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NO. 41 

öDESDIGERT SKYFALL 
I CALIFORNIA 

Förklarar depressionen nu vara 
"på reträtt" 

För denna tidning av Pastor V. A. LIDNER Nordahl Peterson, en 25-ärig 
farmare nära.. Canby, Minn., blev I 

Roosevelt och Norris enade i kam-140 personer omkomna. - Nio bro-
pen mot Hoover ar bortspolade 

i tisdags ihjälskjuten, då han . . .. • 
t ··· t · d ·. · ·• " · k t" 11 Denver, 27 sept., 1932. och VI kunna aldng glomma vara 

I tisdags gjorde president Hoo- Jans ~Jor e so~ pic e e er Det var sol och sommardag då intryck när vi en stilla J·unikväll 
"tt f.. t ff t1· t ·· bevaknmgsman I en farmaregrupp ' ver s1 ors a o en iga upp ra- .. ·.·· · .. . .. · ' vi på eftermiddagen den sjunde då solen höll på att dala i väster-

d d ·d t-k d.d t se- som sokte avstano-a tillforseln av . .. .. an e som presi en an i a • . · . "' augusti lamnade vårt kara folk led och då hela naturen liksom 
d h tt ·t ·nat·onen produkter m till staden. Mordet . .. ' an an mo ag1 norm i , .. .. · . ·· · · .. . . och allas vårt beundransvärda holl aftonandakt körde in på den 

h d t k dd · D Mo· es forovades av ett par man i en bil, . • .. . oc e s e e 1 es m • · · .. . svenska Tacoma. Vi körde först vackra Columbia vagen via Van-
I ·· h h t h som kom framrusande förbi grup- . owa, som ar ans emor :- oc .. ·, .. upp till Cushman dammen och couver, Washmgton. Vi tyckte . . . .. 
födelsestat. Som denna ar be- pen och darpEl- forsvann. besågo denna stora elektriska an- då och även nu att det var så satta politiska huvudparben rackt 

Vare sig det är historien om le
jonet och lammet i fredlig endräkt 
med varandra, som upprepas eller 
ej, så har dock det märkliga in
träffat på den politiska arenan, 
att två av de ledande i de mot-

traktad som landets centrum för . .· . . läggning ett ingeniörsföretag som . himmelskt skönt och gott att åter varandra handen till samverkan. 
jordbruk~näri~gen, h.ade han ~alt JAPAN TROTSAR NA.. Tacoma 'med rätta kan känna sig få vara hemma i Washington en ~en ene ä~ den demokratiske pre-
farmares1tuat10nen till huvudam- . . . ,, stolt över. Därifrån får ju Ta- gång till. Men nu gav oss denna sidentkandidaten Roosevelt, och 
ne för sitt ~alå som h3:~ höll för TIONERNAS f ORBUND coma sitt (näst Sveriges) det all- minnets ljuva hägring en viss be- den andre den fra1:1stående ~ebr~-
f~llsatt hus 1 stade~s stor~ta sam- ra billigaste elektriska ljuset i klämdhet vid tanken på att nu ska-~~natorn Norns,. so!11 visserh-
lmgslokal. Talet fordes vidare ~t- . . --.- . . . världen. Det ligger en praktisk lämnade vi för att kanske aldrig ~en ar en god och hvslan~ re~ub-
över hela landet medelst de stor- VIil icke veta av mblanding 1 sm 1.. . d . • 1• t f • T d .. . .. d h llkan, men med progressiv lagg-axa i enna sa ang ran aco- mera se essa vana naJ er oc . 
sta radio-kombinationer och åhör- Mandsjuriska politik ma belägna ljus- och kraftkälla. dess folk åter. Därför suckade mng. 
des säkerligen med spänning över- --- T . .. 1 t k ft d t • t gt . • h ... t å Under Roosevelts nyligen avslu-

.. . . . . . .. rons sava som na urens ra e sa un i vara Jar an, s - tade kam anturnf. stannad han i 
a~~t ~ar en radwapparat var till- E~ komnns~ion, utnamnd .. av kommer ju ovanefter "ifrån himla- väl som i de susande furorna ut- . p - .. e . 
gang!Ig Nat10nernas Forbund och fore- 1. F d h "lk . d .. Lmcoln, Neb., och upptradde ·till · .. JUsens • a er, os v1 en mgen me vagen. . .. , . . 

Presidenten förklarade att "en tradd av engelske ~-tatsmannen förändring äger rum och ingen Men genom sentimentalitet vin· I d.~n stora publikens forv~mng 1 

stor nationell seger vunnits mot ~ord Lytton, a:.gav förra veckan I växling av ljus och mörker." Den ner man ju ingenting, så "good I sallskap med senator No:r1s. R~o
förtryckandc ekonomiska krafter." sitt u~låtande ror~i:de. Japans oc- synbarligen omätliga distansen bye!" Puget Sound och Puget sevelt sade att ha~ ~ar mg~n d1s-
Antydniugsvis bestod "seo-ern" i kupermg av ManasJunet och dess .. . k k ftk··u .. 11 , 1. 1 S d b 1 h h llå 0 1 I 

1 

pyt alls med de rmlhoner man och 
. . . , ': .. t d . d b d t - gor ic , e, ra . a an e e1 J~S la· oun or. oc .. a rego~. kvinnor som kallat sig republi-

Hoovers nommanon, vangenom uppra tan e av en ° eroen e s a vet svaratkomhgare eller mindre Gladstone parl!!o; Portland vilken ' . . .. 
bl.k k t• t t""llt t M h k I t f.. . .. . . kanska utan hans opposition gal-repu 1 ans a par ie upps a en en anc u uo. rappor en or- kraftigt utan snarare tvärtom. ages av S.iundedags adventisterna . ' · . 

k t . t d db.. · k kl . d t t ··t ler vissa krafter som nu i kon-onserva IV s an ar arare 1 am· aras, att en nya s a"en uppra - Liksom vi blott trycka på den och brukas årligen såsom läger- . . .. 
t d k · k f d h t d J d t"lll ···1 . . ... . troll av republikanska partiet for-pen mo emo rat1s a un er oc a es av apan me i 1Ja p av j elektriska knappen i Tacoma och• plats, nJoto v1 av samvaron med .. . . • . 

~;s ~ep · k ·l·t·· t k 1 tt . k . ... . : fl .. , glomt de prmc1per pa vilka det .......... S&· p. Japans nn I ars yr a, oc 1 a _ fa raft och lJUS fJarrau ifrån, så 1· era tusen av trosfrander fran "" d· _. , . • . .. .. . . .. . . var run at. Han tillade sluth-
Den radande depressionen ut- Manchukuo darfor icke kan diplo- trycka aven v1 genom tron pa hö- Oregon konferensen som samlats "'tt 1 1 ... tl· .. 1k , , • . .. . . .. . .. .. . .. .. gen a ian 1 ar 1 · va omnar 

malade han sasom varande "pa re- matiskt erkannas a.v makterna till-\ nens elektnska knapp nar v1 nu dar for ett t10 dagars lagermote. d . J gtbl"k . 
t ··tt " h l d t , t 1.. . d k'" ... D"' ··tt . • k d" . e progressiva repu 1 anerna 1 ra , oc lan sa e at mang u- hörande Nationernas Förbund. I amnat en s ona SJostaden vid ar mo e v1 manga s an maver d t d k t· k 1 "t t 

t 1 b • · t d& p t s d .. 1 d .. h k.. 1. .. e emo ra is a s w ·e . sen a s personer ega miss ag, a Statsminister Stimson förklarar uge oun s vana, een e stran- oc ara person 1ga vanner som N . 'c· d . 
d · d b" t t"d , t' '" d 1 . b d" d . . b""·d f .. 1 t"ll d . .. orns sa~om en progressiva e 1 essa 1s ra i er pas a ::lCL att Amerilrn på ::,amma grund ic- 1 er oc 1 v1 ut e Ja Gu s rikaste v1 JO o arva i ess v1 motas , k .. d l d tt 1 d 
f .. 11· Il d · k ,., I .. 1 · 1 1 1. 1 . . G , å .11 gruppens er an e e are u a a e 
or a an ena icke unc..e vara ke kan eller vill erkänna den från va signe ser oc i JUS- oc i kraft va- 1 igen, om ua s v1 . . o- l"k C b h' 11 " t _ 
.. Tv .. t t 1 11 ~ ·t .. d t d a·· . . D.. .f . b .. .. .. si,, i a o or e a sam om an 

samre. ar ·emo s rn e ae van Kina erövrade provinsen som stat. gor over en s a ar v1 bodde 1 an ran ar vagen osterut over 1 t . 00 t"ll d t d k t· k _ 
k t ·· d · k 't f • 1 d , b . s u mn0 1 e emo ra is a par myc e varre, cm et ic e van 11.. . 1 d . k I yra ar oc i vars folk vi lärt en mang esJungna C o 1 umbia t• t 1 d t d b.. H 

•. • • • • 
1 

" arpa 1ar en Japans a rege- .. . . . . 1e oc i ess s an ar arare. an 
for admm1st1 at10nens omede~ba, a . t tt d d lt alska. H1ghway, ett smlleverk vad m- d "P .d t H h 1 . . . . rmgen svara , a ess en a a er- . . . • .. . .. . sa e: res1 en · . oover ar s a-
och kraftiga mgr1pande, vange- . .. . . Var resa gick vidare pa senkval- gemorskonsten angar. Det vore .t d.. .. t t"ll f.. d å . 1 t .. . nativ ar att draa-a sig tillbaka · . .. . , . gi ovora i or e sv rio- 10 er, 
nom grunden lagts for prospen- . .. "' - len nmt den vackra Hoods Canal. icke halften sa svart att skildra f""kt f ho b 

. .. fran Forbundet och med yttersta .. . • d 1 .. 1. . som an a a armare- oc ar e-
tetens aterstallande. .. .. . Men det borJar sucka sa tungt uti e iar 1ga naturscenenerna som tareklasserna, och jag anser att 

demokrater och progressiver hava 
gemensam sak att förfäkta." 

För övrigt framhöll presidenten bestamdhet m~tsatta sig dess be- skogen. -Även vi känna en viss det är att underlåta att göra det
ett nytt program med tolv huvud- slut och handlmg. Denna hotelse vibration i våra hjärtesträngar ta. Men i korthet sagt, den är 
punkter, varigenom han var för- betyder mer än blott och bart till- som ljuda i molltoner. Vi liksom underbar i sin storslagna natur
vissad att den tryckta farmare· bakadragande från medlemskap i erfara med naturen när en sakta skönhet. Vi se i denna naturens 
situationen inom kort skulle un- organisationen, ty i själva verket susning går genom trädens toppar prakt och skönhet en konkret ut
derlättas. · trotsar Japan b&de Nationernas och rägnet börjar falla i typisk läggning av den nittonde psalmens 

JÄMLIKHET I VAPEN
RUSTNJNG 

Regleringen bör försiggå nedåt -
icke ~.uppåt 

Tysklands vägran att deltaga i 
avrustnings c konferensen, emedan 
dess krav på militärisk likställig· 
het tillbakavisats, synes i allmän
het betraktas med gillande i inter
nationella kretsar. Så fällde här-
om dagen den engelske statsman
nen Arthur Hcnderson följande 
yttrande: 

Förbund och Amerika att lägga Puget Sound stil. "Vi suckar det första hälft. Förmånen att blott 
hinder i vägen för dess Mandsju- så tungt uti skogen?" Profeten få se denna tavla var värd hela 
riska politik. Makterna torde yr- Jeremias säger om havets sång i resans möda. Snart äro vi förbi 
ka på Japans tillbakadrao-ande dess djupa, dova molltoner: "även de många märkvärdigt formade 
från Ma11sjuriet men det är 

0 

otro- i havet råder oro, det kan ej vara och ståtliga vattenfallen och "The 

11.gt tt J. ' d · t 1 stilla." Så tyckte även vi att Dalles" och nu går färden genom a · apan me sma s ora oc 1 . " .. · 

k tb . t . M d . . t Hoods kanalens dvnmgar som rul- barg och backar bruna." Den 
os ara m ressen i an SJ1ir1e · .. .. . .. · .. . 

d .11 . o-j· k 11 t k a·· t"ll -lade mot de vackert grona, skogs- skarande kontrasten lar oss an v1-
go v1 10 . s a sam yc a ar 1 , 1 11 .. dd .. d . d tt ·· 

h 
.. k 

1
. .. .. ld .. . Je r a a stran c-rna, SJÖngo i are a - annu mera uppskatta 

oc sa er 10-en aro var ens ovn- , .. . . . 
. . . "' .. . . .. . molltoner en aftonsang for oss. Washmgtons och krmghggande 
~a, na.trnn.er for tillfall~t la~gt Den natten sovo vi i ett läger trakters överlägsna naturskön-
ifran 1 stand att genomdnva sma som hette Wildwood. Men vi lade het. 
önskningar med militära. tvångs- oss ned i förtröstan på Herrens Men "mot österland vill jag fa. 
åtgärder. ord och fridsförbund, "så att vi i ra" och vår Ford bär oss stadigt 

-- trygghet kunde bo mitt i öknen genom östra Oregon och snart äro 

RYSSLAND BYGGER EN och sov~ i skogarna." (Hes. 34: I vi .. i •:juv~lstaten" Ida~os sköte. 
25). Pa morgonen vaknade v1 Dar gar farden genom olrnar som 

JiJJ'EKRAFTSJAJION vid att lägret var orol.igt. Flat- medelst konstbevattning förvand-
8-l sens ägare hade tänt en stor eld , lats till grönskande åkerfält. Ge-

NYA TORPEDJAGARE 
UNDER KONSTRUKTION 
Konstruktionen av tre nya tor· 

pedjagare, vardera kostande över 
$4,000,000 skall omedelbart på
börjas å örlogsvarven i Boston, 
Philadelphia och New York, enligt 
tillkännagivande av sjöförsvars
minister Adams. 

Under Washington-London för
draget är Förenta Staterna aukto
riserat att hava en eskader tor
pedjagare med 150,000 ton kapa
citet. För att bringa eskadern 
upp till denna punkt fordras ny
byggnad av 115,000 ton. Fem ja
gare hava sedan ett års Ud varit 
under konstruktion, och med de 
tre nya, nu beordrade, kommer 
eskadern i tontal att bliva full
ständig. 

En 45 fot hög vattenmassa kom 
i 'fredags natt nedrusande genom 
Tehachapi passet några mil från 
Bakersfield, California, i följd av 
ett väldigt skyfall. Det antages 
att ett 40-tal människor omkom
mit, och i söndags hade liken av 
sjutton drunknade återfunnits. 
Vattenmassan översvämmade dal
gångar, bortspolade flera hundra 
fot järnvägsspår och nio broar 
samt åtminstone ett halvt dussin 
småbyar. Ett frakttåg bestående 
av sex vagnar och lokomotiv stör
tade genom en av vattnet under
minerad järnvägsbro och sex män 
som utgjorde tågbetjäningen fun
no sin död i vattenlavinen. 

VASA ORDEN UPPSTÄL .. 
LER ARBETSPROGRAM 

Viktiga beslut vidta.gna för Ol'dens
verksamheten 

Vasa Ordens verkställande ut
skott bestående av stormästare 
Albert N. Jacobson, Boston; vice 
stormästare 0. R. Anderberg, Min
neapolis; storlogesekreteraren A. 
M. Anderson, Waterbury, Conn.; 
storlogekassören Fridolf Peterson, 
New York; E. W. Ohlander, Se
attle; Axel E. Anderson, So. 
Bend, Ind., och Oscar Thorngren, 
Brooklyn, N. Y. sammanträdde 
21-25 september i Waterbury, 
Conn., och bland de beslut av me
ra allmänt intresse som fattades 
omnämnas följande: 

Att bilda en distriktloge i Sve
rige därigenom möjliggörande Or
dens vidare utbredning därstädes, 
samt att en resa under Ordens 
auspicier företages till Sverige un
der år 1934. 

För att för all framtid förvara 
Vasa Ordens historia från dess 
början, samt dess stora insattser 
i svenskamerikanarnes liv och 
verksaml1et, beslöts att i John 
Morton museet i Philadelphia de
ponera alla tillgängliga protokoll 
från stor- och distriktlogemöten. 

Att Vasa Orden officiellt repre
senteras vid svenskarnas dag på 
Chicagoutställningen 1933, samt 
att en grupp av barnklubbarnes 
och intagningsstabernas medlem
mar sändes till Chicago vid detta 
tillfälle. 

Att en lärobok utarbetas för or
dens barnklubbar så att de här i 
landet födda svenskättlingarne må 
erhålla en bättre och mera kor-

"Varför skulle världskrigets al
lierade komma samman och för· 
klara, att de ännu fasthålla vid 
de principer, som påverkade dem 
1919, och som de då giva uttryck 
åt? Varför skulle de icke publikt 
förklara sin avsikt att återställa 
Tyskland till militär jämlikhet 
med grannländerna. Moraliskt, 
ekonomiskt och politiskt finnas 
överväldigande skäl för ingående 
av en internationell överenskom-

l 
på en hög torra och vissnade gre- j nom Idaho går vår resa sydväst 

Ifostnadema sju milliarder rubel. nar, löv och kvistar. Elden hade genom Utah med Salt Lake City 
Bevattning av omfattande nu I av våda antänt grenarna i ett av och Saltsjön f'åsom destinations-

ofruktbara arealer skogens träd, som brann lusteli- ort vad vårt besök i mormon sta-
gen. Det lilla "vildskogslägret" ten angår. ~KANDl.NAVISl(A STOR- I rekt kännedom om sina fäders 

Vi~ ett. möte av ingeniörer .. och var i nervös brådska. Man för- Långt innan vi lämnade Tacoma \) . · I\ _ land, historia och andra förhål-
tekmke~ i Samara - beratt~r sökte med en liten handspruta att hade vår lille "ögonsten" fått oss lO~EN AV I o G J U ilm !ande~, ?,ch ~etta. tord; vara .ett 

melse om avrustning; men denna 
kan omöjligen komma till stånd 
utan likställighet stormakterna 
emellan.'' 

Lloyd George, en av de "fyra 
store," som instiftade Versailles 
fördraget samtycker härtill, och 
så gör otvivelaktigt det stora fler
talet både i Amerika och andra 
länder. Vapenrustning måste reg
leras för att undvika den kostba
ra och farligå tävlan, som nu un
dergräver nationernas krafter lik
som den gjorde före världskriget, 
och det enda resonabla sättet är 
en drastisk reglering "nedåt." 

Vad Tyskland beträffar är det 
otänkbart att hindra det från att 
utveckla sitt försvarsväsen, sedan 
det varken kan eller vill betala 
vidare krigsskadestånd. Om de 
andra makterna, i s y n n e r h e t 
Frankrike, fortsätta rustningarne, 
så kommer även Tyskland att gö
ra det, trots allt vad de säga. I 
stället för att tvinga Tyskland att 
reglera sin rustning uppåt,. borde 
de själva företaga reglering ned
åt och sålunda föregå med gott 
exempel. 

KrasnaJa Gazeta - har akademi- bekämpa en hotande skogseld, att lova honom "a real swim" i ett U . lllR steg i ratt nktmng sa att vara 
~ern Ale~androv från Moskv~ ~ål- men vattenstrålen var icke stark större vatten än badkaret. Och LER LYCKAT A0 RSMo"Tf b_arn icke. få det intrycket att Sve-
ht ett föredrag om den vald1ga nog och slangen för kort. Jag fö- nu fick gossen vår sitt första rik-. ~ . , rige bestar blott av dalkullor och 
hydro-elektriska station sovjet reslog att såga av de brinnande tiga storsjöbad i den världsbe- I -~- renhjordar som framhållas i de 
planerar att inom kort uppföra grenarna, vilket råd omsider lyd- kanta Saltsjön. Naturligtvis fick Under ordenstemplar C. G. Chil· publika skolornas läroböcker. 
vid Volga i trakten av Kamysjin. des och snart var elden behärskad. han simma på papas rygg. Och bergs ledning hölls västra skan- Beslöts även att en mera ända
Byggnadsarbetena ha beräkna~s Den morgonen körde vi till (jag när vi båda lyckliga och välbe- dinaviska storlogens av I. 0. G. T. I målsenlig distriktindelni~g företa
skola draga en kostnad av SJU höll nästan på att säga Änglarnas hållna landat låg saltsjöbadet på årsmöte i Seattle lördagen och ges samt att en karta visande dy-
milliarder rubel. Hamn, men så himmelskt var det oss i stora vita . strimmor. Det söndagen den 1 och 2 dennes. lik indelning utritas. 

icke) Port Angeles, och runt de är ju ett välbekant faktum att Av de olika tjänstemännens En sångbok upptagande för or-Bland annat måste anläggas en 
damm, som kommer att erfordra 
sex millioner ton cement. Halv
annan milliard kubikmeter jord 
måste bortskaffas. För byggnads
arbetenas rationella bedrivande 

täcka insjöarna belägna å den vä- man flyter lätt i denna sjö på rapporter framgick, att storlogen elen lämpliga så:1ger kor:r;,mer att 
stra delen av den Olympiska halv- grund av den rikhaltiga sältan i under senaste året rönt större tryckas och tillhandahallas lo-
ön. Ett sakta duggrägn föll he· vattnet. framgång än man kunnat vänta gerna. 
la dagen under denna färd som En gång i den bredgatade Salt- i betraktande av allmänna förhål- Till de av ordens medlemmar 
förde oss förbi Forks utmed Stilla sjöstaden säger det sig ju självt I landen. Detta gäller såväl med- som under nästa år visa särskild 

måste anläggas ett helt järnvägs- havsstranden till trävarustäderna att vi skulle bese det storslagna lemsantal som finanser. aktivitet för sina logers fram
nät ledan~e till .. by~gnadsoi_nrådet Hoquiam och Aberdeen. Under re- mormontabernaklet och pioniär-1 Tjänstemannaval företogs vid gång ~omma . priser att ut~elas, 
samt fabnker for tillverkmng av san hälsade vi på och sade far- statyerna i staden. Mormontemp- söndagens möte och utföll som och prisen variera beroende pa an-
speciella maski~er, verktyg m. ~· väl till trossyskon och kära vän- let får man ju endast se utvän-1 följer: talet m~dlemmar intag~a. . 
Arbetet skall sa mycket som moJ· ner i dessa trakter av Puget digt. Men en mormon äldste 0. T., Carl G. Chilberg, Seat- Den film som togs pa resan till 
ligt mekaniseras. Skulle allt ar- Sound området. En hälsning nu framhöll i ett väl inlärt skildrings- tle; 0. R., Frank Backström, Se- Puget Sound i somras kommer att 
bete komma att utföras med hand- till alla landsmän i de väna näj- tal Saltsjöstadens ringa begyn- attle; 0. sekr., Axel Nordgren, tiUh~ndahållas gratis till de olika 
kraft bleve en arme på 800,000 ar- derna genom Puget Sound Posten. nelse, såväl som dess och mormon- Everett; 0. skm., Axel Johnson, distriktlogerna. Lokalloger som 
hetare nödvändig. Den 9 augusti körde vi den fin- ismens väldiga tillväxt. Själva Tacoma; 0. V. T., Mrs. Julia Lar- önska använda denna film böra 

Den projekterade hydrografiska fina landsvägen söderut mot Port- huvudtanken av hans entusiasti- son, Everett; 0. I. U., Olof Back- inlämna ansökan därom till re
kraftstationen skall främst använ- land. Solen log nu och då emot ska skildring och propaganda kan man, Everett; 0. V. I., Mrs. Nore spektiva distriktloger. 
das för att bevattna de på grund oss och kastade ett hägrande skim- bäst uttryckas i Brigham Youngs Aronson, Seattle; O. S. L., R. Rådet behandlade även en mas
av torkan ofruktbara vidsträckta mer genom de mörka skyarna och egna ord: "Detta är platsen!" Erickson, Everett; 0. F. T., Mrs. sa frågor som röra ordens inre 
territorierna vid nedre Volga, som duggrägnet som ständigt föll. - som denne utropade vid första B. Bjerkeseth, Tacoma. angelägenheter. 
väl skötta böra kunna ge storar- Snart skönjde vi den väldiga Co- anblicken av ökenlandet runt Söndagseftermiddagen användes . 
tade veteskördar. lumbia flodens vatten. När vi Saltsjöns kala ökenstränder. för diskussion av planer för kom-1 Fyra framstående politisl{a äm-

Då förberedande arbetena för närmade oss Portland suckade dei Från Salt Lake City körde vi mande år, för vilket utsikterna betsmän, bland dem presidenten i 
den nya jätteanläggningen, som icke enda.st ide stom trii.nm1 utan norrut genom Pocatel!a. till Yel-, äro goda. Klockan 5 pil. efter-· senaten i vars krnpp sänue::i icke 
blir den .största i sitt slag i värl- ! "vi .suckar .det så tungt i våra lowstone parken. Det finnes "tu-, middagen serverades en smaklig mindre än femtio.fyra revolverku
den, ha begynt och ko1:1ma. en:3amt I hj~r~an ?'.: Jo,. vi h~de ~ämligen sen och eU:' un.derbara ting att se middag av ordenssystrarna inom lor, ha blivit mördade i Havanna. 
de att taga en ansenlig tid i an- tva ar förut bilat fran sodra Ca- och besknva 1 denna storslaget logen North Star. Man har intet spår av mördarna, 
språk. . lifornia utmed Stilla havskusten (Forts. sid. 3) 1 G. Bj. som omedelbart flydde. 





Fredagen den 'ide oktober, 1932 l'UGE.T SOUND POSTEN 
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. Döds~~;!~~HO~~~a~!N J. A. ! FAMILJEN 
s;:ensson, Skebo . bruk, sysslade I SKATT AR 
haro1!1 dagen med byggnad~arbe- 1 •• ~ •• 

0 

te da han ramlade ned fran en hogt en aptitsmorgas av: 
st~ge och föll mot en stock, som I Bergmans Knäckebröd och Carlsons Ansjovis ~.... -~ ~: 
låg på marken. Svensson blev il- ·'"""~"",......,,.,"""""""'~""'~"""""""""'""""""'~~I 
la .. skadad och fi_?k fyr~ revben väggmålningai'. För att rädda de juli 1897, tidigare bosatt i Spo- vå1~~ l~ger a~ ap~lsi~er och_ en del 
brackta. Han fördes till Norr- originella väggmålningarna i ett kane, Wash., men enligt uppg1it smorgasar till pa kopet. V1 drogo 
tälje lasarett där han avled av kapell i Trysunda fiskeläge i Nor- avflyttad till Seattle. Sökes i vik- alla tre en lattnadens suck när vi 
skadorna. Svensson var mycket ra Ångermanland, som nyligen tig angelägenhet. åter kunde "lätta ankar" och fort
verksam inom aföetarrörelserna i upptäcktes och vilka äro i stort Jonas Olof Håkansson, senast sätta vår resa mot Parkens östra 
sin ort. Han sörjes närmast av behov av snar och sorgfällig re- kända adress 506 East Harrison utgång. Men när faran var över 
åldriga föräldrar. staurering, har prins Wilhelm, st., Seattle, Wash. Sökes i arvs- bröto skrattsalvorna lös och v1 

Eldsvåda härjade tidigt på mor- vilken intresserat sig för saken, angelägenhet. skratta varje gång vi tala om 
gonen den 15 sept. det gamla Va- tagit ett initiativ. Meningen är Knut Emil Valdemar Johansson, "björnäventyret." 
sagodset Björnö vid Kvistham- att vid en teaterföreställning i alias Johnson, född i Stockholm Den återstående sträckan av vä-
marviken mitt emot Norrtälje. Köpmansholmen och ev. i örn- den 25 september 1898; i januari' gen på resan till Denver gick som 

. ., * ..:· sköldsvik någon gång i höst fram- 1929 bosatt i Portland, Ore. varest en dans ty när en närmar sig re-
SöDERMAN.LANDS LÄN föra en pjäs eller några sketcher hans adress var clo General Del. sans mål fylles man av en oemot-

Gorsingeholms egendom hem- av prins Wilhelm. Dekorationer- Möjligen avrest till Alaska. ståndlig och framåtsträvande an-
söktes den 7 september av en na skola utföras av konstnären Anders Larsson, alias Andrew de. På hela resan hade vi icke 
el

0

dsvåda, varvid loge och lad~- Einar Nerman, vil.ken även skall Lawson, född den 22 oktober 1844 en "punctuz:e" och motorn fung;-j 
gardsb;vggnaden s~~t ett ma~asm I omhändertaga regiarbetet. Behåll- i Upphärad, Älfsborgs län.· Sjö- ~ade ypperbgt. Under de_nna ~ar 
lades 1 aska, varJamte all arets ningen skall sedan oavkortad till- man, skeppare och båtbyggare. - Tre tusen trehundra nula fard 
inbärgade gröda brann upp. Elds- · falla det blivande restaureringsar- Utvandrade omkring 1875. - År genom sju av de västra staterna 
orsaken var kortslutning under betet. 1902 bosatt i Madrone, Wash. Be- sågo vi alla Amerikas stater re
pågående höpressning. Värdet av Tåsjöbergets 1-ikedomar. Sedan sökte Sverige år 1888. - Sökes i presenterade på vägarna. Varje 
det brunna är betydande, men uråldriga tider ha sägner varit i arvsangelägenhet. gång vi sågo staten Washingtons 
ägaren, agronom Arthur Philips- omlopp om Tåsjöbergets rikedom Peter Olson, senast kända ad- vackra "License" färger tutade vi 
son, hade allt betryggande för- på malmer, framhålla hemmans- ress 212 No. Washington Street, vårt horn och denna vår igen-
säkrat. ägarna Carl U. Olsen och Emil Spokane, Wash. Sökes av moder kännigs signal besvarades i de 

.)(- * * Bergman i Brattbä.cken i hemstäl- i Sverige. flesta fall hjärtligt och med hast~ 
VÄSTMANLANDS LÄN Ian till finansministern om hans John B. Olson, alias Johan B. "Hälsa dem där hemma!" 

YOUTHFULSTRENGTH 
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Dr. Magnus Hirschfeld, the world-known authorlty on Sexo
logy and Director of the Institute for Sexual Science of Berlin, 
Ge-many, c:;eated 

TITUS -PEARLS 
to help the millions of men and women who have lost or are 
losing their vital physical power. In his 35 years of prac1.ice 
and research, however, he realized that the weakening of man's 
glands was also responsible for other troubles: High blood pres
sure, bardening of the artel'ies, pby,,ical exhaustion after work 
Dr exercise, dizziness, depression, neurastenia, etc. 

All these troubles can be removed with Titus-Peads. Numer
ous cases were treated by Dr. Hirschfeld in his Berlin Institute. 

L .. S. (State Official; 60 years old, married) complaincd of 
physical exhaustion, dizziness and tremors. Was easily tired. 
Mental powers dull and slow moving. Physical powers had been 
incomplete for previous 5 years. Blood pressure too high. Given 
2 Titus-Pearls 3 times a day. 2 wceks later the medical re.rort 
on this man was :-General health better, more vigor; dizziness 
much less and returning of power. Treatment continued and 2 
weeks later L. S. reported again, this time to say that all 
weariness and exhaustion had gone; he felt fresh and buoya.nt. 
His blood pressure had fallen, and at 60 years of age he had 
regained the physical power and virility that he had . known in 
the prime of his life. 

Start regaining your youthfulness now! To-day! In 2. weeks 
time you will be aware of the new, virile force within you. Send 
$5.00 (cash registered or money-order) for 2 weeks treatment. 

To avaid mistakes please fill out the following coupon: 
'.11.'EUTONIA IMPORT & EXPORT SERVICE CO., DPT. 
211 Fourth Avenue, New York City, N. Y. 424:7 

Gentlemen: Please forward to the follow:ing address ________ Boxes 
Titus-Pe8;rls, for which I encose $--··---·-······· 

My name is ...................... ' ....... -........... ___ City ................. ·-··············--··----~ 

My address is .................... ·-----·-···-··-····· State .......... ·-·-·············-----··-····· 

3 

Återupptagen gruvdrift. Arbe- medverkan till en grundlig under- Olausson, född i Långelanda, 3 Vi äro nu ibland de "Klippiga 
tet vid Källfallets gruva och an- sökning av malmfyndigheterna i maj 1893. Senast kända adress Bergen" och ute i Mästarens J __ _ 

rikningsverk i Riddarhyttan har berget och om '.ämpligt anslag clo Sailor's Union, 94 Seneca St., Ärenden ibland våra l,andsmär. 
återupptagits, och i gruvan arbe- härtill på förslagsvis 50,000 kr. s'eattle, Wash. Sökes med auled- här i Denver, Colorado. Men från 
tas nu med två och i anriknings- .,, * ... ning av arv. I detta Amerikas Sweitz ila våra 
verket med tre skift. Så gott som öREBRO LÄN Per Adolf Persson, född den 17 tankar ofta ut till våra kära vän-
samtliga gifta gruvarbetare i Rid- l{umlafabrikör dödad vid kolli- juli 1881 i Rörums församling, ner och Skandinaverna ute vid 
darhyttan ~a häri?'enoi:n' beretts sion. Då fabril:ör Konrad An- Kristianstads län, utvana.11.·~de tm I Västk~sten. O~h härmed .~m häls.
a~bete. Driften h.ar igangsatts, dersson från Kumla den 3 sept. Amerika. år 1906. I apnl 1918 nmg till Redaktionen och Skand1-
~a gr~nd av att shgup~slagen nu kom cyklande på Drottningsgcctan bosatt under adress 1014 Leonora navismens" förkämpar redakto
aro t~~1da. Av malm fmnes dock i Kumla, råkade han kollidera med street. i r~rn~ Nyman och Bjerkeseth vilka 
ett ~.:orre upplag. . en personbil, varvid han kastades Hilda Adelia Skogluncl, i ap,1:11 i v1 l~rde att __ ups

0

katta und~_r de I 
Ho,,tmarlmaden 1 Arb~ga den 3 i gatan och ådrog sig så svåra 1932 bosatt i Spokane, Wash. So- I år vi hade formanen att fortro· 

september slog rekord for senaste skador att han senare avled. Han kes i viktigt arvsärende. I ligt umgås med dem och att gå 
decenniet i fråga om publikfre- var född 1870. Hjalmar Ullen, senast. kända. ut och in på tidningskontoret. Vi 
kvens och anhopning av "affärs- ·x· "' * adress 905 Third Ave., Box 397., utbedja samma goda samarbete 
folk" av olika slag, vadan annars öSTERGöTLANDS LÄN Sökes av moder i Sverige. . som vi alltid hade med Puget 
det fridfulla Arboga present~rade Sjögcstad på exekutiv auktion. I Sound Posten ocl'o< Western Viking 
e~ den mest uppsluppna fys10~0- En med stort intresse motsedd RESEBREV samt trosfränder och kära vänner 
:n:11· La~dsbygdens foolk ha~e rik- exekutivauktion ägde den 3 sept. . i Tacoma, för våra goda vänner 
tigt tagit semester f_ran s~~ordebeo- rum inför länsstyrelsen i Linkö- --·- och efterträdare i verksamheten 
styren och satt~. sm pragel pa ping, då egendomen Sjögestad i (Forts. fr. sid. 1) Pastor A. G. Johnson och familj. 
marknaden. Affarerna syntes ge Vreta Kloster gick under klub- .. . ... "~ . Vi sakna "The Scandinavian 
goda resultat, då köplusten var o- b E d . 1 t t naturskona park. V1 nJoto mest Hour" såväl som "Storsvenskens" 
vanligt livlig, vare sig det gällde ka~·t.d ge~ ko.?1etn, sof~ i s u ke . av av att höra en begåvad ''ranger'' fyllio·a sångröst och andra Skan-

. . ris i en m op es or om rmg 1 , 11 • t t k ·d· t "' • 
nyttiga saker som mera knm- 690 00 k . kl . . . t . ia a ett mtressan ' an e iger: dina viska Radio stjärnor och de-

.. . A d , r., in umve inven aner, h t kk'" d •tt an 
kramsartad smorJa. v et ~e- omfattar cirka 700 tunnland, var- oc ~m s o~ sa a_nn~ om v1 n - ras Nordlands-sånger. Vår bön 
nare var markna~en fullkomh~t av 60 tunnland produktiv skogs- de f_oredra,, .. ?m .dJurl~vet och s~n- är att Sveas röster aldrig må upp
belamrad, ett typiskt utslag for . ar! och 140 tunnland betesjord. nerl!gast bJornh~et 1 detta dJu- höra att klinga i våra Skandina
rådande arbestlöshet och depres- i ~id ~en s nnerli""en talrikt besök- rens stor~ para~1s. ~he Geys~rs viska kyrkor, föreningar eller Ra-

VI FÖRSTÅ OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KACNLEIN BROS_ 
Tacomas ledande optiker 

906 Broadway 36 år i samma lokaler 

~ .................................................... .._... ......................................................... ~ 

l Vårt valspråk: ] 
"BETT ER CLOTH ES j 

FOR MEN" 

Callson '& Ahnquist 
TACOMAS SVENSKA SKRÄDDARE sion Y 0 

•• och de manga olika khppformat10- . . . .• k'lt , · . ta auktionen avgavs högsta kope- .. .. .. . d10 1 Amerika och sars i ute pa 
E!dsvåda. Samth_ga _uthus, la- . anbudet av östgöta Hypoteksför- nerna a~o aven sardeles_ mtressan- Västkusten. 'fil! sist en ur hjär-1 ~ 501-2-3 Washington Building 

dugard, stall, magasm, hder m. m. . so inropade egendomen ta att iakttaga och studera och tat O'ående Skandinavisk hälsning ~ 
0 1 b k A • d 0 d emng, m · k · t tt fotoO'rafera "' ....,,..,.. ...... .......,....,. ........ ,,,..,.....,.....,........,....,.. ....... ~ ......................................................... ,...,.,"'"""'~ 
~ a~t ru a~_e · ~:'"n erssons gar i för 153,300 kr., i vilken summa ic e .. ?1ms a 0 

. ·er •• till alla läsare och gynnare av --------------------------------
! Mansbo, ostervala, nedbrunna l även ingår årets gröda, värderad llBJo~arna lufiia ~~krinff' ov:r~ Puget Sound Posten .. 
den 9 sept. Det brunna var för-; till omkring 30,000 kr. a t. .. an ser a. es a es a ·1sbc···er V. A. Lidner. 
säkrat men ägaren gör dock en D "ft 'd 1,,. 1 · med forbud mot att. mata Jor-

.. .. .. r1 en v1 11.0 mens pap1Jers- ·· k 
avsevard forlust. Elden förmodas b. 1 . N. k.. . h f o h narna ehuru dessa hava en .mar - Deii liJ·a··ipte lians son 

1 u { i orr opmg ar ran oc 1 .. . " .. Id d · · 
ha vållats av lek<::.nde barn. med den 12 se tember inställts bar rn~nmg av var s epress~o- "Jag är glad över att ha kom-

·X· -x- ,~ , · P nen " pa grund av den stora m- . . . . 
•• •• 1 under cirka fjorton dagar på .'. . . . 0 mit i bes1ttmng av Dr. Peters 

VASTERNORRLANDS LAN I grund av orderbrist. Hela arbets- skranknmg~n av turister fran alla I Kuriko," skriver hr Frank Schulz 
Prins Wilhelm Täddar kapellets t k 700 b .. delar av varlden, som brukade i Sherburn Minn "Min son led 

s yr an, man, erores av df.. d k 1 " ·· d ' ' · 
d "ft .. t··11 l mc ora go assa oc 1 moe ma ständigt av förstopr)ning och dålig 
ri sms a e sen. , d" f" b ··· 1 d I 

GöR SVERIGERESAN MED I\räftpest har konstaterats i a go ma . or··· Jornsa ~ :.~ som matsmältning, men denna medicin 
Svartån på sträckan mellan Lax- se~·veras .. till bJo~·narna mroi pu- har helt och hållet botat hans å-

b I B h I d" .. d I bhkens ogon vane afton. [ kommor." Denna örtmedicin har 
erg OCl ox_ 0 m, __ ar maong_ er Värt besök i Yellowstone såväl . . 

0 e ~ Il IA Å av döda. och SJUka kraftor pa sma . .. . .. .. bhv1t beryktad pa grund av dess 
~ ~ I I"' håll anträffats. Pesten väntas som dett~ bnstfalhga forsok att utomordentligt goda inverkan på 

. . skildra var resa skulle vara ofull- .. 1 · h f'" · LI. N I ~ N sprida sig ett par kilometer om .. . . . 
1 

f tt matsma tmngs- oc av ormgspro-
fl llliiOt 0 • standi O't om v1 icke hade rn t e .. ··k k 11 b dagen upp mot Svartans utlopp 1 . . ;: ... .. • "' .. d cessen. Ett kort forso s a e-

R M ·· t d" f" f" b d lttet bJornavent:p och darme visa dess förtjänster. Om den 
.?xen:. ~n v~n ar ar oro or u en "björnhistoria" att omtala. · 

0 
• NU b'll' t for kraftfiske i hela Svartan. Det- . . . .. . icke kan erhallas 1 edert grann-

l ig t ablir ett svårt avbräck för det Under det vi korde runt den skap, så tillskriv Dr. Peter Fahr-
att leva annars så givande kräftfisket i I förtj~sand~'.. va~kra ·:Yell~wston: j ney & Sons Co., 2501 Washington 

Svartån. Lake msJon ~ago vi fler_ a s,ma I Bl vd., Chicago, Ill. 
björnungar. Mm hustru ~11lle ora i 

EFTERFORSKAS I gärn~ hav~. et~ fo~og_rafi :1v e~ ---------------
i Sverige 

LÄGSTA BllJETTPRISER 
Pl MANGA AR 

--- I av dessa manmskovanhga b3or.n~r.1 SKANDINAVISK RESTAURANT ( 
Kungl. Svenska Vicekonsulatet I Plötsligt visade sig en statllg "M'ARY'S LUNCH" 

i Seattle, 209 White Building, e- björnhona som med sina två un- Mrs. Olof Olson, l'rop. 
motser tacksamt meddelande betr. gar kommo "lullande" nedåt vä- Special Merchauts Lunch 25c 
nedanstående personer eller deras gen __ rakt e~ot oss. V~ .. hade hel~ ~ 1103 Tacoma Ave., Ta~oma, Wash. 
senast kända vistelseorter: terrangen for oss SJalva. De. 1 ~~.....,..... Turlista från New York: 

~~~: August Anderson, uppgives va- gyllene tillfället hade synb~rligen 1·, . e 
Dec. ra redaktör eller utgivare av en kommit. Vi satte bromsen till och JENSEN'S BUT'.l'ER, EGGS & 
Dec. religiös tidning i staten Wash. kastade ut några små apelsiner 1 DELICATESSEN 

KUNGSHOLM .............. 13 
GRIPSHOLM ................ 3 
*DROTTNINGHOLM ......... 2 
*GRIPSHOLM ............... 8 

' 
*Julexkursion till Sverige, 

JULEN NALKAS! 
Släkt och vänner vänta Eder hem 
till Julen. Res NU medan biljett· 
priserna äro så YTTERST LÅGA 
och levnadsomkostnaderna i Sve· 
rige MYCKET LÄGRE ÄN HÄR. 
Följ med en av våra storslagna 

JULEXRURSIONER TILL 
SVERIGE 

med avgång från New York av 

"Drottningholm" 2 Dec. 
'' Gripsholm'' ..... 8 Dec. 

BESTÄLL HYTTPLATS NU! _, 

Eril~ ~nders A~k, född 19 au~: för bjö:narna. Jag grep 
0 

skynd-f Gammelost, getost och andra 
1877 1 ostra Hogkulla NorsJo samt var kamera med standaren . t d k d" 
förs utvandrade från Sverige år I för att få ett först ldassigt och'. impor ~rka e s an ina-

., . . - ' vis a varor. 
1901 sågverksarbetare tidigare I originellt fotografi. Men ack ocn \ . 

' . ' . . . k 11 k .. I Bay City Market 1144 Pac. ave. anställd i Dearton ( ? ) , Wash. - -veJ JU St som Jag s u e nappa ' 
Sökes på grund av moderns från- 'till, reste sig den jättelika björn- ..,......,..... 
fälle. honan på bakbenen och spatserade . . .. 1

( 

John Berggren, född 26 jum med upplyftade ramar upp till ·BASTA GLASOGON I 
1884 i Torsby Fryksände socken vår bil vars farmfönster stodo vid frän_ $1.00 till $5.00 ! 

' ' . . . (Varfor betala mera?) • 
Värmland. Utvandrade år 1905. öppna och mnan Jag visste or- Ni måste bli nöjd, om icke byta vi I 
Har tidvis vistats i Alaska på fi- det av ljöd ett förfärans ångest- om glasögonen kostnadsfritt. ~ 
ske Senast kända adress 302 14 skrif rån mina två kära i fram- E. S. GUDMUNDSON t 

· · ·· ·· d tt d l' l 0 
• 728 St. Helens Ave., Tacoma 1 Avenue South, Seattle, Wash. So- satet, under et a en ang rnng~ ......------~ ------

kes i arvsangelägenhet. inkrätaren lade sin ramar pa ----------------

Sänd 
p G 

0 10 sasom gava 

till släktingar och 
.... vann er 

i 

He la et 

uget Soun os te 
Tacoma, W ash .. 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och Insänd nedanstiende blankett 

PUGET SOUND POSTIDN, 
1216 South K Street, 
Tacoma. Wash. 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po-

sten för en tid av ett år. 
nä.rslutes. 

~renm:nl'lrationsavgiften, $1.00 erlägges senare. 
För vidare upplysningar, beställnin· 

gar av hyttglatser, biträde vid utfär
dande av nödiga papper etc;, hänvän
de man sig till närmaste agent för 
linjen elleT till 

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

•MARTIN CAR.LSON 
1216 South K Street, Tel.: Main 8320 
.John Hedberg, 508% So. 11th; .John 
·Soley, 306 Fidelity Bldg., F. C. Hew· 
son, 903 Pacific a ven ue, T'acoma. 

Olof Bergström, omkring 77 år styrhjulet och fyllde nästan hela!· 1· l 
gammal. Senast kända adress Box sätet. I min ridderlighet och sto-. J f VISELL CD 
74 a RFD, Port Blackeley, Wash. ra försvarsiver att fösa ut besten ~ I D 

Sö~~utav ~~~ i G~~~~~f:~n, senast ~~~t k!~er:~n::1: ~ist!~~:r~;~e ~~~i I Roo::r. & ;tat~onery . I ncuu,, --·-··--·------------·--··--·-····· 

avhörd på olika platser i staten git ett enda foto sedan. .För att T' k t t1ce upp ~1s. f th l 
bl . d b ... an och te e s o any par o e Adr 

Washi~gton.. Har arvsmedel att iva av me .. JOrnmamm , world over the best lines. ess ---·····---·--·--·-···-·-·-·····-·-·------------·-----------·-·-----····--· · 
lyfta 1 ·-Sverige. hennes efterh~ngsna ungar, maste 909% Pacific Ave. Tacoma I 

Carl Ludvig Hagman, född 17 vi i all hastighet uppoffra hela ----~ ...... .,......,.....,...,.....,....,....,..,.._...., ........... ...., ............................................................. .....,...,._ 

1\T---~ ----.... -.......................... __ ,, _________________ _ 





Fredagen den 7de oktober, .1932 PUGET SOUND POSTEN 5 

I Tacoma och WaShfilgton- ~f~Z~:~~~31~~?.~ 
berg bliva denna gång värdinnor 
och alla systrar hälsas hjärtligt 
välkomna. Torsdagen den l3de 
hålles ett speciellt möte. Vi få 
då nämligen besök av vår divi

samt publiseras i Puget 
Posten. 

Sound 1·~ ( 
(Paid Advertisement). < 

J · Norman Thomas är en vida känd 
....,,..___.__ ............. ....,.,,.._._.._~~---· skriftställare i ekonimiska ämnen. 

Ett särdeles intressant möte var Sätt edra sparpängar i verksamhe Innan han begav sig ut på kam-
det som i måndags kväll avhölls med ,6 pct. vinst i "preferred certlfi panj-turnen höll han i New York 

. . . cates' 1 Bratrud Mortgage & RE>alt) . . 
av Scandmavian Mutual Society of Corporation, 954 Commerce St. ett tal, 1 vilket han sade, att Ame-
Pierce County. Såsom special- ·X· * * rika står på branten av fascism, 
intresse för aftonen förekom en Dödsfall. Gust. Johnson avled som utgör kapitalismens sensom-
utredning och diskussion av de i fredags morse och i och med mar, men den tjänar endast till 
vid nästa val förekommande ini- hans bortgång gjorde den sven- att försena den katastrof som ho
tiativförslagen. Mr. E. B. Elling- ska Tacoma kolonien ·en kännbar tar landet, om icke socialismen 
sen redogjorde på ett särdeles förlust. Johnson led stundtals av segrar. 
klart och om sakkännedom vitt- en hjärtåkomma, men dock kom * >.' ·* 
nande sätt för de olika förslagens dödsfallet h.eIC oväntat, i det han Liberty partiet höll i onsdags 
innebörd och förordningar. - Vid vanligtvis syntes frisk och kry kväll ett massmöte bevistat av 
massmötet nästa måndag kväll och till och med ett par dagar bortemot 1,00 medlemmar i Jason 
.erbjudes tillfälle att åhöra legis- förut var ute på en fisketur.' Lee skolan. Rev. L. Hicks, kan-
1atur- och county commissioner- Johnson var 69 är gammal och didat för gjbVernör, presiderade . 
.kandidaterna från de tre större kom till Tacoma för ett 40-tal Han förklari'l'Cie att det enda hop
partien, vilka samtliga hava inbju- år sedan. Han var en bland pet för de producerande klasserna, 
dits att närvara. Allmänheten in- Alaska-fararne, som under den ti- låg i bildandet av ett nytt poli
bjudes att deltaga i mötet, vilket diga Klondyke-rusningen hade tur tiskt parti. Som huvudpunkter i 
.hålles i Normanna hall, vid 15de och lycka med sig och lade grun- Liberty partiets program är utgi
och So. K streets, med början den till ekonomiskt välstånd. Han vandet av sedelpängar, stödda på 
klockan 8. . intresserade sig mycket för allt landets resurser, samt regerings-

"' x· ·X som rörde svenskhet, och var i kontroll och ägande av utliteter 
ett 20-tal år en bland svenska Ju- och banker. 
therska kyrkans trustees och stöd- * ,,. * 
jepelare. Han var även medlem I önskas-En svensk 11 k 
· f'" · V lh Il d • e er nors 
I oremngen a a a se an ar kvinna som hush • 11 k h 
1906 R'"tt åd" h dh'·· t d a ers a os en · a r ig oc go Jar a änkeman. Adressera· 01 G 
förvärvade Johnson sig en stor Box 436 Route 2 P~yall e ro~e) 
vänkrets, som med saknad delta- ' ·» .: ·~ up. 

A föreningen Valhallas vägnar, 
KOMITERADE. 

sionschef, major H. Madsen från Logen Norden No. 233, Vasa 
San Francisco. Mötet hålles på Orden av Amerika, har den sorg
kvällen kl. 8 och vi uppmana alla liga uppgiften tillkännagiva att 
landsmän att komma och höra döden åter inträtt i vår syskon
majoren som är en mer än vanligt I krets och berövat oss en vördad 
begåvad och kraftig talare. Väl- och aktad medlem, 
kommen till alla våra möten. Kom Syster Hulda Magnuson. 
och hör evangelium i tal och sång Varder härmed beslutat att lo-
på ditt modersmål! gens fribrev draperas för en tid 

.,, ff .,. av trettio dagar till vördnad för 
Rum- och matgäster. En änka den avlidnas minne; att en kopia 

önskar rum- och matgäster. Myc- av denna resolution tillsändes 
ket rimliga priser. 925 South den avlidnas make, och en infö-
Grant avenue. res i Puget Sound Posten samt en 

·~ .,. ·:f i logens protokoll . 
F1·äck ungdom. En 15-åring Syster Magnuson föddes i Skön-

med lovande banditanlag försökte vik, Västernorrlands län den 23 
i tisdags skjuta auto-handlanden mars, 187 4, och förenades med 
Harold Davis, då denne sökte be- logen Norden den 27 dec., 1912. 
mäktiga sig en bil, som gossen Hon avled i Tacoma den 14 sep
kort förut stulit från honom. Da- tember, 1932, djupt sörjd och 
vis förföljde den unge tjuven och saknad av förutom maken, en sy
upphann honom å Jefferson ave., ster och tre bröder samt vänner 
där gossen kolliderat med en an- och ordenssyskon. 
nkn auto. Anhållen av Davis A logen Lordens vägnar, Taco-
framdrog pojken en revolver, men J'1a, ·wash., den 5 okt., 1932. 
Davis grep honom om handleden Mrs. Hilma Person, 
och lyckades avväpna honom in- Mrs. Lilly Lundgren, 
nan han kunde skjuta. Han blev I Mrs. Anna Anderson. 
överlämnad till polisen, som på 
grund av brottlingens ungdom ic
ke hittills uppgivit hans namn. VASAHOTEL 

ödeläggande slwgseldar hava 
under de senaste tre dagarne in
rapporterats från, Clark och Cow
litz samt andra counties i syd
västra Washington. Det meddelas 
att en mängd hus och hem i 
skogsbygderna bränt upp och för
störts, och att hundratals famil
jer blivit hemlösa. Den anställda 
skadan uppskattas till flera millio
ner dollars. Under den flydda 
sommaren har Washington varit 
anmärkningsvärt förskonat från 
.skogseldar, och vanligtvis är eld
iaran överstånden vid oktobers 

ger i hans efterlevande makas, . .. 
Annas, djupa sorg. Begravningen lll\1·odssad ~IJI dods under en ned- T ' .. . • . 

d l.k d'k:·
11
: t S ru an e timmerstock tre fot i V~• rover1er pa en halv timmes me 1 pre I a av pas or ven- . . ' • . . 

·}i- .. ;.: .. TACOMAS SKANDINAVISKE 
HOT EL 

1330!/z Pacific Ave. 
f .. ··t·t d d t t"ll 1 t diameter och 40 fot lang blev tid mbragte en med revolver be-son orra a es un er s or 1 s u - . . ' .. . . 

· f • L k 11 . å d W1lbur Gould i onsdags, president vapnad bandit $145 1 lördags 
mng Tan ynns ·ape l m n ags f" p· . k ··11 F" t · t "'dd h · 
f~ ·ad ·or ierce county Jersey klubb. va . ors m ra e an 1 Pay-

e .erm1 ag. . · , T k · · 
_Alfred Anderson, 61 år, avled o.~yckaFn mträf~ade på hans farm ~ ad e-$I

6
t
6
butikken pa 

0
K street och 

· .. d H dl . nara ' ern H11!. Stocken som rova e ur assaladan. Sedan i son ags. an var me em i • . . . 
L 1 , U . h ft skulle uppsagas rfö ved var pla- begav han sig direkt till Bradleys ongs 10remen s mon oc e ·er- . . 

TEATER-
inträde med rägnväder. Men i år 
.har förhållandet varit omvänt, så 
att skadan som redan nu anställts 
denna månad överstiger förra 
årets. 

1 t M El! A 
cerad pa en backsluttning, utför apotek vid St. Helens avenue och. 

eves av sys ern rs. en n- 'lk .. . . t d"" d' .. . I Spo19sor s d' · H K v 1 
d 

. 
1 

VI en den plot.shct börJade rulla vang ar expe iten att lagga sig • can 111av1an our, • . . 
erson I Seatt e och en systerdot- . '"' . ' • .. 

t . T B . k d mnan Gould hann sprmga undan ned pa golvet medan han lansade BLUE MQUSE er 1 acoma. egravnmgen s e - · • 
d · d f • M 11. k 51 stulna bilar återskaffades av kassalådan pa $79. I e I ons ags ran e mgers a- . .. .. .. 
pell. T~coma polisen unde~ september "~ .,, "~ I Now Playing-

·* '" ·X· I _ Mrs. Marie Anna Johnson, 60 manad. Tolv av autotJuvarne fån- Bombk~stare a:rresterade. Be- Douglas Fairbanks in 
En minimum daglön av $2.60 i år, avled i söndags i sitt hem vid gades, .. och åtta av dem hava re- skyllda for att hava kastat bom- , "MR. ROBINSON CRUSOE" 

samtliga sågverk i Pierce county So. 40th street och Pacific ave. df.~n dlomtts tfilfl längre eller kortare bf~n't.~odm Cgenom ~xtplosion delvis -25c ANY DAY ANY TIME-

b l ··t tt ··k få · f" d 'd tt H · ft 1 . . k v· ange ses ra . ors or e ommum y teatern den es o s a so a m or v1 e on e er eves av sm roa e 1c- * 8 t b h 
möte i onsdags av representanter tor. Jordfästningen skedde i ons- ~- ... * . . . s~p em er, ava George Bern~, 
från alla de lokala 4-L associa- dags å Mt. Pleasant gravgården. En ext~:a n?.dl~.Jalpsbev1llnmg pa 3? ar, och Joe Shake~, 33 är, bil- FQX RJALTQ 
t . D t å k d tt d H H f'" . T $20,000 for valfardsdepartementet vit arresterade. Polisen tror sig 10nerna. . e p pe a es a me - arry anson, orman i a- . . .. . 
d 1.. k 1 100 .. d I C 1 d . d 53 utanordnades 1 tisdags av county hpa valgrundade mISstankar, ehu- Now pJaving enna ones a a man un er coma ce o., av e i ons ags . . "· : 
100 arbetsdagar skulle förtjjina är gammal. Han kom till Tacoma styrelsen. L1kalede~ beviljades ru mgendera av dem medgiver att "LIFE BEGINS" 
<rll) 000 . .. d .. d f'" 30 • · d h ft 1 ett extra anslag pa. $7,000 till han begått brottet. I 
<P· , mera an e gora me or ar se an oc e er eves av d . f .d · ,,. * " ------------'------

$ 
·· h mo ers-pens10ns on en. ·· · ... 

$1.50 eller 2.00 dagslon. . ustrun Mary, sonen Vermont och .,. ., .,. D" ·t .1 td·. kt·· f'" d . 
f d. 01 11 b tta · f 1s n { n e orer or ·. en nyh-.. , a ern avus, a a osa l a- S . 11 . • .. d * ·~ * .1. h t 'd S th F · t pecie t val om upptagande av gen uppratta e hemlänebanken 

. m1 Je emme v1 ou erry s . tt bl' . lå .. • t ·· d · i·· d Jaktolyckor. Ja)i:tsäsongen bör- · e o 1gat10ns n pa $283,750 för u namn es I or ags. För di-
jade den 1 oktober och redan ·» » * skoldistriktet kommer att hållas striktet omfattande Washington, 
samma dag började sportens o- I Hill-Top Ciea,ners utför först- den 8 november, samma dag som Oregon, Idaho, Utah, Wyoming 
lyckshändelser. F a s tighetshand- klassigt arbete ' med rengärning det allmänna valet. Pängarne be- och Alaska, utsågos nio direktö
landen Chas. Johnson var med ett och pressning . .av kläder till !äg- hövas för att möta utestående rer, två av dem Tacoma-bor, näm-
par vänner ute pft jakt nära Roy. sta priser. 1111 So. Kay St. Te- förbindelser. ligen sågverksägaren J. P. Weyer-
Andra jägare befunno sig i när- lefon Broadway 2817. +:· ·* .,. "-· haeuser oeh presidenten för Pa-
heten, och en av dem, man vet .. ,,. ·x· -r.- Dödad av elektrisk ström blev cific Savings & Loan Association 
icke vilkendera, avlossade ett Undertecknad önskar härmed Karl McKee i onsdags, då han T. S. Lyle. Distriktbankens hög-
skott och ett par av hageln in- uttryck:i, citt pcrs·onliga såväl som uppklättrad på Fn 40 fot hög led- kvarter är förlagt till ·Portland, 
trängde i Johnsons högra öga. I de hjälptas tack till allmänheten ningsstolpe råkade komma i berö- Oregon. 
hospitalet uttogs haglet, men J. för hjälpen som gavs för att för- ~ing me~ en högspänningsledning ·» * * 
kommer att för alltid bliva blind se fattiga skolbarn med skodon. over M i 1 w a ukee järnvägsbron. Auto-ch-unlmingsolycka. Genom-
på ögat. - Under en jakttur i Tack vare den frikostiga hjälpen McKee var elektriker och hade i brytande broräcket å SteHacocim 
måndags blev Victor Kendall, ha redan över 700 par skor för- 20 år \varit anställd i tclefonbo- bryggan störtade en bil i torsdags 
mayor i Kent, dödskjuten av sin skaffats. Ett särskilt tack till lagets tjänst. kväll ned i det 30 fot djupa vatt-
vän. L. Hamilton, commissioner i Puget Sound Posten för frikostig . ·x· ~· +f net, därvid en 3-årig gosse drunk-
Ring county. De hade fått sikte annonsering såväl i tidningens l<'örsta Svenska Baptistkyrkan. nade. Jämte denne åkte hans 
på ett rådiur. och då H. skulle sn<>Jtc.,. ""'"" ;.;,,n,. ,.~ri;A ~nn~~ riA,., Nästa söndae-s morgon kommer föräldrar, Mr. och l\frs. H. Emn. ess - !:'.....,,....,.._.,.,. ._.V'..l.Å.L Vy._. .... .i. .U.UiV 6'-'J. V.ll.l Ul._.,..L '-' ~.-

framdraga sin bössa ur bilen, i skandinaviska timman. kapten Petterson, från den skan- i bilen. Tillskyndande personer 
vilken de åkte, brann skottet av Fred. Anderson. dinaviska frälsningsarmen att pre- funno Mrs. E. fastklängande vid 
och träffade Kendall i nacken och »> ·:" ·::· dika i Först~ Svenska Baptistkyr- en varvspåle och Mr. E. kämpan-
dödade honom ögonblickligen. I Adams-kostym företog 23-åri- kan, hörnet av 12te och J, kl. 11 de för att hålla sig uppe i vatt-

* * ge Albert Liljemark i onsdags f. m. Vid kvällsmötet komma net. Båda blevo räddade, men 
An_i.atörsångare och musi~ai:.ter kväll en promenad längs 6th ave-1 sån~are och musikanter fr~n the I gossen v~~ försvun~en, drunk~ad 

som on::ika, kunna beredas tillfalle nue. Hans "uppenbarelse" väckte Rad10 Gospel League att narvara 1 och bortford av tidvattenstrom-
att deltaga i vår radio timma. stor uppståndelse i grannskapet, och medverka. En ung kvinna, en I men. 

... * * och telefonen i poliskontoret ring- evangelist Miss Woodward avläg-
'l're dagars frihet, svält och de ihärdigt, tills ett par konstap- ger vittnesbörd. Andra förmågor I SORGERES'OLUTIONER. 

nattvak var allt som McNeil fån- lar kommo till platsen och togo medverka. Fredagskvällen den 14 
gen Sam Richardson vann pa rym- hand om den unge mannen, som dennes inbjudes allmänheten till I Vår aktade och för sin redbara 
ningen från fängelset i torsdags tydligtvis är något "vriden i knop- ett föredrag av Dr. Elmer Nich- ·karaktär välkände ordensbroder 
förra veckan. Sysselsatt i ett ar- pen." olson från Seattle. Föredraget Gus Johnson, som helt hastigt av-
betslag utom fängelset lyckades * * * handlar om pyramiderna och pro- led den 30 sistlidne september, var 
han smyga sig undan och stjäla Socialistiske presidentlmndidaten fetiorna, och belyses med ljusbil- född i Arvika den 3 oktober 1863 
€~1 roddbå_t, ~ed vilken han prak- Norman Thomas gjorde i måndags der. Inträde~. fr~tt... och ingick som medlem i vår för-
t1seraclc sig over till Anderson ön ett kort besök i •racoma och upp- ..... "' ..... ening den 4 april 1906. 
en mil från McNeil ön. Båten på- trädde och höll Lil vid ett stort Ifapten Fred Anderson tillsam- Varande en man som alltid vil-
träffades och ett 20-tal fångvak- massmöte i Temple teater. Han man med en del sångare och musi- ligt och samvetsgrant utförde de 
tare ditsändes för att anställa spa- klandrade skarpt de båda stora kanter komma att resa ut till Wil- uppdrag som han åtog sig, var 
ningar, som i söndags ledde till partiens propaganda mot kollek- keson nu på söndag för att hjäl- han föreningen till stor hjälp vid 
11. ans. infå:1~ande. Han omtal~dc tivt handhavande av landets indu- pa t~ll .. med et:- par speciella n_i_ö- ilppfö.rande~ av des~ föreningshem 1· 

att han l!cht av hunger och till- strier. Han sade bland annat: ten l commumty byggnaden dar, som Just vid den tiden var under 
bragt <lagar och nätter i busknå- "Det är god logik att låta rege- kl. 11 f. m. och 2 :30 e. m. Skan- byggnad. 
ren. R. är dömd till två års fän- geringen handhava de industrier ~inaver och andra vänner som bo Emedan vi genom hans från
gelse för autostöld och andra som frambringa de ting vi behö- i trakten omkring Wilkeson inbju- fälle förlorat en aktad och värde-
brott. va. De kunna åstadkommas bät- das att deltaga. Tacoma kontin- rad medlem, hans hustru en god 

"' ·» .,. tre på kollektiv än på privat väg. J genten medför fyllda matkorgar och kärleksfull make och sam-
lsjiikcl på flyttnfogsstn"tt. Nis- Vi leva i slutperioden av kapita- för att med Wilkeson-vännerna hället en redbar och rättskaffens 

qually glacieren har unc1er som- listisk civilisation som känneteck- spisa middag. Kaffe serveras medborgare, så vare det 
marens lopp framskridit 167 fot, nas av ruinerand~ andekrafter. Vi fritt Dessa möten äro ämnade BESLUTAT, att vi till hans sör
€nligt uppmätnin~ av Glen Par- förstå oss på att sätta och hålla att uppmuntra dem som söka up- jande maka uttrycka vårt innerli-
1cer, föreståndare för U. S. geolo- maskiner i 'gäng och att prodnce- pehälla kyrko- och söndagsskole- ga deltagande och djupa sympati 
giska avdelningstyrå i Tacoma. verksamhet på platsen. i den stora sorg som drabbat hen-

Det befanns även att glacieren l BJORKMAN & SON .,,. .,. ·:·:· ne, samt att vi i tacksam håg-
smäningom. smälter bort, s.å·· a. tt . . · Frälsningsar···m~~' 1114 ~o. 12th ~ .. oms~. för hans f?rtjänster och t!ll 
den med tiden torde upplosas 1016 So. I\ St. B'way 2114 street. Nu pa lordag kval! kl. 8 ara for hans mmne drapera var 

~~;~~.:~:cke;~,~;-~~_i:~ av,,=<~~,: ... :8!,~r~ Hava alltid på lager· ett ~~~e~~-~-~!I_e!~}a~ö~~· • _:'J~sta sö~- ~~re:nings u.:._~~nd för_ en _tid av 
iuuc•vH<O'. .L"JV"'"""' ivi uy LLHu>5 l rikt urval av inhemska och I u<1.5 "5Ul1U<t5<><>.ll.Ula Kl. l.V I. m. ocn .:SU dagar. Vidare varder det 
stude~as för att ?,eräk~a ~et pro- importerade {lelikatessvaror frälsningsmöte kl. 8 e. ro. .~ä- BESLUTAT: att . en .. kopia av 
spektiva vatt_enflo.det 1 N1squ.ally Agenter för sta .?ns~ag, de.n 12te dennes, moter d.~~a resolution. tillstalles ~a.ns 
floden, på vilket den elektnska Kuriko och Ole Oid syforenmgen I lokalen kl. 1 e. m. sorJande maka, och att den mfö-
kraftstationen är beroende. Fruarna Christianson och Nord- res i föreningens protokolllsbok, 

BROADWAY THEATRE 

Greta Garbo in 

"GRAND HOTEL" 

!New ~ Used 
(fars Cars 

Complete Equippe~ Shop at 
your service 

i Arthur Espeland Motors 
~ 6th Ave & State Main 6114 , 

............... 

IJoHNmffiOS-1 
Skomakareverkstad : I 

' 508!/2 So. 11th St. I 
har prima utrustning för skorepa· I 
rerlng. Full tillfredsställelse ga- I 
ranteras och vi stä gerna vänner ! 
och gynnare till tjänst vid behov ~ 

L2'..~~~~~~~:::::, ... ~_._~ 

'l 
\. 

::~ 
i' 

Sponsor, 
Scandinavian Hour 

K.V.I. 

RIMLIGT PRIS 
Vi tro icke att nå-
gon . metod kunde 
vara enklare eller 
mera rättvis än vår 
att fastställa kost-
nadspriset. 

Vi helt enkelt mär
ka priset med tyd
liga siffror, så kan 
e n v a r välja efter 
b e ha g och betal
ningsförmåga. 

tr /['\ Il·~ l'\.T l'l..·: C' f:l: 
'-' • '-J' •L .a 1 'I ! "'r '\../ ";J', 

MORTUARY 
'q)i:stinctiue 07'.merai Service 

'.Plw11e'J11ai11 7H5 
717 7AC0MA AVE. 

t/ 
l\ 

;'.! 
'\1 
1· 
!);< 
·~;.1 

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

ELECT 

CARL OSTLUND 
COUNTY COMMISSIONER 

lst District 

"Dependable - - Independent 
.,,,,...,, ............................................................... ...,..,, ..... ..... 
~~ t . (Pald. Adyertiseme~t) 
~(Sponsor, Scand. Hour, K.V.I.) 

IJ· 

JOHN T. McCUTCHEON 
FOR CONGRESS 

Representative for all the 
people 

_::e.:.::::~~ 
~ ..... """ ............................................................................ ...... 

(Paid Advertisement) 
(Sponsor, Scand. Hour, K.V.I.) 

Homer Jones 
Ass't. State Treasurer 

Republican Candidate 

for 

STATE TREASURER 
~~-~-______.__......., 

Sf:e Louis 
1306 COMMERCE ST. 

Tacoma, \Vash. 

c Dfl.lr> 'T"'TT'll"'ll C'1~YW'i"'o............. -·--- .... ~- ........ « 
........... v._,. n ounvvi~ ~nu~;:,. I 
FERA'S SHOE REPAIR 

1013 So. llth St. 
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'"" 1 han~ axl~r och dold: sitt glödande -:-- och. det är visst och sant. Men någon plats vid he~nes sida. Han I gen gåve jag mitt barn så gärna 
ansikte vid hans brost. Jag törs icke - jag har . . . sökte icke efter någon annan som åt er. 

- Är det då verkligt? frågade Nej, icke här! Kom! utarJ. .försvann i småskogen, lät Stora tårar rullade utför hen-
hon med bävande läppar. - Är Hon förde honom ut på ut- vagnarna fara och gick till fots nes kinder. 
~etta kärlek .. - ? . Ack, nu skulle språnget. tillbaka till Rauschen. · - Men mera _ kan jag icke _ 
Jag kunna ~~ lycklig. . 

1 
- ~tr~nden är i~.er fri;. vi kun- Näst~ morgon, så tidigt han vå- får jag icke - vill jag icke . . . 

- Icke d~ - utan leva. utro- na ga langs den anda till klyf- gade, gick Robert Barder. upp till Fru. von der Wehr lämnade täl-

~, i.Ett 1Jjiif t.e 

' 

Av ERNST WICHERT 
pade han, : ~et ~an stor~.ande tan. .. . det lill~ huset, där damerna bod- tet och gick med raska steg mot 

.~~~~!€~~~~~~.('~ drog henne mtill sig och betackte - Jag .skulle onska det icke ha- de. Hildegard måtte hava märkt huset. Vid dörren stannade hon 
· ~~~ henn.es m~.n med .. kyssar; --:: Du de sto~ma~ ut så fort, anmärkte honom, ty hon flydde som ett obeslutsam, vände om och gick 

(Forts.) 
- Nu måste vi vidare, avgjor

de han. - Bakom nästa utsprång 
oppnar sig snart Vargklyftan, i 
vilken vi kunna finna skydd. Den 
'är icke farlig, som i "Friskyt
ten." 

Han hade icke släppt hennes 
hand och drog henne nu raskare 
med sig. Deras belägenhet före
föll honom själv kanske något 
kritisk. 

han för att uppmuntra henne. _ , får ic~e .langre :anka p~ do
0

den, han, forstamd av hennes skygg- ~kyggt radjur från trädgården in fram och tillbaka i trädgården 
Vad fattas oss mer? utan pa livet. Ma det bliva langt het. i huset. Barder lät bedja fru med sänkt huvud under det hon 

Hon kände sig färdig att digna eller k~_rt, d:t skall bli vårt i kär- Så snart de kommit förbi den von der Wehr komma ut, han ha- ofta tryckte handen mot hjärtat. 
ned av utmattning och tog gärna lek. Sag ~g, ~tt du ~lskar :mig! ~teniga udden, där bränningarna de något viktigt att meddela ben- "Alltid blott hennes _ hennes 
plats bredvid honom. -Ja - Ja! i .all evighet! annu voro starka, hade de en be- ne, varvid de måste vara ostörda. -· hennes lycka!" grubblade hon 

Blixt på blixt ljungade genom - Ack, vad vi äro lyckliga! kväm väg framför sig ända till Hon kom in i tältet, och där för sig själv, "och jag måste av-
d: svarta molnen. Askan rullade - Ja'.. ly~kli~a! ~p~repade hon d_en -~ik, -~arifrån ~~gen fö~de upp fl~de han henne, att han älskade stå från lyckan. Vad gör det att 
nastan oupphörligt; rägnet öste och smog sig omt mtill honom. till Jagmastarebostallet. Da de nu Hildegard och under vilka omstän- jag lider? Och. likväl _ .har han 
ned, och vågorna gingo höga ne- Så ~~tto de en stund arm i arm tigande gingo genom klyftan - in- dig heter han i går bekänt sin rätt! Hon är mitt enda barn! Är 
danför dem. Hildegard satte hän- och glomde, att någon fara hotade gen av dem hade mod att tala om kärlek till henne. Fur von der det min sanna känsla detta som 
derna för ögonen. . dem o_?h sågo .. och hörde i~genting sina k~~slor - t~odde han sig hö- Wehr tycktes knappast överra- smärtan för ögonblicket rö; upp 

- Det är som om världen skulle a':. o':adret d~r ute. .~a syntes ra en latt snyftnmg. skad. Ett ögonblick var det som och driver upp till ytan? Vem 
förgås, sade hon efter en stund. _ plotshgt en bhxt helt nara, så att - Gråter du, älskade? frågade om en glädjestråle velat upplysa känner sig själv·? Vilka mörka 

Snart var det icke längre möj- I Och vem vet - till slut skall den det skarpa skenet nästan blända- han. hennes bleka, allvarsamma ansik~ makter regera i djupet av ens 
ligt att undvika varje framilande förgås. de dem, och i samma ögonblick Hon svarade icke. te, men strax gled åter en dyster hjärta . . . ? 
våg. De måste allt emellanåt Han skrattade, men han kände i följde e~t ~skslag, som skakade " - Men vad är det? Den som skugga. över det, och det leende, Hon darrade som av feberrys-· 
klättra uppför strandhöjden för sig dock icke riktigt väl till ' b~~get I .~ma grundvalar. Från sag oss, skulle svårligen i oss so.ro stannade. kvar kring munnen, ningar. 
att icke bliva alldeles genomvåta. mods. Den kära flickans ångest hoJden stor~ade ett lösryckt träd igenkänna tvänne människor, som var så bittert, att den unge fria- "Jag kunde hata mig själv för 

Nu lät också åskan höra sig på tycktes honom fullt berättigad, ned ~o~ khpputsprånget vid ~å- u~d~r ~en sist f~rflutna timmen r~ns l:opp att utan motstånd nå att jag är så självisk. Nej! han 
avstånd. Ovädret drog snabbt och han visste, att han stod i an- lans mg~ng och rullad~ ne~. i .~JU- bhv1t vissa om sm lycka. sitt mal snart försvann. känner mig bättre _ i min själ 
u1:p och . närmade sig för varje svar för hennes v~l och ve. • ~~t. Hil~egard slet sig forfarad I Hon. snyftade häftigare. . -·Jag har ~?g .. anat, att det skall ic~e n:örkret råda öve. r lju-
mmut. Å.ven i öster och väster • -:- Om det verkligen skulle ga los och stirrade ut. . , . - Sm lycka ! Ack, att Jag skulle komma darhan, sade hon. set - Jag vill vara en god moder 
lyste det. Hur stormens raseri sa illa, svarade han, - så är det - Det var en varnmg fran him- skull.e glömma . . . ! Mitt hjär- Och efter en stunds betänkande för henne, ingenting annat än en 
växte, kunde man se på de stora åtminstone för mig en tröst, att. melen, sade hon ~arran~e. ta är så tungt, och jag vet rakt tillade hon: .god moder. Att göra lycklig be-
träden högt uppe på höjden; de vi äro tillsammans. -Ac~ Gud! Ja~. g~omde · · · icke, hur jag skall kunna bära - Vad har Hildegard svarat er? tyder ju att vara lycklig. O, mitt 
tycktes för varje ny stöt nästan - För mig också, sade hon - Ovadret d~~r forbi, ~.ade han det. - Att hon älskade mig som jag svaga hjärta -- denna gång skall 
uppryckas med rötterna. När de sakta. l~gnande. - Hor, åskan ar redan - Vad, älskade? henne, försäkrade han med lidel- du visa dig starkt." 
båda kommo i närheten av det an- De få orden ljödo för honom langr~ bort~ - .. ett s~dant slag - Att vi icke kunn·a tillhöra sefull värme, men sänkte dock Hennes bleka ansikte förklara-
dra utsprånget, övertygade de sig som en ljuv melodi genom stor- skall icke forsk~acka dig .. mer, äl- varandra. blicken. I des. Så skön hade ännu ingen 
genast om, att här var en över- men. Han svarade ingenting där- ~kade .... Det lJusnar dar ?orta - Hildegard - ! - Blott detta? frågade hon. sett henne. Hon gick in i huset 
gång omöjlig. Våg följde på våg på, ~en flyttade sig något mera over. SJOn - om en halv .. tunme - Nej, nej - ! Det är så, tro Han ö.vervann sin tvekan. och uppsökte Hildegard. Det 
i rasande fart, och stormen ven åt sidan, så att hans arm berör- ha VI åter det vackraste vader. mig! - NeJ, även att hon icke kunde stackars barnet satt helt för-
så häftigt om udden, att man icke de hennes axel. Hon märkte det Hon aktade icke på hans ord, - Det vore en olycklig tro, Hil- tillhöra mig, emedan hon givit er skrämt i ett hörn av det inre rum-
kunde hålla sig kvar på de våta och lutade sig mot honom. utan höll näsduken för ögonen degard. Varför i all världen - sitt ord på att förbliva ogift. met och darrade i hela kroppen. 
stenarna. - Det är rysligt, började hon och snyftade och grät. Han ville - Jag har givit min mor ett Ett djupt veck lade sig mellan - Jag har ju sagt honom, mam-

- Vi komma icke över här, sa- ~fte: en ~tu?ds -~:Yst.nad. "-: 0:11 ~~~~~- h.~mne till sig, men hon av- hö_gtidli~~ löfte, att aldrig al- den vack:a fruns ögonbryn; det I :na: att j~g icke kan bli hans. Det 
de Barder, sedan han förgäves an icke va:.luen rorga~, sa .Kunde vu.rJue ~et. . . .. . dng skilJas fran. henne. , . ryckte krmg m~nnen, som om hon ar 1c~e mm skull, att han bett dig 
försökt att tätt invid branten få det dock handa, att vi båda . . . - NeJ, m kan icke alska mig, Men hon bhr nu ocksa mm velat tala och icke kunde. om mm hand. 
säkert fotfäste···.· _ därborta är le- - Vad fruktar ni? ~ade hon. - 0, min Gud, ni vet I mor. ; vi. sk_iljas i<:ke fr~n henne. Hon har tala. t sanning, sade - Men du älskar honom? frå-
ran alldeles undergrävd emedan - Egentligen ingenting men icke · · · - NeJ, icke sa. For Werners hon efter en kort stunds efter- gade fru von der Wehr vänligt. 
vinden kommer därifrå~. Vi må- ändå! Tänk om en blixt träffar . Vad vet jag icke? Vad behö- skull - - t~nke. - Hildegard har - frivil- Hildegard gick fram till sin mo-
ste nu i alla händelser vända om. oss eller marken ger vika under ;er Jag veta - ? Älskar du mig - För att förhindra detta gif- hgt - bundit sig. der och sjönk ned vid hennes föt-

Men man kom heller icke läng- oss, och vi störta i havet, eller nå- icke? Vet jag icke allt, i och med termäl, H.ildegar~? .. .. - Och ni_ sk~lle vi~ja - ? .. ter. .. 
re i motsatta riktningen. Till följd gon annan olycka - . detta end~ · .. - ~~· ?a - darfor. Och nu ar - J.~~. vill . mgentmg. Det ar . - .. Jag alskar honom, mamma, 
av det annalkande ovädret utöva- - Låt oss hoppas, att ingenting - Och andå - andå ! Ack, det allt forbi. ett oforanderhgt faktum. Jag alskar honom - det kan jag 
de stormen ett sådant tryck på av allt detta sker! var ~~ ~-et ja.~ \:ille bikta. Jag Han begrep. nu hela sa:nman- - Ett barns oreflekterade löf- icke förn:k~.' Och jag skall älska 
vattnet, att hela den smala stran- - Men låt oss dock bereda oss har forstort manmskors lycka, och hanget; han visste nu, varför han te - - honom, sa lange Gud låter mig le
den i bukten överspolades och vid på det värsta! n~ kommer straffet över mig blivit kallad att framlägga en plan - Icke det. Men orsaken, var- va och mitt hjärta slår. Men jag 
varje steg blev faran att bliva Hon knäppte ihop händerna och SJ~lv, så. att jag icke heller kan till uppförandet av en barmhär- för det gavs - ! vet, att jag icke får vara lyck-
bortryckt allt större. Och upp- blickade en stund framför sig. bh lycklig - aldrig, aldrig! tighetsinrättning. - Jag vet allt. Hildegard har ligare än du. Bed honom, att 
för den branta strandhöjden var Därpå sade hon sakta och drö- Han skakade misstroget }'lå hu- - Det får icke ske, utbrast han. fordrat ett offer av er. Hon trod- han lämnar oss och aldrig mera 
det omöjligt att klättra. Nu föl- jande: vudet. - Hur kunde ett sådant löfte va- de sig förpliktad att till gengäld - aldrig mera ... 
lo också tunga droppar från de ---'-Det måtte vara skönt att i .-:- Vem~ lycka kan du hava för- ra allvarsamt menat och upptagas därför .. bringa er ett offer. Men Tårar kvävde hennes röst. Fru 
lågt nedhängande molnen som ett sådant ögonblick som detta ha stort? fragade han. - Inbillnin- på allvar? Din moder är bjärte- hon forstod alls icke storleken von der Wehr böjde sig ned, tog 
förkunnade det ösräng, vilket in- ett alldeles rent samvete. gar, H~ldegard ! god - - därav - ---< henne i sina armar och lyfte 
om kort måste bryta löst. Det - Det har ni säkerligen. - Mm mors lyeka ! .. utbra.~t hon. - J~, men jag har till.fogat hen- .-~å så vara. Lika litet som I henne up~.' . 
var en förtvivlad utsikt att vara - Vem vet? - Jag vet nu, vad karlek ar, och ne smarta, hur skulle Jag någon- mitt lidande. - Det ar icke den allgode Gu-
tvungen invänta det här i det fria - Vad skulle ni, Hildegard - ? hon älska~.e . . . sin kunna fordra a; henne - - . -Och ändå skall hon straffas J dens vilja, att ur en olycka en an-
utan varje skydd. - Icke sant, ni har de sista - Hon alskade? - Icke du, men Jag. hka svårt, som om hon hade med- nan skall uppstå! Jag har nog 

Då upptäckte Barders skarpa dagarna varit mycket missnöjd - Målaren Max Werner. - Nej, heller icke du. vetet tillfogat er det? Nej, det hört, men icke antagit ditt löfte; 
öga på. något avstånd ungefär med mig? Därför gick ni er väg. - ~in onkel?· Således var det Hon förskräcktes över det för- kan ni icke vilja. att jag icke tillbakavisade det, be-
halvvägs uppför strandbrinken ett - Hur skulle jag våga . . verkligen hon? troliga du, som ofrivilligt undslapp Fru von der Wehr andades rodde därpå, att jag ville lugna 
mörkt ställe, som måste vara en - Nej, nej! Säg ni blott rent - De hade för ett år sedan lo- henne. tungt. dig. Om jag än icke funnit den 
fördjupning. Han pekade med ut! Och ni hade alla skäl där- vat varandra tro och kärlek, lik- - Vänta! Jag har . . . Kan- -Min vilja - nej, men det be- lycka jag sökte, kan det vara en 
handen dit och utropade: till. Jag var icke uppriktig mot som vi nu i dag - och jag ställde ske fogar det sig så lyckligt - - ror icke på min vilja. Jag har tröst för mig att veta mitt barn 

_Dit, Hildegard ! Vi måste lå- er - Jag hade något, som jag mig emellan dem och tålte icke, - Vad skulle vi vänta på, Hil- icke fordrat något av Hildegard, också olyckligt? Vinner jag, om 
ta ovädret draga förbi. Stränga ansåg mig icke kunna säga er. Ni att de tillhörde varandra. Och I degard? Nej, härvidlag kan blott blott fogat mig efter mitt barns du förlorar? Nej! Du skall äl
herrar regera icke länge. k~n icke tro, vad det har plågat nu st~lla ode sig. e_mell~n oss - full 0 öppenhet föra. till målet. Jag öns~an. ~ennes löfte bin~.er h.:m- ska ~onom, ~kall tillh~ra honom. 

Han började genast att klättra mig. Och nu . . . och v1 maste slnlJas liksom de. anhaller om den flickas hand, som ne, icke mig. Kan hon SJalv losa Det ar en lumlens skickelse, att 
sparkade med foten undan sande~ - Om det är en hemlighet, så Hon fattade hans hand, tryckte jag älskar och som älskar mig sig därifrån - välan! Jag skall just han - Max Werners brorson, 
för att på de svåraste ställena vill jag respektera den; var där- den mot sitt hjärta och steg raskt tillbaka. aldrig erinra henne därom. för vilken han sörjde som en far 
återställa trappstegen, drog hen- för alldeles lugn för den saken! upp för att gå. Han förstod nu, Hon fattade hans arm. Han tog hennes hand och kysste - skulle bliva älskad av mitt 
ne efter sig vid handen och upp- - Men jag känner, att jag icke vad som bel~~mra: modern och - Det får icke ske. . den. I barn. Om du har försyndat dig 
nåd~e 1yckligt med henne ett ut- b~r h~ n~gon heml:ghet för er. oroat henne SJalv .. sa mycket. ,,Un- , . - .Det, skall ske, sade han m~d Var ~delm~dig, sade. han. - ·-: om din s~nd fo_rdrar ?otgörir'.~·, 
sprang, som var bevuxet med Lat mig bikta allt for er! d_~r en sekund morknade det aven manlig beslutsamhet. ·-· Neka till Icke ett ogonbhck har Jag tviv- sa kan de icke givas nagon stor
buskar och i nödfall lämnade sä- Hon vände härvid .sitt ansikte for hans b~ick. Men därpå åter- att vidgå det, om du kan! lat på, att ni skulle fritaga ert re än denna, att med kärlek löna · 
kert skydd. Därifrån kunde de mot honom och såg på honom med vann han sitt levnadsmod. Han omfamnade henne hastigt barn. Efter vad jag hittills sett vad kärlek brutit. Jag - jag -
tydligt se, att den där fördjup- sina oskyldiga, blåa ögon så in- - Se ut, sade han till Hildegard och tryckte en kyss på hennes och lärt känna och vörda hos er, förlåter dig av hela mitt hjärta. 
ningen var gjord av människohän- nerligt och förtroendefullt, att han med vek och dock fast röst. - panna. så skulle ni icke kunna förmå er . Hildegard slog båda sina armar 
der. Sannolikt hade fiskarne här kände sig helt underlig till mods. Nyss var hela naturen i uppror. I Ännu några steg uppåt, och att säga: "Då jag icke är lycklig, kring henne och kysste henne 
vädrat bärnsten och trots strand- Nu eller aldrig, ljöd en röst inom Det tycktes som hade himlen med I värdshuset var i sikte. Alla fön- skall du heller icke vara det." stormande på ögon och mun. 
väktarnes vaksamhet gräft på honom. sina mörka molnmassor velat kvä- ster voro vidöppna. Från salen Men det är icke nog, icke på långt - Du goda, goda, änglagoda, 
natten. Det var icke lätt att kom- ·-Nåväl! jag vill lyssna till er va allt levande på jorden, som om hördes dansmusiken. Den gla'.da när nog. Vad ni gör, måste ni I upprepade hon oupphörliot. - Nu 
ma . ~it, . men efter något sökande bikt, sad: han'.. i det han f~.tt~de s~ormen velat bortrycka skogen, u~~don:en h.~~e icke l~tit. ovädret göra helt -:-- eljest ä~ ingenting äro _vi verkligen förson:de. Men 
upptacktes dock en smal stig ge- hennes bada hander och vanligt vagorna uppsluka landet ... och stora sitt noJe, och hastigt hade vunnet. Hildegard kanner, att får Jag också mottaga din ädel
nom buskarna. De funno en liten, nickade till henne; - men först nu är det blåa himlavalvet åter li- en improviserad bal blivit satt i hon försyndat sig mot er. Ni ·modiga gåva? Nej, nej! Du kan 
snett lutande håla, stor nog att sedan jag fått veta, att jag liar ka högt och klart som förut; de gång. måste befria henne från denna förlåta mig, jag själv icke. Det 
bereda dem ett skyddande tak. makt över ert hjärta - så att jag skummande vågorna lägga sig, - Vi gå hem, sade Hildegard skuld, som man avtorkar en sor- var ett löfte jag gjorde himlen. 

Knappt 1rnde de kommit in i kan binda och lösa liksom en och rägn och solsken växla. Bö- och saktade sina steg. - Nu i I genS' tår från ett älskat öga. Ni I Om jag bryter det, hur skulle jag 
de~: förrän rägnet bröt .löst i P~~st, för vilken man 'öppnar sitt r~ vi klaga däröver?. Livet ~ar detta säll~_ka~ - - 1 får icke ställa er emepan hennes kunna glädjas över min kärlek? 
strommar och under några minu- hJarta. sm dag och natt; mangen gang - Varfor icke vara glad med samvete och hennes kärlek och Jo, om jag kunde återgiva dig -
ter alldeles bortskymde himmel Nu kände hon sig helt beklämd. är dagen mörk och natten stjärn- de glada? svarad~ han. tillropa henne: "Välj! Jag skall . - Det är övervunnet. Ditt sam-
oeh hav. Hon sänkte ängsligt ögonen och klar. Hans mod upplivade henne. Hon godkänna ditt val. - Men välj!" vete kan vara lu t G d t 

fTd h l h d k gn · u ve • 
- Gud vare lov, sade han och drog armarna till sig, som om hon Hon hade lagt fingerspetsarna .. 0 J e onom - ian . a ~- ma t Hon har redan valt, hon, tror sig hur ömt du var fästad vid din 

~rog en suck av lättnad, - att vi på detta sätt kunnat hålla honom på underläppen och förde c:'!en over henne'. .. Deras mtradande 1 vara tvungen att försaka. Men far - hans dotter kunde icke 
a.~o torrskodda här och i så gott på avstånd. fram och tillbaka mellan tänderna, bragte oro i sallskape~. Fru .. v?n hon blir aldrig glad mer här i li- känna det annorlunda. Gud vet 
förvar! - Ett tillfälle som detta, fort- munnen öppnade sig till hälften, d~r Weh~ ha.~e ;erkhgen b?rJat vet. Det gäller ert enda barns också, att du var ett barn, vars 

Hon höll sig darrande fast vid satte han, -- återkommer icke så men hon nickade platt eftertänk- bllva_ orollg for 81~ dotters langa lycka - betänk det, och gör hen- hjärta icke förstod, vad läpparna 
hans arm och ryckte till vid var- lätt, då vi äro så här helt ute- samt utan att vänCla sig mot ho- utebhvande. N~ trangde .~1g gam,- ne valet lätt! lovade. Han glädes icke över 
je blixt. Det hade plötsligen bli- stängda från världen ensamma nom. ' la och unga krmg dem for att fa Den olyckliga frun såg dystert vårt självplågeri -- Han är kärle-
vit mörkt som efter solnedgåncren med varandra som vo~e vi d en • , veta, hur del gått dem. Hardei framför sig. kens Gud. Kom Robert väntar 

, • . 0 • • .. ' • • e . - - Lat oss ga, sade hon efter en berättade i korthet vad som före- • ' · .. " . 
. Smam_ngom ~ande hon sig" vid' da le~ande vasen pa. Jorden. Hrl- stund, - man blir orolig för oss. fallit. Jag skulle bedja henne att ~a oss. Kan du i,cke fo~~a di? 

·.sm rysliga belagenhet och ater- degard - vad bry vi oss om stor- __ Hildecrard _ ? bad han D , b t 1 .. 11 bryta sitt ord mumlade hon - till att bryta ett sadant lofte, sa 
f
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• • • .. • • o · . ansen var av ru en, oc 1 sa - . ' · _ ··1 l d · k, R b t 
IC sa mycket mod, att hon kun- mens rasen, nar det mom oss Han ville omfamna henne men k "t 1 d . • å . BedJa henne vara lycklio- och as rnr u ic e o er · 
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· 
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e se sig om rrrng 1 halan. Den ars ar n . a. oss mitt under hon gick snabbt ett steg a· t si"dan • d b d b lk M glömma det lidande hon tillfocrat - · ag a s ar 
1
onom, mamma, . t .. · . om pa en re a a ongen. an " tb ·t H'ld . d · • 

var icke mycket stor och slutade na urens uppror sluta ett forbund _Vi törs I'cke "ade hon avva"r d 11 mi"'' Synas "'lad och nöJ.d för att u ras i egar ' i det hon pa . . f"' . 
1
. .. . • , " - arrangera e a a slags lekar och 0 
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, tt f d 
med ett brett, Icke synnerligen 01 ivet, som sanker oss fnd! J·ande i det hon rodnade _ Ni' d . • b" t .. tt .. d t"ll hon skall kunna ofömma!? ny om amna e henne och tryck-
a. th" " . J k" . .. .. , · roa e,sigpa asasa ana is o. t 'tt 'kt tb 1 
· JUP al; den blaa Jorden var ur- ag anner, att vi aro bestamda vet ännu icke det värsta Men d t ft d k' 1 Hon reste sig. e si ansi e mo ennes axe · 

.. d h k f'" d d · e e er en en vac raste so - F d W h 1 k .. 
grav oe upp astad mot kanten, or v~r~n . ra - et vore ett trots, kanske _ kanske . . . Det åter- _ . .. . . . ru -~on ~: e r 1op nappte 
så att det bildats en låg. fördäm- om vi icke lyssnade till rösten i ståt oss ännu ett h pp K i ne"dlgt~dngbl~ch en _gemen.~am afton I - Fordra icke det omoJhga av sma hander over Hildegards hu-

- . ,,_ ... . o · om. ma I astes till affard på e1t mig' Ännu " · H.ld d d .. .. 
mng, som hrndrade rägnvattnets vara hJartan, som dock talar så Även det sk ll . f. t , · I · en gang · i egar vu och stod en stund forsankt 
inträngande. Några st~ra stenar högt. Hildegard, jag älskar er. - Men dua .. t~ a v: a.. ffl my?ke_t falskt valthorn: De.'. som är fri, hon har att förfoga över I i stilla bön. 
H\;:;v- u""-
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1
- nn'h ~~ -• ... m ... _,_ ----'-- as ar nng JU, i - vant i vagnen, som gatt sonder, sin hand, sin förmöo-enhet Ja"' -Kom sade hon da'"rr1~.. ,·n~ 

,.... ..... o a, It::. '-'"'.&. ... v.1..u. .1.u. v.1..1..L t..a.1a. ~ö.111uub l de ard I ' ~ . .;:;.. . .. . a. - rl~ 
- Di:lr ha vi till större bekväm- Hon lät honom icke tala u~.' l~s- ~on kämpade med si s 'älv. stoppa~_es i~ h~r o.ch var. H~.lde- tvingar henne icke att .. hålla ord. för dig tni honom. , , ~ = 

lighet också en bänk, skämtade gjorde sina händer, lade dem på - Jag har verkligeng s~gt det ~~rd :02 ~1g t~~ ~n dmor: kDafi~akv I Jag hål~er av er oeh varderar ~r; I Hon omfamnade henne och drog 
m e sig, a ar er ic e c .redan for hans skull - ! At in- henne med sig bort. (Forts.) 



Washington 

1J Locat~ in the center of the 
beautifnJ citY of . Eugene, Oregon, 
with good water and climate. 


