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HöGTARlf FENS HÄMm 
MANDE IN VERKAN 

STOR EXPORT AV VETE 600mARIGT MÄNNISKO.. ÄNNU EN MISSl YCKAD 
Till SVÄl TANDE KINA 1 FYND PA GRÖNLAND STlllAHAVS-FLYGNING 

:Förslag om hundra millioner dol-1 I tisdags natt drog en ödeläg- }'örhindrar varuutbyte och orsakar Men frågan_ är var pängame till /Frusna vikinga-lik väl bevarade I Tre japanska aeronauter troligen. 
lars re(luktion gande ~rka~ f~am över Porto m:? affärs-stagnation betalning skall komma ifrån I --. - omkomna 

---
1
1 och enligt mgangna rapporter do- --- --- . Danske forskmngsresanden pro-

Amiral Wm. Sims, flottans över- <lades över 200 månniskor och tu- I intet avseende torde de båda President Hoover ligger i under- fessor Aage Rossel, ledare av en I fredags morse startade en 
befälhavare under världskriget, sentals skadades. Egendomsför- rresident-kandidaterna, Ho o ve r handling med Reconstruction Fi- dansk Grönlands-expedition, rap- Trans-Pacific flygexpedition från 
beskrev härom dagen det ameri- [lusten uppskattas till många mil- c ch Roosevelt, vara mera skiljak- nance Corporation om att finna porterade härom dagen vid sin Samushiro fältet nära Tokia, Ja
kanska veteran pension systemet, I fioner dollar. Av ett 10 ?tal min- iga än i frågan om tullagstift- någon utväg till att finansiera återkomst till Köpenhamn, att han pan. Expeditionen, som utgjordes 
isynnerhet vad beträffar "det 

1 

dre städer på ön återstår intet lung. Hoover vidhåller det nuva- försäljningen av 15,000,000 bush- funnit en grupp av väl klädda och av tre medlemmar, pilot Eishiro 
spansk-amerikanska kriget, såsom 

1 

annat än ruiner. Även huvudsta- ·ande skyddsystemet och förka- 1 ds vete till Kina. Kina önskar i bevarade vikingalik i den frusna Baba, navigatör Kyoshi Homa och 
"en stöld av det snuskigaste sla-

1 

den Santo Domingo härjades. En stade i våras kongressens beslut [ köpa vetet, men frågan är var- marken å Grönlands kust. radio-funktionär Tom Ishita, äm
get och en förbrytelse mot den 1mängd byggnader raserades och om dess modifiering. Roosevelt ifrån pängarne skola komma. I Helt nära platsen funnos ruiner 'nade göra en vänskapsvisit i För
amerikanske skattebäraren." . :ljus- och telegrafledningar för- å andra sidan förordar reciproci-1 I betraktan_ d __ e av det f_aktum att _av sex hyddor. Prof. Rossel an- enta Staterna, och de hade till för-

Amiralen gjorde detta anföran- I stördes. tet och säger: "Om vi hava nå- millioner gå svältande i Kina, bor- , tager att fynden stå i samband sta landningsmålet för flygningen 
de inför National Economy ligan, I På guvernör Beverlys anmodan got som andra nationer behöva, lae det finnas någon utväg att 'med en viking koloni, som på utsett Nome, Alaska, som man 
representerande en grupp av ett i har Red Cross koncentrerat sina och om andra nationer hava något lctitbringa något av det här i lan- 1300-talet slog sig ned å Grön- hoppades att uppnå efter 40 tim
hundratal av österns ledande in- 1 ansträngningar på att sända hjälp som vi behöva, så borde det göras det magasinerade veteöverskottet land kusten och vars medlemmar mar. Det vill säga att de skulle 
dustri-idkare. Han sade bland an-

1 
och understöd. · tariff-överenskommelser tillfreds- till de hungrandes undsättning. 'dödades av eskimåer. Liken blevo anlänt till Nome lördagsnaj;ten el-

nat: I ställande för båda parterna." Förenta Staterna styrde om att troligen senare nermyllade av ler tidigt på söndags morgonen. 
"Det spa~sk-amerikanska kriget J NEW YORKS NYE HAYOR Om meningen med Hawley- s~nda tio tusen. millio~er ~ollar ,norsk-danska vikingar. ~melle~tid har expeditionen .al-

varade precis 114 dagar och, ehu- · _ ifi · Smoot tull-lagen var att reducera till europeerna, da de hollo pa att I dng avhorts sedan den sex tim-
ru antalet dödade icke översteg f OVANLIG ·POLITIKER vår import, så hava vi lyckats för-I döda varandra, och efter vad det: mar efter uppstigningen genom 
400 ~-ch i;nindre ä~ 5,000 f~llo .?f- c träffligt, i det densamma under ~ynes, blir den summan aldrig i AMEDlllANER eo~ATT-A radiogram u~~errätta.de 0 om ~tt 
fer for sar och SJUkdom, aro an- --- senaste två år avtagit med $2,- aterbetald. l n I\ \) den befann si,, 750 nnl fran Tokio. 
nu 227,000 män av de 280,000, Ett gott exempel för ekonomisk 300,000,00. Ändamålet sades va- Om Amerika nu sände femton I I UTLANDET Alltsedan i söndags hava ivriga 
som gjorde krigstjänst, kvarståen- stadsstyrelsc ra att på detta sätt öka syssel-. millioner bushels vete till hung- s~aningar pågåt~ av kus.tbevak-
?e . på p:nsionsrullorna och d_raga --- sättningen för amerikanska arbe- rande kinesiska rnän, kvinnor och I ___ I nmgsfartygen lang~. ~~eutiska ,ö-
arhgen $119,000,000 .ur regerm~~- Den nye borgmästaren i New tare och tillförsäkra dem en hög barn utan att få betalt därför, 1 Det tycks numera, som om För- gruppen, ~en allt forgaves. Fran 
kas~an. Ec~nomy hgan har for 'York, Joseph McKee, som övertog dagspänning. Jvlen under samma gjorde det säkerlig en för farma-1 enta Staterna, vilket land i år- R

0
oche Har bor rapporte~as att en 

avsikt att payrka ckongressen att metropolens regime efter mayor tidsperiod har exporten minskats re och försynen långt mera be-! hundraden mottagit folk från v~ldsam s~or::i rasat ove~ Beh-
i år reducera denna summa med Walkers resio-nation svnes vara -1ned $? 817 000 000 ocl1 resultatet ll'acrlig aa··nn·ng I · d 11 1 .. d b'" . t .. rmgs hav I lordags och_ sondags. 
$109,000,000, ~alunda brmgan~e en ovanlig politiker, som genom framstår i de stängda fabrikerna da tillbaka en del av sitt över- E~pedihonen var .. den tredJe I 

0 • "' ' " · 1· ~, ' ' ' · " "' 

0 • JOr ens a a an er, nu orJa - san- . . · . . 

summan ner till $10,000,000, vllc sina åtgärder rent av överraskat och de stora skarorna arbetslösa. I k tt " 1 ,, ordnmgen, som utsants och be-
k t ·11 .. kl' t f"" d 20 · 1 s 0 ' surp us. I t t · · d · k t"d · 

e - vore ti rac ig or e . ,- stadens befolkning. Hans första Givetvis hade världsdepressio- JfUlO-EN ooMoARDEDAS I Data offentligo-jorda av stats- rns a_ s a: en Ja~ans a "1 mn~en-
~00. vet:ra_nerna, . so~ ver~~~ge~ handling var att sänka sin egen nen även under gynnsamma för- u n. _u D n . -I departementet, "'ådagalägga, att I Hoch~- s~~!m~~n pa det vaghalsiga 
aro _berattrg~de till_ sadan hJalp. årslö~ . från $40,000 till $25,000. h~llan~en verkat en minskning ~ AU ifO(llMM('lK i. STRAo LA· D ; 404,000 amerikanska medborgare och lonlo"a aventyret. 

Rorande varldskrigsveteranernas Samtidigt gav han order om att bade Import och export. Men 1 ii I\ Il) hJ .R n . .. f" t b tt . tl'" d l l"" I ---
. f"· kl d · 1 s· 1 • aro as osa a i u an s m an-, - -----

penswner o~_" ara. e ~mir~ uns ingen avdelningschef får ha större betraktande av att den internatio- ___ ; der. Sedan den nu rådande eko- _ .. 
att de nu belopa sig till den enor- lön än $1~,00 om året ... En lång nella handeln i ytt;rs.~a instans är l\fälikan tror att de äro "birth I nomiska depressionens inträdande, AMERIKAS f L YGJRA-
ma summan av .~690,000,000 och rad av dylika chefer ha forut upp- ett varuutbyte, sa ar det klart cries" i fysiska processer. Olika ha de i utlandet bosatta amerika-1 
att de mycket val kunde rcducc- burit mellan $15,000 och $25,000 att en skyhög tullmur med_ därav meningar råda om strålarna. nernas antal ökats med om_ kring fil! fRA'"MST I UA0 "DLDEN 
ras med $450,000,000, och dock 1 i årslön. följande begränsad import nöd- 18 000 S'ff . · ·· tt I\ I rl 
1.. ·ll .. 1 r d 1 f'" tt r I --- , . i ror visa aven, a ame-
amna h rac { i~a me e or a .. i- Dessutom har mayor McKee gi- vändigt måste framkalla minsk- Problemet med de kosmiska rikaner vanligen begiva sig till län-
b~ralt draga for~org ~m ~e m~n vit order om att stadens budget ning i utförseln, och att den se- strålarna är ett av de intressan- der där de kunde drao·a fördel av Förenta Staternas trafikflygning 
vilka. un~er v~rkh"g kngst3anst .. a- för nästa år måste minskas med nares nedgång under två-årsperio- taste inom den fysikaliska veten- de 'lägre levnadskost~aderna un- befordrade under fjolåret flera 
dragit sig oformaga och redlos- $90 000,000. Polischefen fick or- den varit 500 millioner dollars k . d d d 1 . t'd h d" ... 1. passagerare och mera post samt 
1 ' .. .. .. _ .. . . . s apen I ag. er enna rr1s 1 oc ar moJ i- . .. . 
rnt. . . .. . .. der om att besoka de arbetslosa storre an 1mportmmsknmgen bor- Vetenskapsmän taga med sig gen depressionens verkninO'ar icke tillryggalade ett storre antal nnl 

Tydligtvis ar kr1gfurande det på respektive konstaplars områden de vara en ögonöppnare för varje . f' . t t upp pa· ho··ga ._ rt . o •• kb b 1 .. _än s_amtliga maskiner _av __ detta 
• 11 ° h'tf · .. sma ma ms rumen , gJo sig sa mar ara som 1ar. 

mest expens1va av a a ~a l , I- o~h gö.~a upp en noggr~nn forteck- iakttagare. bergstoppar; upp i luften i flyg-1 · Vi ha nu i Kanada till exempel SJ!J:.K. i hel~ E:yJQJl~: E;ngland och 
synnerhet om man tager i.betrak- nmg over de arbetslosa. Han De"sutom är det ett faktum att J. , -ti . i· stra' to-sfa"ren 50-00 fl . .k· .. d dess kolomer mberaknade Endast f"'l' d "l · _ 0 _ • .. ~ " , masnner, upps ga . , er amen anev an un er .. , . · 
_tande de efter o Ja~ ~ ra m~ng.~r ?ar .ocksa startat en kam~anJ for våra höjda import-tullar återgällts i ballong eller uppsända försöks-1 1931. Kanada, påstås det, lider betraffand~ gods~rafiken :ådde en 
ne. En U. S. s~at~~tik_er forsak- mbrmgan~et av _:n fond pa $.l?O,- med prohibitiva tullar i ett flertal ballonger till än högre rymder -icke i samma grad av den ekono- del europeiska lander framst, -
rar, att al~~- de forbattnngar, som 000,000 till -behovande famIIJers av utlanden, varigenom vår vinst- för att mätta strålarnas intensi-' miska krisen som Förenta Stater- bland dem Tyskland. 
landet behover, kunde betalas med understöd med oundgängliga livs- givande utförsel förhindrats Så t t h dr enskaper Man I I E d"" . .. Totala antalet flygmil, som un-
d ,. 0 det stora kriget .. ..d h t · e . oe an a eg . na. uropa, ar priserna over- . . 
.. e pangar s ::1 forno en e ·er. till exempel har exporten till gör liknande experiment med fin-• allt äro lägre relativt sett än här der fJolaret avverkades av trafik-
annu kostar Forenta Staterna, och 1 d ·c d · k t d · • 1 l · F" t St t c d 
•• 0 •• • • • grann an et ana a mms a s me kän ··liga elektroskop pa bottnen · i landet ha 11 000 fler amerika- P an 1 oren a a erna, ana a, 
anda lamna mill10ner dollars i · · · d å t ,, • . ' ' ' A t I' S d f 'k I di b 
.. o cirka 700 nnlhoner ollars om re av djupa sjöar och reser fran po- , ner slagit sig ned i år än i fjol. us ra ien, y a n a, n en oc 
overskott. SVART "SKEPPSBROTT och __ förhållandet är li~adant vad larländerna till de tropiska trak-1 De länder som absorberat det ~1 euro~eiska länder, slutade, e~-

GUDS KLOCKA 
Av pastor A. B. N elson. 

Judarne äro Guds stora tidvisa
re. Man kan se på den judiska 
nationens framgång eller tillbaka
gång vart tiden lider och huru 
snart denna tidens nådeshushåll-
ning är förbi. 

Enligt Guds löfte till Abraham 
måste Israels barn åter intaga det 
land som vi känna under namnet 

-- betra~far flera andra la~der. Det term. _ och göra jämförande för- i mesta av denna emigration från ll~t en 
0 

i . dagarna framlagd sta~1-I NORRA STILLA HAVET vore .icke a:~ undras pa om lan- sök. l laboratorierna konstruera Förenta Staterna, äro Italien och stik, . pa '.1,242,8_95 en~elska nnl, 
dets mdustrndkare och farmare andra vetenskapsmän och forska- den irländska fristaten. De ame- av vilka icke nnndre an 47,385,
fått ögonen öppn'.1 för nödvändig- re elektriska generatorer alstrande' rikaner som slagit sig ned i dessa 987 mil komma på Förenta Sta

Blott 3 av den 37 man starka be- I beten av .~nternationell reci~roci- strömmar på miljoner volts spän-: länder på sistone, äro före detta terna. Som två~ k~~ Tyskl~°:d 
t~t, om ~oren:a Sta~erna .. nagon- ning, allt i syfte att uppnå kos-

1 

italienska och irländska immigran- med 6,387'.495 nnl narmast fol~t 
sm skall atervmna sma förlorade miska strålfenomen "cosmic ra- ter som blivit amerikanska med- av Frankrike med 5,759,018 nnl. 
marknader i utlandet. diation." ' 1 bo;gare, och som på grund av ar- ~ngland hade en betydligt lägre 

sättningen räddade 

Fraktångaren Nevada på väg 
från Portland till Orienten stötte 
i tisdags under . rådande storm på 

grund å kusten utanför en av- de· HOPPA"E 
aleutiska öarne. Dess nödsignaler I l'J ÖVERBORD 

FRÅN AMERIKABÅTEN 

Förefihtligheten av kosmiska betslösheten icke kunnat finna ar- s~ffra, 1;3~5,0~.o, men placerade 
strålar misstänktes redan i början bete här och måst återvända till sig dock pa fJarde plats. Passa
av detta århundrade, då det be- sina respektive födelseländer. gerarea;italet i F?rent~ Staterna 
fanns att elektroskop med guld- 1 Av enstaka länder har Kanada under aret uppgick .till 5~2,345, 
blad (fina instrument för uppmä- det största antalet amerikanska ~edan den andra natwnen 1 ,ord
tande av radioa.ktivitet) så små- medborgare, uppgående till 224,- n.mgen, Tysklan~. endast nadde 
ningo!li. förlorade sin elektriska 000. Frankrike, där många ame- siffran .~8, 467. Annu markantare 

uppsnappades av ångaren Presi
dent Madison, som styrde mot den 
angivna platsen. Men vid Presi
dent Madisons ankomst tolv tim-

"det förlovade landet," och så bli- mar efteråt befanns Nevada vara 
va en välsignelse för alla folk, ett fullständigt vrak, vars spillror 
släkten och tungomål på jorden. kringslungades i vågsvallet. 
Det omtalas i skriften om o~h om Av den 37 man starka besätt
igen att Guds folk skulle få ~o .. ~ ningen hade 34 omkoi:imit under 
det land som Gud gav dem for försöket att i skeppsbatarne eller 
evigt" och vi äro alla bekanta med simmande komma i land. Blott 
deras invandringar ~c~ utv~~- ·1 tre som hade lyckats, räddades 
dringar. De hava drivits ut an 'och togos ombord å President Ma
av ett folk och än av ett annat dison. De omtalade att den siste 

Frederik VIII var på väg från I laddning, detta oaktat alla möj- rikanska studerande slagit sig v~~ _Forenta Staternas ledande 
Amerika med 300 passagerare. - liga åtgärder för att förhindra ned, kommer på andra plats med stal~nmg med aLvseende på post
Resan hade gått utmärkt, men ett yttr.:: påverkningar. Experiment 

1 
23,910 amerikaner. Därnäst kom- ~rafiken, ,.4,3?.5 LOns post bef~rd

hemskt självmord hade kast~t en utförda av ,sådana forskare som, mer Portugal med 17,000, Italien rades harstades, medan tva~n 
djup skugga över den annars så McLennan, Rutherford, Richard- med 12,000, Storbritannien med '.;'yskland, endast kom upp till 
angenäma färden. En norsk-ame- son, Hcss, Kolhorster och Millikan, 1 7,500, Tjeckoslovakien med 7,400, 099·5 ton. 

och nu i sista instansen hava de 
varit borta från sin hemort i hun
dratals år, spridda över hela värl
den och bland alla nationer. Om 
Guds ord betyder något, så säger 
det oss bestämt och klart att lan-
det tillhör judarne och att de sko
la besitta det "för evigt." Lan
det är deras. Det har alltid varit 
deras sedan Gud gav det till dem. 
Intet annat folk på jorden har en 
nådan rätt till sitt land som Is-

som de sågo hoppa över bord var 
Nevadas befälhavare, kapten 0. 
W. Johnson. 

rikan, född i Flekkefjord, som ådagalade att de genomträngande' Jugoslavien med 5,400, 'l'yskland ________ .. ____ _ 

bott många år i Amerika, hade strålarna kom.mo från regioner med 4,600, Sovjet-Ryssland med. ENGELSK VECKA HAllES 
mist sin plats och hade nu för utanför jordatmosfären. För den 2,000, Polen med 1,750, Sverige 
sina sista sparpengar köpt en bil- skull kallade man dem kosmiska, med 1,160, Norge med 840, Dan- I SVERIGE 
jett hem till Norge med den dan- strålar. 1 mark med 532, etc. Ej mindre 
ska Amerikabåten. Då Frederik Så långt äro vetenskapsmännen än 25,000 amerikaner höra hemma 
VIII befann sig mellan Sl~ottland eniga. Huru strålarna äro till .~in i asiatiska Hinder: dä~b~an~ 10,600 j Unde1· bes~:y~d av !~·onprinsen 
och Norge den 21 augusti, greps natur, hur de fortplantas, etc. dar- , i Kina, 20,800 i Vastmd1en och och bntfaskc mm.1.stern 

.11 . . k lld 1 .. .. mannen plötsligt av melankoli, och om råda olika meningar. De flesta Bermuda, 17,100 i Mexico och 
vi ,, Jag _ic e a_ e es gora en an- då på kvällen norska kusten kom forskare synas tro, att de kosmi- Mellanamerika, 12,500 i Sydame- Den engelska veckan, som till 
de.· V1 se vidare att de skola · · · 1 d · • · d . · Af "k fr·omma fo'"r 11andelafo'"1·bi"ndelser·na 
o .. • • • · i sikte, ropade han til en am ska strålarna äro vagor hknan e nka och 3,800 i n a. · u 

aterforas till sitt land igen. Huru 0 d'" k . R- _ _ Il _ mellan Sverio-e och Storbritannien 
.. ·i· t d t ·· 0 h tt t uppe pa ac : radiolJus, ontgen e er gamma- _ ,,, · 

omoJ ig e an 1,;ia ava se u, - Nu har jag sett Norge, och strålurna, men långt kortare i Den norslrn redaren och besätt- anordnas under prinsen av vVales' 
under de senaste ar~u~dradena, ~a det var det jag ville! våglängd. Några personer hålla ningen på ishavsfartyget "Brat- och prins Georges Stockholmsbe
kommer det att ga 1 bokstavlig Så hoppade han överbord och emellertid före att strålarna i våg" har för avsikt att öppna sök, står under beskydd av kron
fullbordan! Amos 9.: 15• "Jag försvann i vågorna. Ångaren stan- verkligheten äro strömmar av e- process för att få andel i det eko- prins Gustaf Adolf och brittiske 
skall då plantera d~m 1 deras eget nade och man försökte få upp lektroner eller protoner, som fort- nomiska utbytet av Andreefynden. ministun i Stockholm, Archibald 
land, och de skola icke mera upp- f"' bl _ . F"" h 0 ll d t · d t Clark Kerr k d t 1 d . 1 mannen, men han var och or ev plantas med ytterst hog hastighet. · or a an e uppgwes vara e , _ · 
r~c- as ur -~ an ' som .Jag ia~ borta trots en timmes sökande. Experiment utförda av professor; att redaren och besättningen efter Med bestyrelsen samarbeta kom-
gr~~t dem, s~ger Herren d~~ Gud. Milikan Nobelpristagaren visa att j vissa påtryckningar lämnade ifrån merskollegium, industriförbundet, 
Granserna till detta land aro ock- · ' ' · t r·· · k"" f" 

o .. • de kosmiska strålarna bombardera j sig fynden utan att mottaga nå- expor - ·orenmgen, opmanna or-
14, "Lyft upp dina ()gon och se ~-~ n~~nd~d ~ ~~o~ebok. 15 ~ ~:· SVENSK FÖRSAMLING jorden lika från alla riktningar. gon gottgörelse för dem, dock un- bu_nd_et, ha.~dels~ammaren och 
från den plats där du står, mot . t m 0 sa s a Jag gi~a e . a ___ Dr A H. Compton en annan No- der det uttryckliga förbehållet att brittiska affarsman i Stockholm. 

rael. Andra nationer hava eröv
rat sina land genom krig, eller 
genom köp eller upptäckt. Men 
det förlovade landet vart givet åt 
Israel. Det heter i 1 Mose bok 13: 

h .. d h .. t h .. land fran Egyptens flod anda till . . • f d . k k Il .. t'll f'" Genom tillmötesgående av direk-norr oc so er oc os er oc va- .d ' t · fl d t'll fl d F t ,, Den mest svenska församlingen belpristagare _ har funnit att de- yn en ic e s u e goras i ore-
T h l d t 1 d d en s ora 0 en, 1 0 en ra · 0 ~ • ' · 

0 l f" k · kt t tt · d tör Olof Andersson förbereder ster. Y e ~ e : an 
0

, s~m u Således 300 000 kvadratmil! inom Augustanasynoden sa val. i ras st.yrka tilltager alltefter det ma or e ononns. u ny Jan e. _ . . . . . 
nu ser, skall Jag giva at dig och ' Canada som i Förenta Staterna ar större avståndet från ekvatorn. Detta har emellertid senare skett Svensk filmmdustri ett speciellt 
din säd för evärdelig tid." * * * troligen Vilhelminaförsamlingen i Professor Millikan håller för möj- genom utgivandet av Andree-bo- program n:i:ed anledning av P:in-

Vi se också att icke endast lan- Om nu Postens redaktör god- Hay Lake, Alberta. Församlingens ligt att de kosmiska strålarna äro 

1 

ken, och på detta sätt har ett be- sarnas besok. De ledande affars-
d~t s~a_l! .var.a .~era~ 

0
fö: evigt, i hets~ullt tillåter _de~ __ oc~ läsekret- alla gudstjänster samt söndags-, "birth cries" beledsagande den fy- t~dligt -~-~ersko_~t u~~s~ått •. ~o_m~ an- ~~s~~ .. i ~~to~~~~~!ir:_!'-:1~_!0~~~-~~~ 

utan iou{eL :oKau ~cKsa oevaras. sen 1ntressera1_· sig. ror aeua amne skolan, junior- och ungdomsför- siska p-rocess, varunder helium_, ,v~nts till sta_ i:nga a~a~~a1 I ;:,ve-! :oari>KHL uam-~mv<:i. ::ictu~uct i::>vcua~a. 

Jer. 30: 11, "Ja, Jag skall göra skola vi fortsätta med ett litet eningarna jämte kvinnornas sy- kol, syre, kisel, järn och liknande nge och Norge. Darfor ko~mer I varor,. som_ aro av _in~resse for 
ända på alla de folk, bland vilka stycke va-rje vecka framåt en tid, förening och missionsföreningen ämn~n bildas i de nebulara regio- motparten i. detta mål att bh nor- Sto~br1tanme~: och b:itt1ska varor 
jag har förstrött dig; men på dig så långt som tiden tilåter det. ledas på svenska språket. nerna. I ska och svenska staten. av mtresse for Sverige. 
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SVERIGE-NYHETER l~~~---.......,...,~==:::;:"'~~-~n~,~-""""',,.....,.,.,~~~~~fiii 
ATT ÄT1 

NORRBOTTENS LÄN MINDRE 
Avtal har nu träffats mellan 1 

K~~unabholagebt toch dess dtj~fnts~e- MEN GOTT. '~~!JjJJ'. [i\~i·~ W ~ ... 1f?~~J: ... ~· ... ·~.:. '//,~·f.'.· .. J •. • .,,4f · ~.~ h: JJ_ 1· man oc ar e are om ri Sin- .-.c...:.:cc..;.;;····'"'0 
• •·· : ··~ l111 ~.; ....... LW'~·'·"'s~ 111/J · · 8 "'i-:<;-;;, _ 

•• • •. •• "~ sroclC»0 - -- ~~-~J / ~ -~· ~:-;:~,,~ . 
sk

0

ranknmgar u_~der -~e korr:~ande . ar en sund reg~:· :u:.01) :.. -~ ---.-·-'-'""'""""''---~-- -"' · rr,.. / .. I 
manaderna. For tJanstemannens Beramans Knackebrod och Carlsons AnsJOV1S . -·-·-~·····-··-······ . 
del innebär detta under de två ......... ~ ............... ~ ..... .......,,....,...,.,"'"""....,,..............,""".....,...~"""--"""-
första månaderna omväxlande tre antages, att ekonomiska bekym- rande Aktiebolaget Hallsbergs I 
veckors arbete och en veckas le- mer drivit h . d"'d skofabrik är därmed avsedd.. att 
di h 1.. D"" ft k enne 1 . o en. , 

g et utan on. are er om- ·X· ·» 1'· utökas till en tillverkningskapa-
mer ~rbetsperioderna att inskr~n- SöDERMANLAND eitet av ungefär 500 par skor om 

FRIKÄND 
Av Bengt Lagerstedt 

kas till tva veckor och mellanhg- D 't h"'"l t .. 1.. dagen Arbetsstyrkan beräknas . . ynanu Ja per mo vagg oss. · 
~ande . led1ghetsper10.der att ut- Ett säkerligen unikt sätt att ut- [därvid komma att uppgå till om- En storm av vrede och harm. 
~~as till tre veckor, llkaledes u~an I rota väggohyra har i dagarna ut- : kring 150 man. Rörelsen kom- hade dragit över Silversjös eljes I 
lon. Arbetai:na_ skola ha : 6 tn~: experimenterats av en lantarbeta- I mer att stå under ledning av fa- så lugna lilla by. - En kvinna, 
~~rs ar~.etsbd 1 veckan. Bad~. ~?r lre i trakten av Gnesta. Genom brikör E. Andersson, Hallsberg. Magdalena Skytte, med ett icke 
tJanst~_man .. o~h a~betare galler sitt arbete fick han tillfälle att Frövifors stoppar driften. Den allt för gott rykte hade mördat 
s~m foruts~ttn~ng for .avtalet att I handskas med dynamit och då al- 28 augusti stoppade Frövifors sitt oäkta barn, och nu såg man 
n_agra_ uppsagmng~r fran bolagets la medel att utrota ohyran i hans pappersbruk sina pappersmaski- med avsky på hennes tillbommade 
sida icke skola fo~e~omma. Ar- !stuga visat sig fruktlösa kom han ner. Huruvida driftsinställelsen stuga nere vid sjön. - När den 
betssty:kan har _tidigare reduce- på den iden att medelst dynamit blir långvarig eller icke är bero- hemska händelsen blivit bekant 
rats fran l,33o .~111 . 804 man. !försöka få bort ohyran. Han pla- ende av när tillräckligt med or- hade det visserligen höjts röster 

* ~ * 
1 

cerade dynamit litet varstans i der inkomma. Genom denna stag- till hennes försvar, men de hade 
SKARABORG~ LÄ_N ] stugan ~ch mö~lerna - och se! - nation ha 160 man blivit p_ermit- . allt för snart tystnat i det vred-

. Ett ganska kraftigt J?,rdskalv i efter nagon tid fanns det ingen terade. En av pa~persma~kmerna" gade larmet. 
gick den 3 sept. fram over de väggohyra mer. De otrevliga pa- stoppades redan for en manad se- Många ögon hade följt Magda
nordligaste delarna av Västergöt- rasiterna hade skrämts bort, dock dan, då en del av personalen blev lena Skytte, när hon i kärran vid 
land. Utom i Skövde har man en- icke av rädsla för explosion utan permitterad. Bruket sysselsätter laildsfiskal Tenns sida fördes till 
ligt ingångna rapporter konstate- ,för dynamitlukten, som de inte normalt 180 man. Verkstadsper- . kronohäktet. Hon hade suttit med 
rat skalvet i Stenstorp, Lidköping, :kunde tåla. sonalen kommer att t. v. syssel- 1 nedböjt huvud och med blicken en-
Vänersborg, Tidaholm, Herrljun-1 .,. .,. ·X· sättas med reparationer. vist fästad vid fotsacken. Hennes 
!5a, ~~!köping, Vara och Sär,estad · UPPSALI\ L .. N * .,. .,. ansikte hade varit mycket blekt, 
I Grastorpstrakten alltsa ett . . · /\. ··sTERG""TLANDS LÄN och hennes läppar hade skälvt som 
mycket vidsträckt område. Skal- Rikssalen I Up[}Sala slott kom- o . . o . .. . . .. , 

• · mer att stå färdiO' till Gustaf Donation till Norrkopmg. Fram- om hon vant nara graten. vet var sa pas::; kraftigt, att gol- · 0 . . . . • di 

3 

YOUTHFUL STRENGTH 
llllllllllllllllllllllll:llllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllll!!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll!lllllllllllilllllllllllll:llJnllllllHllllll 

Dr. Magnus Hirschfeld, the world-known authority on Sexo
logy ·and Director of the Institute for Sexual Science of Berlin, 
Germany, created 

TITUS - PEARLS 
Lo help the millions of men and women who have lost or are 
losing their vital physical power. In his 35 years of practice 
and research, however, he realized that the weakening of man's 
glands was also responsible for other troubles: High blood pres
sure, hardening of the arteries, phy.5ical exhaustion after work 
or exercise, dizziness, dep1·ession, neurastenia, etc. 

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

L. S. (State Official; 60 years old, mar:ded) complained Or 
physical exhaustion, dizzincss 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 weeks 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 buoyant. 
Hi:;; blood pressure had fallen, and at 60 years of age he had 
regained the physical power and virility that he hacl 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 ont 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 name is.····-···-·---···········--·····-··········' City ....... ~·················--··············· 
My address is........................................ State ...................... ·-············-··· 

t k I d h. f" t t kl" AdolfsJ'ubileet som högtid!io-hålles hdne grosshandlare Olof Bagge - Titta sa oskyl g hon ser ut, j ve s ara e oc ons erru or ir- • · "' .. . .. .. ------------------------------
d D t l··t 1 k"' d den 5 november. Invignino-en för- och hans efterlamnade maka ha I den haxan, hade man sagt, nar '!'lm,,,_,,,_..,..,,,_...., ..... ,...,..._.,...,._.....,_....,.....,..,.......,...,......,,,__,,...,....,......,..,.......,_..,..-: 

ra e. e a oc 1 an es unge- 0 
•• b' k'" 11 f"" b' M d l 1 • • 

f " ·· t er 1 tb"l · t k rättas av landshövding Linner, testamente bestamt att efter a- arran ru at or 1. ag a ena VI FöRSTÅ OCH TALA SVENSKA ar som nar en un0 as I 1 s ar . .. 1 cl 1 .. d • ·d till ··1 ' 
. k"' f" b' Eft · k 15 I varefter docenten J. .Nordström da makarnas <lod, oc 1 se an per- 1or e manga sa ana ma en pa 

fart or or I. er cir a I . . " " 000 k t "tt . .. till I .. ktet h b d 
k d . . d t h 1 ·· håller ett föredrag om Gustaf sonhga legat pa v5, r. u ga '. sm vag · 1a , men on ry -

se un er va1 e e a over. f"' ö 1 t d · · t d"" t h 
tt .' tt ·· f 11 f"" ·· d 1.. Adolf. De i samband med jubi- återstoden av deras orm genie e sig m e arom, y ennes 

E 1a over a orova es or-1 . k"" . t d 1 ··· till b ""dd f llt 
dagskvällen den 27 augusti i när- leet förekommande doktorspromo- skall t1l~falla NI orllr op1~_gsd s ·at.11. lJarta vharh .rat ··etnt - Yt.11 d~_v 
h V t . lb k E tioncrna försiggå på sedvanligt Avkastningen s m anvan es I sorg, oc on var ro m 1 o-

eten av ara ege ru . n av . • · t"ll · 1 · d 
d t ·· 'k d b t "d b 'satt i universitetets aula varefter utdclmng at fattiga I JU 1 po- 1 en. e s raJ an e ar e arna v1 ru-

1 

. .. ,, d ·· 
k t E "k A 1 t b man senare samlas till festbankett ster om hogst 000 kr. Fon en Redan samma. dag anstallde 

e , ri xe sson, sam en ro- , t'll tt · d f' , tt t" l' t 
d t .11 h 0 •• f , i rikssalen torde komma att uppga i e ian s iskal 'Ienn e ImS ang ·. er I onom voro pa vag ran . · .. ... .. .. 
t lb k t · t v k" · J Dödsolycka. Den 29 augusti in- ganska avsevart b.elopp. forhor med barnamorderskan. -ege ru e m mo ara opmg. · . . .. . .. . 
K "tt 11 b k t h träffade i Bälinge, en mil norr Lönnbränneri pa kyrkogard. Hon tycktes först mte första vad 

omna m1 eme an ru e oc 1 K 1 A t v kl d h r· ·· 
landsvägen blevo de bakifrån om Uppsala, en kollision mellan Grovar?et1are.~ ahr ugu~ :~-

1
mand af?k a

1
ga e ennd e sto~: men ~.art· 

.. f 11 l"gt vad de upp- en motMcykel och en personbil. ner KJel strom - ar av orr o- an s is a en me rang ros 
over a na av, en I . , 1 ·· d"' t t'll g ' f , 

6 7 d arbetsvilliga vid Motorcykeln fördes av en inkasse- pmgs rad msratt om s I ma- ragade: 

bge, k ta "lkav l·e t ·· da i väg- rare Knut Viss från Stockholm, naders :;;traffarbete för olaga till- - Varför mördade ni ert barn, 
ru e • VI a ega gom k · h f" ·· 1 · · 't då ··· k h h d t b ·· dikena. Som vapen hade använts som på baksätet hade en chaufför ver nmg oc. or~~ Jmng ~: spri_ - SJOil enru:~ _uvu mo . r,o-

b ·t k""tt" eller dylikt Gösta Berggren, likaledes stock- drycker. KJellstrom har forut vid stet, och hon fol1 I våldsam grat, 
I ar av en a mg · · ·· d"" t f"' • 

Erik Axelsson, fick ett så hårt holmare. Vid sammanstötningen ~?pre~~de. t1llfal_Len ~m .. s or och hon s:i:de med lag och ofta 

1 tt h n ramlade på rygg i dödades Viss så gott som omedel- lonnbrannmg. Vid ett tillfalle ha- avbruten rost: 

Noggrann ögonundersökning 

KACHLEIN BROSb 
906 Broadway 

Tacomas ledande optiker 

36 år i samma lokaler 

~~ta d'" a n av de överfallande bart, medan Berggren svårt ska- de han förlagt den olaga hante- - Ja, jag har mördat mitt barn. I 
; .. 1~d ~~ ·~ver honom och ytter- dacl infördes till Akademiska sjuk- ringen till en av stadens kyrko- Jag gick ifrån det, fast det brann I 

ls.gaa ee ~fssohandlade llonom Sa huset i Uppsala, där han dock av- gårdar. i spisen. Det blev kvalt av rö- Värt valspräk: 
I r iw • - • .. • "BETTER CLOTHES 

ken är nu föremål för polisutred- led fölJande dag. . ken. Barmhartige gud. .Jag har FOR MEN" 
· * * * mördat mitt barn, som jag älska- • 

nmg. VÄRMLANDS LÄN Al!tid illamående de högre än mitt eget liv. 
.,. .,. * Medaljutdelning. Vid Jösse hä- "Min man var alltid illamående - Ni erkänner så.ledes ert 

STOCI\:HOJ.,MS LÄN radsrätt utdelade härom dagen och led mycket av yrsel. Sedan brott? 
Familjetragedi l. Roslagen. Ar- domhavanclen, häradshövding han började använda Dr. Peters - Jag erkänner det. 

r~~datorn . H ... W: Eklund från lwijkmark, till häradsdomaren Kuriko känner han ~ig. kry_," skri- Sedan ~~gdalena __ Sk~te avlag~ 

Callson ® Ahnquist 
TACOMAS SVENSKA SKRÄDDARE 

501-2-3 Washington Building 
L~vdalen 1 Soderbykarls . socken \Olof Olsson i Solberga gu~~medal- ver fru Julia Wo.ilnew1cz I P.erth denn~ .b~annelse forsJo~k hon .1 . 
gJorcle d~n 1 sept. ~fte_r sm h~~- jen av femte storleken for med- Amboy, N. J. Denna Amboy, N. ett tillstand av fullkomlig apati, I~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
komst fran ett besok 1 Nor_rtalJe .

1

borgerlig förtjänst. Hr Olsson har J. Denna med rätta berömda ört- och man kunde in. te vidare få ett • • 
ett hemskt fynd. Han hittade under 25 år varit 'verksam i Jösse medicin inverkar .välgörande på ord ur henne. 
nämligen sin hustru och 5-åriga härads nämnd. matsmältnings- och avsöndringsor- Men om också. inte Magdalena 
dotter döda i en brunn på gården. * .,., ·r.· ganens funktioner och bidrager Skytte bekänt brottet hade allt 
Eklund hade inte märkt något VÄSTMANI,ANDS LA.N därmed till att bygga upp god talat för att hon var skyldig. -
särskilt, då han res~e till st~den. Dödsolycka i Simtuna. En o- hälsa och en sund kropp. Icke en Barnet var oäkta, och barnets fa-
Fru E~lund ~ad~ pa efternudda- lyckshändelse med dödlig utgång apoteksvara; tillhandahålles en- <ler skulle nu i vår resa till Ame
gen skickat sm dotte~, en 7- a 8- inträffade nyligen i Högby, Sim- clast av lokalagenter, anställda av rika för att på det bekvämligaste 
åring, till en gra~n.garcl med ~tt tuna socken. Kvarnägaren L. Dr. Peter Fahrney & Sons Co., sättet komma ifrån sina skyldig-
brev, vari hon skr~:it, att hon m- Hellström var sysselsatt med att Chicago, Ill. heter. Vidare var det känt, att 
te kunde leva langre och bett skruva loss ett kullager på en Magdalena Skytte var mycket fat-
mottagaren ta ha~d om barnen. kvarnaxel, varvid han råkade bli tig och att hon. hade svårt att 
Fru Eklund var fodd 1902· Det indragen i densamma. Han erhöll SENSOMMAR draga försorg om sig och barnet. 

därvid så svåra skador att han --- Hon livnärde sig genom sömnad, 
JENSEN'S BUT'.l'ER, EGGS & ett par dagar senare avled på Än blommar blå förgätmigej . men under de sista åren hade det 

DELICATESSEN Västerås lasarett. i våra blomstersängar, inte varit många som anlitat hen-
Gammelost, getost och andra Lantbrevbärare an~åUen för f~r- än grönskar gräs och timotcj ne. Barnet måste under sådana 

· · 0 terade skandina- skingring. Lantbrevbarare J. W1k- på alla. våra ängar. förhållanden vara henne en black 
imp r b h'"ll l ·· h d h · · viska varor. ström i Ar oga an o s rnrom Men liarna slå och räfsorna gå om foten. Men nu a e on JU 

. k t 1144 p dagen för förskingring och för- med raska slag och slängar. själv bekänt och. gjort alla bevis 
Bay City Mar e ' ac. ave. falskning. Det icke redovisade överflödiga. 

---------------~ beloppet utgör omkring 760 kr. Och blomstren falla ned och dö Just i dessa dagar då detta dra-
GöR SVERIGERESAN MED lwikström har gjort felaktiga an- i doft, som stilla söver, ma upprullades i Silvesjö, hade 

s 
ERIKA 

LINIEN 

BILLIGT 

ATT LEVA 

I SVERIGE 

teckningar i inlämningsboken och i doft av bär och gräs och hö, komrriJnister Falks son kommit 
även företagit raderingar och än- av smultron och av klöver. hem från Uppsala med avlagd jur. 
dringar. Och liarna slå och räfsorna gå, kand. Trots sina goda betyg mot-

·lf -x- ·X· och snart är sommaren över. såg han framtiden. med bekymmer, 
VÄSTERNORRI~ANDS LÄN · I Karl-Erik Forsslund. då det vid denna tid var stor kon-
Sl•ador för 150,000 kronor vid kurrens på. denna bana. - Han 

brand. Den 4 september utbröt Inbrottstjuvarna brann av iver att få utöva det 
eld i brädgården till Billsta såg- Det hade förövats talrika in- yrke han valt av egen lust och 
verk i Själevad. Elden spred sig brott i villorna utanför staden. böjelse, kanske inte minst IJ.V den 
hastigt i den starka vinden, och Härom natten väckte en fru sin anledning, att han var förlovad 
cirka 700-800 standards förädlat man: och längtade efter att få. bilda ett 
virke gick tillspillo. Släcknings- - Anton! Anton! Hör du in- eget hem. 
manskapet måste hela tiden inrik- te, att det bullrar där nere! Det Samma <lag barnamörderskan 

.. . . • " , ta sitt arbete på att skydda såg- är alldeles säkert inbrottstjuvar! häktats, sade komminister Falk 
Lagsta b}lJett~nser pa huset och kringliggande lador med -Kära Adolfine, svarar Anton, till sin son. Det är alldeles för-

manga ar inbärgad gröda. Branden pågick en inbrottstjuv är inte så dum, färligt med Ma,,"'llalena Skytte. Jag 
Turlista från New York: till vid 4-tiden på morgonen. Vär- att han bullrar. Han är tyst, ab- kan inte förstå det som skett. -

GRIPSHOLM ................ 4 Okt. d d t b k tt ' · - . -
KUNGSHOLM .•..•.....•..• 13 Okt. et av·· e runna upps a as ap- solut tyst. Fran konfirmationmden. mmns Ja~ 
DROTTNINGHOLM ......... 25 Okt. proximativt till 150,000 a 160,000 -Sedan detta väcker Adolfine henne som en. smrn .och rar flicka. 
~RIPSHOLM ·. ·. · · .. • · .. • •.. 3 Nov. kronor. Sågen, som tillhör Bill- sin man sexton gånger varje natt Jag blev överraslrad. när hon fick 
~~=~P1;,~Nci~~H~~.~- .'.'.'.'.".'.'.'.82 ~=~: sta sågverksaktiebolag, omfattar - bara för att hon inte hör något sitt barn, men det som nu hänt 
-- två ramar och sysselsätter ett buller. kan jag inte tro. att hon har gjort 

*~.ulexkursion till Sverige. . 30-tal man. sig skyldig till. Det. måste vara 
For vidare upplysningar, beställ- * * * L d d k"- I å t r· nlrW>nl.-li....+ - .• .,.... ..... 

nlngsr av hyttplats. biträde vid ut· . . Y o ..... rn. n go or ........ ~ .. ........,~'"""6· 
färdande av nödiga papper, etc., hän· öREBRO LÄN -- Ni måste hålla en sträng diet - Hon har inte mördat barnet, 
vände man alg tlll närmaste agent Vid Hallsbergs skofabrik ha un- och bara röka en cigarr efter mid- far! 

SWEDISH AMERICAN LINE er en senas e i .. en ~m a an e agen, sade .doktorn. - Men hon bar JU! erkänt det. 
, ombyggnads- och andringsarbeten Efter en tid: - Det måste vara något miss-
1109 White Bldg., 4th c5I. Union, Seattle .. .. ik · 
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PRENUMERATIONS-BLANKETT 
. Ifyll, klipp ut och Insänd nedanstående blankett 

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

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sou11-d Po
sten för en tid av ett å.r. 

närslutes. 
Prenum.ierationsavgHten, $1.00 erlägges senare. 

Namn ..... --·-··········-·-····-·-·········-··-····---·-·----····--·----
för linjen eller till d d t t'd f tt d d I - -

MARTIN CARLSON utfarts betraffande fabri sbygg- - Hur går det med dieten? tal!. Det är för att hon har varit._ 

1216 South K Street Main 8320 lnadens såväl inre som yttre. Fa-1 - Utmärkt. Det är bara cigar-1 uppskakad och förtvivlad, som I I Adress -···········-···-····-·---··-----·---··----··-·------ I 
Hedberg Bro11., 508'h So. llth; .John briksrörelsen, som kom. mer att be- ren, som besvärar mig. Jag har hon har tagit på sig detta. Vet 
'foley, 306 Fidelity Bldg., F. C. Hew· dr" d t d b"ld · Id · '"kt f"' · · •on, 903 Paclflc Avenue, Tacoma. 1vas av e un er 1 mng va- a rig ro orut. (Fnrl.s.. s. &J 8111111....,....,..,....,....,......,....,....,..,......,..,......,....,....,....,....,....,..,.. .... ....,..,......,....,....,....,....., ... _ 





Fredagen den 30 september, 1932 PUGET SOUND P.OSTEN 5 

....,..,,,.....,......,._.......,.,... .... ....., .......................... .,.... ............. ..,,....., .......... ____________ I Ett bandit-rekord, som lär vara lna skola minskas i motsvarande 
--~~~--~-~-~~~ 

.. oöverträffat i Tacoma poli2ens an-1·grad. Följaktligen blir det nöd-

Tac oma Och Washlngto11 ~:~r~;;:~e~:;ersö:;i~tc~ta~~tT;~ 1 :~;i~~~n:t: d:et:i~1~:tsta!~~:;:~~~ 
coma den 4 september blev mfan- 1menten. 

~ I gad i Seattle, där han sökte läka- j * * · ... 
..........._www~~ .......... ~..,,.,,..,.~ ................ 1r~hjälp efter at~ h~ blivit så~ad Western Washington utställnin-

Valhallas årsfäst sistlidne lör- . Sätt edra sparp~n.~ar i verksamhe .,~1d, attentatet h~rstades... Enllgt I gen i Puyallup förra veckan var 
d er , ft f" des som vanligt med med G pct. vmst 1 preferred certlfl mgangna underrattelser ar han en j ett par avseenden en av de me-

ao ,1 on ira c·ates" 1 Bratrud Mortgage & Realt) ·· 0 0 •• • 1 

gott program och tr:vligt socia;t Corporation. 95.~ c"01nmerce St. forr~md fange fran ett fa~gelsc 1 ra re.~arkabla som hållits:. För 
umgänge, ehuru publiken var na- ....- .... * INe\'\ .:ork och et~. ann~t 1 Utah. Jdet första var antalet besokande 
got fåt .. aligare än e . .ljest vid dylika .Avliden åldring. Mrs. Christina 'Han ar beskyll~ for .. tva_ ell~r t:e större än någonsin, översteg med 
tillfällen, troligen beroende på nu- M. Olson avled i tisdags i sitt mord samt otahga rovener I slnl- lnära tusen fjolårets som uppgick 
tidens mindre glada omständighc- hem vid North Oakes street. Hon Ida delar av lan~et och säg:s var~\ till 35,000, och för det andra 
ter i följd av vilka man måste hade uppnått den höga åldern av ,den mest eftersokte brottslmgen 1 /bjöds på en utomordentlig extra 
"fästa laC:om." Föreningens ord- 93 år och varit bosatt i 30 år i !Amerika. F. n. är han innespär- attraktion, i det bland de å pro
förai~cfe Gustaf Sandell öppnade Tacoma samt var medlem i sven- lrad i county fängelset härstädes .. grammet uppträdande märktes två 
fästen med passande hälsningstal, ska lutherska kyrkan. Hon efter- * * .,. !'u. S. presidentkandidater, nämli-
varpå 11rogrammet inleddes .. med leves av söne:na Gust i Tacoma Fiskebåt uppbränd, gosse drunk- gen den demo~'ratiske g~vernör 
ett par muntra stycken av broder- och Charles 1 Wenatchee samt nad. 1 följd av explosion av en Roosevelt och L1berty partiets ba
na Gords orkester. Därpå bjöds döttrarne Mrs. C. W. Lindstrom, lgasolinbehållare fattade Everett /nerförare "Coin" Harvey. Den se
det på några .svenska sånger av Mrs. Mary Olson och Mrs. Augu- fiskebåten Nadine eld och brann nare, veteran förkämpe för fri sil-

DEN STORSLAGNA NORSI\A FINNMARJIS-FILMEN 

''L IL 
,, 

förevisas i 

LINC LN THEATRE 
16de och K Street, Tacoma 

RLOCBIAN 8 E. M. 

TORSDAG, FREDAG OCH LÖRDAG, 6, 7 och 8 OKTOBER 

Eni:re. 25c 
NORMANNA MAL.ID CHORUS ARRANGERAR OCH 

BITRÄDER VID FöRESTÄLLNINGARNE 

l ·· k"lt · d f" ··tt d · i d ft "dd ' · · k f"" b'"tt · k ·· t McCutcheon Lloyd 1e 0 vwus 111 en an purpose med talang-, oc i sars I KJOr e orra a es I ors ags e erm1 ag Ida" ba" ten befann sig ett par mil ekonomis or a rmg an van as - f h 
1 1 

tt . 
11 

Milclre.d No.rdgren som utfördes sta Johnson. . Begravningsakten lupp i tisdags. Olyckan inträffadeJ
1
vermyntning förklarade, att ingen I Tl b . . t t d 

tt l d t E G S h · d 'k 1 ·· d · · t -- o your w o e e e1, as we . as hennes klara och rena u a av e av pas or . . venson oc Jor - 'utanfo··r llamnen Av den ombord utan en rad1 a. an rmg 1 myn sy- S t b 28 l932 bl' t t t 
1 

d t 
· .. · " J · - . . .. .. cp cm er , your pu ic s a emen s, .. ea me o ~venska te~to~'.de~ ett . behagligt fastm~gen skedde a Oakwood varande besättningen på sex man;~ stem~t, vilket ar ot~nkbart .under Mr. Wesley Lloyd the belief that you are utterly in-

mtr~c;{ .. ~or ovngt utgJorde~ de~ gr~~garden. 
0 

er lräddade sig fem på en i hast kon- ide bada gamla parbens regime. 528 Perkins Building sincere. 
musik,thska delen av ett pa1 en Albert Morck, 83 ar 0 ammal, I struerad flotte, men den yngste av I '"' ·"' ·x· Dear Ivir. Lloyd: 

1 1 " . ge Gustaf anns i måndags morse död i sitt · / · Respectfu!Jy yours, 
ges m sanger .. av un . .. . . . . dem, 17-årige Arthur Toft drunk- önskas-En svensk eller norsk I have your letter of Septem- JOHN T. McCUTCHEON. 
Carls?n, va .. rs ro~t ehuru i"ck~ an- ensliga rum 1 ett logement vid nade under försöket att simman- I kvinna som hushållerska hos en ber 23, asking three questions rel- .._....~-~~ ........... 
nu sa omfangsnk dock panmmer South G street. Morck var norsk de komma ombord på flotten. ·· k Ad . 01 G ative to my stand on individual I ~ . C 
om hans faders Martins hjälte- till börden men även mycket asso- * ;;. .,. an eman. ressera. e ro(v

3
e), d"d t d 

1 
tf - th ~ (Paid Advertisement) 

" · · d .. 1 ·· · k Box 436, Rou1.e 2, Puyallup. can 1 a es an p a orms, o er -,- u I 
J ' • •• " , . oy • 'i'>' • 1an our own. s u es me ~is bar"ton samt nagra roande bitar c1era;i me och va kand 1 svens a 

1 

Atei"'"Ilnat sa· ~•ei·l{ Verksam- tl It t "k tl.. (Sponsor, Scand. Hour, h.. v •• ) 

av det aldrig sviktande muntra- kretsar. En tid f~~ mang~ a: se- heten i Mountain Lumber Co :s ·lf x· "' Sixth District Congressional race J, ·-
tionsrådet Erik N_clson. Den o~·a- dan var han n:edhJalpare.1 V1sells !sågverk, som legat nere i ett I När midda.i; blev midnatt .. Nä1:_? is going to be decided on what \ 
toriska delen utgJorde: av et.t m- bokha~del. Pa ~'.'nare tiden har I halvt års tid, kommer att åter- Varför? lfan det förklaras? .~o- you and I stand for and our own 
tressant och .fosterlandsk-smnat han. for~ en pr~kar och som sagt upptagas nästa måndag med en 

1

redrag. ö.ver .detta intrcs~anta an;.- records, rather than the record 
fästtal av Almm Swanson. H~n e~shg ~lllva~o I . det hans dotte: arbetsstyrka på 60 man. Två an- ne hålles av evangehst Alexis and platform of any other candi
relaternde om sin ankomst till v~.stas I. Cahf~.rma .0~~1 hans tva dra virkesproducerande bolag, /Johnson i skandinaviska S. D. A. dates. 
Tacoma för 40 år sedan, huru han soner. nagonstades i ostern. Be- nämligen Ernest Dolge Mil! Co. I kyrkan, hörnet av 56te och So. 
redan då här fann en ~ve:isk g~avmngen anordnas av Buckley- och Peterman Manufacturing Co. /IThompson k .. l.· 7:45 söndag kv~ll. 
bokhandel och en svensk .. ti~nmg~ Kmg Co. hava också återöppnats under de ,På lördagen hålles som vanhgt 
.å .vi:ken han hade ans~~nn:,ng I ·:{ :{· i<· !senaste få veckorna. Tillsammans 1sabbatsskola kl. 9:45 ~amt og~ds-
tva ar och blev ganska val förtro- Levnadstriitt berövade sig 32- är det ungefär 350 arbetare som jtj~nst kl. 11. Landsrr:an, ga icke 
~:n .med svensl~-:ra~oma ~ch. dess årige Fred Ostby livet i måndags sålunda åter bli sysselsatta åtmin- lnnste. om dessa trevliga stunder 
forhallande.~. Efte1 att ~~dai·c. ha natt genom gasförgiftning. Han stone för tillfället. omkrmg Herrens ord. 
omordat nagra av de markhgare 1 d t· . . . t"ll 1 t t .;; ·" .y, "" ~(· '.+ .. . . . 1a e sa t Sig i sm ·1 s u ·na au ·o- · .. .. 
handel~erna 1 var svenska kolom, mobil i garaget vid sitt hem vid LCineförllöjning för arbetarne i FR·ähmingsa1·men, 1114 So. 12th 
framstallde han ,;ned bevekande South 56th street och inandades sågverk, som icke tillhöra 4-L as- street, avhåller sin månatliga 

.. Vare? svenske, gas, som han lett in i bilen genom sociationen utgjorde ämnet för hjälptruppsfest nu om lördag kväll 
a.~·o nagot annat en O'ummislang. Han påträffades behandling vid ett extra möte, be- kl. 8, den 1 oktober. Ett intres
g·ora det svenska ]död"' följande morgon. Han efter- vistat av ett 60-tal delegater från sant program kommer att preste

skäl maningen: 
tron icke att vi 
och söken i allo 

namnet heder." Efter progr~m- rleves av sin hustru Elisabeth, mo- Jtio olika timmerbolag i Pierce lir.as, bland annat dragspelsmusik 
met serverade damerna smakliga ]dern Mrs. Julia Ostbv samt två lcountv. Det beslöts att framställa av Leonard Anderson, sång och 
förfri~kningar i maL:alen, varef: 1bröder ocli en syster. - j krav -till b.~la~en ~m en .~3 ~ini- :musik av kårens. strä~~band o. s. 
ter den dansanta un"'domen roa· -» ·x- x- mum daglon 1 stallet for $1.50 lv. Kaffe med illlbehor serveras. 
d.e sig på bästa sätt till uppbrotts- Skolstyrelsen beslöt på sitt se-1 och $2.00 so. m nu är ~ällande i INästa söndag h.ålles s~ndagsskola 
tiden. * * * naste möte att hänskjut~ fr~gan såg_ve~k icke anslutn~ _till ~-L ~S- Jkl. 10 ~: m.. Fn'.:1ftsmote kl. 7:30 

· om upptagande av ett obhgabons- sociat10nen. En kom1te utsags for ·och fralsmngsmote kl. 8 e. m. 
När vi som bäst vo1·0 i tagen llån till de röstäO'andes avgörande jatt i detta syftemål samverka med Välkommen till alla våra möten 

I am a progressive Republican. 
My record as a public official is 
wel! known. My views Oll' all pub
lic questions have been frankly 
stated with due respect for those 
who disagree with me, I do not 
rush to party platform to find out 
what I think. I propose to keep 
faith with the people on every 
progressive issue I have ever ad
vocated. If elected I will try to 
represent and interpret to the best 
of my ability the hQpes and aspir
ations of all U1e people of the 1 

Sixth District regardless of party. / 

ELEC'l' 

CARL OS'l'LUND 
COUN'l!'Y COMMISSIO:NER 

lst District på tidningskontoret med att lägga 1vid november-valet. Skoldistrik-
1
sagverksanställda i Grays Harbor, och fäster! Modersmålet använ-

sista hand vid veckans .num~er, !tet har $283,751 utestående skul- 'Spokane, Longview och Portland. des uteslutande. 
hade vi nöjet av ett ~;1sserhgen ider, ådragna på grund av slack ·* * .,.. 
kor.tvarigt n;en dock karkomme= I skatteinbetalning, .~cl: det är för . Statens t~xeringsnämnd ha: nu I Hil.1-Top Cleane1•s utför .. fö~st
besok av var svenske Spokane iatt möta dessa forbmdelser som fullbordat sitt arbete vad P1erce klass1gt arbete med rengornmg 
~~!lega, redakt~r ~usta~ Karlsten, iobligationslånet önskas. Även be- c~unt~. beträffar. T~coma.s t~xe-1 och p~essning av kläder till läg-

The right of evcry citizen to 
cast his ballot according to the 
dictates of his own conscience is a 
sacred American right. I do not 
advise any citizen how he shall 
cast his vote, as I believe that to 
be an individual prerogative. 

You and I are running for Con
gress. We can well let the people 
take care of the issues betwecn 
other candidates and confine our
selves to the issues in our own 
race. The people will decide who 
they want for Senator .and who 
they want to send back from this I 
district to work with him. A few , 
nights ago you were endorsed by I 
Stephen F. Chadwick and belong 1 

to his wing of the Dcmocratic 
party. Who are you to criticize 
my relations with Mr. Bone in the 
past? You well know I .supported 
him as a Republican in 1928 and 
he supported me in 1930. W e 
fought together against Albert 
Johnson; for the District Power 
Bill, and for the right of cities 
to sell their surplus power out
side the city limi~s; issues I be
lieve in; and for which you as a 
stand-pat Democrat ha,ve never so 
much as raised a finger, Mr. I 

} Dependable - - Independent . 
~---.....-...~~ 

Svenska Press.~ns. utgware, som ,handlade ~tyrelse~. frågan om ncr-1rmgsvarde har faststal'.ts till ~,56:- 1 sta priser. 1111 So. Kay St. T~= 
gJorde ett besok ~. Ta~~ma som 'skärning 1 lärarelonerna. Det rap-

1

790,236, och de utomhggande d1- lefon Broadway 2817. ·· 
hastigast. Tack for VIS1ten, och porterades att antalet lärare min- striktens Ull $22,59,1,615. Av den I 

välkommen å~er!..... ..... skats från 627 till 616, ehuru I sistnämnd~ summ~1i komm.~r $6,- 1
1 Sorgeresoluti0n 

· .. .. elevantalet ökats med cirka 350. _, 142,856 pa de mmdre staderna, 
Vid Scamlinavian Mntu.al Socie-1 · ·:{· .,.. ·x bland vilka Puyallup är värdesatt 1 Alldenstund det behagat härska-

tys möte n~sta månd~g kväl} H.vinnoförcningeu i Första sven- ]högst med $2,967,298, därefter 1ren över liv och död att hädan-
stå ett ~)ar mtressant~. amner:, pa 'ska baptistförsamlingen inbjuder ISumner $1,1.25,340 och Rl~~ton ka. Ila Hulda, hustru till vår högt 
dag~rclmngen.. Det. första ga'.ler i alla landsmän till etL äkta svenskt smelter $1,007,853. Bl~~d Jarn- värderade ordensbroder 0 s ca r 
studmm och diskuss10n av de ollka möte freda""skvällen den 30de Två 'vägarne är Northern Pac1f1c egen- Magnusson, varde det 
lagförslagen som framställts för av förenin;ens medlemmar, skol- !dom i countiet värderad till $4,- Beslutat, att föreningen Valhal
cle röstägandes avgörande vid va- lärarinnor här i staden, ;komma 084,317 och Chicago-Milwaukees la till denne vår broder uttryc-
let den 8 november. Dessa lag- att föreläsa om och visa bilder till $1,695,386. ker sin sympati i den stora sorg 
förslag äro ganska invecklade och från Sverige. De hava tillbringat ·X· ·lf * som drabbat honom genom slitnin-
man anser att det skall bliva de sommaren i hemlandet och gjort Bemärkt läkare död. Dr. Edwin I gen av de band, som under ett 
r~~tägande -~ill god. led~~ng och en. del ia. kttagelser samt tagit nå- M. Brown avled i måndags i sitt l 22-årigt. lyckligt ä~tenskap fäst~t 
hJalp att narmare sy~a förslagen gra vyer. Vyerna komma att fö- hem i Florence apartments. Han honom vid den avhdna; samt v1-
i sömmarne under ledmng av ko~~ revisas genom ljusbilder. Inträdet var blott 45 år gammal men hade dare 
petenta personer. Den kom1te är fritt. Svenskt dopp. Kollekt lredan förskaffat sig namn som en Beslutat, att föreningen av akt
som tidigare tillsatts .för att. in- upptages för missionen. Alla väl- ,framstående läkare. Han var son ning för vår broder och till vörd-
komma med förslag till substitut komna. till Tacoma pionier doktorn E. M. nad av den avlidnas minne dra-
för .de pänningar som synbarligen +; .,. * Brown, som avled 1916. Han ef- pera vår stiftelseurkund för en tid 
ligga på kistbottnarna eller i för- Kontraktet för konstruktionen terleves av modern och två syst- · av 30 dagar, samt införa denna 
varingsfack, kommer att rappor- av en hängbro över Green River 1rar. resolution i föreningens protokoll 
tera. Vi ha förr här i . Tacoma , id intagningsdammen till stadens * "' * och i Puget Sound Posten. 
haft erfarenhet med dyhka sub- vattenledning tilldelades i tisdags Ännu ett president-kandidat be- Mrs. Magnusson föddes i Skön-
stitut, och vad som en gång visat firman Jenkins & Nelson, vars an- ,sök i Tacoma förväntas före no- vik, Västernorrlands län den 23 
sig fördelaktigt kan försökas på lud var $3,147. Näst lägsta an- !vembervalet. Den av socialister- mars, 1874, och förenades i äk
nytt. Staden Tenino lär hava rett budet, $4,110 hade inlämnats av !na nominerade Norman Thomas tenskap med broder Magnusson i 
sig bra med sina "träpängar," och kontraktör o. F. Larson. ·har nämligen tillkännagivit att augusti 1910. Hon avled i Taco-
något liknande, om icke fullt så * * w J han på sin kampanjtur runt Ian- ma den 14 september, 1932, djupt 
pi'imilivt, har föreslagits här. Mö- Mördade prohibitionsagenter. 11det ämnar komma hit till staden sörjd och saknad av förutom ma-
te! hålles i N ormanna Ifall kl. 8, Två prohibitionsagenter från ~eat- . d:n .. 3 novei:i~er. Den lokala s~- ·1 ken en sy~ter och tre bröder samt 
mandagen den 3 oktober. Lands- tle blevo i torsdags ihjälskJutna crnhst kom1ten har redan for en stor vankrets. 
männen inbjudas att deltaga. vid försöket att anställa razzia i nämnda dag förhyrt Temple tea- Tacoma, den 21 september, 1932, 

* * * ett lönnbränneri i skogstrakten 20 tern, där han kommer att uppträ- å föreningen Valhallas vägnar, 
Miss Agnes Swenson, vår unga mil nordost om Vancouver, Wash. 1 da och hålla tal kl. 11 f. m. E. Wilson, 

impulära i Tacoma hemmahörande Båda agenterna hade träffats av ! * ·lf .,,. Otto Carlson, 
s_~'.ngerska, befi~ner sig nu på .åter- flera skott, den ene fanns dö~ på f . ?rganisations?1öte~ för den po- P. Magnusson. 

~ ............... ~ ..... ,.... 

J Fs VISELL CO. 
Books & Stationery 

Office Supplies. 

vagen till NeV<i York efter att ha valplatsen, den andre avled nagra htrnka kampanJen till november
tillbragt sommarferierna med be- timmar senare i hospitalet, dit han ! valet höllos i lördags av republi
sök i föräldrahemmet samt en må- förts. Två andra agenter jämte kanska och demokratiska komite
~ads utfly~t till Cal~fornia, där- depu.ty sheriffs anstiftade .. förgä- r~de från Pie~ce countys 216 pre-1· 
ifrån hon aterkom for en vecka ves efterspaningar efter mördarne. cmct. Repub!Ikanerna utsågo sen. 
sedan. Under sommaren har hon Lönnbrännarne, som synbarligen Henry Foss till ordf. i sin cen
sorn gästartist åtskilliga gånger väntat rättstjänarnes påhälsning, ltralkomite och demokraterna F. 
sjunget från KOMO radiostatio- hade lagt sig i bakhåll och fega M. Lamborn i sin. Till republi-
nen och del~agit i utförandet av uslingar som de naturligtvis' voro, kansk s.tats-komite~an utsågs ~e- , .. 

Tickets to any part of the 
wor.ld over the best lines. 

dess symfom-progr,am. Hon hop- nedsköto de agenterna utan var- nator Reed och till demokratisk 15 9091/"J. Pac1f10 Ave. Tacoma 
pas att i en snar framtid få till- ninO'. Charles Drury. ~~~-
fälle att resa till Milano, Italien, 0 

för att där under en av världens 
störste sånglärare fullborda sina 
studier, vartill vi med övriga Ta
coma vänner önska henne lycka 

-:-:- -;:- ·}~ 

~------------..-~ 

BJORKMAN & SON 1 Statens taxeringsnämnd avslöt JOHN HEDBERGS 
j sin sessio~ i lördags eft?.r att h~- . . 

I-I v llt"d " 1 . tt nasta !lr till 11.27 m1lls samt taxe- sos~ so. 11th st. I 
och framgång. 

1016 So. I\: St. B'way 21141 v~ fa~tst~llt skatte~ppborden for Skomakareverkstad 
a a a i pa age1 e . .. d t " d h f .. · I .· . , . rmgsvar e pa egen om oc as- har prima utrustning for skor{>fJR· 

.. _ 11 nkt u1val av inhemska och . , . , , , .,, ffi• A"'~ oo~ I ---•-·- ~-"'' ·"'·--~--·~"·,•-- --. I 
w'"' • • 11bg118L0r 1 Bu:tt8il Ull t"j)i,ViJl,L>Vt,-111101J.up;,. 1·uu_~1uucu.tH:na-u 1 10.~ ~<!., .. " . importerade de!Ikatessvaror .. .. .. . ranteras och vi stä gA1'nA v11nn"'r ~ 

Amatorsangare och mus1ka.nter) l· A t f.. 465. Detta ar ung.efar $193,870,- och gynn.are. till tjänst vid behov'. 
·· I d t"llf"ll gen er or 000 · d ·· f"" 0 t h · · r som onska, kunna )ere as 1 a e Ir .k h 01 O"d rmn re an .orra are s,. oc av nägot i skodonsvag; 

d I' · • di t· ' ·"un ° oc e 1 d f"" ·· t tt k tt · k t att e 1aga 1 var ra o imma. · _ 
1 

et orvan as a s a em omser- .,....., _ ___,,..,..............__........,........,. 

~ .... ~ 

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

'~~········-· ··········-· 

Lloyd. However, I will not abdi-
cate my independence of, thought 
and action to any man or set of 
men. FOR CONGRESS 

I .know your record and do not 
need to ask you any questions. Representative for all the 
You are a reactionary stand-pat people 
Democrat, more interested in tech- N pecial pr· il "'e 

. h l't• tl • • t" O S lV e,, mc a i ies ian 1ssues, in par 1-
sanship than principles. 

.Little Dickie Moore, cute as he is, is a mother's problem for 
Marlene Dietrich in "Blonde Venus," coming Tuesday to Rialto. 

i 



Broadway 2166 

Telefon Main'. · 

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

STOCKHOLM SHOE SHOP 

arbete •. 
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PUGET SOUND POSTEN 

nom. Men om hon än teg eme- om din olycka och om den mans till dem en d'lg, meddelade han 
dan hon led varför und~ndrog tröstlösa öde, som jag - - dem, att komiten för nytta och 
Hildeaard h~nom sitt förtroende? - Det är förbi, avbröt henne nöje hade planlagt en festlighet i 
Just ~u hade hon bort bestå pro- modern, - rör icke vid det! Warnicken, som naturligtvis också 
vet. Att slita sig från henne var - Låt mig dock nu få veta mer Rauschen måste deltaga uti, ~ch 
svårt för honom, men han kände än jag då i mitt barnsliga oför- berättade dessutom, att notarien 
sig riktigt förargad och hade be- stånd ville veta! Du erbjöd mig Hell gjort en er.övring, som s~art 
hov av att göra nåO'ot som visa- din vänskap, mamma - jag trot- skulle komma i dagen. H1lde
de en manlig håll~in~ utan att sade på din kärlek ·och avtvingade gard ställde sig genast på hans 
dock helt bryta. dig ett offer, vars storlek jag alls sida. Fru von <ler Wehr var sna:t 

. Därför vandrade han en morgon icke kunde fatta. Och säkerligen övertalad, icke utan att yttra ~m 
- Ack, mm Gud! utropade fru ! inåt landet till sin hemort, där hade jag blivit mycket olycklig, förundra~. ö~er a.tt. h;nnes lilla 

t:''i.ild~~~~l!t~~~ 
~-· . ~ 

(Forts.) 
. 1.. von der Wehr, under det en han ännu icke gJ"ort besök Han om du icke hade bragt mig det. dotter plotshgt blivit sa levnads-

- Han var fordom mm arare, ·· t k t ·· d · f · · 
"Va ad fru von der Wehr och smar sam suc .. rang e s~.g ramh kunde uppehålla sig där så länge Jag trodde på fulit allvar, att Jag glad. 
., r e ur hennes beklamda brost oc ·· · k 11 ·· 1 t tt f"" 1 
tvang sig till att vara lugn - H"ld d h d d d , ' tol det behagade honom och aven icke s u e over eva a or ora Om nu Robert Harder i sin by 

' 1 egar s an arra e pa s - . , , .. 11 d' 0 d t ·•tt t N t·· ker J·ag och vi träffade honom förra som- hastigt ater vara pa sta et, om ig pa e sa e · u an fått veta vad som var i görnin-
karmen h 1 d"" ·· O · d sam- ' maren i Schweiz. Den teckning, · man kallade honom eller ans ugnare arover. m i ag gen, eller om hans längtan drev 

som Hildegard har där, påminner - Jag stannade hos honom en hjärta drev honom tillbaka. Han ma fråga - - honom tillbaka - nog av, aftonen 
oss om ett besök, som vi gjorde vecka, fortsatte arkitekten, - underrättade i värdshuset om, var Fru von der Wehr skakade på före festdagen var han åter i Rau
i hans ensliga hem. men så var jag rädd att förefalla han stod att finna, men nämnde huvudet. schen. Hildegard stod vid stake-

- Således voro ni de båda da- honom besvärlig längre. Jag hör- ingenting till damerna om sitt fö- - ödet ställer icke samma frå- tet och såg honom komma upp-
mer, som den gamla Ursula så de av den gamla, att han till- rehava:11de, :ör. att visa, ~tt ~.an ga två gånger. Den är besvarad. för den väg, som förde förbi huset 
hemlighetsfullt talade om? ut- bragte största dele~. av dagen -: icke ville pa~vmga dem sm van- _Men jag ser dig lida svårt, till heden. Han tycktes icke ha
brast Harder. _Hennes antydnin- ofta också halva natterna - pa skap. Det fore~om honom redan mamma - jag gör mig förebråel- va för avsikt att komma in, men 
gar voro obegripliga för mig, sjön. Han hade köpt en båt •.. sa- efter en h~lv timmes promenad ser _ jag vet, att jag gjorde dig såg dock upp, hälsade och, st~n
men så mycket framgick ur dem, de h?n, någon roddare .. beho~de ~om ~arnshgt t~ots, men stod nu och honom orätt. nade. Hildegard nickade sa van-
att sammanträffandet med dessa han icke. Storm och ragn hollo icke langre att andra. _Din ånger kommer för sent. ligt; hela det lilla fina ansiktet 
på det högsta upprört hennes be- honom icke i land; det var. ett un- Hildegard förskräcktes, när han -Neka mig åtminstone icke var purpurrött. 
synnerlige herre och att vissa för- der, menad~ folk', att han I~~e r:- icke kom vid den vanliga ti?en. ditt förtroende, så att jag kan Han klättrade nu uppför den 
ändringar. i deras husliga liv voro da:11 .med livet fatt . sota for sm Hon tänkte strax, att det icke känna med dig! Det får icke stå 

1 

tämligen branta sluttningen, i det 
· en följd därav. dristighet. Jag gJorde honom var 11ans avsikt att återkomma. något emellan oss, .som ängsligt han höll sig fast i de höga mal-

Fru von der Wehr slöt ögonen vänliga föreställningar, men .~an Hon hade önskat, att han skulle måste undvikas. Icke sant, du örtsbuskarna, ställde sig mitt emot 

f .. tt . k f"" a' da vad som för- svarade skrattande, att det lona- avresa, om möjligt förklara, att älskade denne Max Werner - ~ henne vid staketet och räckte hen-
or a ic e orr , . . f'" d ·· k kt . . , . · h ne de sig icke or e mor a ma erna han avsade sig byggnadsuppdra- - Tala icke om honom! ne handen. Hon bar ännu ringen 

s1gg1Ct{ mom en . .. d"" 0 gt 1 ·· ·1 
_Ni besökte således er mor- att for arva ett s~ ~va. rnn get; hon föreställde sig, att hen- - Du älskade honom, innan du - det var för honom ett gott tec-

bror _ efter oss? sade hon. _i som ho~om. Och. for ovrigt hade nes moder genom hans närvaro o- kände min far? Det måste ha va- ken. En stund talade de om al-
Ack jag ber er _ berätta mig I han al~tid med SI~ den go~a an- upphörligt bleve erinrad om Ma~ rit så. lehanda likgiltiga ting, som om 
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hastigt. - Men vädret ser allvar
samt ut ... 

Hon rodnade, som om hon blivit 
ertappad på en lögn. 

- Som ni vill, min fröken! sade 
han och vände sig om. - Det gör 
ju ingenting, om vi bli utskrat
tade·. 

Hon stannade. 
- Om vi bli . . . Nu har rätt, 

vi skulle bli utskrattade. Men det 
behöfs ju icke, att ni följer med 
mig hem. 

- Det blir ändå för mig ett 
större nöje än att ensam taga del 

festen. 
--- Då vilja vi hellre . . . 
Hon strök håret ur pannan och 

vände ansiktet mot vinden. 
-Låt oss gå! 
Han lämnade henne icke åter 

tid till att betänka sig. Hade han 
än icke haft för avsikt att bliva 

" 't honom Hur fann ni den fran en lyckhg stund i hans Werner. Men när han nu verkll- - Det var så. ingenting förefallit dem" emellan. 
nago om ' · h d t·11··t · k tt ' t k" d 1 . honom? bv, oc.. en 1 a 1c e, a nago gen drog sig ti~~bak~, .~n e 10n - Och du räckte min far din A båda sidor framlyste endast be- . . .. . 

_Jag besökte honom på senhö- ont ~a~~e honom. Vad skulle en så häftig smarta l hJartat, a~t I han<:l utan •• , mödandet att synas alldeles o- . - Vi b!Iv~ här obarmhartigt 

ensam med henne, så ·kunde dock 
intet kärare ha hänt honom. Nu 
sedan hon en gång beslutat sig 
för att följa honom, vek all för
lägenhet hastigt bort. - Himlen 
över dem var delvis ännu blå; so
len brände stickande, när den 
trängde genom molnen. Den mör
ka banken över sjön hade höjt sig 
och sträckte sina spetsiga tungor 
långt fram. Vinden jagade mol
nen förbi dem, och den mörka 
massan, som blott långsamt rör
de sig, började antaga en hemsk, 
gulaktig färg. Hildegard blicka
de icke utan bekymmer på den. 

sten berättade arkitekten, _ då .ocksa doden kunna - - I hon förebrådde sig att hava drivit Hennes röst darrade. tvungna. Därpå frågade hon, om p1sk~de a". vmden, sade Harder: -
jag 'återkom från Paris, för att D.en olyc~.liga k".inn~n förmåd- bort honom; ty r..tt d~~ var hon, - Utan djupare kärlek - tvin- han icke ville säga god a:ton till o~h Jag vill ~!å vad om, att 11ere 
tacka honom för de stora välgär- de 1Cke beharska sig langre; Hon som drev bort honom, darom fanns gad. hennes mor. Jo, om han icke be- vid stranden ar det alldeles lugnt, 
ningar, som han bevisat mig än- steg ur t~lte~: Ha1·der. steg hastigt icke det minsta ~~iv~l hos he~ne. - Tving~d? Tvingad av ve~? hövde be~ara att ~omma .. oläglig~. _Låt oss gå dit ned då, sade 
da från min barndom, och säga up~'. bestort .over det mtr~ck h.~~s o.c~ ~on skulle a~da med basta - Av mm. far. Det var mm --: Han .. ville nu ga ned. for att pa I Hildegard, som stundtals måste 
honom att J'ag icke längre be- berattelse gJort, och ville folJa vilJa icke kunnat saga honom, vad svaghet, att Jag gav efter; du vet, ratta vagen uppnå grmden, men .. d . fo'"r <>tt hämta an-

, . . h h . k d - • 1.. l" t t·· 11t . k . k van a sig om ... . hövde hans understöd. Han var henne i.n .i uset, men on vm a e det var som sa p ots ig s a Sig hur svag jag är.. hon tyckte, att sta etet ic e var l d 
då alldeles insnöad i sitt ensam- åt honom med handen att stanna. emellan dem. Hon kunde icke ens - Men hur kunde en far . . . ? I så högt. an. 
ma hus där uppe, och det var blott - Min Gud! ut.ropade han, - få det klart för sig själv! En straffande blick mötte hen-1 -- Välan, sadei han, - då skall De veko av mot heden och full· 
med stor svårighet man kunde vad har jag gjort? Hildegard - Vad som för' kort tid sedan ne. jag smyga mig in som en tjuv om no snart en liten stig, som utan 
komma dit. Hans tillvaro före- vad går åt er mor? Vad skall synts henne vara det enda rätta - Hur kunde ett harn - ? natten, men glöm icke, att ni va- stor besvärlighet förde ned till 
föll mig mycket dyster, om än detta betyda? och riktiga, vacklade nu för hen-1 Hildegard sjönk ned bredvid rit min medhjälperska! stranden. Här nere var verkligen 
den gamla kvinnan på sitt sätt Den stackars flickan var helt ne. Men det var icke förståndet, henne och tryckte ansiktet i hen- Hon skrattade och stödde hans luftdraget mycket svagare. Blott 
sörjde moderligt för honom. Han förvirrad och likblek. som störde det, utan hjärtat, och nes knä. arm. emellanåt kändes blåsten, och vid 
visade den största likgiltighet för - Ni kan ju icke hjälpa, att ni den röst, som där inne lät i hem- - Mamma, kan du förlåta? Han stannade nu som förr, tills ett och annat framspringande 
allt, som angick honom själv. Jag är hans systerson, att min mor ... lighet höra sig, 11ade aldrig förr Fru von der Wehr lade sin hand" väktarens rop manade honom att hörn virvlade sanden upp i ansik-
hadc 'då icke sett honom på flera Ack, att denna olycksaliga teck- talat till henne. Den talade hel- på Hildegards blonda huvud. bryta upp. Man talade mycket tet på dem. Hur förskräckligt 
är och fann honom mycket för- ning ... att ni kom att tala om ler icke nu i ord, fick icke svar i -Det kan jag, sade hon. - Jag om festen nästa dag, om vädret ensamt här ,var! Ofrivilligt på
ändrad. Då }Var han svårmodig honom -- ! ord. Den verkade som en musik, hade redan övervunnit det. Det skulle hålla sig och vad det och skyndade de sina steg. Blott då 
och undvek umgänge med männi- - Men hur kunde jag ana? Och vilken lugnade sinnet och ingav var blott den oväntade erinringen. det tecknet hade att betyda. I och då. hördes ett uppmuntrande 
skorna, men han var mild i sin ännu icke förstår jag - - Hil- det den mildaste stämning. Hon Men nog nu! Icke ett ord mer går och i förgår hade det åter I ord. 
dom över dem, och konsten var deg.ard, vad har skett? Anförtro kunde icke tänka sig framtiden; 'härom - det är avgjort. rått en tryckande hetta. I dag Det dystra molnet över sjön höj
ett upplivande sällskap för honom. mig allt! det fanns ingen framtid för hen- - Men du älskar honom ännu, stod det över sjön en molnbank de sig plötsligt hastigare. Havet 
Nu hade hans väsen något dystert - Nej, nej, nej! avvärjde hon ne, blott ett närvarande, som på sade Hildegard sakta utan att lyf- med skarpa konturer, men den syntes långt ut blott vara en enda 
och slutet, och hans ord voro ofta häftigt. - Allra minst åt er - samma gång gjorde henne lyck- ta upp huvudet. hade nu icke rört sig på flere vit, skummande våg. Allt mera 
sarkastiska. Så sade han t. ex., ni skulle hata mig. lig och ängslig, och ett förflutet, Hennes moder såg smärtsamt timmar. Fiskarne blevo tillfråga- rasande piskade vågorna mot den 
när jag yttrade min förundran - Hildegard - ! i vilket det, som hon trott stå uppmot himlen; hennes läppar bä~ de, vad de trodde därom. Det såg flacka stranden; de slogo allt hö-
over, att det i lians rum stod ett - Nej, det kan icke omtalas - klippfast, föll sönder inför hennes vade, och hennes ögon voro fuk- ut till både vackert och fult vä- gre upp. Det var som om vreda 
dukat l.ic.rd, J.f,. "'ilket det blott jag kan icke säga det. ögon. Bilden av hennes fader i li- .tiga. der, menade de, och därmed var vattenandar outtröttligt stormade 
fattadee> r2Herna - - Han försökte annu länge att vet började blekna, under det att - Jag har försakat, svarade man lika klok som förut. Men det mot landet för 'ltt uppsluka det. 

Det ryckte i fru von der Wehrs framkalla hennes förtroende, men tanken på honom som död antog hon, - men min känsla kan jag blev slut på all obeslutsamhet, då Harder utstötte emellanåt ett 
ansikte. Han märkte det och höll hon skakade blott på huvudet och fastare gestalt. Han var nu verk- icke förneka. Jag älskar honom, vagnarna från Kuhren anlände högt "Ho-a ho!" som vill han vi-
upp. upprepade: !igen död för henne, och vad som jag skall älska honom, så länge klockan tre; komiten hade be- sa, att människorösten dock ännu 

- Fortsätt! bad hon. - Det kan icke omtalas. av honom fortlevde inom henne, jag andas. - stämt, att vädret skulle bliva vac- ägde makt att överrösta elemen-
- Han sade skrattande, att det De skildes åt denna gång helt begärde ingen uteslutande rätt Hildegard forskade icke vidare. kert. tens raseri. 

var bra att alltid .ha ett dukat annorlunda än eljest. - - - för sig, det kunde icke bliva för- Men nästa morgon steg hon upp Rauschen-värdens åkdon stodo Så hade de utan att komma fort 
bord för ögonen, vid vilket man Och även de följande dagarna fördelat genom en annan känsla. med solen, klädde sig helt tyst I redan förspända. Man steg upp, fram· i sanden väl gått en timme, 
icke fick sätta sig. Och därpå ville icke spänningen giva vika; Och ju starkare denna känsla blev, för att icke väcka modern,. tog sin var man bä.st fann plats, blott då stranden blev smalare. Man 
sade han det bekanta uttrycket: den blev snarare starkare, ju mer ju svagare blev det svartsjuka be- skrivportfölj och gick ut i tältet. med den urskiljningen, att ungdo- måste kringgå ,en framskjutande 
"Det ar långt mellan bägarn och Harder försökte att muntra upp hovet att i moderns hjärta icke Hon skrev; pennan flög över pap- men höll samman och lämnade fö- udde av den branta strandslutt
munnen" - i en ton så svårmodig, damerna. Fru von der Wehr plå- se faderns minne fördunklat av peret: varje ord tycktes för län- reirädet åt de äldre. Därav kom ningen, från vilken en rad väldiga 
som om han själv upplevat det. gades av en oro, som nödvändigt- någon annan böjelse. Hon börja- ge sedan övertänkt. det sig, att i den sista vagnen stenblock sträckte sig långt ut i 
Han har haft stora sorger i li- vis måste meddela sig åt hennes de - vilket för.r aldrig skett - - Med Guds hjälp! sade hon, blott fanns unga personer. Un- sjön. Här voro starka brännin
vet _ därom är jag fast överty- omgivning. Hildegard iakttog hen- grubbla över, hur det var möjligt, då hon lade bort pennan, och der sång for man genom byn och gar, vågorna försökte rubba de 
gad. Till mig har han visserligen ne ängsligt, följde henne i hack att hennes moder som ung flicka knäppte ihop händerna. uppför den sandiga vägen. Där stora stenarna . ur sitt läge, och 
aldrig talat om dem. Jag före- och häl och ägnade henne en öm älskat målaren och likväl fogat --- uppe på höjderna blåste vinden så bränningarnas skum sprutade högt 
ställer mig, att en ungdomskärlek sjuksköterskas alla omsorger. - sig efter andras önskningar. Hon VHI. kraftigt, att hattarna flögo av och upp mot den branta väggen. Hil-
tidigi har förstört hans liv. Vad Däremot undvek hon Barder, - hade ju för ett par år sedan blott Efter detta var det åter frid i damernas parasoller måste fällas degard ryggade tElbaka för att gå 
skulle han icke kunnat bliva för frul{tade för att blott några ögon- med tungt hjärta fogat sig efter Hildegards hjärta. Hennes natur- ned. över här. 
konsten, om litet mera solsken fal- blick vara ensam med honom. Det hennes egna önskningar. liga glättighet återvände; hon fö- Då man hade varit en kvarts - Räck mig er hand! bad arki-
lit på hans lott här i livet! Han var som om han skrämt henne. Nu först begrep, hon, att hen- retog åter sina promenader, teck- timme på vägen, stötte den vagn, tekten. - Man måste hoppa från 
har från sin tidigaste barndom Han försökte locka ut henne, i det nes mor bragt henne ett offer, nade efter naturen och arbetade i vilken Harder och Hildegard sut- sten Ull sten, så att man snart 
måst kämpa mot de vidrigaste han erinrade henne om, att de större än hon i sin barnsliga iver på den tavla, som Harder givi~ to, vid en krökning av den san- kommer ur duschen. 
förhållanden. På den plats natu- tillsammans ännu icke funnit troll- hade trott sig fordra. Nu såg henne ideen till. Det hade nu diga vägen så häftigt mot en sten, Hon tvekade. 
ren anvisade honom hade han skogen, men det var som om hon hon Max Werner i en helt annan blivit visst för henne, att han ic- att hjulet gick sönder. Man må- -Är ni rädd? frågade han. -
måst bli bonde; hans föräldrar icke hört vad han sade. Han fö- dager. Hon kände icke blott upp- ke kunde vara för alltid försvun- ste nu stiga av och försöka laga Då vända vi om. 
bestämde honom till målare. Han reslog på :kvällen en båtfärd på riktigt medlidande med honom, nen, utan snart skulle återvända skadan. Hon behärskade sig. 
arbetade sig fram till konstnär, kvarndammen, men hon avböjde han framstod också för henne som och fortsätta det vänskapliga um- - Far blott vidare! ropade man - Jag är icke rädd, svarade 
och vad han under sina bättre da- hans sällskap på ett nästan tvärt en mycket älskvärdare människa. gänge, som hon redan så mycket till de andra, - vi komma snart I hon beslutsamt. - Dit ni går, går 
gar frambragt, är mer än akt- sätt. Harder var av naturen just Det förskräckte henne icke längre längtade efter. Han kunde ju efter. 

1 
jag också. Led mig! 

ningsvärt. Men det fattades ho- icke den tåligaste. Hade hans att tänka tillbaka på det ögon7 visserligen icke veta, att något Man hade också blott med möda Hon räckte honom nu sin hand 
nom kärlek, och så har han blivit känslor icke varit så starka, skul- blick, då hon såg sin mor i hans skett, som också han kunde hava kunnat få plats på den andra och lät honom hjälpa sig upp på 
förkrympt. le han snart packat in sina ritnin- armar. Att hon varit närmaste glädje av. Men då nu en förän- vagnen. en sten, från vilken man sedan 

- Han målar väl ännu? fråga- gar och rest därifrån. anledningen till, att de båda åter- dring hade försiggått inom henne, Försök gjordes att avhjälpa med kortare och längre hopp över 
de hon bestört. Men nu kunde han icke besluta funnit varandra, var hon nu när- som lättat hennes sinne, så trodde skadan med en tillfällig hjuleker våta, glatta stenar och överspo-

--- Något litet. I hans atelier sig för att taga avsked. Han mast böjd att anse som en Guds hon också, att allt omkring henne och rep. En del av det muntra lade trädrötter åter kunde uppnå 
fann jag vid det första fönstret visste med sig, att han å sin sida sldckelse, som hon i sitt oförstånd hade blivit lättare oeh vänligare sällskapet hade begivit sig till fots den flacka stranden. Men den var 
framför en liten soffa, som for- icke var skuld till denna underliga velat foga annorlunda. Sitt eget stämt. Världen är inom oss. Ull jägmästareboslället, och till här, och så långt man kunde se 
dom icke stod där, ett överhöljt rubbning i deras vänskap. Att misshag kände hon nu som ett Hon behandlade sin moder med sist stod arkitekten ensam kvar ända fram till nästa utsprång, så 
staffli. Ogenerat lyfte jag på ett nära förhållande ägde eller straff härför. den ömmaste uppmärksamhet,men hos Hildegard. Skadan på hjulet smal, att vågorna spolade upp 
täckelset och varseblev en förtju- hade ägt rum mellan fru von der Hon kunde icke längre betrakta dock helt annorlunda än förr.· le- stod icke till att reparera. nästan ända till strandbrinken och 
sande tavla, som föreställde ett Wehr och hans morbror, att för sin moders bekymrade ansikte ke som en hopplöst sörjande, vars - Då återstår ej heller för oss blott lämnade en väg på några 
turistäventyr i bergen. Så snart ett år sedan ett närmande ägt utan att i sitt innersta oroas. lidande skall smekas bort, utan annat än att gå till fots, sade fots bredd. Emellanåt slog en 
han märkte min framfusighet, rum, som väckt förhoppningar, Därför beslöt hon sig för att nöd- som en bedrövad väninna, som Harder. våg ända upp och förde med sig 
kom han fram och ryckte duken men att något på ett mycket ga henn~ att bryta tystnaden. skall förberedas på en glad till- - Men de andra äro långt för- sand och lera från höjderna. Man 
ur min hand. kännbart och stö:rande sätt ingri- - Det kan icke i längden för- dfagelse, vilken dock ännu icke ut, inkastade Hildegard. måste då vänta en stund och, när 

- Den kommer aldrig den att pit, det framgick tydligt av de bliva så mellan oss, mamma, sade får nämnas. Hon rastade icke, - Vi måste således följa dem, vågen föll tillbaka, snabbt hoppa 
se på mera, som sist skådade den, antydningar han fått höra, men hon, i det hon fattade hennes förrän hon fick henne med sig på svarade han. öyer det farliga stället. 
sade han; den skall stå över- varför behandlade man honom hand och betäckte den med heta promenader på heden och på sjö- - Naturligtvis . . . - Vi hade dock hellre bort vän-
höljd, tills den en gång ställes plötsligt som en främling, då han kyssar. - Jag inser nu först, stranden. · Hon förstod också att Hon tvekade obeslutsam. da om, sade Hildegard bekymrad. 
vid min likkista. i stället som en släkting till Max vad jag gjort emot dig. Låt .mig inleda bekantskap med de andra - Skulle vi icke hellre - vän- I · Hon såg.. därvid ängsligt på 

Han tyckte besynnerligt nog ic- Werner hade bort komma dem veta allt - - badgästerna. Det såg ju eljest ut da om ... ? molnväggen; gom steg allt högre 
ke heller om, att mall satte sig i närmare? Ty att fru von <ler - V:i.d t~far tlu om? frågade tJum om de haft ont samvete, pä-1 Han såg överraskad på henne. I och nu tidtals belystes av blixtar, 
soffan. Själv målade han vid det IWehr icke skilts från denne i vre-lfru von der Wehr kallt avvisande. stod hon, ifall de alldeles undan- - Vända om? Ah - ni vill ic-1unde:r; det solen tycktes helt hava 
andra fönstret - de löjligaste ka- desmod, bevisade det varma delta- [ - Om min dårskap ·och kär- droge sig allt sällskap. ke gå ensam med mig - ? försvunnit. 
:rikatyrer. . gande hon lade i dagen fö;r ho- leks!öhet, utbrast Hildegard, - Då nu justitierådet Pfaff kom -Ah, icke det - ! inföll hon (Forts.) 



Washington 

Gmna, våra 
ANNONSöltER! 

1T Located in the c~nter of the 
beautiful city of Eugene, Oregon, 
with good water änd climat~. 


