrift 1931 

Turistföreningens i'irsskrift för 
1931 har kommit. Var och en 

Där rullande viigorna föl ja var- I s~m vant. sig vid att så här års 
fa det digra korsbandet i sin 

andra, 
0 l 

. · · · 
1 1 

I b1·evlåcla. känner strax igen elen 
c1 SJttnga s111 evigt ocrnnce f .. ! fl"'I f o. .I .. LI f ... 11 o . -ris .;:a · a .;:t ran s -::og oc 1 ·p , 

sang, . .. . 1 ° '. " o • 1 
0 l 

·· 
1 

° 
1 1

.. som folier mec. A1· tran ar !i .;:a 
c 1 vac .;:a en tn1nanc e an<rtan . 0 • o • 

, d "' ,, 1 i niga om mnehallets gecl1gen-
dtt van ra 0 .. • •• •• 

'l.'"ll f .. · 1 1.. I o het, men ocksa stamhgt forbatt-1 -rammanr e anc er en aang, . 
0 

L • 

"' rad 1 fraga om utstyrsel och b1ld-
Där havet. som lagt sig till ro 

uti natten, 
111a terial har denna frrsskri ft i 
mer iin lrnndratusen svenska hem 

Dock häver sig sakta som sovan-1 blivit en kiir och efterliingtacl till-

mesta, som stär att läsa i denna 
~irsskrift, har faktiskt för flerta-
Jet svenskar nyhetens lockelse. 
Det är mycket geografi - b[1cle 
kultur- och naturbeskrivning in
gå som bekant i Turistförenin
gens uppfattning av detta ~imne 

som man får i sig när man 
vänder bladen i denna bok. Först 
och lättast - som en dryck av 
klart, kallt vatten ur en fjällbäck 
- tar man emot bilderna. som 
denna gi'ing ånyo slagit sitt eget 
rekord i fråga om fotografisk 
smak och typografisk skicklighet. 

Med [irsskriften följa En bok 
cle bröst. dragelse. Den kommer på de om Göteborg, en översiktskarta 

Och döljer djupt ner i det väl-/ flesta av Sv:r'.ges rnrmga obrecld- över SYerige samt Turistkalen-
vande vatten l grader samt1d1gt med varsolen dern 1931. vilka jämte årsboken 

Sin makt, sin befallande röst. ~:ch f;ommar~)]anerna, o~h det tilldelas Turistföreningens med-

I ~tt upplopp nära Ådalen i 
gftr hlevo sex personer, däribland 
en kvinna, ihjälskjutna och fJera 
andra sårade." 

Gruppresor till Sverige för 
skolungdom 

baka i tiden. Hans farfar var 
en tid generalkonsul i Bttenos 
Aires. En son till denna grun
dade bankfirman Ernesto Törn-

För att uppmuntra till studie- quist y Compania, som har en 
och 1·ekreationsresor till Sverige mängd nnclerorclnade intressen, 
för ungdom i Amerika i skolål- bland dem ett valfångstbolag i 
dern har Svenska Amerika Lin-, S. Georgia, sockerraffinaclerier, 
jen fastställt ett särskilt lågt, stålverk, emaljeringsverk, hotell, 
tur- och returbiljettpris gällande bland vilka märkes Plazza i Bue
för gruppresor av gossar och nos Aires, samt andra affärer. 
flickor under nitton år. Fader Törnquist sade icke 

Priset på tur- och returbiljett mycket om sig själv, me.n vid 
,i tredje klass för en grupp av förfrågan medgav han, att han 
minst tio är satt så lågt som icke hade mycket kvar av sina 
$127 för resa med Kungsholm el- ärvda rikedomar. Hans senaste 
ler Gripsholm och $124 med gåva till sin ordens tekniska sko
Drottningholm, för att så många la i Rom var 5,000,000 lire. 
som möjligt skola kunna deltaga. Uppfödd i lyx hade den unge 

Lärare eller annan av linjen senor Törnquist valt en praktisk 
godkänd person, som organise- levnarlsbana som civilingenjör~ 

rar och som färdledare medföljer 1916 hade han kommit till New 
en grupp av minst tio, får åtnju- York och blev där intresserad i 
ta samma låga biljettpris som det arbete för fattiga barn, som 
barnen. Om gruppen består av utfördes av elen salesianska or
minst 25 barn, erhåller ledaren elen, och upptog studierna till 
fri resa. Återresan måste ske präst. 1920 prästvigdes han i 
inom tre månader efter avresan Brooklyn. 
härifrån. 

0 0 f f o So .. . 0 olrn1· utan tvivel mottagligheten Je 111111 ar 
na framgangar pa Ju t artsomra- a, nar clnvna av stormen, va- .. . ' · . .. . . . . for de buclskap elen bnngar. In- , . ,. . . Detta arrano-ement bor 

äga 1 duella hehov. Bildserierna åsyf
ta att ge en så vitt möjligt all-

det genom statistik och tabeller. gorna Jaga .. ·. .. 1 tlnstfo1_·e111ngen representeras ' .. 1 .1 . "' f"" 1.. . .. 
. .. . cren bok ar mera val kommen . . . sars o t intresse or arare 1 son-

Svenge deltager med ett 25-tal Over gungande dJtipet och ryta '"' I 0 1 
T_.
1

.. . 
1 1 

· 1 Pac1f1c Coast staterna av sven- 1 k 1 " .. 1 d k 
.. . . . . ar har <en .r aqec a en som . . . . c agss o or sava som an ra s ·o- . . . . 0 

utstallare bland vilka v1 furna sitt VE! . . 1 ske k_onsuln Ivar Lund_eqmst, 2_ 09 1 . . b I s1clw belysnmg av Svenge fran 
' . " .. . . huvudlandskap. Oms aget, av . . . or, orgamsat10ner av oy scouts, "' . . . 

en sta_rk.· representat10n av stal- Som ock nar 1 solsken, lik en . . . 0 L .. Wh1te Bt11lcl111g, Seattle, \i\Tash., t d~ 1 . 1 . b 1 ·geografisk kulturell mdustnell 
• 

0 
Dahlsko•r hyo·o·er pa monster . . .. .. e c., a c et 111 )egnper en e 1ag- 1 ' ' 

intressena, som, da det kommer barndomens sap·a, . " "'' - "'"' .. 
1 

d som heredv1l hgt lamnar a_ lla on- 1. h .. 1 .. d h I och kommersiel_l synvinkel. Till 
0 • • •• • "": fran en "amma! va vnac me mo- , . 1 . . f"" . 1g oc va goran e oceanresa oc . . .. 

an pa kvalitet, alltid haft forut- De locka n11g lycklig att le. . "_ "' .. ~kacle upp ysnmgai om orenm- t"llf'" ll t"ll 1 "Id 1 . 1 . . var1e bild har en forklarande text .. . . .. . .. tiv fran heclenhos en av dessa . 1 a e 1 Jl anc e oc 1 mt1es-
satt111ngar att gora sia- gallande. .. 0 . • • • • • gens verksamhet samt tillhanda- . , . _ utarbetats i samråd med Svensk-
Bl cl 

"' . 
1 

Jag onskar pa stranden 1 tankar- gamla mystiska tavlor 1 brokigt 1 ~ll Il , 1. ·t h f'" . santa studier och iakttagelser . 0 

and enna grupp av svens rn 
1 

1a er mec enlb ,,,01 oc oren1n- 1 o cl •11 1 1 . 1 d t"ll f"' amerikanska nyhetsbyran med 
•• • • 0 na drarrga aarn som bevarats däruppe i c et . . . . Ja. e t1 rnvs oc 1 1 an , I or- . 

utstallare fmna v1 saluncla Fa- .. "' . 
0 

• • "' ' • .. •• • •• gens publikat1oner. . . .· .o sårskilcl tanke l~å elen amenkan-
b k S d 

.
1
. T.. Det morka djupet och fa 1 mitt unclangomda, annu for de flesta clelakt1ga pnser. Sddana grup- . .. .. . 

gersta ru , an v1 ,,,ens arn-, 0 o •• • ska publikens forutsattnmcrar. 
k B f 

. S F b .k b. S drag svenska1· okända landskapets gra per kunde dessutom pa.rakna lm- ; . .. "' 
ver , o ors, ee a n s a ., . .. . , . . · . .. · H1tdls ha tolv skoloverst rel-
K F h L

o tt b ·t L cl Ursprungets bor1an, allt levancles bonclgarclar. Det är ett 11nclerl!gt Sedan alkoholprocenten i det 3ens aktiva h3alp vid arrangeran- I . . . y 
. . oc asmu er a . . an - . .. . . . .. .. . 1. .. . .. ser el er umvers1tet accepterat 
h 

· .. fl 
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t t""ll Fl vagga, och avskilt horn av Sven ge, som fmska b1eret forho3ts til 2.25, ha det av stuc teresor, besok vid !ar-
1 

. d d .. r·· 
oc sJO ygp an u s a as av yg- . .. . 0 • • • •• " cl .. . h d · · . · er )JU an et, och narmare or-
. cl t . J .. .. k t"'cl Och hur av amoeban blev Jag. Tunstforemngen denna gang be- bryggenerna 1 landet e3 formatt omssaten oc an ra mstitut10- f 0 . • · • 0 f 0 fl 
1n us n, . ar nvagsver ·s a erna, . L · • k 1. . ragnmgar ha mrratt ran era 
C t 

1 
fl k r· d h Ludw1g Norman. slutat att öppna för oss. Det fylla alla beställningarna. ner 1 S ·anc mav1en, o. s. v. "' . 

en ra a ygver .s a erna oc lntresseracle torde för närmare andra. Vad detta innebär mses, 

Svenska Aeroaktiebolaget och "THE CHQIR QF THE WEST'' . 1 · 1 ·· ·· 1 · t"ll när man betänker att enbart den . .. •• upp ysnmgar rnnvanc a sig 1 
Nyqvist & Holm svarar for flyg- S k A ·k L. · .. bilclserie som beställts av skol-. vens ·a men ·a miens narma- ' · · ' 
motonntresset. Aero transport, t t 11 1 t överstyrelsen i Los Angeles, .. s c agen e er wn or. - · 
Aeroklubben, Luftfartsforbundet, . ~;ommer att cirkulera mellan 350 
Röda korset och K. postverket skolor i denna stad. I New 
komma att bidraga med histori- Svenska skioptikonbilder i York kommer på motsvarande 
ska avdelningar. amerikanska skolor sätt en enda bildserie att ~1å fram 

Till Dis-dagarna komma mån- -- till många hundra skolor. 
ga celebra gäster på luftfartens Sk i ci P t ikon bilder med motiv Genom värt upplysningsarbete 
område att infinna sig. Utom från Sverige äro nu tillgängliga i skolorna, säger byråns före-
ovannämnde Juan De la Cierva för geografiundervisningen i ett ståndare, <lir. Birger N orclholm, 
komma sålunda Frankrikes pion- stort :;inta! skolor i Amerika tack som lämnat dessa uppgifter, strä-
järer på området, Louis Bleriot vare ett initiativ som tagits av va vi efter att skapa en solidare 
och Louis Breguet att infinna statens järnvägars rese- och upp- grund för elen svenska propagan-
sig till Ingeniörsvetenskapsaka~ lysningsbyrå i New York. By- daverksamhet, som bedrives pl~ 
demiens flygtekniska konferens. rån utsände under förra året ett andra vägar såväl av resebyrån 
Från Frankrike väntas även re- cirkulär till samtliga' skolöversty- som av nyhetsbyrån. Genom att 
kordflygarna Costes, Boussotrot relser och universitet i Förenta bibrino-a uno-domen en ökad lån-

"' b 
och Rossi samt från Tyskland Staterna med inbjudan att inkö- nedom om Sverige arbeta vi pa 
Atlantens nordligaste besegrare I pa till självkostnadspris en serie lång sikt och sträva att lägga ett 
von Gronau. Engelska flygar- om ett åttiotal svenska skiopti- frö hos de unga. som vi hoppas 
auktoriteter representeras av bl. I kon bilder, som sammanställts av skall bära frukt under de år som 
a. flygkonstruktören Handley byrån. Som ett alternativ er- I komma. 
Page och f 1 y g s portentusiasten bjöd byrån att vederbörande 
the Master of Sempill. Även Bild av Pacific Lutheran College a capella kö ren sådan den kommer att uppträda vid In ter- kunde få en särskilt utvald se-. . 
en av Amerikas främste flygare national Young People's Congress i Chicago. Kören avreser till Chicago den 4cle juni, men rie om cirka 150 fotografier till I \Valter Strong, utgivare av 
major Frank Hawks kommer att dessförinnan giver den tvänne konserter härstä~des, den ena å Temple Theater, fredagen den låns för att själva framställa ne- I "Chicago Daily News," har avli-
deltaga i flyg-tävlingarna. 29de maj kl. 8, och den andra i Parkland sonclagen elen 31 maj kl. 3 e. m. gativ efter vars och ens indivi- dit i en ålder av 47 år. 





PUGET .SOUND· POSTEN· 3 

............................................... ,..... ........ .,.,,. .................... 
~.........,...~~-,.,.~-- , ' g 

SVERIGE-NYHETER ]I! . . l May Flowers for the First Lady ; LIEN & SELVIG 11 N.EIGHBORHOOD 
THE HOME co. PHARMACY I . 

VÄRMLANDS LÄN ) LIFE INSURANCE g Skapdinaviskt Apotek ! l fllllNG STATION 
Eldsvåda och innebi"ända krea- ~ AUTOMOBILE INSURANC~ ( H.BJCRPTEH VÅR SPf<1CIAhJT.'fll '1., .. ~ 15th & K St. 

N 'll d , 6 ··I t J FIRE INSURANCE C Agenter for ( . 
tur. at.ten tJ en.~ .. ap11 ~'. - ) __ ~ SALUB.RIN, H.ASSELROTS JFJ<lN ! Alfred !versen Mam 83 
bröt eld 1 uthusen vid Olme for- ~ LOANS . f VL"l' och FLUSS PLASTER ( 

Gilmore, Aviations. and 
Texaco Gasoline 

samlings älderdomshem Lunds- l on good modern a~omes in Tacoma l MAIN 7314 ~ 

holm. B. yggnac~erna 
0
med inv~.n- : 6 per cent. W26 Tacoma Aven. ue Soutb : 

tarier och den aterstaende skor- I on monthly balances. ~ 

den neclhrunno. Vid eldsvådan ~ 2321 Pacific A-:;;- MAIN 4012 =----- l~www...,......................,. 
innebräncles dessutom ett 70-tal I SVENSK FOTOGRAF C 

Fisk and Samson Tires 

nötkreatur, 15_ hästar, _däribland väg på motorcykel nedåt Opp- /'" ')~· i 
tre dyrba:.a hmgs~_ar, ~1llhorande hem för att där mäta. asptimmer, {. ~- A)JY 
ortens hastavelsforenmg, samt dikade han vid Vigg-eby mellan \.... ~j '/ f 

OLOF BULL 
Violinist 

CONCERT ENG.AGEMENTS 
LEKTIONER PÅ VIOLIN 

Bernlce Building 

' ~ i 
~ 

ett 15-tal svin. Kristinehamns Brokind och Eimforsa kollidera /,_,..,.,_.,._ l 
brandkår biträdde vid släcknings- med en bil som kom fri\n mot- 2nd Floor Puget Sound 13ank 131g. 
arbet~_t. De brunna ?yggnad~r- satt håll. Han fick därvid högra Specialitet: Barnfotografering. I~ • ..,,.......,,....,...._.....,...,,.,,....,""'",..........,,,.,.........,....,"":. 
na pmte lantbruksmventaner underbenet brutet och infördes i ~ 

. i 
och djur voro f~.rsäkrad~ för 89,- en trafikbil till Linköpings lasa- )'""~~! 
000 kr. och skorden for 30,000 rett där han nu vårdas. Orsaken BA~TA GLASOGON 
kr. Om anledningen till eldsvå- till l·ollisionen var eo·endomlio- frän .. $1.00 till $5.00 

.. . . ' · "' "' (Varfor betala mera?) dan vet man annu mgentmg be- noo-. På ett uänle invid v~iocn Ni mäste bli nöjd, om icke byta vi I 
Tacoma Buttermilk Co. 

MJÖLK och SMÖR 

Specialitet: 

stämt men det anses ej uteslutet I .. 1"'1 • :· "'t·t 1 :· • h·l om glasögonen kostnadsfritt. 
- ' .. . . 10 ll1dl1 ll<l a Jranna ,\ m, E. s. GUDMUNDSON 
att 0 

1:1 ordbrai:c.~ fore~ig!7'e 1~· 
0

_E_n ~ch de1_: bolmande .röken dr·.:v ut 727 St. Helens Ave., Tacoma, w_n. 1~ 2140 So. Jefferson 

Kärnmjölk - Cottage Cheese 
A. El. PETER.SON, Prop. 

28-ang manlig unde1stodsta,,a1 e uver vagen och hmdrade sikten I..........,~~ ........................ ~ ..... ~ 
vid ålderdomshemmet har under si't att de btida förarna icke ob
natten försvunnit. Han hade bli- serverade Yaranclra förrän pi'1 
vit tillsagd att hjälpa till med endast en meters avstftncl, cli't 
arbetet i ladugården, men visa.de I kollisi(rnen var oundviklig. 

Main 1601 

sig ovillig därtill. Han anses m-
te vara fullt notmal. 

* HOS KANNIBALERNA * * 
Av !sidor Ekstarn. 

VÄSTERBOTTENS LÄN 
Dödsolycka. Vid Träskholms 

station strax norr om Jörn -~n-1 Nva Zeeland är ett underbart 
tra .. ffacie nvlie-en en olvckshan- l 

1
-

• 0 • 'll]( 

clelse, som krävde ett rnännis~o- ' Ta.g· r:°ikacle siiga dessa ord till 
liv. Då ett extratåg, som avgi~k ka.pt~:n Eugluncl och denne hlev 
från Boden kl. 9 :53, kom till o-enast eld och !11gor. Vi kolla
Träskholrns station hopade lok- ;ioncrack: våra minnen ett par 
föraren lI ans Ek fri'm Boden, · l f" J' J I l att ·1•110-

, . 0 . tJ 111 m ar n c 1 o j( en ) r v ' . , "' -
av loket. Han rakade falla ~ch lund beriittade följande historia 
kom under cletsa.mma, Ha1:. fick från ett besiik, som han för tret
båda benen avklippta o;:h fordes tioiem år sedan avlade hos Nya 
i extratftg till Skelleftea. Blod- z· .I I k . ·1. I 

" o _,ec anc s ·anl11 la er. 
förlusten var 1:1ycket .. sva'.-_ och _Nu ska du rn höra, sade 
l~karna knn~le mtet gora for att Engluncl. Det iir inte si'1 ofta det 

raclda hans hv. sker unclen-erk nu för tiden, men 
* * * . " .. l . l .. för trett10fe111 ar sedan agc e i a -

VÄSTE~N?RRLAND.s LAN l la fall ett. rlllll. 

. För. m~lenbr~~sch:n 1 Sunds-\ Som du kommer ihilg finns det 
vallsd1stnktet for vilket avtalet pt't Nya Zeeland en liten stacl 
utlöpie den 31 mars har nytt av- som heter Dunedin. Det var tvii 
tal träffats. Timpänning .. en har dagsmarscher till häst ifrfrn den
rcducerats från kr. 1 :65 till 1 :60 na stad till platsen cfar under
och ackordslistan har reducerats \'erket inträffade. 
med 3 proce1~t. Även för· vissa · Du vet att få delar av jorden 
specialarbeten ha lönerna sänkts kunna mäta sig med Nya Zee
i något fall upp till 15 a 20 pro- land i praktfull naturskönhet. 

* * * Den rikliga fuktigheten har kliit~ 
öREBRO LÄN bergens sluttningar med ståtliga 

Cementfabrik vid Lanna. I~o- skogar av ek och barrtråd. Men 
operativa förbundet kommer 111- gTäs är det mycket ont om, I 
om kort att anlägga en cement- stället växer där de ymnigaste 
fabrik vid Lanna skifferverk, ormbunkar. Djurlivet är ernel
vars anläggningar f. n. undergå lertid ganska fattigt. där finns 

Mrs. Herbert lloovcr receiving an attractive :\lay basket of lovely 1lowers 
from föm liHle Chil<l lfoalth Crnsa<lers, in obsen'unce of Child Health day, 
at tlle front !loor of the White House. 

hotade med att kasta honom 
överbord om han inte fogade sig 
iv~ig godvilligt. I Söderhavet var 
det förr i ·tiden och är det för-
modligen än på sina hiUI, en re
gel att aldrig låta en inföding 
som icke tillhik besättningen, 
stanna ombonl efter miirkrets in
brott. Mi'tnga kaptener ha fött 
böta med sina liv fö1· brott mot 
den regeln. Fientliga infödingar 
iiro nilgot av det listigaste och o-
barn1hiirtigaste som finns. 

Då pojken alltså inte ville ge 
sig· i v~ig ble\' jag tvungen att 
ge befallning om att han skulle 
fiiras ned i barkassen och ros i 
land . 

nedin, Vi redo i två dagar, 
längre och längre in i de täta 
skogarna. Den ena infödingsbyn 
efter den andra redo vi förbi 
och ju längre in i landet vi kom
mo desto vildare syntes infödin-
garna v;isa. 

•' Slutligen voro vi framme. Vi 
voro väntade - tydligen hade 
meddelande 0111 vår ankomst gått 
från by till by - och hela stam
men stocl uppställd för att v~il

komna oss. Hövdingen var en 
gammal över hela kroppen tatu
erad man. Han var trots sin ål
der mycket stor och ståtlig. Han 

(Fotrs. sid. 6) 

Den hjälpte underbart. Herr 

•• a d 

s 
s 

0 sas om 10 gava 

till släktingar och •• vann er 

i 

e landet 

Pojken sprattlade med benen 
och skrek, som om han trott att 
vi skulle mörda honom. Nu kan
ske du finner det löjligt att poj
ken inte fick stanna ombord, Vi 
voro ju i Dunedins hamn en 
tämligen civiliserad stad, styrd 
av vi la och för länge sedan 
kristnad biide katolsk och lu
thersk. Vi lågo ju diir lika 
lugnt och säkert, som i Stock
holms hamn, åven om vi haft 
ett hundratal infödingar ombord. 
Ja visserligen, men jag hade ju 
en gång sagt åt pojken att ge 
sig iväg, och då måste jag stå 
där\rid. En vit måste alltid stå 

· de för omläggningen behövliga egentligen bara hundar och svin. 

ändringanra., * Denna brist 1:å föda u_r c~!u.rriket I vid sitt ord, när det gäller en in 
-~ * " O'J0 orde antao-hgen att 111focl111gar-

P. A. Waege i Bushy, Alta., skri
ver: "Dr. Peters Kuriko har 
hjälpt mig underbart. Avsön
dringsorganens funktioner, sär
skilt urineringen, hava blivit 
mycket förbättrade och mitt 
nervsystem har stärkts, så att 
jag kan sova bättre om nätter
na. Denna medicin skulle fin
nas i varje hushåll." Detta gam
la tiders örtpreparat reglerar tar
marna och ökar urineringen, 
samt hjälper sålunda till att be
fria systemet från onyttiga och 
skadliga ämnen, och genom sin 
v~ilgörande verkan på rnatsmält
ningsprocessen hjälper den till 
att bygga upp en sund kropp. 
Den säljes endast genom speciel
la lokalagenter, tillsatta av Dr. 
Peter Fahrney & Sons Co., Chi
cago, 111. 

•• ~ b 

öSTERGÖTLANDS LAN ,na blevo kannibaler och jag kan 
En vacker räddningsbragd ut- tala om för dig att människan i 

fördes härom dagen i Söderkö- infödingsspråket pfi. Nya Zeeland, 
ping. En 5-årig fosterson till liksom också på Fidjiöarna och 
jordbruksarbetaren Malmberg rå- en del andra Söderhavsöar kallas 
kade vid "Ordenshuset" falla i Långsvin. Nya Zeeland bebos 
ån och följde med strömmen c :a av maoris. Det är en av Söder-
200 meter. Vid Stadshotellet ob- havets ståtligaste människostam
serverades gossen av hovrättsno- mar och de leda sin härkomst 
taric Arnold Andersson, som från den malajiska stammens po
med rask beslutsamhet hoppade lynesiska gren, som för sex hun
i den vid denna årstid ganska dra år sedan utbredde sig över 
strida strömmen och lyckades så gott som alla· söderhavsöarna. 
rädda gossen. Männen äro stora och ståtliga, 

Halmbränning orsakar olycks- i de flesta fall mer högvuxna än 
händelse. Då en 23-årig bokhål- de vita, men icke så starkt bygg
lare Helge Gustafsson var på da. Kvinnorna ... ja, en äkta 
;At11V1itAIAVA@r.Wi\IAlf11!!AWAfAIAWAYA989AVÄtAIA9AIAVAIA]!jj! 111a0 ri kvi 11 na tn ed 0bla11 c1 a t b 1 o<l 

GöR SVERIGERESAN I ÅR är som ~11 klunk skummande 

DIREKT 

TILL 

GÖTEBORG 

PA 

champanj. Då förstår du. 
I Dunedin ser man inte myc

ket till de äkta maorierna. Det 
är mest halvblod, och inte bara 

. 'det, utan också sådana som äro 

I 
maoris endast till fjärdedelen och 
åttondelen. 
· Långt in i landet, i de dunkla 
'och hemlighetsfulla djunglerna 
leva de sista återstående av infö
dingarna. Det är inte många vi-

8-9 DYGN ta som våga tränga in i de cljung-
STOR BESPARING l d" · .. . f' , De fle 

å Tur- och Returbiljetter i Cabin, . er ar mga vagctr mnas.. -
Andra, Turist Tredje och Tredje Klass 1>ta som gjort det ha aldng kom-

Turlista från New York: mit tillbaka. Där leva inföclin-
Grlpsholm . , .... · · · · · · · · .29 Ma~ garna än i dag på Långgris. 
Kungsholm ............... 6 Juni . . 
Drottningholm ........... 20 Juni När vi lågo i Dunedm l~om 

Grlpsholm .. · · · · · · · · · · · · .27 Jun! ett litet halv blod ori1 bord för att 
Kungsholm ............... 3 Juli .. . l ," . 
or'ottningholm .......... , 16 Jul salia frukt. Han b ev sa, mtres-
Gripsholm ............... 23 Juli serad av allt han så<Y att han 

För vidare upplysningar, beställ· . o • "' D" h 
ningar av hyttplats. biträde vid ut· stannade t atta tnnmar. a a· 

~~,,ci;:d:;.:: ~1~di~~! P~~~~~!!~!c.,a;!~;I de v~ tröttnat på honom. ~c~ ~:.-
för "iinjen eller till de till honom att ge s1,,, 1va,,,. 
SWEDISH AMERICAN LINE Men hap. var inte trött på oss 
209 White Bldg., 4th & Union, seattle och började gråta. Han .käxade 
H»dh..,rii; Bros .. 508% So. llth; John och bad så länge att Vl blevo 
Rok. :rn6 Fidelity Bldg., F. C. Hew- • tt 0 k d 0 l tJ. attrande och 

'103 Pa<"ific A venne, Tacoma. u ra a e pa 1ans 

föcling, annars förloras respekten 
alldeles. Om en vit sagt till en 
inföding att han skall vrida om 
den svarta potatisnäsan på ho
nom om han gör elen eller den 
saken och infödingen gör den sa
ken än dit, då måste den vite vri
da om näsan på honom, ty gör 
han det inte, så säger infödingen: 
Han kunde inte vrida om· näsan 
pi't mig. Han har ingen makt. 
Han är feg. 

N 1°1, pojken roddes iland, och 
natten blev lugn. 

Pft morgonen kom pojken åter 
ombord. Han gick direkt fram 
till mig och frågade om jag ville 
följa honom i land, ett stycke 
uppåt bergen, där hans moder 
bodde hos sin stam. Han visste 
att hennes far, som var hövding 
för sin stam, skulle ta emot mig 
med mycken ära, Jag skulle få 
se hur infödingarna levde och 
jag skulle få så trevligt som jag 
aldrigå haft det förr i mitt liv. 

Pojken log så inställsamt och 

...................................................................... ,,....,...# 

I TACOMA 
finns nu elen tokroliga svensk 

amerikanska humoresk
samlingen 

OLLA PODRf DA 
.AV .TOSEPH SW .ANSON 

att få genom 

ELMER WILSON 
1110 So. 17th St. 

Priset är nu nedsatt till 50c 
per kopia. 

. . . man finner glädje i att 
läsa de pigga berättelserna." -
Redaktör Ragnar Fleege i All· 
Svensk Samling, Göteborg. 

'et ste 
1125 Tacoma Avenue 

Tacoma, Wash. 

VI FöRSTÄ OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KACtlLEI BROS. 
Tacomas ledande optiker 

906 Broadway 36 år i samma lokaler 

jag fann förslaget lockande. Jag lallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lll 
ri1isstänkte intet försåt, fast jag 
visste att infödingsstammarna i 
bergen inte voro att lita på om 
en ensam vit kom till dem på 
besök. 

Jag sade alltsi°L ja, ty jag hade 
gott om tid, jag frågade min för
ste styrman, en duktig pojke, 
som hette Berlik, om han ville 
följa oss, Han blev glad över 
att jag tänkte på honom. Vi be
väpnade oss och stoppade litet 
krimskrams till gåvor åt infödin
garna i fickorna. 

Pojken skulle följa med som 
vägvisare. · Han - eller hans 
uppdragsgivare - hade ordnat 
så att hästar funnos klara i Du-

J. F. VISEll CD. ~ 
och skrivmaterial, böcker ~ 

och tidningar C 

BILJETTER C 

Till och från Europa med alla ~ 
förstklasisga linjer. g l 909 Pacific Ave. ; 

I i .~'l!~~f~!~!!!~t I 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och Insänd nedansUende blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1125 Tacoma Avenue 
Tacoma, Wash. 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound ·Po

sten för en tid av ett år. 
närslutes. 

Prenumerationsavgiften, $1.00 erlägges senare. 

} Ni kan alltid vara viss om ackn· ~ 
j ~~";,~:;;;;;~;:• av 11 Namn --·-··-··-·············-····-·······-·····-·········'-···-·-···-·······-c···""- ' 

l 939 ~~~ne~~e N~~~ry Pu~l~~oma I . Adresis ······················-·········-·····--···-···-·········-•·······'-········ ,,_....._ ________ ........,......,.~ 
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i T acoma och Washington l 
·~......,,....,-......... -....~~ "' 

N o t i se r och nyhetsmeddelanden 
·om vad som händer och sker bland 
landsmännen uppskattas av oss och 
införas beredvilligt i dessa spalter. 
!På grund av förekommen anledning 
önska vi upplysa att det naturligt
vis sker kostnadsfritt och med vårt 
tack. Skriv särskilt namn och adres· 
ser tydligt, ty felaktig uppgift är 
-värre än ingen sädan.-Red. 

Sätt edra sparpängar i verksamhet! 
med 6 pct. vinst i "preferred certifi· 
cates.. i Bratrud Mortgage & Reaity 
Corporation, 954 Commerce St. 

* * * 
Lördagen den 30 maj, som ju 

är Memorial Day, komma sven
ska lutherska församlingens med
lemmar och vänner att tillbringa 
dagen ute i det fria, vid J ewcl's 
Dell. Samlingen sker vid kyrkan 
kl. 9 :30 f. m. och därifrån be
ger man sig i sällskap ut till 
elen vackra insjön. Strax.vid an
komsten till picknick-platsen hål
les en kort gudstjiinst, varp}1 ge
mensam lunch in tages. 

* * * 

PUGET SOUND POSTEN 

~ ( ~ 

ur il ~S ~i 

~ 
3 
) 
~ 
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ttlr sig framtiden? I 
Om utsikterna äro mörka vid ~ 
25-40 i1rs åldern, betänk då r 
det problem som 60-åringen I 
går till mötes. Det fordras en-' C 

dast en liten smula omtänk-1 
samhet NU, för att NI skall 
hava bekymmerslöse dagar ef
ter 60 års gränsen är passerad. t 

fttaizr 
Martin Carlson 

Representant for 

! IITNA LIFE INS. COa 
» 
I 
I , 

All forms of lnsurance 

Main 9916 

3 CANS $1,00 
St. Louis Syrup 

Shops 
916 Commerce St. 
1306 Commerce St. 

Scandinavian Fraternity. Brö
dernas afton vid logen Harmo
nys möte i tiscbgs kväll blev 
till en gbnspunkt i säsongens 
rad av tillställningar. De man
liga kockarne och kyparne över
träffade de> högsta förväntningar
ne. Det var inte utan att da-
1nerna binde sig litet besvikna 
-0ch tvehi'igsna. "Tänk, om de 
som vi ansågo så hjälplösa, helt 
vlötsl igt fil för sig att de kunna 
-vara oss för utan!" JV1en, det 
var ju blott ett undantagsfall. 
Bland de cirk:1 200 närvarande 
voro •Jtn kring 30 besökande från 
Enumcla w logen. Affärsmötet 
blev av kortat mest möjligt, för 
att man pi'1 si'1 sätt skulle fä me
ra tid att roa sig och njuta av 
allt det goda som kockarna bul
lade upp. Logens kör presterade 
·ett par tre si'1ng11u111mer, och mccl 
:all respekt fiir de övriga artister
na 111'.'1ste medges att körens pre
staiiuu var aftonens glansnum
·mcr. Bland varictenummer på 
-programmet 111i'1 nämnas ett av 
en matros från det schweiziska 
·krigsskepp som f. n. ligger i Ta
·comas hamn. B an uppträdde i 
full uniform och gav pii ett högst 
roande sätt ni1gra schweiziska 
sjömansvisor på englska. "Torn 
-and J crry" bcnäm ncles ett par 
·komik<"r som ti llclrogo s'ig sär
skilt damernas uppmärksamhet 
och vunno deras ynnest. Till slut 
·uppträdde en enmansorkester. en 
riktig tusenkonstnär p11 musikens 
•områrle. Prngrarnrnet späcka<les 

~-............ ~~ Livstids fängelse var juryns i ............,, 
~AAW J!WM"R 

liirclags fallda utslag i rättegån- DEN 31 MAJ ÄR C 

gen mot 32-iirige George vVey- SVERIGE 
rauch, inbrottstjuv och deser- MORS DAG I På GRUND AV att vi icke 

tillfttas annonsera. mccl nt
ställningsski'1p p~ elen bygg
ning där y[1r atelier nu är 
inhyst, skola vi gi,·a envar 
som bringar denna annons 
med sig ett extra stort foto
grafi gratis. - Detla an hud 
gäller till och med 20 juni. 
Ny studio. Nya li\ga priser. 

tör och dessu~om_ b.efunnen sky.l-1 I' 1 _. 1 . . .. 1 t'll . ' . , c,tt te egrarn rnn sanc as ·1 
din· till det brutala mordet pa 

1 
L ... 

11 
$1 OO 

"' . . . 1enne tor ) ott . 
Spike Hennesy sistlidne 3u111, S . . .

1
• ,

11 
_ . , . 

1
.
1
• t ·t 

. . . . l Il . 1 t.n.-.;, e e1 c nge s, ex . 
varvid ha_1_1 sam t1d1gt miss rnnc a- l\l .. _ ... 1.. L f I 

. , .. l•;;-.;tcmarnnasscnast·rccag 
de Mrs. H ennesy sa att hon ar ! . . . 

1 
?<
9 1 

· 
. . . " . altun cen ~-ce ma3 en ohothg· krymplmg. Dadet 

utfördes i Fir Haven turistlägret I POSTAL TELEGRAPH ; 
~om ~igdes_ .'.n_"' lVlr. H_•. ·. Ihtte_L~ .. ··"'.n~ ,~ Perkins Bl~g., 1107 A Street. C 
gen har pagatt ett par ve:J,01 ~ Mam 490-491 ~ F. J. LEE 
och viickt stort uppseende. Efter ~~--~-~-~.....,.,...,...~"""""" Wash. Blclg. - 11 te & Pac. 
sju timmars överläggning in
hragte juryn sitt utslag. Til I en 
början röstade litta av .jurym~in
nen för c!öclsstraff, vilket pF1yr
kats av allmänne i\klagaren, men 
de övrige fyra insisterade på 
livstids fängelse, vilket även 
slutligen sanktionerades av majo
riteten. Weyrauch återfördes ge
nast till fängebet, där han dess-
utom är dömd att avtjiina ett ihs 
straff fiir autostöld. Vid mord
tillfallet hade \V. en medbrotts-
Jing. även han en desertör, Cal
vin Avrea, och \V. pi'istår att det 
var denne och icke han. som av
sköt det mördande skottet. Av-

iör övrigt med tal, huvudsakli- rea lyckades fly och undkomma 
;gen av de besökande bröderna och har ~innn icke gripits. 

·från andra loger. Till sist kom~ * * * 
mo stolar och bord iir vägen och Evangelist V. A. Lidner kom -
<(len trevliga sammankomsten av- mer att h!lila ett illustrerat före-
slutades med en svängom. drag om "Himmelen-vad, var 

* * * och när?" nästa söndag kväll 
Tacoma flygfältets invignings- kl. 7 :45 e. m. i kyrkan vid 56te. 

·högtidligheter i fredags, lördags och Thom pson avenue. Talaren 
-0ch söndarrs bevittnades av folk- kommer att omtala precis var 

b 

skaror dagligen uppgående till himmelen är belägen, vad dess 
mellan tio och tjugo tusen. Pro- invihrnre äro lika och deras sys
gl,"arnmet öppnades i lördags ef- selsättning. Skola de alltid spe
iermiddag· med hälsningstal av la på harpa? Få pappa och 
-profesosr .Meany vid statsuniver- mamma återse sina kära små 
·sitetet, som på ett sakrikt sätt där? Skola barnen uppväxa i 
-sK:ildrade historien om transport- himmelen? Kunna de frälsta 
,-och samfärdsmedlens utveckling. I känna igen varandra? Komma 
Han berömde elen fina aeroham- himmelens invånare att si.irja e
·nen och gratulerade Tacoma till 1 medan en del nära och kära sak
<less snabba framsteg på aviati- nas där, eller kunna de njuta av 
·kens område. De många mer el- himmelen dem förutan? Vilka få 
·1er mindre våghalsiga uppvisnin- alldeles säkert komma in i hirn
-garne i konstflygning åsågos melen? Allting fritt! * 
·med spänt intresse. Den tre da- * * * 
gars förevisningen var i alla' av- ben största arvskattbetalning, 
:Seenden lyckad. som någonsin erlagts i staten 

* * * \V ashington, mottogs' förra vec-
För auto-stöld arresterades i kan av G. W. Davis, arvskatts-

1ördags två män i Everett. De supervisor, från Leonard How
:äro John Webb och Peter Kron- anis sterbhus. Howarcl, förut 
bolm, båda välkända poliskunder. bosatt i Tacoma och Everett, av
De befunno sig i en auto några led för ett år sedan i California. 
<lagar fornt stulen i Tacoma från Sterbhuset uppskattades till mel
David Snell på hörnet av 9cle Ian fem och sex millioner dollars, 
·och Market street. De båda och hela skatten belöpte sig till 
männen, som även misstänkas $477.270, ay vilka ena hälvten 
för andra stölder, införpassades '.·™1i\.Wl>...l\,'\l!h®id411*F 4 
till fängelset härstädes. 

* * * 
Äkta danskt smör och kärnmjölk 

-Crystal Creamery, Crystal Palace Pub 
lie Market, llth & Market. 

~~~-------1 
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HNär runorna 
nlå utH 

Svensk Talfilm onsertlcc 
I En gång till i Tacoma 

och 

AFTONUND~RHÅLLNING ~I löRDAGEN DEN 23 MAJ 
-1-

NORMANNA HALL 
Fredagen den 29de maj 

kl 8 .e. m. 

Kl. 11 :00 e. m. 

Hamrick's 

BLUE MOUSE 

tillfiill \Yashington och elen an
dra California i följd av en kom
promiss mellan de h~tda staterna. 
l~huru H. var bosatt i California. 
(li\ han dog, hade han dock till
bragt sin mesta ticl i vVashing
ton och stiirrc delen av dödsboet 
;ir ~iven befintligt här i staten. 
Huward var ogift och en av sta
tens :)tÖr:-;ta timmer- 'och pappers
ill as se-intressenter. 

* * * 

~f§#b f ... 

() ffentliovör ni\rrra utdrag, av vi!-. bb b 

ka ett även torde intressera de 
nordiska länderna. Detta rör sig 
om elen svensk-norska unions
krisen. Hohenlohes dagboksan
teckning, som är daterad den 22 
februari 1895, har följande ly
delse: 

Hans majestät kom i dag och 
höll ett långt, mycket intressant 
fi:ireclraO" för mig om elen norska 

Morsdagen infall er i Sverige frågan . ., Befolkningen i Norge 
rlen 31 maj. Posta! Telegraph är mvcket radikal, sade han, vil
Co. har gjort anordningar för att ket ;ärskilt folkskollärarna äro 
billigt och farmt expediera häls- orsak till. Denna radikala rö
ningstelegram till mor i Sverige. relse behärskar nu stortinget, 
Vilket som hälst av följande hud- och.tendensen gi'ir i riktning mot 
skap kan telegraferas till eder unionens u.pplösning. Konungen 
mor till vilken· som hälst ort i_ är för obeslutsam och kan icke 
Sverige för en kostnad av $1.00: h~lla norrmännen stången. Ry-

l. För mig är varje dag Mors ska pängar cirkulera rikligt i 
Dag. Kära hälsningar. landet, och om unionen upplöses, 

2. En birleksfull hälsning på m}iste man frukta, att Ryssland 

.Mors Dag. kommer att genomföra sin länge 
3. Käraste hälsningar på Mors närda plan att besätta en del av 

Dag. . . Norge vid Tromsö. Då kommer 
4. Ehuru långt borta är Jag 1 England som icke vill finna sig 

dao· och alla dagar med mitt häri att ockupera en. del av Ian-"' ' 
hjärta hos Mor. det och i denna situation måste 

5. Med mina ta1ikar är jag med vi skynda oss att ta elen södra 
dig i dag och hoppas att allt är delen för att förekomma dan

gott och väl. . skarna, ty vi kunna icke gå med 
6. I dag på Mors Dag såväl på att Danmark sätter sig fast 

som annars minnes jag med tacj<- där. ,i\nnu så länge är det emel

samhet Mor. lertid ingen fara, sade Hans Ma-
För vidare upplysningar se Po- jestät. Det kan emellertid bli 

stal Telegraph Co.s annons. kritiskt vilket ögonblick som 

Frälrningsarmen, 1114 So. 12th 
street. hå !ler sina möten denna 
vecka lördag och söndag kl. 8 
e. m. Söndagsskola kl. 10 f. m. 
Lördagen elen 30 maj kl. 8 e. m. 
hålles månadens hjälptruppsfest. 
Ett gott program kommer att ar
rangeras och kaffe serveras. Alla 
hälsas hjärtligt välkomna. 

* * * 
Whitley Art Studio. När till

fälle yppar sig, besök Whitley 
Art Studio i 321 So. llth street 

helst, och vi måste noga passa 
på och ge konsulerna order att 
hålla oss a jour genom dagliga 
telegram. Ty om Ryssland och 
England rycka fram, kan det bli 
nödvändigt för oss att sända en 
flotta dit upp. 

GARDEN NOTES 

By FRANK BEECHER 

(Mr. Beecher will answer questions 
about gardening in this column.) 

och se prov på vad en verklig Tulips 
artist kan utföra. Atelieren är Tulips have been very brilliant 
en veritabel konstsamling. För- this year as weather conclitions 
storingar kunna utföras från have been favorable. Most varie
gamla, urblekta porträtt, och ties have completed their bloorn
färgläggning ay koclak-bilder ut- ing period and the garclener cle
föres sil konstnärligt att man sires to plant something else in 
rent av förvi'mar sig över re- their places. While Tulip bnlbs 
sultatet. Se annonsen! * clo best if left to ripen · where 

Käjsar Wilhe1ms planer an
gående Norge 1895 

Det tyska käjsarrikets tredje 
kansler furst Hohenlohe-Schil-

they are, if they are carefu lly 
dug up and heeled in in a tem
porary place and allowecl to 
ripen but little clifference can h<' 
noticecl in their blossoms nex1 
year. In cligging, care shonld be 

lingfurst. efterlämnade som be- I taken to keep the roots covered 
kant tre memoarer. Då hans with a wet burlap sack until 

rea dy to plant in their tem porary • 
home. Any exposure of the 
roots to the hot sun clamages thr' 
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KONSERT OCH AFTONUNDERHÅLLNING 

NILS REIN 
Tvf1 av Taco mas unga sk an dina viska artistc>r giva konsert 

fredag afton den 29de maj kl. 8 i N ormanna Hall. Båda dessa 
artister äro s1'\ v~ilkäncla att ingen vidare rekommendation är nöd
vämlig. och bftda hava alltid visat tillmötesgående beredvillig
het när det gällt att frivilligt bidraga med sin konst vid olika 
välgörenhets ti I Is täl 1 ni nga1.·. 

LOUIS NELSON 

TEATER- YTT 

BLUE MOUSE 
Starts W ednesday for one week: 

George Arliss 
111 

"THE MILLIONAIRE" 
Coming next Wednesday: 

"THE PUELIC ENEMY." 

FOX BROADWA Y 
Friday, Saturday and Sunday: 

"SIX CYLINDER LOVE" 
with 

El Erendel, Spencer Tracy 
and Siclney Fox. 

On the stage Failchon and 
Marco's "Olympic Games Idea." 
Monclay to Thursday, incl.: 

"Not Exactly Gentlemen" 

FOX RIALTO 
Opening Thursday: 
Ramon Navarro's singing picture 

"DA YBREAK" 

GYNNA VARA 

ANNONSÖRER! 

1 'Fem och tjugu" 

Förmågan att "finna sig," när 
det gäll de att klara en kinkig si
tuation iigcle som bekant Carl 
XV i hög grad. 

Redan som liten pys visade 
han prov därpå. Han hade vid 
ett tillfälle lyckats smyga sig un
dan sin sköterska och hade redan 
hunnit ner p;°1 trappan till Lo
gårclen, c1:1 den posterande gar
disten. hindrade honom att fort
sätta sin eskapad. 

- Vet du yem jag är? fråga
ck den lille prinsen myndigt 
misslynt. 

- Prins Carl. som en gång 
:'kall bli kung. syaracle gardis
ten. 

- Släpp fram mig då ! 
-Nej! 
Men då tog sinnet eld på prin

sen. som därvid. erinrande sig 
prygelstraffet, hetsigt utbrast: 

- Du skall få fem och tjugu ! 
Sköterskan kom nu och 'åter

förde elen lille rymmaren, som 
emellertid inte kunda glömma 
den upplevda förtretligheten utan 
berättade det hela för sin far
far, kung Carl XIV Johan. 

Kungen förklarade, att gardis· 
ten handlat riktigt och gav prin
sen 25 kronor, vilka han skulle 
lämna fram till veclerböranclt; 
som belöning för hans välförhål
lande. 

Denna "reträtt" behagade inte 
riktigt prinsen, men han lycka
des hi.tta en god utväg. 

När han kom ner till gardisten, 
räckte han honom pängarna med 
anmärkningen: 

- Här har du de fem och tju
gu, som jag sa_, att du skulle få. 

När Ni ärbe~! K Street Il 
COZY CAFE 

1408 So. K St. 
SVENSKA MATRÄTTER 

Rimliga priser. 

NILS REIN, Violinist 

L. NELSON. Solist 
. i 

I Efter prog. rammet, förfrisknin-1 
gar och dans. 

Entre 50c Entre 50c 

Ini:räcie 50c 

Barn under 12 år 25c 

son Alexander för 25 år sedan 
utgav de två första banden väck
te de avslöjanden, som gjordes 
däri, oerhörd uppmärksamhet 
och framkallade stor vrede på 
högsta ort. 

Det tredje bandet 
Wd * rnw inom kort. Eerliner 

utkommer 
Tageblatt 

~t::l!!\:~e t~;ie~u~~~ro~;;~:, !~:'I"' BUCKLEY~ .. KING fUNERAL CHURCH I 
bulbs should be dug and stored 

in a cool clry place untiJ reacly Tacoma Ave. So. lst 
to plant in the fall. 





PUGET SOUND POSTEN 

_____ , och .snar~. satt ha_n ~ vårt lilla - Alla antaga, att han är för- I 
trevliga formak mitt 1 soffan. svunnen är död alla som höllo 

-Jag också? 
Paus. 

Jl Si\nd~!:~:inni\n lj 
Då jag efter tio ininuter kom av hono:n, Kne~ och Vass och 

fram till bordet med en kopp Frauke först och främst, de tala 
varmt te, hade han )agt huvudet icke mera om honom, emedan de 

- Välan, Bob 
- Ja! åtfÖljt av en flammande 

blick. 
på ryggstödet och grät bittert icke tro, att det är möjligt att I - Christian! Låt nu bli de 
med händerna för ansiktet. Hans han skulle vara vid liv, och sör- där dumheterna! 

GUSTAF FRENSSEN hade alltid varit en stel, något ja, när de tänka på den präktige Fru von Munkgården steg nu 
upp. 

(Forts.) 

Den unge mannen stod ännu 
,en stund förtretad på sig själv 
'Vid fote•i. av trappan, då öppna
des dörren, och Gertrud, som 
"lyssnat till -let något högljudda 
slutet på debatten, bad den un
ge mannen stiga in och taga litet 
-förfriskningar. 

1 
.. .. stolt pojke, därför kan ni nog pojken. Han har förbjudit mig 

c e~i llfodr ~.gonen, emedan det förstå, att koppen höll på att fal- att säga ett ord om att han le-
svmc a e for henne 1 1 ·· l 0 

• •• • • 
.. •• 

0 

• • a ur rnnc erna pa tmg, nar pg ver. ] ag är icke värd, sade han, 
- Dar ar det atengen' Tag . 0 h 1·. 0 d" 0 

. f · · 
f
. . . ·· • !iag onom igga sa ar. att nagon av amtlJen Knee vet 
mner allt1 I 1 P I Allt' d · ' ' c sa nma sp.tr · 1 Jag satte mig genast hos ho- att jag är vid liv. Och ser ni, 

samma hat mot detta torn mot t I h.. l l b I G .. · 
f 

.
1
. • nom, og rnns anc er oc 1 ac ertrud denna anrnarknmg be-

an11 Jen Knee ! Och nu sedan h ·· · · 1 f d ' · · · · • • 
1 

• ' onom saga, vac som atta es styrker mig 1 111111 anmg ... 
111 kom. Alltid frågar han efter hononi j Sk · h t·11 1· t t? . .. .. . - T1ver an 1 c 1g, an . 
et ! . . . Dar ar det! Jag har J k · k .. d" . d t ]~f 0 

•• 
• • 

0 
• - ag an ic ·e saga 1g e , - '... ter ett ars forlopp kom 

~~k~t;ung - sedan tw ar till- t'.'.nt, ~.nyf:ade han, det ~r all~.för e'.t ~)rev frän Chile med en an-

Gertrud vände sig om, och för
sjunken i drömmar blickade hon 
ut i fjärran ända dit bort, där 
himmel och hav sammansmältc 
till en blflaktig dimma. Långt 
där borta, många hundra mil 
borta ... där bodde han. Hur 
såg han ut? Hade han ett smalt 
ansikte och drö111111ancle ögon 
under det ljusa håret? ... 

I
::r .. • .. • forskrackltgt. Jag kan icke saga v1s111ng på tusen kronor på en 
l011 avbrot si()' ett ogonbhck l r·· 0 

• I I .. Id I 1 . .. 
• 0 .. • • c et oi- nagon 1 1e a var en. Jank 1 Hamburg Jåmte den un- ~· . 

- Vet m, sade hon plotshgt, - Har du gjort nfwot galet clerrättelsen att bortsett från 1< mnes det en hemlighetsfull, 
- att Thorbeeken hade en son? I-Ians? "' ' 1 1 1 .. ' t ' 1 · .1. d av oss människor aldrio- utfor-

•. •• 
0 

• • c en 10pp osa yngc , som v1 a e . · "' ·. 
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- Var icke ond på mig, kära, 
kära Frauke. 

- Det stod icke i kontraktet! 
sade Frauke mera 
förtörna cl. 

VIII. 

förvirrad än 

Herr von Knee hade blivit en 
pelt annan människa efter sin 
första utflykt; det var som om 
en inre eld, som nästan legat död 
under askan, nu började slil upp 
i små lågor igen. 

Ge1 trud skakade forvanad J)å l··I s·a0 1· fo"r .· d " 1 t d . k 1 skad makt som oberoende av tid 
1 

• 
1 

.an g s g \Irra om- pa ians sam ve c, et g1c · 1onom ·.. . . 
·betraktade dess insida, sade han, 1l1\ uc _et. . .. kring och försökte undvika min , mycket bra. Han hade redan på 0~!1 rum spanne'. forn'. skmu:~nd.e . , . ,. . . _ .. 
att handen säkert var van att - J <tg hM hort, sade hon, att blick men J. arr tog hans 11· uvt1d rc' ·a11 ti'l! Ne "r ·1· 1 I. 't 1 t1 aclar mellan vitt skilda mannt- I c. Om an SJttl,domen, som over-

Herrn i huset tycktes ange
nämt upplivad av besöket. Han 
·hade till och med ett skämtsamt 
ord för den unge mannen. I det 
ban behöll hans hand i sin och 

Som Ge~trud förutsagt hade 
varken vägen eller sinnesrörelsen 
skadat honom. tvärtom kände 
han sig, ~m · än trött, så dock 
kraftigare och friskare än på 
åratal. Ha1} hade i går gått två 
gånger runt. omkring parken, och 
han hade, utan att nfigon visste 
därom, för avsikt att gå ut på 
fälten och bese Nuttelrnans hav-

, l . . ' b :-; w l 01 ' ) !Yl )e- . . .. .. I . . .. . 
~J·a" 1 l·raf·ti' at 

1
·p tag Chr"i rnn har en brorsdotter hos sig, 111ellail ])a· da n11·11 11 a .. nder ·ag 1 t 1 .. 1d t k . ... skohJartan och med lätta !ekan- vagam e vant en SJ alens och icke ·:s v , ,,, gr a . - .. . 

0 
. a , J rnn - mec en a re ys - mgemor, . .. . ' _ .. . .. 

stian Möller, som från barnclo- som forestar hat:s . hus. H.on tänkte, kära fröken, att hans mor som tyckt mycket om honom. cl,~ h~ncler hopkn~~er dem? Och J,roppens'. 0 anm'. icke helt lamnat 
'111en :illtid hyst stor respekt för s~all va~a en statl~g, sy;npat1sk just skulle hava gjort så, och Hon hade tagit honom med si . sn m.a~te dess~ hprtan ... om h~nom, sa bc1 ~dde det mycket 

.1 'Jd 
1
. flicka nagra ocl1 t1uao ·1r aa111- · .. . · . . g cle vilJ'l eller icke I·<1111111a ~a111 - l)a de tunga j)lagsamma bekum-

'uen n er 1ge herrn, svarade ' . . "' ' "' pg holl av pojken som om han ttll Sydamerika. Hans gynnare . · .. ' · · ' ' ' ~, .· . . · .' .. . . · . J 

vördnadsfullt. att han hoppades mal, och ~ag h~r hort av ~rau- varit min egen son, och hans byggde järnvägar där och be- man over !~1Hl och ... hav, lang- me1 • som vilade O\CI l;ans eg~n 
~tt 'cl· 1 t 11· t'll 

1 
.. ) ke, att Hmze ar denna frokens . . d" 1 1 Il 1 1 - sa.mt men sakert. alltJamt närma- och hans .dotters fr.amtid. Nar ., 1 ,e en< as ) t 1 Je svar . . egen mor var oc. 1anc ac e 1onom som en son. . ' · . .. 0 •• 

f
.. 

1 
I' t 

1 
• t1Ilbed1are. ~.. . II 

1 1 1 rc, tills de kla1)1n det ena mot nu hans sjalskrafter atervande, 
or 1err von '-nee, u an oc 'sa - ::,ag mig, - ans, \·ac 1ar c u . . . 0 ' • · .. _ 0 • • 

till litet hjålp; det oaktat kän- . -Ja, vet 1~i, han dyrlrnr.egent-lgjort? Se,cl'.m har han .~km'.'.t.~1~ g~·i·1~ det ~ndra .
0
•• . f?~sva:m ocksa ~len dov_a7 l!kgil-

l h 
. 

1
. t , 

1 
.. !igen alla kvmnor. men dar bor- J . . 1 1 't l . .im .i1et, och - ar dc.t 1cLc 101- Da cle." bada damerna veko av ti,,,heten, ocl.1 u1 alla vrdr och 

,c e an sig l JUP · tac 'sam over ' , . - ag ... pg . . . 1ar s ag1 · ... :· . . . _ . . . .0 • • • .. .. ,· • • • .. .. 

tt h 
.. 

1 
tt fo 

1 
. ta _ hon j)e!,·ade p?l clei

1 
«t~t . f 1 d' :ok1 ,1cl,1Jgt, barn f - varJc gang 111 i all en och darmecl forsvunno \ 111Uai 1 det ocle rummet kro1)0 

a ans ons rnn a a .rnmma· 1 , . ' ' - " - mm egen ar . . . mec . enna .. ·· . .. · .. .. . 
·, e a us J 1v1 1evi Ja . ' ~ 1anc .. , S'i:re - 1an oc1 s<a·::a c o .' · · ' • • "' d

, tt h 11· ·t l ·1 · d . liga byggnaden - ty·ckec J1an I l l · k l l · l l d I !,,·,.(.)r han sig underrattac.l om, hur f.or Fra.ukes blickar kastade hon bekymren fram och lagrade sw 

F M
"ll 1 I tt I vil1'a o-öra allvar av clet Va"!- I I l 1 t det st;Jr till med hans far, huru- en hastiO' förstulen blick 1)1. sin krmg skrivbordet. 

ru o er, f.0111 1ac e e gas ' "' ' ' ' · 1anc en, s0111 om 1an ve a - av- . . . . .. .. . · "'' . · ' .. . .. .. 
• i- f" · 

0 
I ]· an det ]·an man icl·c förtänl<a 1 l l. · 1 1. I cLmt hans utseende ar och om fol1eslag·ares ansikte ILtn vantacle med bavande 

\Tln Tam or sig, sag mec syn Jar · " • ' ' s n1c c ·1 sig en .;:ec Ja. , . . .. · · · ... , . . .. 

l
"d' . o • 

1 
'k den CJdåaa11 Det stora godset .I 1 1 • h.an. ald. ras .... sonen·v··antar j)å -Ja"' vill blott frl\-0·a fram- hprta pa. s111 forvaltares hem-

·g a Je pa sm vac .;:re, anspra ·s- · · 1:0' • • ~, , •• cians. . , .. 1 _ • • • • . .. "'. · "' ' ' • , , • :· . • 
.,, .. och den.na Dora I horbee- J t 

1 1 
. . . h fadc1 ns <loci.. Och \ et 111. hm stotte hon _ .om den dumma J,omst, och hans hJarta klappa-

1ose son. .· · .. · · . , ' . .. - a, ·ant, rnn s og mig, an . T • • •• • . •• r· . . . .· ' · . :· .. _ . _ 

0
.. G t 

1 1 
k" 

1 
ken ·ir verklwen statlig fastat! .. 

1 
. . . 1 Jag nu ],om bme1<11 detL1? N 1 vet h1sto11en med Bob och vad Jag de, nar han tankte på, att denne 

ver er ruc (Om en ans a : .. ."' . · ' • • '· sparrac e 111 mig, pg tror rnn , . . . _ . ... . _ 0 • .. '.. • • 7 • .• 
··1 -1 t h. k d I d l.1011 icke ar 1 111111 smak 1\!Ien .. 1 1 .. 1 

· 1 no,,; .. att v1 kv111nu1 ga.1 na kom- efterat sade till er noclvanchgt I kunde .iterkomma med hopplosa 
av sa (Cl ie oc s -y c un er . ' · '

0 

• • amna< e < oc a mig, 1an var som . , . , . . " . , . _ · · · ... . . 
. 1 d l · Hmz~ har nog denna o"uig· gJoi·t f 0 . • . • 10 ". t . IHneia. Se1 nt I hot bec!,cns hus skall omtalas? unden attelse1. Att Thorbeeken 

samva1011 mec enna (Vtnna, ,~ ' · ,,,, . Tan s111a smnen < a mas ·e Jag .. · '· " . 
som med så klara ögon blickade upp räkningen utan värden i dub- slå till ... så att han tumlade darborta? . . 

0 
- I afton, vid kvällsvarden! o.~ksa ~est t:ll Hambu~g,. h_ade 

t 
. . .. Id l . 1.. l " bel mening· För det första a"r- I I:I . .k .. d Hon pekade med handen pa sade Christian och sftg ivrigt in- fornt forefalltt honom hkg11t1gt; 

u 1 var en oc 1 som c omc e sa . · . . . om. . . . an var JU oc ·sa ruc- _, . . . 1 .. " • ? . ... • .. 
allvarsamt och dock milt. Om det icke troligt, att J horbeeken ken. de.n s:olta. b} g'.?~acl, som lag .. dar at granarna, mellan vilka skym- nu. clc1 hans s1al vakna~, hopsnor-

1 a
" .. . k tt t" · skänker sin S}'Sterdotter Pit cleii IT · . 1 "tb .. d nutt 1 det bolJande vetefaltet ningen redan låg des hans strupe av ang·est vid 

1011 n gon gang ·om a s a 111- · ' - · · · · · ' -ian gJorc e en a or som om , . .. . ~ · .. • 
r" 0 'k . . I' <la" r ''acraboncle11 ha. 11 . . .. ::i0111 ett ago- I ett rede. I:I b ·1 .. 1 . r·· tanken darpa. :ror nagot v1 ·ttgare steg 1 1vet, ,,, , '11 ger og hela livet varit honom en vam- . ·"' on et 11op tanc e111a, or att 

.<lå. hon skulle behöva en erfaren Hinze respass, så snart han ic- jelse. . . · .- Det huset kallar folk sedan icke den dumma oöverlagda v:re- Det led mot aftonen. Gertrud 
kvinnas råd, sil skulle hon sä- k.: behöver honom längre, och _Jag vill bort ... bort över mttio ,,år tillbaka "det onda s:m- den, som kokte inom henne, skul- hade lämnat sin ~~rbror ~ch had~ 
kert få moderligaste räd och den for .det andra ... sonen! havet ... till Amerika. ve:et, och folk pratar bade le komma över läpparna och för- ge:10m verandadorren gatt ut 1 
säkraste ledning hos denna kvin- - V~r är denne son? _Jag måste veta sanningen, n'.~mgt .. o~h n:ycket o~n det. Jag därva allt, som förut. trådgården för att hämta nå~ra 
na med den kloka blicken och - F~rs~unn~n, säger folk In- Hans, sade jag, jag tror, att jag vill sval"ja pa, att vid ~en 1_1a~1- Franke von Knee känner sig blommor att smycka hans sknv-
den säkra takten. gen manmska i hela trakten vet, bi.)r hjälpa clirr att komma åstad; del. som greve Hans for mttio övergiven av alla människor, en- bord med. Efter en kort stund 

I sin strävan att visa den be- ~tt han ~111'.u lever. - mer ä1~ men jag göi·"' det blott, om jag f~r se~an gjor~e me;I T~orbe:- sam ~.världen. åter_vände ~~on med lät.ta steg för 
sökande så mycken vänlighet Jag. Christian och Jag, blott v1 vet, att du måste bort. Varför kens iar, allt icke gatt ratt till - Onskar ni något? att 1cke stora den sknvande och 
som möjligt frågade hon, om fru båda! Och jag vill berätta det slog han dig? och att den gamle syndaren där -Alls ingenting! gick lika försiktigt genom det 
Möller icke hade Just att göra för er, just för ,er, ty därtill har Och nu skulle ni hört hans borta vet, hur det hänger ihop, - Ni suckade så tungt, sade stora mittelrummet. Då hörde 
,en promenad i parken. jag mina särskilda skäl! jämmer, kära Gertrud; den gen- o:h att Hans Thorbeeken icke Christian lugnt, _ jag trodde, hon dörren till arbetsrummet gå 

- Det skulle göra mig ett sär- Hon lyssnade. ljöd i öronen på miO' fjorton .dar l''..n111ade hemmet för annat än att det var något, som gjorde er och strax därpå sin farbrors he-
skilt nöje, kära Gertrud, om ni Från borggården hördes en liv- efteråt. "' · clarför, att han fått reda på den- ont. sa röst. Ett ögonblick tänkte 
ville visa mig ruinen. Jag har Jig ordväxling, som från båda si- Han hade aftonen förut genom na sina fäders synd. Hon stannade plötsligt och hon på att ge sig till känna. Men 
ännu aldrig varit där. Om ni dor frrdes lika slagfärdigt. Ger- en tillfällighet fått reda på, att I detta ögonblick stördes sam- vände sitt ansikte från honom så kom det ett trotsigt uttryck i 
icke har något däremot, herr von trud log. hela hans familjs existens sedan talet av de båda unga, vilka, och mot granarna vid sidan av hennes ansikte. Hon ville lyss
Knee, taga vi Christian med - Franke har ~ommit efter många år tillbaka vilade på lögn s~m det tycktes, ~nträdde i det vägen. Därpå sade hon stam- na ! Ja, hon. vill.e avsiktligt lyss
-0ss? Själv går ,ni väl icke med? oss, sade hon, - v1 få nog vara och bedrägeri. Något närmare valvda rummet I lagom god mande, i det hon med upplyfta- na ! Hon fick icke vara alltför 

- Farbror har tillåtelse att i fred för dem båda. 
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detta kunde han icke säga sämja. de händer strök tillbaka håret: överdrivet samvetsgrann med de 
stanna. hemma i dag, ~ade ?er- - Jag ville berätta för er om mig. Han hade. uppmanat sin . Chr.istian satt.e sig skr:ttande _Ni skall högtidligt lova mig med~! hon använde att bekäm.pa 
trnd, I det hon lade sm mjuka Thorbe.ekens ende son, sade fru far att genast gottgöra orätten, vid sidan av sm mor pa sten- att aldriO' berätta den dumma hi- en. sjuk mans och ett oskyldigt 
:iand i hans och vänligt nickade Möller. ~ Hör då! Hans Thor- men denne hade förbannat ho- l~änken och lade sin arm förtro- storien fÖr någon, så vill jag un- barns fiende._ Vad s01~~ eljest ic
at honom. beeken vaxte. upp ens:tm, ty ha.ns nom, berusat sig och hotat ho- hgt om hennes axlar: der de nästa tre dagarna vara ke. ~assad~ sig, blev ,har en oan-

Och så gick det lilla sällskapet, moder, en karleksfull, tyst kvm- nom, även överfallit honom med - Vill du slå vad med mig om vänlig mot er. genam plikt. 
,de båda damerna arm i arm, na, dog· då han ännn var en !i- slag. Nu ktil1de han varken an- en sak, mamma lilla? Om du Christian hade ocksä stannat . - Ni säger, att ni icke kunnat 
;den kända vägen upp till ruinen. ten. pojke. Hai: brukade då ofta giva ·sin far, ty det var dock n~1 frågar fröken Frauke, om och såg spefullt på det lockiga skaffa pänningar? Inga pännin-

Christian hämtade skyndsamt sprmga upp pa heden, och så. hans far, ej heller kun:de han dm son är den bästa människa huvudet. gar ?_ Vad då? 
nycklarna från den gamle V oss' blev herrgården nästan som hans stanna här längre, ty orätten i världen, så säger hon genast _Det går verkligen icke, sade ~Banken ville ic]fe -lämna 
'kammare. Då han lämnade hu- hem; och han höll mera av er stod som en ,mörk mur omkring "ja!" han godmodigt tröstande. några; jag' gick då till en pri-
set. stängdes ett fönster i andra farbror än a; sin e~en far.
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• honom. Frauke sköt trotsigt ut läppen Det var ju helt enkelt outhärd- vatma!1. J~g,. bjöd sex procent. 
våningen, och Fraukes förgråtna Han var vid elen tiden, <la mm Ni kan tro, att jag försökte al- och kastade. en något osäker ligt ! Det var en ganska obehaglig af-
ansikte försvann bakom kreton- berättelse börjar, en präktig yng- la medel att få honom att över- blick på sin fiendes spefullt le- Hon vände sig om och fram- far! tillade Hinze hänsynslöst. 
gardinerna. ling på aderton år, ett brushuvud giva denna plan, tills han äntli- ende ansikte. stötte: Från skrivbordet höi·des ett 

Han gick nedstämd efter da- liks01:1 fadern ... men :ljest ~unde gen tillstod, att fadern öppet be- - Lat hellre bli att fråga, tant, - Vad vill ni då egentligen, ni doft .stönande: 
0 

merna, och Frauke von Knee man icke anrnarka nagot pa ho- känt sin skuld och sagt, att män- sade hon milt. ... ni . . . - Hade ni atminstone icke 
satte sig för omväxlings skull no'm. Nåväl, för tio år sedan ni skorna alla voro skurkar och - Var så o-od fröken von Då såcr Christian med ett in- kunnat skaffa hälften, tio eller 
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på Gertruds säng, som om hon k'.rnckade et en : toi~ pa bu:; oss, bedragare mot varandra och att Knee ! sade Christian med efter- 1erligt uttryck av kärlek och dyr- tolv. tusen kr9nor? 
där kunnat få mera tröst i den v1 hade redan gatt till sangs - ingen skulle Jämna från sig, vad tryck. kan på Frauke Knee: Hmze tycktes kasta sig i län-
förskräckliga olycka, som hänt Christian, som d.å var f'n pojke han en gång fått i sina händer. · - Christian, sade modern. nå- _Jag skal! aldrig omtala hi- stolen bredvid skrivbordet, och 
bennc. på tolv år, l~g inn~ hos mi~. - Är det sant, tant? utbrast got förtretad men halvt leende,, storien för någon, Franke, om det hördes blott ett torrt: Nej! 

Då klöverbladet under vänligt Jag hade ny.ligen f?rlorat mm han gång på gång. Är det sant, vill du nu vara så god och låta ... om ni vill giva mig en en- - Jag har genomsökt pappe-
samspråk beträtt borgen, beslöt man, Jag ligger annu vaken, äro alla människor sådana? Då den lilla stackaren vara i fred! cla kyss. ren! · . · Hur stora äro skul-
Christian, var:'. intresse genast ute var ~et beck'.:1örkt, höstvin: blir jag vansinnig ännu i denna - Kan man verkligen icke få Han hade ämnat säga det på clerna? . 
v~~n.at, att foretag.a en under- c:en f~r tJU"tandc o;cr .. to~~et. ~a natt.' och_ ~ag skall tacka Gud, I h_öra, v_acl det är frågan om, sitt vanliga lugn.a sätt, men hans! -. .J.ag vet d~t icke så n?ga, sa-
soknmg av de olika rummen; knackar nagon p<t. fonst1 et till att pg bh vit det! I< ranke r sade Gertrud road. röst darrade, och vad han sade de Hmze. oroligt. Men Jag vet, 
han försvann snart i ett kaos av sängkammaren; en bekant röst Klara tårar stodo i fru Möllers - Var du bara tyst, sanc!arev- ljöd icke som en stolt segrares att om priset på ladugårdspro-
forfallna murar. De bilda da- ropar mitt namn. Då jag öpp- ögon. inna ! "' sista villkor, utan som en öd- <lukter sjunker ännu mera, så stå 
merna gingo in i tornet och njö- nar, står Hans ~'horbeeken dä:· Gertrud hade upprörd lyssnat _Ah! Du flammar upp, vild- mjuk och innerlig bön. skulder och tillgångar ungefär li-
ta under det romerska valvet av ute, utan hatt, 1 en kort, gra till denna ber:ittelse nu sade hon katt' I~ k I~ · 1 ka. • • ; _ • • • , , ' • < rau ·e von \.nee satte upp sitt , . · .. . 

Jacka, med h,uet 1 o. ordmng och enkelt. _ J·ig upj)t11anar er fro··ketl 1. f" • . 1 'k Knee suckade angsligt den härliga tavla, som man hade 
framför sig där. 

Den känsliga frun kunde icke 
11og nttrycka sin beundran. 

-Vad denna plats är härlig! 
Och detta är er tillhörighet! 

Hon lutade sin korta över
.kropp över järnstången för att 
kasta en blick på dynerna där 
·nere, men drog sig genast död
ligt förskräckt tillbaka. 

- 0 ! utropade hon, i det hon 
lade handen på sitt klappande 
hjärta, - denna råa människa 
undergräver ju tornet. Det är 
"knappast fem fot kvar till bråd
djupet. Det är i själva verket 
llivsfarligt att stå här uppe ! 

Hon höll ett ögonblick han-

. . . · · ' , van 1ga orvanac e ans1 ·te. . · 
s:r upp till. mig. med bedjande, - Får jag också kalla er tant, Franke, att vara vänlig mot er - Icke ... mer!? Och sedan - Om 111 kunde besluta er för 
djupt olyckltga blickar. Han ha- liksom han o·iorde och som Frau- •kusin f" • _ . .. • att arrendera bort de femton " . .. . . " _ ,,,_ . · .ar Jag genast saga er sannm· . . .. · 
de da ljust, 1:astan vit.~ har och ke gör? Frauke lägger armarna på ryg- gen? • hektaren vid Vastbyn till herr 
ett smalt ansikte med adla drag, _Gärna, barn, sade hon och gen och lutar sio- trotsiot mot _ J 1 T 1 1 Ch .· . 1 Thorbeeken, så fick ni en be-.. 
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mor rn, gra ogon, rnn var en smekte med fuktio-a blickar den muren. 1.. d :. t stämd inkomst, med vilken rän-
. lik 1· ·11 . l' , "' I campa ros . iu ·om 1g av])) c.. av sm sa 1g hand. sonrsmög sig i hennes. _ _Jaså, sade Christian goclmo- _Fort då! tan på hypoteket kunde betäc-
mor. Jag kan annu se honom Räkna ]Jå mio- när ni behöver cJiot _ välaii Bo!) fi'c!- tttJder Do 1 d Cl . t' l\f"ll kas. Men ni vill J
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tramfor mig'.. .. . .. råd och hjälp. visning i dag på morgonen . . . marna om det älskliga barnet, pa detta ~~rslag. 
Jag blev forskrackltgt racld ty - Jaa satt och råclslorr med ocll da0 

1 · 1 1 l .. 11 h ' · - V arior har Thorbeeken icke · ·· · ' I '"' ' ·- "' ' · · · nc 1 1 c et 1an 10 enne omfam- . 
pg ho!! my~keto av pojken. . :10'.1011~ till öv.~r midnatt. Då jag Armarna f~llo åter ned :.id .si- nacl, kysste han henne skyggt v.ar;t här under hela denna sista 

- Vad star pa, Hans, sade 1ag, icke 1,unde andra hans beslut. I dan ~v c!Pn ln1s~ ~nnim~rl<l:irln111- ,.,_1, +io-1 .• ;~·• ·-" A~ ~-=-•-- ___ , ___ tid· _ ~ _ 'I .J • · -- ~ --· ------------ .,, .... 1i i,•1~-..o..15l- yu· '-J'-' LtJ.Wn.<..t 1u::iJ"''dl 

var har du din .hatt?.. gav jag honom tusen kronor, gen. Hon satte sig långsamt läppar. hon räckte mot 'hon·o~l. .~ ~Ia~1 har .vari.t upptagen. 
- Vad bryr pg mig om hat- mera ville han icke ha, och då hos sin kusin, och utan att be- Men utom sio- av en överström- For ovngt har Jag 1 uppdrag att 

. • b .. . 

ten, tant, sade han, pg är glad, morgonen grydde, for him, för- värdiga sin. plågoande med en mande känsla av lycka tog han saga er, att t10 tusen kronor ef· 
att jag har mitt huvud i behåll! klädd till simpel dräng, uppåt blick lade hon armen om Ger- i skvmninaen det locki.,. 1 _ ter sex procent stå till ert för-
s! .. . . 

0 
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app 111 mig, du maste hJalpa Jutland. truds hals och sade: cl.et mella11· ]}a·cr s·n 1 .. 1 ,o agan· e i morgon dag, om nt ' a 1 a 1anc er, sag o . 0 .. 

. .. . - Och n~.? fr~gade Gertrud - Jag är alls icke ond på dig, den älskade djupt i ögonen och gar 111 pa hans forslag. 
mig nodtorftigt, med halvkvavd rots. Tn1de, du är så snä:Il ! stammade: 

mig. 
Jag klädde (Forts.) 




