
t+++++++++++++++++++++++ 
i PUGET SOUND POSTEN + 
$ is the oldest Swedish week· i · 
+ ly with continuous publica· + 

I 
tion in the Pacific North· + 
west. Covers Southwestern t 
\yashington entirely and the t 
Pacific Northwcst generally. f 

++++tt++++++tt++++ttt+I 

41:STA ARG. 

LA f OllETTE BESEG
RAD I PRIMÄRVALET 

----
Wisconsins progressiva republika

ner rösta demokratiskt 

+~·++++++++++++++++.,,. ....... } 
~ Thru our Scandinavian pub· 
+ lil'ations you may reach a 
1 greater number of Scandi.n a· · 
+ vhrns in the Pacific Nort.h· 
.., wPst than thru any other ad· 

l'uu!ished in the Interest of the Swedish Speaking Population of the Pacific Northwest 

~ vertising medium. + 
t Puget Sound Publishing t 
t Company, Inc. ; 

f++++++++++++++++++++;+-+t 

DEN SVENSKA OLYM
PIATRUPPENS FEST

LIGA HEM K 0 M ST 
Ett ståtligt mottagande Stock-

TACOMA, WASH., FREDAG DEN 23 SEPTEI\>IBER, 1932 

USTAF Il AD LF 
Folkuppfostraren 

_ Av Dr. Johannes Hoving _ 
'illlllllllllllli'liiillllllilllll!ill!!iliill:i!ll;llllll!ll!llilll lllliiiillll!lllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll1llLllllllllllllilllllllllllllllllillllllllllllilllllllllllllLlllllllllllllllllllllll!llll!lll'llllllllllllilililllllllilllllll111::'l 

NO. 39 

RIKSDAGSMANNAVALET MINDRE PRODUKTION, 
I SVERIGE , STIGANDE OPTIMISM I 

Socialdemokrater överflygna de 
konservativa 

SVENSKT NÄRINGSLIV 
I trettio år har Wisconsin, en hohns Stadion I. vart han strängt uppfödd och hål- Efter att ha genomgått ett poli-

Exporten bar under året lffaftigt. 
minskats men handelsbalansen 
förbättrats. - God skörd och 
återvändande optimism äro Jju
sa tecken. 

utpräglad republikansk stat, poli- --- För 38 år sedan - närmare oe- len till arbete, dygd och inan- tiskt högst händelserikt år höll 
tiskt oavbrutet stått under den För Puget Sound Posten från stämt den 9 december 1894 - li- dom." Fädernehärstamningen var Sverige i söndags val till riksda-
progressiva La Follette regimen. S. A. N., Stockholm rades trehundraårsminnet av Gu- Gudi lov starkare än mödernet! gens andra kammare. Valet till-
Dess grundläggare, framlidne Ro- Söndagen den 4 september häl- staf Adolfs födelse över allt l Till lärare erhöll Gustaf Adolf drog sig det allra största intres-
bert ("Fighting Bob") La Follette, sades den svenska olympiska trup- Sveriges land. redan som alldeles ung Johan se, särskilt med hänsyn till den För Puget Sound Posten från 
tillvann sig genom personliga pen i 0Stock~olms St~dion välkom- Under de senaste tvenne åren Skytte, en av samtidens lärclastt: kabinettkris, som förorsakades av s. A. N., Stockholm 
egenskaper en dominerande ställ- men .. a~er bl'.. Sve.ng':. efter att ha trehundraårsminnes:e~t:r öv~r män, vilken på ett utmärkt sätt statsminister Ekmans nödtvungna Det allmänna ekonomiska läget 
ning och blev aldrig slagen i nå- d~ssformnan av:n I Goteborg och hans segrar under trett10anga kn- förstod att leda det unga :iinnet avgång. i Sverige under årets sju första. 
gon politisk batalj, och allt sedan vid ankomsten till huvudstaden ha get firats ej alleneast i Sverige, och fostra det rätt. Den unge Enligt Stockholms-telegram er- månader karaktäriseras i stora 
dess har LaFollette maskinen va- blivit. föremål för entusiastiska utan också i Tyskland, Finland prinsen vann fullständig kunskap· höll högern ell~r det konservativa drag av ökade exportsvårigheter 
rit den allrådande. För närvaran- h~llmngar. Det . var Sto~kholms och Estland. i främmande språk, som han be- partiet icke majoritet i riksdagen, och sjunkande produktionssiffror 
de är grundläggarens yngste son stathållare Hennmg Elmqmst som Och nu - den 6 november - härskade, men framför allt i sitt utan socialdemokraterna vunno för så gott som samtliga större 
Philip guvernör i staten och den- i ett kort, kärnfullt tal framför- kommer trehundraårsdagen av eget svenska språk, som han var övertaget. Följaktligen har stats- industrier, medan å andra sidan 
nes äldre broder, som välbekant, de nationens tack till de idrotts- hans hjältedöd på slagfältet att mästare i både i tal och skrift. minister Hamrin avgått, och leda- den genom höjda tullsatser och 
U. s. senator, ende progressive borgens arena p~raderande Los högtidlighållas överallt, där sven- Han. talade flytande latin, tyska, reskapet går nu antagligen till kr!)nans låga utlandsvärde kraf
medlem i senaten. Angel.~sfararna, vilkas talan. se- skar och protestanter bo. holländska, franska och italienska Per Albin Hanson, ordförande i tigt minskade importen bidragit 

Men, vid primärvalet i tisdags d.~n fordes av ~.eras leda:e,. direk- Det är ett märkligt tidens samt var väl bevandrad i grekiska, I socialdemokratiska ar b etarepar- till en förbättrad, ehuru icke po-
led emellertid en LaFollette för t?.r J. S. Edstrom, som .. 1 . sitt an- tecken att minnet av denne ko- polska, ryska och spanska. Hans tiet. sitiv handelsbalans och en jämfö
första gånge under senaste trettio . for.· ande. bl. .. a. yttrade folJande: 

0 
nungs livsgärn.ing alltmer beaktas Is. arma 

0 

reli~iosi~~t och tolerans i Hittills. h.ar i~tet. parti ägt en I relsevis god hemmamarknad för 
år nederlag, i det guvernör Philip <?m vi eJ fullt lyckats n:ed var och att hans betydelsefulla kamp trosfragor ar val bekant. De kun- klar maJontet 1 riksdagen. ·Av landets egna industriprodukter. 
LaFollette för den republikanska avs1.kt . att .. segra, så ha v1 eme!- för religionsfrihetens och sam- skaper han fick inhämta i krigs- 230 platser i andra kammaren Det mest glädjande momentet är 
nominationen· besegrades av sin lertt~ 1 hog g:ad fyllt e~ arma~ vetsfridens heliga sak - grunden vetenskaperna mest i enlighet ha socialdemokraterna besatt 90, I den lovande skörden - förutsett 
medtävlare Walter Kohler. Märk- uppgift ::ned var resa.. Vi ha. pa också till all vår politiska frihet i med Moritz' av Oranien då ännu högern 73, frisinnade folkpartiet, att höstvädret ej blir alltför o
ligt nog berodde detta icke på e~~ dussmtal platser i Ame~1kas dag som är _ alltmera förstås ej <tllmänt kända metoder gjorde även kallat "populist" partiet (Ek- gynnsamt, anses denna såväl 
sviktande popularitet bland de Forenta Stater samn_iantraffat och uppskattas av hela den civili- det möjligt för honom att senare mans parti) 28, bondeförbundet kvantitativt som lwalitatiyt kom
röstägande utan på den demokra- med svei::skar och amerikaner av serade vädden. bliva en genialisk omskapare av 27, liberala 4 och kommunister 8. ma att bli den vackraste landet 
tiska .. svallvåg som nu spolar fram sven~~ harkomst. Dess~ sven~.k~r Genom Gusrnf Adolf biev bve- krigskonsten, varigenom han vann Det var således icke partistyrkan haft på ett tiotal år. Dessutom 
över landet. De progressiva och ~a for" oss uttr~ckt sm gladJe rige en stormakt på politikens sina lysande segrar. som föranledde Ekmanska minis- har under senaste tiden en av
liberala republikanerna, som förut o~er vara framga~gar, de ha sagt område inom den korta dden av Redan som barn fick Gustaf tärens tillkomst för två år sedan gjord omsvängning i den allmänna 
utgjort guvernör LaFollettes stöd- sig va~a stolta over att ku~~a 15 år ~fran Heden i Stolbova 161'/ Adolf följa med sin far på en re- utan i:inarare Ekmans kraftfulla opinionen inträtt - efter Lausan
jepelare, övergåvo nämligen sitt k.~lla Sig svenska!' och de . ha f~r- till slaget vid Lutzen Hfä~). ver-

1 
sa till Estland och Finland, och personlighet och statsmannaegen- ne konferensen och sedan priser

parti och begärde en demokratisk sakrat
0 

oss, att ~art hand0lmgssa~t hört mycket blev uträttat på den- han fick från sitt tionde år när- skaper. na på råvaror börjat stiga, har en 
i stället för en republikansk val- och vart upptradande pa amen: na korta tid. Men aldrig har väl vara vid rådets möten samt blev Tulltaxan har utgjort ett av hu- märkbar optimism gjort sig gäl-

kansk botten fogat en ny sten I . . o · d" f f d d · vudspörsmålen und lk n 1 d sedel. ett land motta0'1ts 1 sa rmserabelt snart are ter upp or ra av fa- er va ampa - an e. 
den tacksamhetens byggnad som . "'. .. . d . b . · J'en i det soc'alde ok t f"r- · Det är precis samma tillväga- . 

0 
' • skick som Sverige blev overtaget. ern att esvara andraganden vid ' 1 m ra erna 0 Handelsbalansen har icke under 

Svensk-Amerika reser at Svenge. .. di 0 f d orda en låg tariff och d k s r- 0 0 
• .. 

0 

gångsmetod, republikansk avfäl- .. . av Gustaf Adolf. I arv hade han au enser, som gavos av a ern e on e nagon av arets SJU forsta mana-
. . De ha alla bett oss medföra till I . "k . t'll tl" d k ·· d b d D vativa en hög d · · · · .. hghet varigenom staten Washin"'- o f · .. . fått trenne kng mot ma tiga l u an s a san e u . essa · er vant positiv, men importover-

, "' vart osterland en varm halsrung . ... k ci • f" " .. d .. tons progressive och populäre :>. .. . • ,. grannar och med mtet att fora unue eJ nog orvanas over en ------- skottet har dock anda sedan mars 
fru.n dem. Ofta ha VI sett man 11 G t f Ad lf 1 1 REGERINGSSKULDEN t d' · k't 

0 

d f 
0 

kongressman Horr i Seattle, be- k . . " . .. krigen med, varken trupper e er unge us a o s mns mper 1 s a igt SJUn l , sa att et ran 
segrades för nomination till åter- uch vmnor,. som me.~ ~~rar 1 ogo- pengar. De värvade trupper, som språk och tidens frågor. Han vi- 37,52 millioner kronor sagda må-

. . .. .. nen ropat till oss Halsa gamla . . . 1 · · , d t · · · b d •• K As AllTJ""M. T d k · · · · val av sm reakt10nare medtavlare. S ·a 11 D t .. . k" l'kt f" funnos mom Svenge oc 1 vilka sa e snar sma rnne oen e egen- 0 A na omrmt ned till 7,22 rmlhoner 
M .. .. veri,,,e. e ar en ar P 1 or l" d kt t t dl" · sl tt k nna "t f lk" h k f" · l' .. k tt t f" en om de rostagande, som nu . tt . d f · f" d f 0 bestodo av ut an s , . ve y igl rnper a . u aga o oc . ronor or JU I. . overs o. e · or 
vid primärvalen uppträtt som de- 1°~~ at t 1 

o agd rahn_:lor~ enna ran folk, voro vilda och råa sällar, göra dem till sina vänner för --- samtliga månader uppgick till 145 
lJar a gaen e a smng. · · 1 d 11 l' t A.. t" .. d 't d ·11· k 'lk t d k · mokrater, även komma att göra D . S . d . . vilka ofta kornmo i de o me a - ive . r nu s ·one an en vari un er rm 10ner ronor, v1 e oc mne-

. . e mmims venges go a s1doE .. 1 d . . . .. · t · " b" .. d . k . f o . det vid november valet, kommer D . tt 
1 

d d" .. mogen, larde den att iantera e SJuttongng fick han eftertrada senas e SJU ar ar en avsevar mms nmg ra. n I 
. . . e rmnnas e· an , ar man ar . . .. f' 1 d" 'ff f" t d den republikanska nommat10nen t f t dl o Il' h Ttl' tt underhaltiga skJutvapnen, som fadern, som dock hade bestamt i . --- JO , a s1 ran or mo svaran e 

både i Wisconsin och Washington 
1 
ro das d"or 1a igt oc tpaki ig, e funnos att tillgå, och övade den i sitt testamente att John III:s son Fmansdepartementet meddelade tid var 206 millioner kronor. 

att bliva av underordnad betydcl- f~n '.. ar ;an ryg; f" a~ so~~ att oroa fienden så mycket som med Gunilla Bjelke, hertig Johan den 15 september att Förenta Sta- Beträffande de olika industri
se jämförd med den demokratiska. 

1 
or d01J.~a .. ~::;\ oc 't~ns :rl/ möjligt, då soldaterna ej voro än- av Östergötland, som redan år t~rnas offentliga sk~ld ~ppgår grenarna är läget ytterst tryckt 

TYSKLAND FöRKASTAR 
FREDSFÖRDRAG 

Nytt moln på den diplomatiska ho
risonten i Europa 

Tyska regeringen· notificerade i 
fredags Nationernas Förbund att 
dess representanter tillbakadragits 
från avrustningskonferensen. Sam
tidigt upphörde nOtväxlingen mel
lan Berlin och Paris, i det tyske 
utrikesministern baron Neurath 
vägrade besvara franske ambassa
dörens förbud mot Tysklands rust
ningsplaner. Vidare tillkännagav 
Tyskland att det omedelbart skul
le påbörja konstruktionen av ett 
nytt modernt slagskepp, som i 
snabbhet och armering skall över
träffa alla andra. Allt detta in
nebär tydligt ett hot om att Tysk
land ämnar förkasta bestämmel
serna i Versailles fredsfördraget. 

Vad Tyskland fordrar är lik
ställighet med grannländerna vad 
beträffar dess försvarsväsen. Det
ta är något som Frankrike mot
sätter sig absolut och på det be
stämdaste. Däremot anses Eng
land icke vara alldeles obenäget 
att gilla Tysklands krav på lik
ställighet. Emellertid är den di
plomatiska horisonten i Europa 
återigen ganska molnhöljd, och 
franska tidningar påstå rent ut 
att Tyskland förbereder revanch
krig för att återfå Elsas och 
Lothringen samt sina kolonialbe
sittningar. Om detta är sant kan 
Frankrike lika väl först som sist 
bereda sig på en hårdare dust än 
någonsin, ty dess f. d. allierade 
skola nog akta sig för att än en 
gång dragas in i den oändligt 
kostbara och vågsamma leken. 

Farmaresträjken fol'tgår. Sioux 
City blockeras alltfort av sträj
kande farmare, som söka hålla si
na produkter från marknaden för 
att höja prisen. Den 18 sept. hölls 
ett stort farmaremöte i Sioux Ci
ty med deltagare från 12 stater. 

~~ t ar ar Io 1e en s1 er I og- nu vuxna att strida' på slagfältet. 1604 vid Johan III :s död avsagt till $20,504,700,000, vilket ar det på så gott som samtliga områden 
sa e • . . . Med oerhörd energi skapade han sig arvanspråken på Sveriges högsta belopp sedan i juli 1925. - textil- och skoindustrierna tyc-
~;nske ~~~ ~u~1~a ~~er1~e ~ d:n från mindre än intet en härsmakt, tron, dock igen skulle få fritt S~ulden skull~. för varje person kas dock ligga relativt väl till. In

ny ra" ver r~g e e~s J~S ar i I na- som redan under de polska krigen bestämma om han ville övertaga bliva $164, beraknad efter en folk- om trävaruindustrien är markna
gon. ~an °.~ a drr:~. va sven~.rnr- blev pålitlig och väl övad i vap- konungak~onan. - Vid riksdagen, mängd av 124,947,000. den mycket trög och prisfallet 
~a 1 "mterlr ad 

1
romdma om. t~dven nens bruk Skickliga fältherrar som sammanträdde två månader De krav som Reconstruction Fi- tack vare den ryska konkurrensen 

oven var an 1a en nya 1 ens · ' nance Corporation och hemlåne- .. .. 
b' t h ho d . d , d o-'t och vapensmeder åstadkomma un- efter Carl IX:s frånfälle, valdes .. 

0 
• · nara nog katastrofalt. Den först 

fis ra 0~ . ark a t v~n h ~.~ t ra,,,; duverk artilleriet nyskapade::> helt Gustaf Adolf av ständerna i Ny- banksysteme! stallt pa regermgs- nu i början av augusti avblåsta 
~am oc ~nve~ ~~ P. J~~· an oc: och hållet - de svenska byssor- köping till kommo- och hertig Jo- kassan samt underbalansen i lö- sträjken inom massaindustrien har 

smnekn.t tetnk e " .v1dsst mnest. sa na och läderkanonerna blevo snart hri.n änkedrottni~~en och rådet pande utgifter gör nya lån nöd- även förorsakat stora avbräck, 
myc e go · var I enna na ·10n, .. ' vändiga och ökar den offentliga h 0 1 kt h · 
tt 

· .. 1 k t. d I kända och fruktade overallt - utgjorde en förmyndareregering, oc manga everanskontra a eJ 
a VI va unna mo svara en ... bl d. .11 . . . skulden. Sedan skulden nådde sin I (F rt 'd 5) 
förhoppning om svensk-a e ika- och kungen sJalv ev en sm. - tills konungen blev myndig. Att l" t kt ft k . . . . o s. s1 . 
nernas "Hälsa gamla Sveri1::e.~' rike och snabbt tänkande fälther- detta val utföll lyckligt för Sve- 1~~~ al pund e /~t ng:t $~i~~ 

På sönda.gskvällen hade :n stor ren eftervärlden lärt sig beundra. riges folk bevisas därav, att her- 400 oooiar Den s lgt~ :r_ne h ' I 

' D" . bl' k t'llb k 0 d . t. J h C 1 IX 'ft , . enna s ignmg ar mer 
mottagningsbankett anordnats i a v1 ic a 1 a a pa e1~ ig o an, som av ar g1 ·s .. h" t d k ld d k . ÄNNU EN Ol YCKSDIGER 

ATLANT-Fl YGNING t .d d ott edan Gustaf b t d d "ld t d tt G an upp av e s u re u tioner Grand Hotel Royal . där de sven- l rym som ga s or me ennes a s a o er, u- . t . d 11 0 f" 1930 
ska deltag·arna i 'sJ·u olynipiska Adolfs tid och de förändringar l staf Adolfs halvsyster Katarina, sdoå~. gJorl s t

1
t. te. . karen ore , d' 

.. ld t 1·1· o- om äot rum · k d k"t 'tt 1.. .. t overs rn e I m omster gJor e 
spel samlats. Generalkonsul Olof var su vec' m,,en, s o ' eJ ens un e s o a s1 an Os er- d t .. ·1· t tt d k ld 

å · k" t k "tl d 'lkt. kt d"l' te moJ1g a reucera su enjT .. .. Lamm framförde därvid en häls- m ste vi anna oss ac samma go · an , v1 e l myc e a ig d $3 460 000 000 .. d 1 re pe1·so11er forsvmma, - for-
f .. d t · fått · från och ge- k' l ft l h 0 1 · me ' ' ' over va agen dl" ml · ning från amerika-svenskarna. or e , v1 I arv s ic { e er 1ans oc gema ens b t" mo , igen o wmna I oce-
nom honom. Allt det, som han död 1618 återgick till kronan. es ammer. anens vågor 

--~------~ 

Finanskorporationen har tiller- skapade har ej kunnat bibehållas, Gustaf Adolf mottog den 26 de- MAHATMA GANDHI 
känt. Utah ett lån på $390 000 av men det är icke hans fel. Det cember 1611 riksstyrelsen och an- , . ·1 Under det man ännu hyste de 
vilka $360,000 skola använd~s i viktigaste. och bäs~a som han lade tog samm~ konu~~atitel, som fa- 0 •• • störst.a. farhå~or för Hutchinson 
Salt Lake county och resten i grunden till, ha :'1 haft nytta och dern: Sveriges, Gotes och Vendes PA HUNGERSTRAJK I exped1t1onens ode, startade ett an-
Tooele county. Samtidigt bevilja- glädje av. Det llgger i:ton; r~men utvalde konung och arvfurste - __ nat sällskap på tre personer en 
des Idaho $360 OOO. för dessa artiklar att mg~ pa en förut var han av fadern utnämnd Hotar att svälta ihjäl 0 icke beramad flygning från New York 

' uttömmande histo~isk utläggning till storfurste av Finland, hertig Indien beviljas obe~oen~e till Rom, Italien. De tre voro 

vm ADRESSOMBYTE 

Härmed fram~tälla vi en vän
lig anhållan till sådana av våra 
prenumeranter, som flyttat el
ler i framtiden ämna flytta, att 
omedelbart insända till tidnings
expeditionen såväl den gamla 
som den nya adressen. 

Hittills ha [JOstkontoren vid 
fall av adressombyte för prenu
merant meddelat tidningsutgi
vare härom kostnadsfritt, men 
enligt en nyligen antagen regel 
kommer denna betjäning ej bä- . 
danefter att fortsättas utan sär
sldld ·avgift, ·och med ökat b1·y
deri för utgivarne. 

Ett brevkort adresserat till 
tidningens expedition, med pre.
numerantens namn, såväl som 
både den gamla och nya adres-

~ sen är allt som erfordras, och 
~ tidningen kan dy:medelst utan 

avbrott nå er varje vecka. 
. Inom lokaltelefonens räckvidd 

är en påringning tillfy:llest och 
. det mest praktiska sättet. Vål't 
~ nummer är Main 8320. .........,. 

av Gustaf Adolfs hv och verk - av Estland och Vestmanland. I __ Dr. Leo Pisculli från New York, 
därom kan var och en läsa i hi- sin konungaförsäkran, som var Det är nu nära ett år som Ma- en hans sjuksköterska Miss Edna 
storiska läse- och läroböcker - grundad på den i gamla· lagboken hatma Gandhi, Indiens frihets- Newcomber och pilot Wm. ID· 
men en del historiska författare införda konungaeden, intog Gustaf kämpe och hinduernas avhållne brich. 
vill jag dock citera och på det Adolf nogare bestämningar och in- religionsledare suttit i fängelse för De startade i tisdags och be
sättet sammanföra en del fakta, skränkningar i sin makt, medan sin propaganda mot engelsk över- räknade framkomma efter 30 tim
som llimna en karaktäristik av ständernas makt ökades, riksrådet höghet. Han har nu beslutat '-att, ~ar. Men i torsdags 40 timmar 
denna svenska konungpersonlighet. bibehölls och bestämningen om att hungra till döds, såvida England 1· efter den beräknade framkomsten 

På fädernet härstammade Gu· ständernas bifall skulle fordras icke beviljar Indien oavhängighet. hade man ingen underrättelse från 
staf Adolf av en nästan ren förrän krig, fred, stillestånd eller Gandhi hyser förmodligen den I dem, och man fruktar att planet 
svensk ras, där släkterna Wasa, förbund kunde ingås. Dessa till- tron att hans hungersdöd skulle förlist och expeditionen gått un
Sture, af Eka, Bjelke, Sparre, Lei- satser i den gamla eden har kun- egga hans hundra milliontal an- I der i oceanens vågor. 
jonhuvud, Baner, Rosensparre äro gen infört alldeles frivilligt och hängare till väpnat uppror och 

1 

Detta är under sena.ste par åren 
de bäst kända, men där även självmant efter överläggning och kamp för oberoende. Men huru det femte eller sjätte micslyckade 
Natt och Dag, Ulf, Urup, Krum- godkännande i rådet. en mans hungersdöd i ett land, och olycksdigra försöket till At
medike, van Tienen tyda på danskt Senare skall jag i korthet om- där svält och nöd äro alldagliga, lantflygning, vilket numera med 
och holländskt blandblod. På mö- nämna de krig Gustaf Adolf för- skulle förmå britiska regeringen rätta kan betraktas blott och bart 
dernet däremot kommer in nä.stan de, men vill först i ett samman- att ändra sin statspolitik, synes o- som ett våghalsigt tidsfördriv el
samtliga tyska furstesläkter -- hang behandla den utveckling på fattbart för vanligt förstånd. Men ler en ovislig bedrift för att vin
modren var ju Christina av Hol- lagstiftningens och kulturens vä- Indiens mysticism leder till un- na ära och rykte. 
stein-Gottorp, sondotter till kon- gar, som kungen hann med .snil- derliga resultat, och ehuru Gan- Under det Lindberghs bedrift å
ung F'redrik I av Danmark. Och lets makt och förutseende påbör- dhi är en fanatiker, är han dpck dagalade möjligheten av Atlant
den blodbeblandelsen har icke va- ja och genomföra. en uppriktig och dådkraftig ledare flygning, så har dock aviatiken 
rit Gustaf Adolf till fördel. Geijer Svenskarna hade aldrig kunnat för sitt folk. ännu icke framskridit därhän att 
säger visserligen om Gustaf Adoifs I sä lyckligt genomgå. de fariiga Emellertid har hans hot om ·1 en sådan flygning kan göras i 
härstamning: "Som hans far var krigen, om ej folket från början hungersdöd väckt den engelska re- trygghet. Icke heller kan aviati
en allvarsam regent och stridbar, fått ett oinskränkt förtroende för geringens farhågor,. och han har I ken eller vetenskapen vinna något 
herre samt hans mor (utom till I sin unge konung. Han visade en frigivits, så att det icke skulle sä- genom dylika dumdristiga tilltag, 
kroppen däjelig och välvuxen) av kraft och duglighet, som ej stod gas att han dött av svält i fän- som borde stämplas med publikens 
mod och sinne hög och ädel; sa (Forts. sid. 6) gelset. I ogillande. 
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Farlig lelrnak. Några pojkar! · UU Dr. Magnus Hirschfeld, the world-known authorlty on Sexo-
hade under lek praktiserat sig 

1

, fl~ij ~o. ~~ ~gy and Director of the Institute for Sexual Science of Berlin, 
upp på ett elektriskt spårvägs- f!.Hnl ijl · l~a l:.rc_many, created 

lok i Kiruna, vilket var förspänt I äro kvalitetsfabrikaterna: TITUS -PEARLS 
två skrotlastade vagnar. De lyc- J .. 

k d 1.. • t .. h to hclp the millions of men and women who have lost or are 
a es s a~pa pa s rommen oc losing their vital physical power. · In his 35 years of pracLice 

hoppade daref~er av. .. Tåget ske- n:un:1laområdet uppstyckas. Det under högsommaren var normal, från fiendens sirla. Japan har and research, however, he realized that the weakening of man's 
nade genom Kiruna, dar det hann vackra Kumlaområdet invid sjön stoppades helt omli;ping den 10 au- ungefär 12 millioner dollar. insat- glands was also responsible for other troubles: High blood pres
upp en annan spårv.agn, som .. h~de Drevviken, beläget omkring en mil gusti, då de vid tegelpressen till ta i Manchukuo bönindustri. De sure, ha~denin_g ?f tbe arterie~, Jlhy.~ical ex~iaustion aftcr work 
20 ~~ssagerare. Vid ~en haftiga utanför Skanstull, kommer nu att ett 10-tal uppgående arbetarna japanska järnvägarna på fastlan- or exercise, dizzmess, depresswn, neura~tem?', etc. 
k?lhsion

0

en sk:dade~ tva. personer, ytterligare exploateras efter nå- entledigades. Senare har även det samt Japans lastbåtar göra . All these troubles can be ren:oved witl.1 Ti~us-Pe3:rls. N~mer-
vllka maste foras till sJukhus. t'd fll to d " 0 d t I .. 1 t kt 1 t t t f" t ... t o t t ous cases were treated by Dr. Hirschfeld m hls Berlm Institute. 

·X· * ~, gon .. 1 s s 1 es ~n pa on:ra e . ror o: 1 a ege p~essen s oppa ·s s or~. or ·Jans er pa ranspor en I L. S. (State Official; 60 years old, married) complained of 
• .. Det ar den nye agaren, aktiebola- och darmed ytterligare ett 10-bl av honorna. physical exhaustion dizziness and tremors. Was easily tired. 

SJKARJIBORGS LAN t T tf" It . . d b t bl' 't I d" D b t S . b" 1 . t . 0 t'llb ' . . . . ge om -orva nmg, som 1 agar- ar e are rv1 - e rga. e ar e a- o.ia onans us ona gar 1 a- Mental powers dull and slow moving. Physical powers had been 
Bad1estamangen Bellevue 1 HJO b" · · 1 t · 1 "tt d 1 t h k .. d t'll 2838 • f" K f . B 1 na orJar sm exp oa ermg genom re, som sysse sa ::is me as oc a an a 1 ar ore r. ., incomplete for previous 5 years. Blood pressure too high. Given 

nedbru~ne~. Badrestg.urang~n e - att stycka och försälja ett 30-tal lossning samt stenmalning, ha i då dess fördelar noga beskrevos 2 Titus-Pearls 3 times a day. 2 weeks later the medical rerort 
levue 1 H~o har na~ten till d~ tomter på ett nytt villaområde in-· sommar haft övervägande frida- i gamla kinesiska dokument. En on this man was :-General health better, more vigor; dizziness 
28 augusti nedbrunmt; brandk - om Kumla centralpark. Det nya gar, Nu återstå arbetarna vid te- del auktoriteter påstå, att den fö- much less and returning of power. Treatment continued and 2 
ren alarmerades kl. 1 :4o o:h ut-' området ligger mellan Drevviken gelugnen, som sysselsätter ett dus- rekom rikligt både i Kina, Japan week~ later L. S. reported again, this time to say that all 
ryc~te omedelbart, ~en .~a de~ och Kumlaberget, det senare en sin arbetare, men som inte heller och på Korea för mer än 50 år- w~armess and exhaustion had gone; he felt fresh and buoya.nt. 
anland~, var ~otellet overtant .. oc blivande naturpark, som kommer de arbetena bli av lång varaktig- hundraden sedan, och då ryssar- His ?100d_ pressur~ had fallen, and_ ~~ BO years of age he h~d 
stod eJ att radda. Hotellet ages 

1 
att förbli obebyggd. Tomtområ- het, är snart hela arbetsstyrkan, na och senare japanerna började ~~gami:d thef p:ys;~:l power and vmhty that he had known m 

av Hjo badbolag och arrenderas Id t I' . .: I t . t'll f tt d I . tt 50 t 1 I k t . t d. .. 0 M d e pnme o is 1 e . . : .. . .. b e - igger 1 nara ans u mng i om a -an e om rnng e.. - a as a m ressera e ogon pa an - Start recraining your yot1thfulness now' To-day' In ? w.eeks 
av kallarmastare Gustaf Blom erg d 'd' b b o • b .. · · t f d . .. 5 · 0 • • ~ 

• 
1 

en tI 1gare e yggelsen pa omra- man, ar etslos. SJUne , unno e me1 an 00 olI- time you will be aware of the new, virile force within you. Send 
fran Stockholm. · d t h 'd v·· d l .. .. a·· V . d .. l " b "d k t . b"' .. . .. .. . . . e oc v1 an e sov agen, ar a,1an. e sac pa morgonen, ro a sor er av SO Ja onan. Aven 1 $5.@0 ( cash registered or money-order) for 2 weeks treatment. 

Dods a.v ~forgiftmng; garage: man har en livlig busstrafik med på kvällen. "När Erik ger ax, ger Amerika, där den första sojabö. 
I Sk~ra mtraf~ade den 2<> augusti staden. En stor, bred väg hål- Olle kaka och Lasse får smaka" nan inplanterades i Pennsylvania 
~11 dod.solycka 1 ett gara.~e,. ~a~no- ler på att anläggas till området heter det i ett gammalt ordspråk. för omkring 100 år sedan, finns 
hl:t pa grund. av gasforgift~~~g. och väntas bli klar på höstsidan. De stora rågfälten mellan Karl- det så många olika arter och så 
Disponenten .vid Skar~borgs . ans * ,,_ .v. sund och Egskogcn vajade på många namn på dem, att jord-
andelsslakten, Axel BJarke, h:.tta: .. , · .. .. .. morgonen och förmiddagen för bruksdepartementet föreslagit en 
des på morgonen sittande dod l SoDI~RMANI,ANHS :LAN d . d 0 'dd t d d' · D t b "I . . . · . .. -" . . , . , en svaga vin ea, men pa mi a- s -an ar 1sermg. e era enas, 
.,111 bil 1 garaget. Tillkallad laka- JBclullmugen i boet efte1 lek- k it 1 . 'd 1 f" tt b t · d tt 1 d tt 
~ . _ . d"d _ ,_ J E H 1• . ": , , .. . o- gen om e · mas unv1 unc er, or- , a en ar - i e ·a an ger e -
' · " .. . . . span me en mo ,ern Ta -or, oc 1 omra e pa . unn an mi -

To avaid mistakes please fill out the following coupon: 
TEUTONIA IMPORT & EXPORT SERVICE CO., DPT~ 
211 Fourth Avenue, New York City, N. Y. 4247 

Gentlemen: Please forward to the following address ........ Boxes 
Titus-Pearls, for which I encose $ ............... . 

My nam.e is............................................ City ......................................... . 

My addrcss is ..... ,.................................. State ....................................... . 
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1 e kunde endast l,onstatera o s cor . . Y en fran N} ko pm .. ,,,, . .. t d d t kt l I 0 d " 41 o t 1 d 255 ·1 
fallet. Den bort~an~n,e "var fodd s.~m avle? ! .ium utan a~t efte_r- på kort tid låg det stora fältet lioner liier bönor. 
1883 i Hammenhog i s;,~ne. lam~~ nagon annan arvu:ge ~11 med endast rågstubben kvar. Den Sojabönan kommer till använd-! ' -

Dödsolycka. Då 70-ange lant- allmanna arvsfonden, uppgick till Nt . 1 . . 'd d 1. · o- 0 t " l'l· "tt F"'lt 
1 H

"ll 58 78" 1 I t t 1 1 .~ ora mas nnen av v1 un er iga 111110 pa u,,en o I ,a sa . a en 
brukaren Axel Ahrnho m a e- · ;:i er. tes amen -e mc e e- . . .. 1 .. _ .. ' ' . , .. proport10ncr eJ endast skar saden, nmna anva.ndas som betesmark 
dal Hasslösa socken, harom da- mellert1d lektor Hylen förordnat d t .. 1 d d 1 " 1 f lid h bl d · t'"'lk k k" 

' .. . 1 t .. tt -d- 1.1 l-""'t " t"l]~ _ en rosm e en ocrna oc1 y e oc a en pa s Ja en unnas a-
"'en skulle fora sma rrea ur over a se an o 1 rn e.,,,.. pa L ,,am . .. 1 .11 i·· ft t · h t l t'll · t f d 
"' .. .. · q ."'~ ; 1 • 1 1Jac 'ar, vi 'a aare er gen.as ras oc or cas av i vin er o er. 
landsvagen skramdes en ko av en mans ul,000 ut"'ait t.L ohka per- 1 .. d t'll d d t 1 · D 1 t k t .. - . , ' . ," •d . , k , 

1
... , rnr es 1 - en mo · erna or 'nan, e mogna p an orna unna ros-

bil och ryckte omkull mannen, soner, atersto en m \ar.ate11- '", ~ .. 1 1 ~J n 1 .. , 1_. 11 1 1 ... d k· b" ta I t'"l . h d t k 
1 11 

.
11

f 
11 

S k d .,,aaen o., {cct es .1 )es .am as, onorna a,,,as av oc 1 s Ja -
som slo 0 • siP- eoå svårt 1 uvu e s apen s m e tJ a a vens -a . .. . 

. 0 
0 

':. ~ o- • 0' _. . •• , • . _ . _ fuktighetsgrad. En del a.v den, karna anvandas till kreatursfoder. 
att han pafoliande da,,, avled pa nationalfmenmgen mot tubcrJ,u- , 1 1 "d f"' d . . t t'll I u· I l f' d t , .. · . 

1 
f" Il .. f d cor rn.c e sa en or es I sm ur I 1uanc m mo mns c mer an 

Lidköpings lasarett. ~s, var _or a "man?a arvs on en den närbeJäona kvarnen, dä!· miöl- 500 bönfabriker, där soJ'abönan · 
·>f ·X· ·X· I salunda icke far naaot av arvet. .. "' · . I 

VI FÖRSTÅ OCH TALA SVENSKA 

.. I . .. 0 naremastare Segersten tog hand bearbetas. OIJan pressas ut och 
~TOCii.HOLMS LA~ . d w "" -K· .. om arbetet i fortsättningen och av återstoden formas sojakakor-

Allma~na_ arvs~fon~en far 1 a- UPPSAI,A LAN . malde prima rågmjöl, vilket se- na. Sojaolja användes i stället för 1 ri 
garna ect tJ!lskoct pa 12~,000 kr. Ett hundratal pastorer mom nare på kvällen bakades till lim- sallad- och stekoljor, smör, ister 

Noggrann ögonundersökning 

ft f .. k E Sofia Dahl- I . . f" b d t I e er ro en mm~ .. . svens rn m1ss10ns or un e sam a- por. Och så kom det sig, att och margarin. Den kommer också 
gren från Tyresta i Osterhamnge des nyligen till studiekurs på Wal- ;,.odsägare Th. Dieden på Karl- till användning i fabriker för gly
socken, s?.m avle~ i våras utan denströmska student hemmet i ~und på kvällen kunde äta färskt cerin, färger, tvål, linoleum, 
a~t efterlam~a ~agon . annan ar- Upp~ala. K~rs~n, s~.m st

0

od under råg bröd, bakat av säd som på I trycksvärta etc. Oojekakan kan 
vmg~. ~ehallnmgen 1hennes bo lC:~nmg av d1_stnkisforestandare J. morgonen vajat ute på sädesfältet brukas som gödningsämne, föda 
u~pg1'.:k till 208,610 ~ronor, men N1l~son, ~sk1lstuna, var ~.en -~em- i gulnade ax och gulnat strå. för boskap _ och i nödfall även 
?a fr~_ken Da~~lgren I t:stamente te 1 o.rdnmge. n. Bland forelasar- ... "' I för människor samt till brän-
icke forfogat over mer an 70,500 na markas professorerna Torsten .. sle. 
kronor, tillfaller återstoden arvs- Bohlin och K. B. Westman. Kur- öS .. TERGö'.ll'lLANDS ~ÄN . I Oljemjölk, vilket utgör tusen-
fon~.en. . . .. . sen pågick en vecka. Tre a1~s st~:affarbete f_~r n.us~- I tals japanska och kinesiska små-
. Forsamlmg~hem 1 Grodm?e. Ny- -~ " .,, h~ndel till ?od:. ?en for dodhg J barns enda föda, får man genom 

hgen konstituerades Stiftelsen VÄRMLANDS LÄN misshandel a malenarbetaren Axel 

1 

att krossa bönorna och tillsätta 
Grödi~1ge fös:·amlingshem_'. vil~en Finsk beställning till Karlstads 1::jalmar Kindahl häk~ade sli~_aren vatte'n. En kondenserad mjölk 
har till up~gift att uppföra, a~a mekanislm verkstad. Det finska Karl Ivar Jonss~n. domd;s har~m I utvinnes också i Japan. En ke
och u~~erhalla. e:t genom ensk.~ld bolaget Yhtyneet Paperitehtaat d.a.gen 

0

av Norrkopmgs radhusratt misk behandling av mjölken fram-
offer_v1lhghet . as~~~kommet for- har för sitt bruk i Myllykoski till 3 ars straffarbete. bringar ett slags filmjölk, som 
samlmgshem 1 ,~rodi~g~.' Hemmet, hos Karlstads mekaniska verkstad . . _ .. kan sägas utgöra både Kinas och 
som skall upptora.s. 1 narhe~en av beställt en papeprsmaskin, som SOJ ABON AN U TGOR Japans viktigaste föda. Den kan 
k.!rkan, ä~ avset~. att t~gas 1 br~~ blir en av de största i Norden. ETT STRIDSÄ.PPLE bakas på många olika sätt och är 
for kyrkliga forsamhngsangela- Leveranskostnaderna angivas till ----- I ibland förvånansvärt välsmakande 
genheter, men även upplåtas för 16 millioner fmk. Maskinen skall Sojabönan är så viktig i östra men man kan också äta den rå' 
stämmor, sammanträden, föreläs- installeras under innevarande år Asien, att framtida historiker . 
ningar i kulturella ämnen m. m. och till dess komma nödiga om- kunna beteckna det nuvarande 
Särskilda lokaler komma också byggnader på Myllykoski att verk- kriget i Manchukuo som förorsa-
att inredas till skolkök, vilket hit- ställas. kat av sojabönan, säger George 

Det är nog inte många, som ve
ta, att sojabönan användes som 
surrogat för kaffe under det ame
rikanska inbördeskriget. Då den 
är ordentligt rostad har den både 
kaffets doft och färg, men sma
ken är inte den rätta. 

tills saknats i församlingen. Till .,, .,, ;+ Sokolsky i New York Times. Det 
styrelse för stiftelsen utsågos VÄSTMANLANDS LÄN är inte heller första gången den 
prins Oscar Bernadotte, ordföran- Samlä1·overk i Västerås. Rege- viktiga växten framkallar militära 
de, kyrkoherde Erik Forslund, vi- ringen har genom beslut i en av eller kommersiella tvister. 
ee ordförande, grevinnan Siri Sten- de senaste konseljerna föreskrivit, Man kan inte nog betona soja-
bock, kassaförvaltare. att högre allmänna läroverket i bönans betydelse för invånarna i Notabla personligheter resa med 
~-............. ~ ...... ..-,,..,~...,.,.-.~...._ ............ Västerås skall från och med läs- Japan, Kina, Korea, Manclmkuo l{ungsholm. Svenska Amerika Lin

JENSEN'S BUTTER, EGGS & i året 1932-33 successivt ombildas och på öarna utanför asiatiska jens motorskepp "Ku~gsholm" ha-
DELICATESSEN ~ till högre samläroverk med början fastlandet. För bonden är den de som passagerare vid dess sena-

G I t t t h nd a i första klassen av realskolan och det viktigaste näringsmedlet, som ste avgång frå~ New York bland 
amme os , ge os oc a r · .. d · · 

. t d k d" första ringen av gymnasiet. ger honom, vad han behover av an ra notab1hteter Mrs. H. E. 
1mpor era e s an ma- . M ·n f 0 Pl · . k * * * protein, fett och vitammer. Den anv1 e ran easantv1lle, N. Y., 

. vis a varor. VÄSTERBOTTENS LÄN göder jorden, där han odlar sin greve Folke Bernadottes svärmor; 
Bay City Market, 1144 Pac. ave. Eldsvåda. Natten till den 25 säd och gör honom tusen andra Mrs. Ruth Randall Edström, hu-

• • aug. utb;:öt eld i ett hemmansäga- tjänster. I stru till ordföranden i svenska 
GÖR SVERIGERESAN MED re Y. Bergström, Långvattnet, Ba- Japanerna ha odlat all mark, komiten för olympiska spelen; 

stuträsk, tillhörigt hönseri, vil- som lämpat sig för sojabönan, Nils E. Wahll5erg, vice ordföran
ket på en kort stund nedbrann till från det kyliga Hokkaido till det de i styrelser för Nash Motor Co. 
grunden. Elden spred sig vidare tropiska Formosa. Det oaktat im- i Kenosha, Wis.; kapten Johan 
till en ladugård, loge och ett mo- porteras alltmer av den viktiga le- Menander, konstruktionssuperin
torhus, tillhöriga hemmansägaren gymen. Därvidlag vänder sig Ja- tendent för Chrysler Motor Co. 

BILLIGT 

M. Eriksson. Även dessa bygg- pan naturligt nog till Manchukuo, Kapten Menander, som är medlem 
nader nedbrunno fullständigt. I som är rikt på durra, ris, vete, i Explorers' and Adventurer's 
hönseriet innebrändes 400 a 500 hirs och sockerbetor och som ock- Club, has deltagit i tre olika sven
höns, varemot man lyckades rädda så har gott om kol och järn för ska vetenskapliga expeditioner till 
kreaturen i ladugården. Japans industri, men som fram- nord- och sydpolsområdena. 

• -:<- -r.- -~ . för allt annat är den förnämsta 
ATT LEVA 

I SVERIGE VÄSTERNORRI~ANDS LÄN !producenten av sojabönan. Soja- Barnet får röda kinder 

:.:..~~-== 
Sveriges 9de krematorium kan b\:inan har en allt större betydelse Herr H. K. Siebert i Morden, 

Lägsta biljettpriser på 
många år 

tas i bruli:. I konselj har regerin- i ,Förenta Staterna, Canada och Man., skriver: "Under mer än ett 
gen lämnat tillstånd till att det Europa och visar lovande tecken år va: v~r fyra~rige gosse blek I 
i. Sundsvall uppförda krematoriet på att trivas som planta även i och sJukllg och rnga styrkemedel I 

Turlista frän New York: 
GRIPSHOLM ............... .4 
KUNGSHOLM .............. 13 
DROTTNINGHOLM ......... 25 
GRIPSHOLM ................ 3 
*DROTTNINGHOLM ......... 2 
*GRIPSHOLM .............. 8 

får tagas i bruk. Därmed har Sydamerika, Australien, Indien förtättr~de l'ans tillstånd. Sedan I 
Okt. Sverige fått sitt nionde kremato- och Argentina. Dock kQmmer vi ·började giva honom Dr. Pe
~~!: rium. fortfarande två tredjedelar av ters Kuriko har en förändring till 
Nov. En dödsolycka under cykelåk- världsbehovet eller omkring 5,000,- det bättre inträtt; han har fått 
Dec. ning inträffade nvlio-en vid Väs- 000 ton från Manchukuo. Ar 1929 röda kinder, en god aptit och tyc
Dec. tensjö, Nätra socke~. En ogift importerade Japan för 30 millio- ker åter om att leka med de an-

*Julexkursion. till Sverige. 30-årig kvinna, R.ut Westin, hit- ner dollar sojabönor från Man- dra barnen." Denna tillförlitliga 
. För vidare upplysning.':!"• beställ· tades liggande medvetslös i ett chukuo, dåvarande Mandsjuriet familjemedicin stimulerar mat-

ningar av hyttplats. bltrade vid ut- .. . . .. .. ... . . . "It · h .. d · a 
färdande av nödiga papper, etc., hän- stenrose mv1d vagen. Hon fordes och tor 37 millioner SOJakakor, sma nmgs- oc avson rm,,spro-

KACtlLEIN BROSw 
Tacomas ledande optiker 

906 Broadway 36 år i samma lokaler 

.,,......,,"".,,.. ............ .,,,. ...................... -... ................................ ,,.... ................................. """' ............ ....,, ................. , 
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Callson ® Ahnquist 
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PRENUMERATIONS-BLANKETT 
l·fyll, klipp ut och insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1216 South I{ Street, 
Tacoma, Wash. 

Undertecknad prenumererar hä~med på Puget Sound Po-

sten för en tid av ett 'är. 
närslutes. 

Prenuml'lrationsavgiften, $1.00 erlägges senare. 

vände man sig till närmaste agent i ambulans till örnsköldsvis lasa- delvis från Manchukuo och delvis cessen till normal verksamhet. 
för linjen eller till rett, där hon senare avled. Hur från Kina. Den tillhandahålles direkt av Dr. 
SWEDISH AMERICAN LINE nlvå'rn till,,-!\tt Ä•" .,; kiint n,,t är i1'l,,.e!l överdrift att Då-1 Peter F::ihrney & Son!'l C:o,, ?.!)fl1 • • I 
~iiii White .Eiicig., 4th &. Union, Seattle I . " -- ·- - .. --~--.:. - -;,,- ~~ ---·---· t;: --tt - J- 0 k . k X t Washington Blvd Chicago rn 11 

MARTIN CARLSON "' " · s a, a apans e ononns a u - ., , · 
1216 South K Street Main 8320 I öREBRO LÄN bredning i Manclrnkuo först o~h " Adress ----------·····---------·····--··-·--·-··--···-·---·--····-·-··-···---·-·-
Hedberg Bros., 508% So. llth: John Driftsinställelse vid Harge bruk. främst går ut på att rädda soJa- Gynna vara I 
'iloley, 306 Fidelity Bldg., F. C. Hew· . . . b" f 0 t 11 · bl d · 1NNONSöRER r .__ ________ ,........,. ____ ...,._,,,_....,.....,.,...... .......... _,,_..,._,,,; 

aon, · 903 Pacific Avenue, Tacoma.. Tegeltillverk1pngen, som mte ens onan ran even ue m an mng' , ~ • .., 

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



Tandläkare 
206-7-8 Pioneer Bldg. 

First Ave. & James St., Seattle 

SVENSK MASSAGE OCH SJUK
GYMNASTIK 

STURE STRöMBERG 
Utexaminerad från Göteborgs Gym· 

nastiska Institut 
N. P. Hospital Main 0187 
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~~~----------~~--~------- Johnson,. som hänsköt. den till gu
vernören, vilken åter j sin tur 
ombad paroll-nämnden att giva 
sitt utslag. Efter grundlig under

Kom och hör evangelium i sång 
och vittnesbörd på ditt moders
mål! I T acoma och Washington '* * * 

sökning har nämnden kommit till I "Världens största händelse." Vi 
övertygelse att Brandon var ·o- _leva i en tid då vi bevittna många 
skyldig och som sagt beordrat märkiiga händelser. Vilken av ~~~~"""'~ "'" 

En sista påminnelse om Valhal
las årsfest, som firas i morgon 
lördag kväll med början kl. 8 i 
förcningsbyggnaden. Som förut 
meddelats bjudes på ett intres
sant och omväxlande program för
utom förfriskningar och dans. 

;(· ·:+ .;.;. 

acres areal, vilken tid efter annan I hans frigivande. Detta är gott och dessa är världens största händel
utvidgats tills den nu o·mfattar 1 väl, fast de tär beklagligt att en c;e? Eller . ha vi den ännu att 
cirka hälften av öns 4,000 acres. oskyldig kan bliva så illa trakas- vänta? Kom med på mötet nä
Men samtidigt har få.ngarnes an- scrad utan hopp om någon som sta söndag kväll i S. D. A. kyrkan, 
tal ökats till bortemot 1,300. För ·helst upprättelse eller ersättning. belägen vid 56te och So. Thomp-
de olika industri- och trädgårds- -:-:- -;; -:-:- son, och hör om ni tror att evan-
anläggningarne såväl som för fån- Auto dödsoffer. David Koplan, gelist Johnson har rätt. Alla 

5 

FÖRENINGEN VALHAllAS ÅRSFEST 
hålles i Valhalla Temple 

LÖRDAGEN DEN 24 SEPTEMBER 
PROGRAMMET BöRJAR KL. 8 PRECIS 

Bland dem som deltaga i programmet märkas ALMIN L. SWAN
SON, fest.talare; BRÖDERNA GORD, ERIK NELSON, MILD
RED NORDGREN och GUSTAF CARLSON. 

FÖRFRISKNINGAR SERVERAS 

Bröderna Gord furne1·a musik till dansen. 

Herrar, 25c Damer, 25c 

Scamlinavian Mutual Society of 
JP'ierce Couuty höll i måndags 
kväll sitt reguliära månadsmöte i 
Normanna hall. Mötet var väl be
sökt och ett antal nya medlemmar 
välkomnades av ordföranden, J. 
M. Arn tson. •Flera viktiga frågor 
behandlades och komiteer tillsat
tes för att utreda och arrangera 
program för föreningens verksam
het och möten under oktober må-

garnes bevakning påyrkar fängel- 45 år, blev nästan ögonblickligen landsmän hälsas välkomna. Kom 
sestyrelsen att regeringen förvär- dödad i tisdags kväll, då hans och deltag i sången som börjar ~~ 
var hela ön. Den var för ett 30- lastbil bakifrån blev påkörd av en kl. 7 :45. Lördagens möten utgö-
tal år sedan mest befolkad av annan auto på landsvägen nära ras av sabbatsskola kl. 9 :45 
sv;nska settlare 0~~1 ännu äro rätt Fort Lewis. Vid den häftiga sam- samt gudstjänst kl. 11 f. m. j P E T E R S Q N B R Q T H E R S 
manga farmhem agda av lands- manstötningen kastades K. från 
män. sin bil ner på den cementbelagda 

·:-Z. -:+ 7.· 

Sätt edra sparpängar i verksamhe 
med 6 pct. vinst i "preferred certHi 
cates" i Bratrud Mortgage & Realt) 
Corporation, 954 Commerce St. 

·Y.- -X· -7.· 

nad, då möte hålles varje mån- Förlusten genom skogseldar har 
dag kväll. Den 3 oktober komma i år varit den minsta i statens hi" 
de olika initiativ förslagen att storia, så långt skogsvårdsstyrel
dryftas, med inledning av Mr. E. sens rekord gå tillbaka. Detta till
B. Ellingsen. Till mötet den 10 skrives dels väderleksförhållande
oktobcr komma legislaturkandida- na och \framför allt det faktum 
tema att inbjudas och givas till- att skogsavverkningen så gott som 
fälle att utveckla sina ideer om helt inställts i västra Washing
vad som bör företagas i form av ton. Värdet på det genom skogs
lagstiftning. Måndagen den 17 ok- eldar i år förstörda timret upp
tober rapporterar komiten som skattas till blott $44,700 jämfört 
tillsatts för att söka på något sätt med $150,000 till $250,000 när
finna en lösning eller lindring av mast föregående år. Största ska
arbetslöshetsproblemet. Denna ko- dan. anställd~s 1922, då timmer till 
mite består av Senator Henry ett värde av $1,746,160 förstördes 
F'oss, Commissioner Carl Ostlund och tjocka rökmoln voro lägrade 
och Mr .. Hans Johnson. Samtliga över Puget Sound trakten nästan 
dessa tre möten torde bjuda på hela sommaren. 
mycket av intresse, och det är att .,, * 
hoppas att landsm.ännen i allmän- j 0 l° f" N 1 · . . . m: ,an 01· arrows woproJel{-
het och rncdlemm'l.rna I synnerhet t t o t p· t .. . .. . . . e mas e ierce coun y gora an-
mfmna SJg. Icke-medlemmar m- .. k 1 R t t' F' 
b · d 't .. d "t so an 1os econs rue ·10n mance JU as ac · overvara essa mo en . .. . 
för att. närmare sätta si in i Corporat10nen,. forklarade T. Sulll-
_.. • 

0
. , . ~ van, handelskammarens sekrete-

foremn6ens verksamhet OCil syf- d" J · t' d ot k " .. .d .. rare, a 1an I is ags a er om 
tema!. Motesti en ar kl. 8. f " S F · d'" h 0 d 

-:~- -:-:-
Tan an ranc1sco ar an ra -
plägat med ingeniörerna, som ha
va hand om konstruktion av bron 
över San Francisco viken. Ansö

vägen och bröt nacken i fallet. 
Olyckan tros hava förorsakats 
därav att Koplan försummat tän
da lyktorna på sin bil. 

* * * 
Nio lagfrågor, fem initiativ och 

fyra referendum, skola vid novem
ber valet avgöras av statens röst
berättigade. De äro initiativ No. 
58 bestämmande om permanent re
gistrering i stället för vart annat 
år, Nr. 61 upphävande av statens 
förbudslag, No. 62 upprättandet 
av ett departement för kontroll 

1 jakt och fiske, No. 64 begrän
sande skatteuppbörden till högst 
40 mills, No. 69 fastställande av 

:+ ~>..'-

önslms-En svensk eller norsk 
kvinna som hushållerska hos en 
änkeman. Adressera: Ole Grove, 
Box 436, Route 2, Puyallup. (3) 

Hill-Top Cleaners utför först
klassigt arbete med rengörning 
och pressning av kläder till läg
sta priser. 1111 So. Kay St. Te
lefon Broadway 2817. .,, 

MINDRE PRODUKTION, 
STIGANDE' OPTIMISM I 

SVENSKT NÄRINGSLIV 
statsinkomstskatt. - De fyra re- (F t f ·d l) 
f d f .. 1 'lk . b'" . or s. r. s1 . 
eren um ors agen, v1 a mne a- k t f llf"l' T .. f'" ·· d · . t t k . unna u o Jas. ravaru or-

ra an rmgar i sa ens onstitu- .. 1. . 1 h'tt'll It t · . .. . .. 
1 

. sa Jnmgen 1ar i i s resu era i 
tion, rara Sig om utstrac mmg av tt 450 000 td bl' ·t 1 d .. 

1 
a , s . iv1 p acera e, 

hogsta domstolens makt oc 1 myn- .. "t t 0 b t 0 t 200 OOO . . men annu a ers a or a , . 
d1ghet, ny uppdelmng av de le- I .. " " 

· 1 t' d. t .1 t 1 f" 1 ... . Jarnexporten har nedgatt manad 
g1s a iva is n c en oc 1 or 103nmg ft 0 d t'll "''l 'd tl . .. e er mana i to J av u an-
av legislaturmedlemmarnes arvo- .. . . 
d t 'll $500 ° t S d t .. 1 dets okade tull- och kontmgente-e 1 om are . om e ga - . " 
ler att icke blott besvara dessa rmgssystem och e~porten pa Eng

frågor utan även att rösta på ett 
mångtal kandidater från president
elektorer till precinct komiterade, 
måste de röstägande väl använda 
den för dem anslagna tiden i val
lokalen. 

·X· 

land t. ex. har sa gott som upp-
hört. Hemmamarknaden däremot 
har varit relativt tillfredsställande. 

Rcgistreringsböckerna öppnades 
åter dagen efter primärvalet. Det 
rapporteras att bortemot ett 50-
tal röstberättigade hava registre
rat dagligen sedan dess. Regi
streringen för det allmänna valet 
i november fortgår till den 18de 
oktober. 

kan om lånet måste emellertid åt- Tm två ån; fängelse för ovar
följas av ett preliminärt kostnads- sam auto-körning vållande till 75-
förslag tillika med uppgift om de årige Ole Espelands död dömdes i 
inkomster som brotullarne beräk- i måndags Leroy Nurnberg, ägare 

Järnmalmsexporten har under 
årets första sju månader endast 
uppgått till 1,16 millioner ton och 
utgör icke ens. 50 ~procent av den 
redan under motsvarande period i 
fjol starkt reducerade kvantiteten. 
Även verkstadsindustrien arbetar 
under mycket svåra förhållanden, 
och produktionen är på många 
håll inskränkt till hälften mot i 
fjol. Den allmänna depr.essionen 
har i högsta grad påverkat frakt
marknaden, och sa.mmanlagda an
talet upplagda svenska fartyg 
uppgick den 1 ugusti till 125 styc
ken om 167,103 bruttoton mot 86 
fartyg på 151,000 bruttoton ett år 
tidigare. 

+: 

P1·esidentli:andidat-besök. Taco
ma hedrades i tisdags eftermiddag 
med en flyktig visit av demokra
tiske presidentkandidaten, guver
nör Franklin D. Roosevelt. Egent
ligen var han under dagens lopp 
Seattlcs gäst, men tog tillfället i 
akt a!t besöka Puyallup utställ
ningen och därefter göra en av
stickare till vår goda stad. I Puy
allup blev det på utställningen 
med anledning av den extra at
traktionen en gala-dag, som slog 
rekordet" vad beträffar antalet be-

nas kunna inbringa. 
·~:- * 

"Smaka1· det, så kostar det." 

till en diversehandel vid Fawcett 
avenue. Olyckan inträffade på 
G street den 10 augusti. 

-t:· * * 
Gosse livsfarligt slmdad. Ro-

bert Bown, 10-årig son till R. F. 
Bown, rektor i Stewart Interme
diate skolan, råkade i måndags 
falla från en lastbil, å vilken han 
tagit friskjuts. Bilens ena hjul 
gick över gossen, som fick huvud
skålen bräckt och led invärtes 
skador. 

* * * 
$12,000 banli:rån~ Fyra med 

Enligt lagen måste politiska kan
didater avgiva fuilständigt räken
skap för sina kampanjutgifter. 
Dessa uppgingo ingalunda till 
småsummor under den nu avsluta
de primärkampanjen för de hun
dratals kandidater, som sökte 
stats- eller county ämbeten. De 
största expenserna bland alla $2,-
330 inrapporterades av Judson 
Falknor, nominerad till vice guver
nör. övriga kandidater för stats
ämbeten rapportera utgifter mel
lan $1,500 och $500 vardera. 

sökande, över 40,000. Roosevelt 
1 

Pierce county kandidaternas utgif
u?p~a~tades av stats- och stads~ I ter uppgingo till mellan $785, som 
drgmtarer samt hade dessutom I erlades av commissioner Carl Ost
sitt sällskap U. S. senator Dill och 

maskingevär utrustade banditer 
rövade Trust & Savings banken i 
Colfax på $12,00 i onsdags efter
middag kort före stängningstiden. 
Under det en av banditerna höll 
vakt i en auto väntande utanför 

Inom pänningmarknaden har 
den rikliga pänningtillgången ta
git sig uttryck i en sänkning av 
den officiella räntan till 3% pro
cent i den ringa rediskonterin
gen, som nu endast uppgår till 
139 millioner mot 233,80 vid halv
årsskiftet, samt i på giro i riks
banken innestående privata medel 
på över 115 millioner kronor. -
Fondbörsen har på.verkats av till
försikten på de utländska börser
na, särskilt New Yorks. Sedan 
hausserörelsen i juli började, ha 
stora kursvinster kunnat inregi
streras, och jämför man högsta 
och lägsta betalningskurserna i år 
framgår det, att förbättringen i 
vissa fall uppgått till cirka 100 
procent. 0 b 1 i gationsmarknaden 
håller sig fast, och kurserna ha 
även hät betydligt stigit. 

statens båda ledande demokrati
ska kandidater, Clarence Martin 
för guvernör och Homer T. Bane 
för U. S. senator. Han uppträdde 
vid utställningen och höll ett halv 
timmes tal, som åhördes med in
tresse av den stora församlade 
menigheten. Hans tal rörde sig 
huvudsakligen om farmare situa
tionen och utsikterna till dess för
bättrande. På genomfarten i Ta
coma stannade han en kort stund 
nära hörnet av 9th street och 
Broadway, där han helsades entu
siastiskt av en stor folkskara. 
Därefter fortsatte han till Seat
tle, varest senare på kvällen hölls 
ett stort möte, därvid han i sitt 
tal behandlade tariff-frågan och 
förklarade att depressionen till 
stor del förorsakades av den hän
synslösa republikanska tullagstift-
.ningen. 

-~:- -~ ·X· 

Skatteunppbörden i Tacoma för 
1933 kommer att ökas med 5.62 
mills över detta år, enligt det i 
lördags uppgjorda budgetförslaget. 
Detta på grund llV taxeringsvär
dets reduktion med $12,000,000 el
ler från $65,000,000 till $53, 794,-
000.' Utgiftsförslaget för de olika 
stadsclepartementen ställer sig så
lunda: för välfärdsdepartementet 
$47,597, public safety $599,160, 
public works $428,526, finans $23,-
042 och andra departement $275,-
642. Hela utgiftsstaten beräknas 
skola uppgå till $1,394,115. 

·:·:· .;.;. ·:\~ 

lund, till $47 för en av de mindre 
betydande posterna. Det tragiska 
i historien är att det stora fler
talet fick "ta harar för sina pän-
gar." 

·X· ·X-

"Bran-Gramlon" rättegångsmå
let, ett av de mest omordade och 
förbryllande här i staten, synes 
slutligen ha utagerats, i det Lee 
Brandon, som dömts till tio års 
fängelse, frigivits på anmodan av 
statens parollnämnd. ' Misstänkt 
för $1,200 röveriet i Dickson Bros. 
butik julafton i fjol blev Bran
don arresterad och efter en lång
varig rättegång förklarad skyldig 
och dömd. Han bedyrade alltjämt 
sin oskuld, men den överfallne ex
pediten i Dicksons butik och ett 
par andra vittnen, som konfron
terades med B., identifierade ho
nom som den skyldige. Saken in
vecklades ytterligare då Harold 
Grandon, som dömts till flera års 
fängelse för inbrott i Seattle, be
kände att det var han som förövat 

banklokalen, inträdde de tre andra 
och tvingade personalen, tio per
soner, och åtta kunder att lägga 
sig ner på golvet, medan bovarne 
öppnade kassaskäpet och lade be
slag på dess innehåll, varpå de ru
sade ut och försvunna i den vän
tande auton. Polis- och sheriff-
myndigheter i Colfax och närlig
gande platser sattes genast i rö-
1. else, men ännu i torsdags morse 
hade banditerna icke· uppspårats. 
I dag på fredags morgonen rap
porterades från Belingham att fy
ra personer arresterats därstädes 
och identifierats som bankrånarne. 

% ·:+ ·:+ 

Ett Jämtlandsgille kommer att 
stiftas i Seattle den 15de oktober, I 
och jämtlänningar från andra stä- 1 

der och platser i staten välkom
nas att deltaga. Första mötet el
ler steftelsemötet hålles i I. 0. 
G. T. Hall, 1109 Virginia street, 
som sagt, den 15de oktober. 

7.· ·X· ·:+ 

Dickson Bros. röveriet. Senare Frälsningsannen, 1114 So. 12th 

~ .. ~ 

New 
Cars 

Complete Equipped Shop at 
your service 

Arthur Espeland Motors 
6th Ave &. Stat© Main 6114 

TEATER-NYTT 
återtog han och förnyade bekän- street, av~ål_~er sin å_~liga skörde
nelsen åtskilliga '"åno·er ti· 11· myn- fest nu pa · lordag kvall kl. 8. Ett I Sponsor, Scand.inavian Hour, K.V.I. 
digheternas stm; "'förbryllande. kort program av sång och musik 
Som Brandon och Grandon hade ,~ommer ~å att utfö~as och sedan. BLUE MQUSE 
lika lJ'udande namn så äro de mkommer en stor mangd av frukt f N PI . _ , . .. .. . ow ay:mg 
även till utseendet så lika som I och Jordbruksalster att forsalJas. . 

L k 1 k tt d k · Lee Tracy - Mary Bnan "två bär." Den omtvistade frå- o a en ommer a e oreras 1 • 

gan om Brandons brottslighet lhöstskrud. Kaffe och .. "pie'.'. ko~- "BLESSE~n EVENT" 
framlades inför prosecutor Bertil mer att serveras. Intradet ar fntt 

och allmänheten inbjudes deltaga. -25c ANY DA Y ANY TIME-

BJORKMAN & SON 
Nästa söndag hålles söndagsskola 
kl. 10 f. m. och frälsningsmöte fQX RIAL TQ 

Hela McNeil ön bör användas o. . · . way kl. 1 e. m. möter syföreningen .. >tartmg Tuesday • 

. ~ 

1002-4 South K St. - Main 331 

VED och KOL, MJÖL, FODER, Hö, KALK 

Gödningsämnen och utsäde 

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

I-IANS 
JOHNSON'S 

E ERATED 
STORES I 

.._10iautoflmlemmtlt!llfStcmsl'nwdi11BUlfit;Qandi!di~ I 
1114-16 So. K Street I 

Heavy Weight Canvass Gloves, Leather Faced ~ 
with heavy reinforcemcnt .. , ............•.... 39c 

Children's Sport Oxfords, sizes 8 to 2 ..... '. .. $1.39 
.All Rubber Galashes, all sizes, lovv or hig-h heel. . 98c 
W omen 's Sport Oxfords, all sizes .... , ....... $1. 98 1 

Boys N augatex J' acket with large stets 1inecl l 
collar, all sizes ............ , ........... $2.98 ~ . ) 

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

Sponsor, Scandinaviau Hour, K.V.I. 

NICKELSENS GROCERY 
1210 So. I{ St. - Free Delivery - Parce] Post - · Main 3&54 

Coffee! Coffee! Coffee! 
THE BEST IN .TJUJOMA 

Our Special 

Nickelsens' best 

.................... 19c lb., 3 lbs. for 55c 

........................ 29c lb., 2 lbs. for 55c 

j Yes We Fill County Orde1:s! 

~~~~ ................ "" ....... """"'"""""'""""....,,..,...,,........,......,,,... 
,.0 

Sponsor, 
Scandinavian Hour 

K.V.I. 

NÄR MAN 
hänvänder sig till den-
na firma. för betjäning 
och samtidigt urval av !\: 
vad som ingår i denna 
betjäning, står v a 1 e t ) :1 
fritt att använda sig av ) ,\ 
vad som står inom in- 1:V· 
dividens betalningsför- K! 

/{l måga. Moderata priser 
;{ ha alltid varit ett av- t)~.' 

gqrande moment i vår {1 

.. . betjäning. 
y 
V r 
\.I 

C.O.L't Nk CO. 
MORTUARY 

•q)istinctive GTzmeral Service 
'Phonec'Main 7i'f5 

717 'rACOMA AVE, 

\l1 
i:11 
llj' 

·~ 

Amatörsångare och musikanter 
som önska, kunna beredas tillfälle 
att deltaga i vår radio timma. 

SKANDINAVISK RESTAURANT l 
"MARY'S LUNCH" 

Mrs. Olof Olson, Prop, 
Spoolal Mo"""'"' J,unoh 25e 
1103 Tacoma Ave., Tacoma, Wash. 

~~,.,....,----

r~mT; GLMÖG~N ~~1 
från $1.00 tili $5.00 l 

(Varför betala mera?) 
Ni måste bli nöjd, om icke byta vi 

om giaao ... gonen kostnadsfritt. . 
E. S. GUDMUNDSON 

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

~.,...,,,.~_..,. ..... ,,..._....._....._....._,,,._....._....._....._...._....._ ..... ""'"r 

FO~ YOUR SCHOOL SHOES 

FERA9S SHOE REPAIR 
1013 So. llth St. 

VASAHOTEL 
TACOMAS SKANDINAVISKE 

HOT EL 

1330!;2 Pacific Ave. 

J fo VJSfll CO 1 

Books & Stationery 
Office Supplies. 

Tickets to imy part of th.e 
world over the best lines. 

90911:! Pacific Ave. Tacoma • 

Gynna våra 
ANNONSÖRER! 

1016 s lf{ St B' 2114 1 kl. 8. Onsdagen den 28de dennes I 0 • • 

som. fängelse-område förklarade l I-~ava alltid ~å lager. ett för första .gången i höst. Mötet I Dolores Del Rio and Joel McCrea 
. ' . rikt urval av mhemska och ·. , ·n 

supermtendent F. Archer i ett . t d d l'k ·t · hålles i armens lokal och Mrs. N. 1 I .. . . . .. impor era e e i a essvaror · . ..~.~~ ~~ ~ • ~ • --~-,, ~ . . -
anfi:kande il1för Kl wauis klubben - A t f'" , ' f J l!:. Hegland blir värdinna. Den I n.u.n.v Ull' r .&fi.tUJJL~.B1... I Från och med tisdagen den 271 Del Rio och Joel McCrea l de le-
i tisdags kväll. Fängelset upp- K 'k gen ~r 0~r O'd skandinaviska allmänheten inbju- sept. förevisas på Rialto teatern dande rollerna. Filmen är inspe-
rättades 1865 i liten skala med 10 un ° oc e 

1 
des till våra möten och fester. "Bird of Paradise" med Dolores lad i Hawaii. 
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,. 
- Ni menar, om vi i vår känsla föremål överlämnades mycket ar- den bästa och lyckligaste av sitt 1· ögonblick. höjdes och överforo 

. - för henne . . . ? tigt av herrarne åt fröken Hilde- kön. hans ansikte. . 
~ 11 - Nej, nej! Om hon med dö- gard, under vars lyckliga auspi- - Som var älskad ... uppre- Harder var i hela sitt sätt mil-

ittt iLiiftt 
Av ~RNST WICHERT 

~ 
.t"i 

den kan upphöra att vara för oss · cier fyndet hade blivit gjort. Har- pade Hildegard helt sakta för sig dare, vekare , än eljest, men icke 
vad hon var, om vi i evighet för- der gjorde, under det att det lilla själv. . . förlägen. Hans lugn och säker

.. bliva bundna vid henne, om hon sällskapet var sysselsatt med att I Hon såg oavvänt på ringen på het återgav .henne hennes förra 
har anspråk på vår trohet och en tyda den svårläsliga inskriften på I sitt finger, och hennes ögon ble- otvungenhet. Han sade henne, 
gång skall fordra oss för sig I mynten, en efterskörd i den aska, vo fuktiga. att han funnit trollskogen och 

~.ifflf I själv? Om själen är odödlig - som fallit ur den urna, som gick - Och när ni betraktar denna till trodde sie- att utan omvägar 
~le!<Jl~-J«-!.<;-ll[~t~~.<;-1€;-l~~~~~~~-!~-!€1--.··:~ •• • . • 0 •• ~. 

«< " i~J; - Om! sonder, i det han med en spetsig lilla orm, fortsatte han, - som sa: fora henne dit. Det låg åter, nå-

(Forts.) 
Hon tycktes överlägga. 
- Näcken! utropade hon och 

slungade kransen långt ut. 
.Han rodde båten dit. 

hindra den att komma till stånd! 
Vill min kusin bli en barmhärtig
hetssyster - det kan man förstå. 
Men Hildegard ! Det gör mitt i 
gamla hjärta så ont, när jag före

- Den näcken skall jag bli, sa- ställer mig, att hon verkligen vill 
de han och fiskade upp den. göra allvar därav. Ställ till bråk, 

Nästa dag kom justitierådet fördröj saken, uppfinn svårighe
Pfaff. Han hade med sig notari- . ter, drag ut på tiden månad ef
en Hell och tre andra unga her- ter månad! Av tolv månader blir 
rar, vilka tillsammans utgjorde en det ett år, och på ett år kan myc
sångarkvartett, som på aftonen ket förändras. 
ville giva en konsert på kvarn
dammen. Därefter skulle man 
<lansa i hotellets sal. 

Under det dessa vidtogo nödiga 
förberedelser, blevo i tältet rit
ningarna framlagda. 

Barder trodde sig vid detta för
troliga meddelande våga göra den 
frågan, vilken orsak som egentli
gen föranledde damerna till att 
taga ett sådant steg. 

- Tvivlar ni därpå? käpp genomsökte den. Därvid prydligt slingrar sig om ert fin- got i hans ord, som gav dem en 
- Man kan tyvärr blott äga en blev något sittande på spetsen. ger, så kom ihåg, att det för' djupare betydelse, men hon for-

visshet. Han· tog det, gjorde det rent från många, många hundra år sedan skade icke därefter. Det tycktes 
- Och vilken? jord och stoppade det, som han fanns ett ögonblick, som gav den- vara en naturlig sak för henne, 
- Att det för oss människor är trodde, obemärkt på sig. na ring dess glada betydelse. Då att allt, vad han sade till henne, 

omöjligt att få visshet därom. "" H'ld . d 1 d . . skall ni själv bliva glad och även skulle hava en hemlig betydelse. 
Ut t J.vlen I egar rn e iakttagit .1. l kl' .. d E b" t v·· d t · · · · · - om genom ron. 1 D" " VI Ja yc iggora an ra. "n a - a re · var Just icke mbJudande 
0 d b .. . k d' 1onom. a nu askan ater ska- t tl" · k · · k · t·ll d 0 - m en or man 1c e ispu- k t d k . 

1 
re u aggnmg an Jag ic e giva i en promena pa heden. Mol-

t D . , , a s av u en i grav mmmaren de " 
.era. et fmnes ocksa en tro pa fl t t . . .: at detta fynd. nen hade under natten dragit sig 
... 1 d"dl' 1 t k t f a. a s enarna blivit lagda over H . 1 t t b d 'd 1 .11 SJa ens o ig 1e , en myc e rom h .. . • . on gic t ys re v1 10nom, ti sammans, och nu hängde den 

t k t . ...1 . k oc oppmngen ater igenkastad t'll d 1 d d K 0 f · ro, som av as ar varJe SJa vis - I d . d .. d . .. i s e upp mnno e an ra. an- gra, en orrmga massan över den 
h t h . k k" . d me ]or , antradde et lilla sal!- k f" tt d"l" . d h 1. t , 1 d e oc ic e anner sig oroa av I k ·t , t f" H' .. s e · or a · · o Ja rmgen rog on e Jes sa een e dalen. Tid efter 
den utsikten, att det efter döden s. ap~" ~.~; ~den. ildegard slot handsken på. Då hennes mor hem- annan föll det en tät rägnskur 
icke gives något jag och du, utan sri:,.kt~· t1 d ... ard:r, som h t~~~~es ma varseblev ringen, .s.ade Hilde- till stor glädje för lantmännen, 
blott ett själens återvändande till dav.,i ttig troJa nagot, oc orJa- gard: vilkas sandiga åkrar hade lidit 
d t .. ld "'I f , "lk e e sam al med honom. D b. 1 l " f . "tt k t . k . en s ora var ssJa en, ran v1 en _ R 

1 0 - en ev oc rna unnen i a . e- myc e av tor an. Till all lycka 
den kommit esu tatet av vara efter- ho"ge h d t"lt t tt "k t t k 0 tt · f k . .. . . . .. n. a e a e e sa er a , sa a 

- Och om intet minne återsto-' ors mngar ar nkhgt tillfredsstal- . damerna även under rägnet kun-
d f .. ? !ande, sade hon. - Gravplatsen Det var kanske blott ett miss- d h" 11 . d" h H d e or oss . . .. . .. . . e uppe a a sig ar, oc ar er 

Sk 11 . b h" d t d'? v· tyckes hava trllhort en krigare tag, nar Robert Barder mb1llade I .. 11· d .. 11 k 
- Min bästa kusin, sade justi

tierådet, - ni vet, att jag. icke är 
någon vän av hela förslaget. Vill 
ni en gång i ert testamente skän
ka er förmögenhet eller en del av 
den till välgörande ändamål, så 
skall man finna detta mycket be
röm värt, och om Bildegard på lik
nande sätt vill förfoga över sin, 
när ho.n icke har några andra för
pliktelser, det får överlåtas åt 
henne. Men att nu strax göra 
upp räkningen med världen, berö
va sig allt dess goda och rikta al
la tankar mot himlen - jag för
står varken behovet eller nödvän-

- Ja, därom kan jag blott gi
va ofullständigt besked, svarade 
justitierådet och ryckte på axlar
na, -- ty att mannens och faderns 
död skulle hava så djupt upprört 
dem, att de uppgivit alla tankar 
på någon jordisk glädje mer, det 
anser jag själv mycket osannolikt. 
Jag tänker mig, och det framgår 
också av mångahanda antydnin
gar, att det förra året, då damer
na voro i Schweiz, tilldragit sig 
något, som de vilja hemlighålla. 
Jag såg dem där i sällskap med 
en herre, som tycktes stå i ett 
mycket intimt förhållande till dem. 

- u e v1 e ova e a. i ... , ' . d d å io em sa s ap. 
· tt d 11 Jarnmunstycket pa betslet och sig, att hon ro na e var g ng 

vore JU e me a a. 1 l bl' k .. d f " l H"ld d . . H t"dd h d t . 1 d ansspetsen tyckas tyda därpå. 1ennes ic svava e ran ionom 1 egar tog fram sin portfölj 
on s o e uvu e i 1an en .. .. . t'll . H d då · d 't · h · 

Och S, t d f " d " h Aven spannet är för stort för att J i rmgen. an upprepa e i me r1 nmgar oc sma .skissböc-ag en s un ragan e pa o- . . . 
t tt .. " t D" " hava tillhört en fruntimmersdräkt.

1 

tankarna utan att v1lJa det de ord, ker. Barder hade redan förut ut-nom u an a saga nago . arpa _ . .. 
sade hon: - Mycket riktigt, svarade han, som han sagt till henne, och me- talat en onskan att få se dem; 

K · 0 d"d? - men bärnstenspärlorna höra I nade, att deras tankar möttes. nu gav hon ouppfordrad, vad hon - an man sara en o . .. .. , . . · · .. .. .. 
_Honom i oss ocl 0 s i ho- val anda till en kvmnas prydnad. J ·t·t· "d t Pf ff 1 d d , förut vagrat. Han bemodade sig 

1 s v· f . k • t • us i iera e a ia e me . tt t"ll t k d"rf" . d 
nom Svarade han i unno JU oc sa va urnor. 1 t tt t 1 t 1.. t a i ac a or vara en mil , . . rvar e en av a a en angre u - . . .. 

_Och han SJ.älv skulle icke ha- - Men i den andra var blott fl' 1,t t'll B , t ,,t F d kritiker .. Men att blott beromma 
k Ell h . . y _ L rt.s ero_ . . ru von er I' 11 . k f" h 

va nåO'on känsla a d n föro- , as a. er ar m gJort en upp- W h • f" . l'kt tt ag a s rc e or onom. 
"' v e . t" kt? J .. k t . . e r, som ansag .or sm p i a I d t h 1, .. 

lämpninO' som vår otrohet till- j ac . ag mar te, a t m tog upp " t' ... 1. t t _ e an nu angsamt vande 
"'' tt l't t f" , I I .. d d vara sa ar rg som mo] rg mo ar bl d ft bl d h f" h 

f ogade honom? I e 1 e orema oc i gom e et. k't kt , d h a e er a oc or vart oc . " _ 1 e en sasom varan e ennes t . d . k .. . 
_Hur sk. ulle han det kunna?' - Jag stod saledes under skarp 0 ... t f .. kl d . .1. e t gJor e sma loka anmarknm-

.1 t N' .. 1 . f" .. 1 .~as , or ara e sig v1 Ja vara t kt l"t 1. t • t . 
Är han icke också efte r tro ett upps1 r .. ava - Jag orsa rrar, I - d tf" ·d D" f" b _ gar, yc es p o sig nago i ovan-' r e d . . .1 ,ne om u ar en. ar or e 1. t . h" d f" 1 väsen som är ett andl'gt J·aO' blott att et var icke mm avsi rt att un- t"lld c .. . . 1g · i og gra angs a hans upp-' i 0 , d .11 , s a eu annu en vagn. . .. k 1 t H 1 .. 'd " 1 . . .. .. -:-:- 'l'ill Hildegard? frågade den sysselsatt ined sin egen fullkom- ansm a nagot. . , . .. mar san:. ie · an .10J e .. pa m-

d~~heten h~rav. J~g bcs~~r er, unge mannen livligt. ning, blott vänd mot ljuset, i vi!- -Ack, hu: ka~ m tala sa! Var l\fai
0

1 s~eg upp i fyrt?rne~ for v~1det, ra~ade0 upp sig, ;1oll tec:r-
k.araste "kusm, Uppg,lV ert ,foreta~, Justitierådet skakade på huvu- ket han längtar efter att bliva och e.n har JU ratt att taga vad att. fa n~.uta av den Vl~~trackta ~:mgen pa ,nagot av~tand fr~n 
-vilket pa samma gang maste bh- det f'" kl d? M .. 0 . • • . , han fmner. Och om herrarne vo- utsikten over havet och over ku- ogat och sag med fragande bhc-.. .. . or ara . - en sa,,, mig, var- J " .. . . .. .. , " . 
va bes~amm~nde fo~ hela e:t -Till hennes moder. Elise var för sysselsätter ni er med sådana ro sa vanh?a - --" , sten 1 norr oc~: vaster. Darpa av: k~.r p.a den .. H1ld~gard, som satt 
barns hv, for .. e~t hv, som JU så glad och·Iycklig ... hon tyck- tankar? 

1 
-!ag ville .. o~lrna, hava .. na~·ot l~~es .ett. besok ho~. dykarne pa vid sidan, ~1sste icke strax, .~ad 

k!1appast har bor3at att utveckla tes hava förgätit det smärtsamma De finnas nu en gång inom I att giva och darhll nagot sarsk1lt. SJon, ~ vilket den aldr~ da'.:1en I det var f:aga~ on:, . men mar~-
sig. 1 1 t D' · d "t . d 1 1 t 1 · Varför behövde de andra ha reda dock icke deltog. De nka barn- te hans sarsk1lda mtresse. Nar 10n upp eva. a Jag se ana er- mig, sa e ion sa{ a, oc1 m 

0 
.. • • 

Fru von der Wehr blickade dys- sa""' 1 enne liad de.t 0 1. t . 1 I på det? j stenskamrarna besagos, dyka.rap- hon nu boJde sig fram för a:tt .. . ,,, i , e s rg iga om- ve ic rn . . , , . .. " .. . . 
tert framfor sig. 1 ·· t k · V d t . · k 9 ; Ni gör mig 1oyfiken. paraten togs noga i skarskadande over hans arm se efter, vad det .. .. · , , s ag ag rum, vars ver nmgar - a ve Jag ic e . I .. .. • .. .. . I · .. .. 

0 
.. • · .. .. : 

-~Det ar har frae-a om nagot, .. f tf M H'ld d A k d t k . k .. 1 •.. - I attehogen - darom ar Jag och forst sent antraddes aterfar- var, for hon forskrackt tillbaka ~ annu or ara. en i egar - c e · an ic e sagas. 
som icke kan ändras, sade hon. som ·aO' då fann mindre älskvärd' I ' ___ 'övertygad - hava en mans och den. Man hade räknat på mån- och grep med handen efetr den 
- En närmare förklaring kan jag var 1;u "'idel ömhet mot henne. Be~ VII. en kvinnas urnor stått. Jag tän- sken, men himlen var mulen, eme·· för att taga de~ f~ån honom. 
icke giva er, men tro mig, när O' ··p detta 0 · 1 n' F" 'tt ker mig, att kvinnan var hans hu- dan en stark dimma hade kommit -- Ack, det ar mgenting, sade 
• .. 0 11 . , m 111 {a . or m1 b d . 'tt , ... 0 • l I · · 
Jag sager, att fullbordade fakta o:amla huvud står blott så mycket De unga herrarne ar eta .e i SI stru, och hon dog ung. Han upp- fran sJon och fyren lyste dahgt. 1011 mshgt, - en alldeles miss-
J_iär giva ut.slage~. S~ m_~c~et får klart, att det mellan mor och dot- anletes svett trots den sv~l~ mor- f.?rde denna ~rav åt henn'.' ocl~. "Musikvagnen," som notarien lyckad skiss! .. Ja.~ hade för länge 
J::g blott ~11_1 mitt, rattf~rd1g~nde ter kommit till någon strid, vars g~nstunden och s.ku_ggan i skog'.'n lanmade rum i stenvalvet .. at sm kallade den, var främst. !{var- 8edan bo~t förstora den. 
saga, att iden utgatt fran Hrlde- . It· t ... d t·t .· kt vid den gamla grav!)latsen fran egen aska. Efter hans dod blev tetten tröttnade icke att SJUUga. Han slappte icke bladet. 

d . resu a ar e a proJe . p 1 d t'd D h d , · p kt' t .. · 1· gar sJälv, att det är hennes vil- : reussens 1e na i . e a e pa 
1 
högen öppnad och hans urna in- r andra va"'nen satt justitierådet - erspe ive ar v1sser igen 

. Hildegard var hela dagen tyst .. h" "' . 
Ja som sker. ,. .. ... Barders onskan valt den ogsta satt. oredvid fru von der Wehr, och felaktigt, svarade han, - propor-

J 1 ·t· , d t 1 1 d b .. 1 och sluten. Pa aftonen, nar mJol- 1 Il N t . d . · t . " .. , . t' .. . k 'kt' d t us .. 1 ·1era e s rn rn e etan r- , &U en. o ·anen var en ivngas e H1ldegard sag overraskad pa bakom dem Harder bredvid Hrlde- ·10nerna aro ic e n rga, men e 
, " 1 d t narens bat prydd med lyktor gled 1 d f'k t t H d h .. · l cl t ·f" l · samt pa rnvu e . · . . . oc 1 en ny i nas e, y ar er a- honom. gard Man behövde icke prata, ar ic ;:e e , som : angs ar rmn 

D , .. d t " k b .. fram under lindarna och kvartet- d .. t tt 1 d .. t . . " . · . .. ··k . l t 'd d t k -- a ar e sa myc et etank- .. .. . , 0 e namn , a · · man mn e van a 1 - Varav sluter m till det? fra- I ~ånO'en sysselsatte örat - åtmm- uppmar sam 1e v1 . enna ec -
l . E , ten lat hora sma bebadade san- d 1 1 d 0 

• S'"l f" 'l t H igare. n sa ung varelse, så oer- . " amer, oc 1 ian ana e .nog, vem gade hon. I stone tycktes de båda unga vara nmg'. Ja va orema e ... · ur 
f , k . . ger stod hon vid staketet och sag d t f 0 

.. • 1 .. • 1 · · k ·t t'll d tt l ? aren, sa o unmg om sma egna . .' , e. var raga om. - Av den omstand1gheten, att av denna mening. Det låg _val 1 1.ar m omnn i e a rns. 
.. k . 1 b ... 1 M' drommande ned pa dammen. Ro- N" ? f " d 1 · h d .. .. .. . A k f 0 • 1 1 b d h 
011s mngar oc i OJe ser . m . . a - . raga e mn I em- en forsta urnan foll sonder. Den en bristfällig konstruktion av - c , raga 1c rn. a on 
b .. t 1 . . f' . k bert Barder gick fram till henne 1. 1 t 1 . .. 1 t b .. , .. 1. t D t .. tt 1 11. t as a rnsm, m ar re e som en . . , ig rn , iar n1 annu mnna e- var aldre och redan en o·ang ut- va "'nssätet att de kommo varan- angs ig . - e ar e o yc { ig 

. .. . och lyssnade likaledes till san "'en. 1 llbl d' ·h t? .. . "' "' ' .. k d · d t"' d' h svag moder giva efter. Nar Jag .. .. . "' vara er rn o ig e . satt for luftens mverkan; kanS'.ke dra allt närmare och narmare, samman e Jan e av oms an ig e-
'lk f" .. d . tt d Det forefoll åtmmstone så. Men F. lll 1. t 1 f" "k d H h , . . . · .. i. . t ser, v1 . a oran rmgar e en a . - u mm ig . orsa ra e ar- ar den ocksa bl!v1t skadad mar men hur det kum mg att deras er, som - som 

, · f b t 1 H'ld d .. hans tankar voro blott hos hans d D t .. . t tt · I ' .._, ' .. . H d bl .. k ar Tam rag . -· i .. egar ar .. , er. - e gor mig on , a Jag man flyttade takstenarna. I händer ·funno varandra, darhll ennes mo er ev uppmar -
förändrad till hela sitt väsen, och skona, gatfulla granne. 

0 
icke fått dela ert öde. - Det kan tänkas. Men varför kunde de sannolikt icke själva an- sam. 

ännu är hennes utveckling icke - Jag har avtalat nagot med Notarien tände en cigarr. sade ni, att kvinnan var ung, när, giva tillräckligt skäl. - Vad är det -för ett hus? frå-
avslutad. Jag är övertygad om, herrarne, sad: han efter en stund, - Ack, sade han leende, - jag hon dog? Vet ni kanske också, Hildegard befann. sig i det Jyc- gade hon. 
att hon icke i dag förstår, vad - som skall l~tressera er. skulle av hjärtat unna er denna om hon var vacker? kans dröm tillstånd, då man blott Nu såg hon också upp från sitt 
som för 'några månader sedan Och det ar? erövring; mitt lilla sår är för län- -Håna ni bara! Jag har dock känne~ något oändligt härligt, nå- arbete och på bladet, som Harder 
t~c~tes vara för henne det enda - Vi vilja .. i m~:gon tidigt. öpp- ~e seda:°' igengrott. Jag har ny- / mina skäl. Mannen måste hava got helt nytt, underbart, något v~n~. mot ~enne, fastän Hildegard 
nkbga, och - - na en av de attehogar, som m har hgen gJort en bekantskap, vet älskat sin hustru ömt, då han hittills icke anat, då man inträ- forsokte hmdra det. Hon blev 

Fru von der Wehr avbröt ho- upptäckt i bokskogen. ni - ! · I ville vila bredvid henne och upp- der i en rikare och ljusare värld, blek. 
no~ med alla tecken till otålig- - Ut~n .mig?.. Ha~. lade :i~gret . på ... munnen fört e_n så .. ståtlig gra:h~g åt hen- men icke har behov av att förkla- -Ah, ~et! u.tstötte ~1on sakta. 
het. . . N~J, ~ust fo:0 er. . 

0 

som ror .. at~ ala~·ga sig SJalv .. tyst- I ne. Varfor skulle v1 icke anta- ra för sig dessa förändringar eller - Jag v;sste icke, atc du hade 
- Det gives beslut, som man ic- -- Vid· vilken t!d skall Jag halla nad. Darv1d blixtrade hans ogon. ga, att hon dött ung, när vi ändå anställda efterforskningar efter den tecknmgen . · · 

ke får ångra, emedan man icke mig färdig? Hildegard hade förmått sin mo- äro i farten med ::.tt dikta? Men or:mkerna därtill. Hon visste icke Hildegard hade sprungit upp 
kan ändra den grundval, på vilken - Vi bli tvungna att arbeta nå- der att åtfölja sig. Då damerna jag gör också en annan slutsats: vad som försiggått med henne, och skyndat till henne, lade sina 
de vila. Hildegard kan bekräfta, gra timmar med hacka och spade, anlände, hade just en av spadar- unga kvinnor vilja gärna smycka men oroade sig ej heller över, att armar kring henn•2 och sade lug-
:att det icke avhänger av mig att innan vi stöta på stenlagret, och na stött på en sten. Hildegard I sig. hon icke visste det. Aldrig för- nande: 
giva sakerna en annan vändning. vi kunna icke begära, att ni håller ville nu själv hjälpa till, och hon j - Ah! bärnstenspärlorna ! ut hade hon tänkt så föga över - Den skall aldrig mer komma 

Hi~degar .. d .hade 
0 

rod~at dju~~· oss sällskap. under tiden, min ~rö- fick sin vilja fra1!1.. Ma~ befri~-1 , -, Icke de ensamt. . .Jag vågar sig själv, aldrig så helt varit blott fö~ dina ögon - jag hade själv 
Fastan hon icke sag pa byggma- ken. Men Jag lovar er, att icke de stenarna ovanpa och vid ena s1- pasta, att den unga kvmnan haft en känslomänniska. Det var som glomt den. 
staren, som stod där bakom och en sten skall lyftas, förrän ni in- dan från varje betäckning, och då mycket små händer, - han ka- om alla dörrarna till det hus, där Fru von der Wehr återvann 
avvaktade resultatet av samtalet, träffa i skogen. Ni kan således visade sig en enkel byggnad. På stade en blick åt sidan, - jag tror hon kände sig hemmastadd, icke fattningen. 
trodde hon sig dock gissa, att hon komma, nf;i.r det bäst lämpar sig en fyrkant av stenar lågo några icke större händer än ni, min frö-1 blott voro öppna, utan helt för- Kä~ner ni det huset? frågade 
skarpt iakttogs av honom. När för er! stora, platta stenar som tak; ken. svunna och väggarna blott sken- hon arlntekten. 
nu hennes moder åberopade sig -Tack, ni skall icke behöva framtill hade man lämnat en liten Hildegard dolde ofrivilligt sin väggar, som överallt gåvo fritt Javisst, ~varade denne, - i 
på henne, vek plötsligt all färg vänta länge på mig. lucka, som tycktes vara dörren I hand i ett veck av klädningen. tillträde till en magisk upplyst annat fall mastc det finnas ett 
från hennes an~ikte. Hon lutade Den bekanta Integer vitae hör- till valvet. Herrarne rullade un- - Än jag? Hur kommer ni på trädgård av idel obekanta och a~nat, som är fullkomligt ~ikt d':t. 
huvudet mot sm mors axel och des nu. dan stenarna. den tanken? dock icke helt främmande träd Mm morbror bor sedan manga ar 
sade: - Vad betyder det? frågade Det inre rummet hade varit till) Han grep efter något i sin ficka. och blommor. Så drömde hon, tillbaka i ett hus likt detta. 

Det var min vilja. hon. flere tums höjd fyllt med vit sjö- - Om ni ville tillåta mig att när hon insomnade, och så dröm- - Er morbror? 
Orden hade en tveksam klang, Han översatte den första stro- sand; nu visade det sig vara nä- prova . . . de hon åter, när hon uppvaknade. Målaren Max Werner. 

men tycktes dock icke tillåta fle- fen för henne. stan överallt betäckt med jord, Han gick fram till henne, fatta- Hon älskade, men hon var långt - Min morbror. Men varför är 
ra invändningar av den gamle - Det är visst sant, sade hon. som inträngt genom de breda de hennes hand och satte en ring ifrån att säga till sig själv, att det så förunderligt eller för
herrn. Han fogade sig i det o- -·- Och tvärtom, den som har ett fogningarna. Två urnor stodo på hennes finger, vilken föreställ- hon älskade. Hon kände sig blott skräckligt? Jag märker, att da
undvikliga och började granska oroligt hjärta . . . Talar diktaren därinne av brungul lera, den ena de en orm, som slingrar sig; krop-, mycket lycklig, mycket väl till merna · · .. 
·själva byggnadsförslaget. Hilde- också om den? med, den andra utan lock. Den pen bestod av slät silvertråd, blott mods. När hon om morgnarna Hildegard vände sig hastigt 
:gard deltog nu icke mera i det - Nej, han skildrar som högsta större föll sönder vid första be- huvud och svans voro figurligt vid sitt arbete stack sig djupt i bort, som ville hon icke låta nä
-samtal, som mycket livligt fördes lön för ett skuldlöst liv den gläd- röringen, den andra visade sig äga framställda. fingret märkte hon det först, när gon se sitt ansikte. Hoi+ lade 
mellan honom och arkitekten. Det je, som en lycklig görande kärlek mera motståndskraft, när Hilde- - Ser ni - den lilla ringen pas- blodet 'droppade ned; den kropps- handen på hjärtat , ~ch tycktes 
gjorde intet märkbarare intryck skänker hjärtat. I slutet av sån- gard varsamt tog fram den; blott sar förträffligt. I liga smärtan var vanmäktig gent blott andas med svar1ghet. ~en
på henne, att justitierådet slutli- gen tänker han på en tjusande kanten bröts av. Hon hällde ut Den unga flickan blev blodröd i emot det välbefinnande, som gri- il.es moder satt en stund framatlu
gen bestämde sig för den ritning, flicka - sin Lalage, på hennes innehållet av aska och kol på en ansiktet. Det ryckte i handen, pit hela personen. tad med ögonen ~.ästa på de~ un?e 
som hon själv givit företrädet. smekningar och strålande leende. duk. Därvid kom också till hen- men denna drog sig dock icke un- Först då Robert Barder kom man, fJOm nu först gav sig till 

Den präktige gamle herrns be- Sångarne där borta på vattnet ve- 1 nes stora glädje ett vackert for- dan. och räckte henne sin hand till känna som systerson till målaren, 
tänkligheter voro emellertid inga- ta nog vad de sjunga; plötsligt hö- mat bronsspänne fram, sådana - En ring? mumlade hon knap- hälsning _ samma hand, som i vilken han förut blott näm.nt vid 
lunda undanröjda. Så snart han ja sig rösterna och jubla fram som brukades att sammanhålb past hörbart. _ Och· den fann ni hemlighet hade hennes i besitt- förnamn. Det var ett pmsamt 
kom i tillfälle att tala med Har- orden. kläderna med. I sanden funno de i askan, och den skall jag . . . ning - erhöll denna känsla en ögonblick. 
der ensam, sade han till denne: Hon teg. också en järnställning till ett - Behålla som alla de övriga bestämd riktning mot en person. - Ni tyckes känna min mor-

- Det är en underlig anmodan Efter en lång paus frågade hästbetsel, en lansspets, båda an- sakerna, ifyllde han, - kanske En lätt darrning ö~erföll henne. bror, sade Harder för .att göra 
till en byggmästare, att begära, hon: I gripna av rost, en literi hög klum-1 också bära den till minne av den- Ofrivilligt räckte hon honom icke slut på situationen, - och den 
att han själv skall omintetgöra - Tror ni, att en människa, som pigt bearbetade bärnstenpsärlor, na dag - till minne av den unga, den högra, utan ilen vänstra han- sinnesrörelse jag är vi~tne_ till 
sin byggnad; men om ni vill för- vi älska, kan dö trän oss'( I som nog utgjort ett halsband, och I vackra kvinnan, för vilken säkert I den, på vilken hon bar ringen, I förråder för mig, att ni pä. nä.got 
tjäna G. u~s ~ch män~iskors .. tack- Han ~~ntade f~run~rad, att hon I några m~~_t fr~n den senare ro.- rr_i:~nga tårar flöto, som hon för- .och tycktes .. förskrä~kas d~~över, sätt hyser deltagande för honom. 
:samh.et, sa gor v.aa m 1mn for att skulle förklara sig narmare. merska kaJsartiden. Alla . dessa t]anade, och vilken var älskad som då hennes sankta bllckar for ett (Forts.) 




