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TACOIUA, l'i7ASH., FREDAG DEN 14 OKTOBER, 1932 N0.42 

UM STÖRTA BROBYGGNAD MEXICOS ÄRKEBISKOP I SKATTEFRIHET FöR 
I VÄRLDEN I LANDSFÖRVISAD I SMA HEM ÄGARE 

Skall konsti·uei·as öve:r San l<,ran
cisco viken föl' $70,000,000 

Reconstruction Finance Corpo
ra tion tillkännagav i lördags att 
den beviljat ett bidrag på $62,
CCO,OOO för konstruktionen av en 
jättebro över viken mellan San 
Francisco och Oakland. Bron be
räknas komma att kosta $70,000,-
000 och staten California skall an
.o;kaffa de ytterligare åtta millio
nerna, så att 1 Lillinkomsterna o
avkortaode kunna användas till 
återbetalande av det stora lånet. 

Bron kommer att bliva fyra och 
en halv mil lång, dubbel-däckad 
med fyra körbanor på det övre 
däcket och tre på det undre. Dess
utom skall rum beredas för an
läggning av dubbelspår för inter
urban. linien. 

_ Arbetet skall påbörjas inom tre 

I 
månader med 6,000 man, vilket an
tal efter behovet skall ytterligare 
ökas under konstruktionens fort
gång. Arbetstiden är fastställd 
till 30 timmar i veckan. 

JÄTTEORGANISATION 
SAMMANSTöRTAD 

Största fallisement -i Amerika. 
. Kapitalplacedng på fyra bil

lioner bortsopad 

Den mycket omordade Kreuger 
skandalen, Sverige sensationen, 
förefaller nästan som ett sandkorn 
på havsstranden jämförd med den 
katastrof som upprört de finansi
ella kretsarne här i Amerika, ge
nom den gigantiska Insull korpo
rationens fall och konkurs. 

För mycket påve-vänlig 

Parlamentet i Mexico beslöt i 
måndags att hos republikens pre
sident anhålla om ärkebiskop Flo 
res landsförvisning, emedan han 
"förverkat sitt medborgarskap ge
nom att betjäna utländska rege
ringar." Därmed åsyftades påven 
och de katolska prelaterna: 

Beslutet fattades efter en livlig 
diskussion om den påvliga en
cyll:lika, som utfärdades förra vec
kan och som skarpt klandrade 
Mexicos president för hotet att 
använda kyrkorna som skolhus. 
Även förklarades i dokumentet att 
kyrkan endast under protest kom
mer att underkasta sig landets la
gar. 

UTVIDGAT MYNTSY .. 
STEM NÖDVÄNDIGT 

Pänningtillgången otillräcklig för 
folkets behov 

En puJ1].{t på Flol'ida guvernörs
kandidatens prog1·am 

Lagstiftning bör först och 
främst avse skydd för "gemene 
man, vanligt simpelt folk," förkla
rade domare Dave Sholt, då han 
antog nominationen till guvernör 
i Florida. Han sade vidare: "O
nödiga rege:·ingsexpenser borde 
kastas över, bord och skattefrihet 
beviljas för hem icke överstigan
de $2,000 i värde." 

En sådan åtgärd skulle icke 
blott vara de små hemägarne i 
Florida till hjälp, utan den skulle 
även tjäna som ett efterföljans
värt exempel i andra stater. Var
för skall väl allt vad en man 
äger, allt vad han behöver för sin 
familjs underhåll, sina barns upp
fostran, vara underkastat politi
kernas klor och godtycke. Tu
sentals män med små inkomster 
skulle tacka försynen, om de 
lugnt kunde lägga sitt huvud på 
kudden och säga: "denna bädd är 
min, detta tak är mitt och mar
ken under det är min-för alltid 

I ett föredrag inför Economy fritt från skattebördor." Och i 
Club i Chicago utlinjerade Sena- stället för att millioner dollars 
tor Borah, ordförande i kongress- bortödslades i det politiska gin
utskottet för utrikes ärenden, ett ungagapet, skulle "si~pelt folk" 
program. om. tillrättaställandet av hava pängar nog till nödiga utgif
världskrigsproblemen samt om ut- . ter, vilket åter skulle befrämja 
vidgat myntsystem. Han påstod I handel, näringar och allmänhetens 
att det är icke om parti-politiken, välstånd genom ökad köpekraft. 
~c:o:-n folket i allmänhet bråkar si-
na hjärnc~, cts.n cm de ekonomi
ska spörsmålen som dagligen och 
stundligen konfrontera oss, då si
tuationen är sådan, att hem förlo
ras, farmar övergivas eller tagas 
i beslag för skatter och 10,000,-
000 förgäves söka arbete och sys
selsättning. 

CAUFORNIA ATER HEM= 
SöKT AV SKYFALL 

Imperial dalen översvämmad 

FöRSTA. LUTHERSKA FÖRSAMLINGENS STATLIGA TEMPELBYGGNAD OCH PASTOR E. G. Samuel Insull, för några veckor 
sedan kontrollerande den största 
kedja av utilitetsföretag, som nå
gonsin i världen behärskats av en 
enskild man, är nu en rymling, 
som söker tillflyktsort i utlandet. 
Under hans kontroll stodo hundra
tals elektricitets- och gasanlägg
ningar, vattenledningar, spårvägs
och autobuslinier, elektriska järn
vägar m. m. icke blott i Förenta 
Staterna utan även i Mexico och 
Canada. 

"Orsaken," sade han, "är tilf I Ånyo har en väTdig rägnstorm 
stor del att myntsystemet nerbru- anställt stor förödelse i "soliga" 
tits. Farmare och annat "små• California. I måndags nedstörta
folk" kan icke få kredit och ha de ett häjdlöst skyfall över den 
icke nog pängar att "därmed möta 'vackra och blomstranden Imperial 
nödiga expenser. Det språkas · dalen. Ursprungligen är den en 
mycket om en "redbar dollar," och torr ödemark men har genom 
det är vad vi vilja ha. Men jag konstbevattning förvandlats till 
vidhåller att det är ingen redbar ett veritabelt Eden med hundra
dollar, som köper tre gånger så tals vackra hem, ·bördiga åkerfält 
mycket vete, fyra gångar så myc- och prunkande trädgårdar. 

SVENSON, DESS NUVARANDE PASTOR 

En tre c~Ggarc minneshögtid för 
firandet av stiftelsen av den första 
svenska kyrkofönamlingen i Ta
coma, den niist äld::;ta i Washing
ton, för femtio år sedan kommer 
att hållas i Först~ Lutherska kyr
kan torsdagen den 20 till och :ned 
söndagen den 23 dennes. 

Enligt det förberedda program-· 
met kommer fästligheten att taga 
sin början på torsdagskvällen med 
jubileums-bankett. Fredagskvällen 
hålles ungdomsgudstjänst. Lör
dagen hålles "Bohus-mässa" med 
början kl. 6 :30 e. m. Bohuslän
dingar ombesörjrt program och 
servering. 

Söndags programmet omfattar 
nattvardsgång kl. 11 f. m., jubile
ums-predikan kl. 3 e. m. och sång
gudstjänst kl. 8 på kvällen. 

Enligt ingångna meddelanden 
väntas besök av flera bland de äl
dre, nu bortflyttade församlings
medlemmarne, och till dem som 
icke hava tillfälle att komma till
städes, sänder k y r k o styrelsen 
hjärtligaste hälsningar, på samma 
gång som den på det vänligaste 
inbjuder den svenska Tacoma pu
bliken till deltagande i fästlig
heten. 

En kort historik, delgiven av 
pastor E. G. Svenson, torde i detta 
sammanhang vara på sin plats: 

+:· ·>:· ·:\· 

Församlingen stiftades den 17 
oktober 1882 av pastor Peter 
Carlson, som väl må kallas den 

SVENSK GUSTAF ADOLF 
FEST ILANDETS ÄLD

STA KYRKA 
Svenska församlingar och förenin

gar samlas om firandet av 
Gustaf Adolfs-minnet 

Den 6te november firar hela 
svensk-Amerika minnet av Sveri
ges störste konung och hans livs
verk. Bland de många fester, som 
då komma att hållas, blir nog in
gen av större intresse eller av me
ra högstämd karaktär än den, som 
svenskar och svenskättlingar i for
na Nya Sverige äro i färd med 
att anordna i den gamla svenska 
kyrkan i Wilmington. 

e 

"svenska lutherska kyrkans patri
ark på västkusten." Han hade 
året förut stiftat en församling i 
LaConner. Den nästa blev i Ta
coma med 22 medlemmar. Av 
dessa är ännu en levande, nämli
gen den vördade 90-åringen Mrs. 
Bengt Johnson på Anderson ön. 

Församlingens första kyrka 
uppfördes under pastor Carlsons 
ledning vid Tacoma avenue nära 
11th street. Tacoma Land Com
pany skänkte kyrkotomten men 
med vilkor att byggnaden skulle 
vara uppförd inom sex månader 
och till en kostnad som ej fick un
derstiga $600. Pastor Carlson 
skrev härom: "Om jag då vetat 
att han (fastighetsmäklaren) var 
svensk hade jag säkert givit ho· 
nom en riktig läxa för hans stol ta 
dumdryghet emot en nybildad, li
ten och svag svemik luthersk för
samling. Men förunderligt, dessa 
stränga vilkor endast framkallade 
mod och lust att arbeta och allt 
gick efter omständigheterna bra." 
Den första subskriptionen för kyr
kobygget nådde hela $95.00. En 
stor del av matcrialier skänktes 
kostnadsfritt och arbetet utfördes 
µv medlemmarne utan kontant er
sättning. Pastor Carlson, som i 
yngre dagar varit snickare, hjälp
te själv till. Inredning och mål
ning utfördes av en bland diako
nerna, kontraktör K. M. Peterson. 

Under de ,femtio år som förflu
tit har församlingen uppfört tre 
kyrkobyggnader. 1888 sålde för-

Med undantag av korta häls
ningstal av borgmästaren i Wil
mington och av episkopalbiskopen 
därstädes, kommer hela program
met att utföras på svenska - en 
kort svensk, historisk predikan 
och ett svenskt tal över Gustaf 
II Adolf såsom människa och kul
turgestalt, svensk sång av tre 
kyrkokörer (gemens amt) ifrån 
Philadelphia, under ledning av Ro
sander, som har arrangerat "Hjäl
tar som bedjen" för blandad kör. 
Vidare kommer Vasa logen Os
carsborgs sångkör, samt fru Kel
ley från Washington, att sjunga. 

Det är troligen första ·gången, 
som ett fullständigt svenskt pro
gram utföres i den gamla kyrkan 
sedan pasior Gerelius höll sin av
skedspredikan i det ärevördiga 

samlingen kyrkoegendomen vid 
Tacoma avenue för $10,000.00 och 
beslöt bygga ny och större kyrka 
på hörnet av 8de och I street. 
Den affären gjordes i rätta ögon
blicket. N;ågra veckor senare bör
jade fastighetspriserna att sjunka 
och i dag som är äger denna för
samlingens första egendom ett 
värde av möjligen en tiondedel av 
ovan nämnda förnäljningssumma. 

Söndagen den 27 oktober 1889 
invigdes den nya, storartade och 
rymliga kyrkan som kostade för
samlingen $16,000.00. I trettio
fem år samlades församlingen där 
till gudstjänst; där döptes, fost
rades och konfirmerades försam
lingens barn; där vigdes de unga 
i äktenskap och de gamla till grif
tero. Ej under då att församlin
gens medlemmar stodo i sorg och 
tårar vid det kära templets ry
kande ruiner morgonen efter bran
den i november 1D24. 

Församlingens nuvarande och 
tredje kyrka invigdes den 17 fe
bruari 1929. Utan tvivel är den 
västkustens vackraste lutherska 
kyrka. Den representerar ett vär
de av $150,000.00. 

Fem pastorer ha dessa år betjä
nat församlingen. Dr. G. A. An
derson 1884-1893, Dr. P. A. Matt
son 1894-1899, pastor C. E. Frisk 
1900-1911, Dr. E. C. Bloomquist 
1913-1927. Pastor Ernest G. Sven
son, församlingens nuvarande her
de, upptog sin verksamhet här i 
maj 1928. 

templet för mer än 140 år sedan, 
och det blir säkerligen ett hög
tidligt tillfälle, då man samlas in
om dessa murar som invigdes den 
4 juli 1699, således 77 år innan 
frihetsförklaringen u n d e rteckna
des, och som i dag är troligen lan
dets äldsta kyrka, oavbrutet be
gagnad till gudstjänst i 233 år. 

Minnesprogrammet, som är un
der ledning av John Morton Mu
seet, samt de svenska församlin
garne och föreningarne i Wilming
ton, Philadelphia och Washington, 
börjar kL 3 e. m. 

Hans olika företag funktionera
de i 32 stater, betjänade över 5,-
000 städer och byar, hade bort
emot 7,000,000 kunder och försåg 
över 15,000,00 människor med uti
litetsbehov. Det sammanlagda i 
alla hans bolag inskjutna kapita
let uppgick till fyra billioner eller 
med andra ord fyra tusen millio
ner dollars, och över 600,000 per
soner voro aktieägare, som in
vesterat mer eller mindre av sina 
tillgångar i de olika företagen. 

Insulls personliga förmögenhet 
uppskattades till $100,000,000, och 

ket bomull och tre gånger så myc- I måndags neröste på tolv tim
ket fläsk som den gjorde för nå- mars tid en rägnmassa, som täck
gra år sedan. Det är en konst- te marken med från tre till tio 
lad dollar, uppstyltad på ett för- tio tums djupt vatten. Bäckarne 
vrängt myntsystem med otillräck - översvämmade och broar och järn
lig pänningtillgång. Framför allt vägsspår bortspolades. I staden 
är det nödvändigt att systemet Brawley förstördes vattenverket 
utvidgas och myntförrådct ökas samt gas- och elektriska lednin~ 
och sättes i rörelse." gar. 

rr.==------------------------,,.----------------------···--·--··---·--------------------·~ 

! GUSTAF Il ADÖLF ! 
• • ! HÄRFÖRAREN OCH HJÄLTEN ! 
• • ' . : Av DR. JOHANNES HOVING : • • t : a:----------------------------------------------------------------------------------:.Jil 

vid sidan av inkomsten från kapi- / Il. 
talplacering i bolagen drog han Den ränkfulle och avundsjuke 
från dem cirka $500,000 i årslön Kristian IV av Danmark förkla
som president. Det är ingen över- rade i april 1611 krig mot Sverige 
drift att säga att han varit den och gamle kungen Carl IX sände 
mäktigaste mannen i Chicago och I den sjuttonårige sonen med till en 
höll i sin hand maktens tyglar i stor del lejda trupper ned till Kal
den fjärde av världens storstäder. mar. Gustaf Adolf lyckades in
Eankirer lika väl som politiker taga Kristianopel och Öland och 
kurtiserade hans ynnestbevis. göra danskarna mycket förfång, 

Detta är Samuel Insull, nu 70- men hans trupper voro ej talrika 
årig, sådan han var för blott nå- nog, varför det hela gick olyckligt. 
gra dagar sedan: men så gott Den stora summan av en miljon 
som över natten nerdragen från riksdaler fick Sverige förbinda sig 
rikedomens tinnar till armodets att betala inom 6 års tid för Alvs
djup genom plötsligt sammanstör- borg, och denna lösen lyckades 
tande av den kolossala finans- kungen samla och leverera genom 
byggnaden. Det är det största att han själv, adeln och andra 

falli.semente-t il-: •.. --~--e __ rikas annaler. smälte ned sina gamla _silverkärl 
Efter katas , rn flydde Insull för att prägla nya och blanka 

först till Pari · · h sedan till silverriksdalrar. 
Athen, Greklan . :t antages att I Ryssland hade Jacob de la 
hans son Martm forsett honom Gardie fört ett i allmänhet. lycko
med ~änningar .. p~ ~nmodan __ av samt krig, intagit Narva och In
mynd1ghetern~. l I~lu~?1s, .. som on- germanland, och efter flera års 
ska honom s~alld !nfor ~atta, har underhandlingar om fi:ed slöts 
regeringen v1dtag1t åtgarder att denna äntligen i Stolbova 1617 då 
få honom utlämnad från Grekland. Ryssland avstängdes från h~vet 

Mormonledaren Nils Frederick
son blev i torsdags f. v. mördad 

. .. vid Colonia Dublon, Mexico, av två 
Fmmdet av Gustaf Adolfsforen-1 banditer, som kommo till hans 

och Sverige rick Kexholms län och 
Ingermanland. - Konungens för
hoppning "att det härefter skall 
bliva ryssen svårt över den bäc
ken att hoppa," därmed menande 
vägen till Östersjön, gick ej i upp
fyllelse. 

gånger slöts vapenvila, men alltid 
blossade kriget upp på nytt. Till 
skillnad mot polackernas sätt att 
föra krig, förbjöd Gustaf Adolf 
redan vid krigets början mord och 
brand på landsbygden. "Vi have 
icke ärnat föra krig mot bonden, 
den vi hällre se belåten, än platt 
fördärvad" - lät han kungöra. 
Under början av detta polska 
fälttåg utfärdades också Gustaf 
Adolfs krigsartiklar regler för 
manskap och befäl för svenska 
hären - i synnerhet nödvändiga 
för det myckna utfändska och vär
vade krigsfolkets skull. Tyskar, 
skottar, engelsmän, fransmän, ne
derländare och andra nationalite
ter stridde mot sold i den svenska 
hären, såsom på den tiden bruk
ligt var. Krigsartiklarna utmärkte 
sig för humanitet och mänsklig
het i jämförelse med andra av 
samma tid och bilda en skarp 
kontrast t. ex. mot kejsar Carl V :s 
straffkodex, som då ännu gällde 
i det övriga Europa. Det var t. ex. 
i svenska armen förbjudet att 
straffa gemene man med prygel. 
Bön måste hållas morgon och af
ton-korum; gudstjänst varje sön
dag och dessutom minst en gång 
någon veckodag av krigsprästerna, 
som alltid följde hären. ingens 100-årsjubileum inleddes ny- hem och krävde pängar. Freder

ligen med en högtidlighet vid Völ- '! ickson, som var 80 år gammal, är 
kerschlacht-Denkmal i Leipzig, i känd i mormonkretsar både i Mex
vilk~n 100,000 personer deltogo. ico och Utah. 

Sigismund i Polen fick Gustaf 
Adolf bekriga i flera år. Många, 

Efter de flera gånger slutna 
stilleståndsfördragen och fredser

( Forts. sid. 8) 
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~ OVÄNTAT 
SKARABORGS LÄN FRÄMMANDE 

Mariestads 350-årsjubileum. I . 
anledning av Mariestads 350-års- I 
jubileum nästa år har kraftaktie-
bolaget Gullspång-Munkfors som , .. .. 
gåva till staden överlämnat 5,000 r Bergmans Knackebrod och Carlsons ~~-~-. ..... ......... ~~...-...,,...,--~ kr., därav 2,000 kr. som bidrag till ....,..,.~~ 
en minnesskrift över $taden och UPPSALA LÄN 

3,00 kr. till andra ändamål. Vi- Donator i Enköping. I sitt hem 
dare har disponent John Hedin i Enköping avled den 14 sept. 
och fru Dagmar Hedin överlämnat fru Valborg Sofia Lagermarck, 
4,000 kr., därav 3,00Q kr. som bi- maka till framlidne direktör Sig-. 
drag till minnesskriften och 1,000 vard Lagermarck i Enköping. Hon I ~ 
kr. till porträttmålning av Karl var född 1875 i Enköping. Ge
IX och hans gemål. nom fru Lagermarks bortgång 

Ordet Fritt 
(Under denna rubrik införa vi bidrag och uppsatser från våra lä· 

sare och v.änner. Det står envar fritt att använda sig av spalt· 
rummet i rimligt mått tör diskussion om ämnen som ligga skri· 
benterna närmast på hjärtat.-RED.) 

En svår olyclm inträffade den komma nu de donationer att utgå, 
18 september i Rova. Två unga so menligt testamente av framlid
män, Bernhard Carlsson och Ernst ne direktör Lagermarck skola ef
Karlsson, båda frän Fagerlid, voro ter båda makarnas död träda i 
ute på rapphönsjakt i närheten. kraft. Sålunda ha ihågkommits 
av sina hem. Den förstnämnde Enköpings kyrka med 10,00 kr., 
hade skjutit en rapphöna och Tillinge socken 10,000 kr., Fräls
skulle taga vara på denna.' varvid 

1 
ningsarmen i Enköping 10,000 kr., 

han. stödde bössan emot sig. Det I Abo historiska museum 5,000 kr. 
·bar sig ej bättre än att hunden, jämte lösegendom. 
som var kopplad och fäst vid mid- · ·x· ·* ·~· 

jan på jägaren, i glädjen över I VÄRMLANDS LÄN 
jaktbytet hoppade upp på denne, 
varvid han kom i kontakt med 
hanen och skottet gick av. Döden 
torde ha varit ögonblicklig. Jakt
kamraten b;ofann sig i närheten 
när olyckan hände. Den så sorg
ligt omkomne var 27 år gammal. 
Han var känd som en intresserad 

Slmdad till döds vid bilolycka. 
En lastbil från Karlstad, förd av 
ägaren, hr G. Andersson, Herr
gården, råkade natten till den 13 
sept. köra i diket i Grums. Chauf
fären H. Henriksson från Karl
stad, vilken medföljde som passa
gerare, kom därvid under bilen 

jägare. Som närmast sörjande stå och erhöll så s\låra skador att 
föräldrar samt två bröder och två han omedelbart avled. Den om-
systrar. komne var 30 år gammal och 

* * * ogift. 
STOCKHOLMS LÄN · ·l\· * * 

Ett nytt led i unga fliclfors ut- VÄSTMANI~ANDS LÄN 
bildning i husligt arbete startades Bamförlamning(~n i Västman-
den 15 september på Nynäs säteri, Jaml har nu krävt sitt första döds
Nynäshamn. På initiativ av fru offer i det en 11-årig gosse från 
Ingeborg Pihlström, innehavarin- Skultuna avlidit i sjukdomen på 
na av Bildade kvinnors platsbyrå, epidemisjukhuset i Västerås. 
öppnades där av fru Elsa Kjellan-1 ·x· ·x· -x-

der-El Krisch en 8 månaders VÄSTERNORRLANDS LÄN 
hemvårdskurs .som avser att ge 
unga flickor med skolbildning go-' 
da kunskaper och färdigheter att 
fullt och självständigt kunna skö
ta ett hem. 

·:<· +:-

SöDERMANLANDS LÄN 
Vaclrnr donation av Katrine

holmsrestauratris. Förra restau
ratrisen vid Katrineholms järn
vägshotell fröken Hanna Anders
son har i efterlämnat testamente 
utöver legat till anhöriga och f. 
cl. anställda på c:a 60,000 kr. do
nerat 10,000 kr. till arbetare och 
tjänstemän samt deras anhöriga 
vid Carl Fredrikssons träföräd
lingsaktiebolag i Katrineholm, 5,-
000 kr. till Katrineholms och Sto
ra Malms fattigvård, 5,000 kr. till 
fattigvården i Botkyrka, 3,000 kr. 
till barnavården i Katrineholm, 3,-
000 kr. till Katrineholms kyrko
kör, 1,00 kr. för beredande av 
årlig vilotid för församlingssys
tern i Katrineholm och 3,000 kr. 
till Föreningen Katrineholms jul
tomtar. 

GÖR SVERIGERESAN MED 

s 
RIKA 
LINIEN 

Under älgjakt den 14 sept. vid 
Bergsåkersbodarna på gränsen 
mellan Sättna och Selånger blev 
27-årige Ture Högberg från Tim
rå träffad av ett vådaskott och så 
svårt sårad att han efter en 
halvtimme avled. Högberg, som 
skilt sig från det övriga sällska
pet hade när han kom fram ur en 
buske tagits för en älg som tidi
gare spårats, och en av jaktsäll
skapet, en hemmansägareson Bo
ström från Sättna, avlossade två 
skott, varav ett träffade Högberg 

magtrakten. 
.){· "' * 

öREBRO LÄN 
Eldsvåda. Den 10 september 

uppstod eld i Aspa sulfatfabriks 
laboratorium i Aspa bruk, varvid 
hela den värdefulla inredningen 
förstördes. Fabrikens egen brand
kår lyckades begränsa elden till 
nämnda byggnad. Värdet av det 
brunna uppskattas till omkring 
40,00 kronor. Någon driftsinstäl
lelse till följd av branden uppstår 
icke. 

Misstag på misstag 
Ranµsakningsdomaren: - Ni 

är anklagad att ha vid 2-tiden på 
natten inträngt i målsägarinnans 
bostad. Vad hade ni där att göra 
vid denna tid? 

Den anklagade: - Jag var o
nykter och trodde att jag var 
hemma hos mig. 

Domaren: - Men när då måls-
ägarinnan kom och gjorde larm, 

Ärade redaktör: beviljas krogar, men sådana kun-
Kanske det tillåtes mig spalt: de fritt och oantastat bedriva sin 

rum att i korthet beröra ett aV' geschäft var som helst och när 
lagförslagen som framlagts för de som helst utan statens laghandha
röstägandes avgörande vid valet vandes inblandning. 
nästa 8de november. Det lagför- Envar som röstar för detta för
slag som jag här ämnar i kort- slag, röstar för att öppna för
het att beröra, är ett av de , dämningarna för rusdrycksfloden 
lömskaste och för statens välfärd I att fritt sprida sitt fördärvliga in
mest ödesdigra ''°m kan tänkas. flytande med åtföljande lidande 
Jag syftar på det s. k. Initiative och fattigdom. Ett liknande för
Measure No. 61. hållande har aldrig existerat i lan-

l"ör det första går det ut på att det ända sedan vår nuvarande re
lagstadga som brott, vad som re- geringsform blev antagen. 
dan är så lagstadgat, nämligen I Om förslaget antages kan ingen 
försäljning av rusdrycker till min- förändring komma i fråga förrän 
deråriga. Kapitel 200, lagen av år om två år. 
19.~9 innehåller precis sar::m~ be- Under nuvarande lag gå böte
stammelse. Men lagen forbJuder medel som inkasseras under för
icke att GIVA rusdrycker till min- budslagens bestäm'melser till un
deråriga. derhåll för kriminaldomstolarne. 

Å andra sidan komme förslaget, 
om antaget, att åsidosätta AL
LA lagbestämmelser som vi nu ha 
här i staten angående rusdrycks
trafiken. Till och med Iniliative 
No. 3 som genom allmän omröst-

Nettobeloppet härav under sena
ste år var $725,000.00. Tror nå
gon att arresteringar för fylleri 
oeh förargelseväckande uppträdan
de skulle minskas, om starkvaror
na få fritt strömma ut? Är ni 

nin~.antagits. . ,.
0

. • • • I redo, skattebärande, att bära även 
Lomskt och hsc1"'t har man m- denna nya börda? 

fogat en paragraf, s0m förmodli
gen är avsedd att slå blå dunster 
i ögonen på "respektabelt" folk, 
d. v. s. sådana, som anse det helt 
oskyldigt' att supa i smyg. Det 
heter bl. a. : 

"'l'hat this repeal shall not 
have the effect of reviving or 
making effective any law pro
viding for the licensing of the 

Den öppna krogen med sina all
mänt erkända menliga följder var 
illa nog under det mått av regle
ring som då gavs. Helt och hål
let otyglad skulle eländet trotsa 
all beskrivning. Det bleve tusen
fallt värre, och till stor skam för 
staten Washingtons borgare. 

· Rösta därför emot det nesliga 
Initiative Measure N o. 61 ! saloon." 

Med andra ord, licens kunde ej M. L. Larson. 

KANDIDATERNA VID NOVEMBER-VALET 

.Respektive kandidaters parti angives genom bokstäverna. (R) 
,republikansk; (L) Liberty partiet; (D) demokratiska partiet 

Governor 
Gellatly (R) ........................ L. C. Hicks (L) .......................... Martin (D) 

Uuited St2tes Senator 
Jones (R) ...................... Frederick R. Burch (L) ....................... Bone (D) 

Representatives in Congress 
First District 

Miller 'R) .......................................... vs ................................... Zioncheck (D) 
Second District · 

Hadley (R) ... : ................................... vs ...................... _ ............. Wallgren (D) 
Third District 

Johnson (R) ...................................... vs .......................................... Smith (D) 
Fourth District 

Summers (R) .................................... vs ...................... _ ....................... Hill (D) 
Fifth District 

Unopposed .......................................... vs .............................. Sam B. Hill (D) 
Sixth District 

McCutcheon (R) ................. Tom Martin (L) ............................ Lloyd (D) 
Lieutenant-Governor 

Falknor (R) .................. J. Loyal Adkinson (L) .................... Myers (D) 
Secretary of State 

Hinkle (R) ...................... Dr. C. B. Smith (L) ............. Hutchinson (D) 
State Auditor 

Clausen (R) ..................... Harold E. Jones (L) ......................... Yelle (D) 
NU billigt 

att leva 

i Sverige varför tog ni då till flykten ge- J (R) 
nom. köksfönstret och gömde er ones tt G 1 

State Treasnrer 
.. D. Rowland Finch (L) ........................ Case (D) 

LÄGSTA BllJETTPRISER 
PA MANGA AR 

Turlista från New York: 
KUNGSHOLM .............. 13 
GRIPSHOLM ................ 3 
*DROTTNINGHOLM ......... 2 
*GRIPSHOLM ............... 8 

*Julexkursion till Sverige. 
r-----

J U LEN NALKAS! 

Okt. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 

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 

JULEXKURSIONER TILL 
SVERIGE 

med avgång från New York av 

"Drottnin~holm" 2 Dec. 
"Gripsholmir ..... 8 Dec. 

BESTÄLL HYTTPLATS NU! 

För vidare upplysningar, beställnin· 
gar av hyttplatser, biträde vid utfär
dande av nödiga papper etc., hänvän· 
de man sig till närmaste agent för 
linjen elle'r till 

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

•MARTIN CARLSON 
1216 South K Street, Tel.: Main 8320 
John .Jiedberg, 508% So. llth; John 
Soley, 306 l<'idelity Bldg., I<,. C. ·Hew
son, 903 Pacific avenue, T'acoma. 

" " · . A ·orney enera 
Pil- garden 1 vattentunnan? . ·.D. kl d . D .. f" t Dunbar (R) ......... . ......... R. W. Watts (L) ..................... Harmlton (D) 

en an aga e. - ar or a t I L d c · · 
jag trodde det var min egen . . a~ ommissioner . 
h Sav1dge (R) ..................... Ervm EL Palmer (L) ...................... Martm (D) 

ustru. 1 c · · nsurance omnnssioner 
I Fishback (R) ................... F. B. Hemenway (L) .................... Sullivan -(.D) 

Ännu värre Superintendent of Public Instruction 
Pappa, vad har du egentli- Showalter (R) ............ Mrs. Alfa S. Ventzke (L) ............ Buchanan (D) 

gen emot Emil? Jag tror, att han State Senator, 25th District 
blir en snäll äkta man. Staatz (R) ......................... R. W. Bigelow (L) ...................... Garrett (D). 

Det är en idiot . . . för re- State Senator, 27th District 
sten är det dina slantar han vil åt. Davis (R) ............... , ........... Mark Bartlett (L) ................... Malstrom (D) 

Pappa, vad du är elak! Emil J · State Senator, 28th District 
skulle gifta sig med mig, ~ven om I Jacobus (R) .................. Fred C. Lockwood (L) ...................... Ryan (D) 
jag inte hade ett öre, det vet jag. State Representative, 25th Distl'ict 

- Ja, då är han ju en ännu McQuesten (R) ................. Ted Schroeder (L) ....................... Herren (D) 
större idiot, än jag trodde. McKinney (R) ................. J. W. Cook (L) ........................... Roesli (D) 

State Representative, 26th Distriet 
Barlow (R) ................... Alfred F. Meissner (L) ............. Richmond (D) 
Rich (R) .............................. M. C. Huges (L) ........................... Smith (D) 

State Representative, 27th District 

ögonblicldig vel'lmn 
- Jag hör, att din förlovning 

har gått i stöpet. 
- Ja, jag blev 

sälja bilen ! 

ju tvungen att I Davis (R) ............................ C. Eq.;wards (L) ................ c ............ Lanz (D) 
Galbraith (R) ....................... E. Lavik (L) ............................ Brown (D) 

- Är ni säker på att er make 
var drucken vid tillfället i fråga? 

Om . . . . han hade tagit 
fram en kaka spisbröd, som han 
satte på gramofon, för att spela 
"helan går .... " 

Gynna V'år11. 
ANNONSöRER! 

State Representative, 28th District 
Johnson (R) ........................ Val R. Leek (L) ........................... Malim (D) 
Raymond (R) .................... Harry C. Keller (L) ..................... Johnson (D) 

State Representative, 29th District 
Hutchinson (R) .............. R. V. Elmendorf (L) ........................ Vane (D) 
Downing (R) ..................... M. L. · Walker (L) .................. Easterday (D) 

Connty Commissioner, lst District 
Ostlund (R) ........ 1 .............. S. E. Chaudoin (L) ... _ ............ Murphy (D) 

County Commissioner, 3rd Dit?tridl 
Copeland (R) .................... C. E. Trombley (L) ...................... Guthrie (D) 
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Dr. Magnus Hirschfeld, the world-known authority on Sexo
logy and Director of the Institute for Sexual Science of Berlin, 
Germany, created 

TITUS -PEARLS 
to help the millions of men and women who have !ost or are 
losing their vital .physical power. In his 35 years of practice 
and researcl:i, however, he realized that the weakening of man's 
glands was al so responsible for other troubles: High blood pres
sure, hardening of the arteries, phy~ical exhaustion after work 
or exercise, dizziness, depression, neurastenia, etc. 

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

L. S. (State Official; 60 years old, married) complained 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 weeks later the medical report 
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 pri:ine 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. 

VI FÖRSTÅ OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KACtlLEIN BROS. 
Tacomas leda.."lde optiker 

906 Broadway 36 år i samma lokaler 

f I MBETT.ER CLOTHES ~ FOR MEN~ 

Callson ~ Ahnquist 
TACOMAS SVENSKA SKRÄDDARE 

501-2-3 Washington Building 
.................................................. ...,,...,.,....., ........... ...,, ................................................................................... """'"""'"'"" 

p G 
p 

änd 

T 
ST 

0 , 0 sasom gava 

till släktingar och .... vann er 
i 

emlandet 

uget Sound os te 
Tacoma, Wash. 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och lnsän.d nedanstående blankett 

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

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound1 Po-

sten för en tid av ett år. 
närslutes. 

Prenutw!rationsavgiften, $1.00 erlägges senare. 

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

Adress '-······· .. ·--'-···-···-'·· .. -··-----·---·---·---·-·-----··---·--





Fredagen den 14de oktober, 1932 PUGE'I' SOUND POST:&:N 5 
............................................................................... _. ................................................ ,..,.. ... ""'..,,.....,~.~ 

-:--........,, ............................ .._...,,. ....... ,,..,.....,..,,.,..,.. ....... ....,,...._~......;. ....... ~~---------

T acoma och· Washington 
Auto-döden. Stadd på hemvä- didat, och allt de kunde ·åstad

gen i lördags kväll blev 57-årige komma var att sätta honom in 
Gary Lewis överkörd av en auto, som en dålig trea. 

Sponsor, Scandinavian Ilour, K.V.I. 

NICKELSENS GROCERY förd av 25-årige C. E. Swenson. Vi återgiva härnedan Mr. Mc
Olyckan inträffade på hör:rlet av Cutcheons svar, som talar tydligt 
6th avenue och Sprague street. nog för sig självt: 

1210 So. K St. - Ifree Delivery - Parce) Post - Main 3854 

-~...,,...~ ~. Lewis hade startat för att gå Messrs. Grover C. Nolte, Elmer Varför betala extra för bleckkannorna? Försök vårt prima 
Scandinavian Mutual Societys Sätt edra sparpängar I verksamhe över gatan men vände plötsligt om Hayden, L. L. Thompson, Guy 

möte förliden måndag kväll hade med ,6 p<>t. vinst i "preferreu certifi och trädde rakt i vägen för E. Kelly, A. 0. Burmeister 
kaffe i lösvikt till, per po11nd ............................ l9c, 25c och 29c 

cates ' 1 Bratruu Mortgage & Realt) . . . ' 
samlat ett ansenligt antal intres- corporation, 954 Commerce St. Swensons maskm. Vittnen till o- Charles 0. Bates, E. F. Benson 

Under den gråkalla och rägniga väderleken smakar ärtsop-
pa ypperligt. Svenska gula ärtor till 3 pound för .............. 25c 

:e~ade som med upp~ärksamhet '* ·x· "" j lycksh.~ndelsen fritaga S. från an- , and D. ~- Cornell. 
ahorde raden av leg1slatur- och mal. Ett stort antal svenska ar- svar for densamma. Swenson tog 1 Gentlemen. 

Svenska bruna bönor, per pound ................................................ 15c 

commissioner kandidater, vilka in- betare äro sysselsatta i McCleary upp Lewis i sin bil för att föra 
bjudits. Alla, både kandidater bolagets olika sågverk och skogs- honom till hospitalet men han dog 
och åhörare, uttryckte sin till- läger, och enligt utlåtande av för- på vägen dit. Lewis var anställd 
fredsställelse med arrangemanget, mannen Salomon Paulson rådde i N. P. bolagets tjänst och super
och ingen hade något att anmär- ett vänskapligt, nästan broderligt intendent i presbyterianska sön
ka emot den trevliga stunden då förhållande .mellan den nu avlid- dagsskolan. Han efterleves av 
förfriskningar serverades överlag. ne och hans arbetare. hustru och tre barn. 
Vid mötet nästa måndag kväll ~- X· -::· ·)) ·.'.' .,, 

·emotses en ännu större samling, , . . .. . 
0 d d t 11 .. . S k a t t c uppbörden för Pierce Den zoologiska mhagnaden i Pt. pa 0 Tun av e · mera a manna m- D f" .. 

t "' , d 1.. .. d t county fastställdes i lördags av e iance park kommer att utokas 
resse som a ao-a agges nar e . d 14 · ... 
.. 1. d h.. "' .. b t t comm1ssioners till 25 mills vilket me dJur, bla'hd dem tre bJor-ga ler e ogre am e spos erna . • . ,1 . . . .• ' 
!. d'd .. k d med ett taxermgsvärde av $85 _ nar oc i ett 80-tal faglar. De er-'Oc 1 de kan 1 ater som so a e- •1 • , • , 

T • 
1
. d .. 1. .. 527,565 beräknas inbringa $2 138 _ hallas gratis fran Spokane, vars 

samma. . .... iv i era or vax 1ngar ara • • 
.. "' d d 000. Detta är ungefär $236 000 parkstyrelse beslutat att slopa 

att van ta, men un er omare . ' a 1 · k tr" d 0 d d.. t·· 
1 .. 1 .. d" 1 d mmdre än innevarande års upp- en zoo og1s a · a gar en ars a-

Arntsons ugna oc i var iga e - .. · · d . D. . . , . ar·· d k lit bord Besparingen har åstadkom- es. ]Uren skola bitforslas pa nmg som or aran e ommer a . · . 
, . . , m1ts huvudsakligen genom ner- ett par av Metropohtan parksty-

att ga sm gilla gang. . . 

I 
skärning av county anställdas lö- relsens lastbilar. 

·)> .,. 7
:· ner med 10 till 25 procent. En " " :: 

I~en svenska barnldubben Sol- sä.rskil~ ~ödhjälps~ppbörd på 51 An:.atörsångare och mus\~a~.ter 
strälen, som under Vasa logens milis, mbrmgande $210,000, kom- som onska, kunna beredas tillfalle 
beskydd och fruarna Louis Per- mer att utanordnas. Anslaget för att deltaga i vår radio timma. 
sons och Anna Andersons ledning vägarbeten sänktes från $700,000 i(· * * 
under en längre tid bedrivit till cirka $490,000. Innebränd. John Granath i 
svensk skola, kommer nu åter att - Sådant var det i lördags upp- Aberdeen, 73 år gammal och bo
påbörja verksamheten lördagen gjorda skatteprogramet. Men den- satt i en enslig koja i stadens ut
<len 22 dennes. Mrs. Person, som na vecka har det ändrats. Enligt kant, blev innebränd i måndags, 
-varit den ledande själen i företa- den i torsdags gjorda hopsumme- då eld av okänd anledning utbröt 
get, har nu sett sig nödsakad att l'ingen av Pierce· eountys utgifts- i hans hem, som brände ned till 
draga sig tillbaka på grund av stat för nästa år blir det nödvän- grunden. G. var gammal gruvar
andra krävande intressen. Hennes digt att uttaxera $2,540,256 från bethare och hade inga kända 
plats kommer att intagas av fru de skattebärande. Detta är $346,- släktingar. 
Milly Lundgren, f. d. skollärarinna 990 över förra årets uppbörd. ök- x- ·Y.· .,, 

i Sverige. Mrs. Lundgren är av ningen är oväntad, enär man med Anesterad bankpresident. An-
läggning och anlag högst fördelak- den företagna lönereduktionen och klagad av den federala juryn här
·tigt rustad för alt upptaga och andra besparingsåtgärder hade städes för underslev blev förre 
fortsätta det be~järtansvärda ar- motsett :n .minskn~~g. Men co~n- I p.residenten fö.r den fallerade na
.betet, och Solstralen kommer nog ty comrmss10ners förklara att nod- t10nalbanken i Kelso, Clyde Ba
att i framtiden åter låta höra hjälpsanslagen och andra oförut-1 shor, arresterad i tisdags. Han 
från sig. Skolan hålles 2dra och sedda utgiftsposter förorsakat en beskylles för att hava undansnil-
4de lördagen i varje månad, kl. 1 förhöjd budget. lat $10,000 av fonderna i banken, 
i Valhalla . hall. Intresserade .;; X· ·X· vars tillgångar belöpte sig till 
landsmän beredas härigenom till- . . 0 • $590 330. Basher var före fallise-

.. d f 'tt ·· d · Livsfarligt slmdad blev 24-an- ' falle att kostna s n san a sma · . . , mentet en av Kelsos och traktens 
ge Carl Granberg 1 tisdags, da . , 
h d ·k f'" ll . . St p 1 mest fI amstaende och aktade bor-an un er s ags a mng 1 . au 

barn till svensk skola. 
+:- +:· ·:·:· 

& T l l .. .. 0 t• gare. 
. . acoma s rngs ager nara r mg ·"· .,. ~-

Commumty Cbest lmmpanJen j ·" k d k d tt f Il d ·· · ·· .. " . b.. . 1a a e amma un er e a an e .. 
for detta ar skall taga .sm or]an t .. d H f"" d t"ll St J -1 onskas-En svensk eller norsk ra . an or es I . o . 

0 

den 9 november, dagen efter na- 1 h 't 1 d.. h f'·· kvmna som hushallerska hos en .. . sep 1s . osp1 ·a, ar man ar aga .. 
tionalvalet:, och fortsattes till och 1 1 "t t"' ll d ankeman. Adressera: Ole Grove, . 1opp om mns a ·ers a an e. 
med den 23 november. Till ord- I Box 436, Route 2, Puyallup. (3) 
förande i kampanjkomiten har 
bankiren Carl E. Lindquist blivit 
utsedd. Mr. L. har under före
gående kampanjer genom sitt in
tresse och sin aktivitet i väsent
lig mån bidragit till ett lyckat re
sultat, och på denna grund ansåg 
kampanjkomit6n honom vara den 
lämpligaste ledaren. Huru stor 
;summa skall uppställas som må
let för den stundande kampanjen 
kommer att bestämmas senare. 
Kampanjledningens högkvarter in
rymmes i Tacoma hotell. 

-::- ·:.:· -:{-

En äkta svensk afton med sill
sexa tillbringades härom dagen av 
,ett' antal' inbjudna gäster i herr
skapet Carl A. Lindbloms hem vid 
.South Aim:worth avenue. I sam
.band med den äkt-svenska under
.hållningen gingo tankarna natur
ligtvis tillbaka till barndomstiden 
i Dalarne, Västergötland och Skå
ne, från vilka landskap gästerna 
härstammade. Och när den ovan
liga rätten ölsoppa serverades, sa 
var även den en orsak till remi
niscens från barndomen och dess 
.minnen. Rummen vcro smakligt 
dekorerade med höstens färgrika 
i6vskrud och på bordet tronade en 
vacker blomsterdekoration, en så
·dan ::Jom endasten Bornander kan 
.åstadkomma. Under gemytligaste 
.samkväm tillbragtes aftonen tills 
gästerna, glada och belåtna trop-

. :pade av envar till sitt, med tack 
för gästvänligheten. 

.:,:- ·X· -:{· 

Registreringen av röstägande 
fortgår alltjämt med en livaktig
hei som utvisar ett ovanligt in
tresse i det förestående novem
nervalet. Listan ökas med bort
emot hundra namn dagligen. I 
fäåndags uppgick antalet till 48,
'200, och före registreringstidens 
slut den 18 oktober kommer anta
let troligen att uppgå till 50,000 
eller däröver. 

Så,t,rverksmagnat avliden. Wil
liam McC!eary, en bland de mest 
välkända timmer-industrimännen i 
staten Washington, avled helt 
plötsligt i torsdags träffad av 
·hjärtslag. Han var vice president 
,och manager i M cCleary Timber 
Co., som 'äger sågverk i McCleary, 
Olympia och Shelton och stora l 
skogsarealer i sydvästra Washing
ton. McCleary var 67 år gam-

'.+ +:· ·:+ 

Reducerade färarelöner. Skol-
styrelsen gick vid sitt senaste mö
te i författning om en graderad 
lärarelöne-reduktion av 10 till 13 
procent, varigenom det beräknas 
att $150,000 skola inbesparas. En
dast löner uppgående till eller 
överstigande $1,030 beröras av 
nerskärningen. 

·:-:- ·:+ 

Genom vådaskott dödade farma
ren Wm. Smith nära Olympia i tis
dags sin 20-årige brorson Donald 
Smith. Båda männen roade sig 
med målskjutning, och olyckligt
vis trädde den yngre av dem 
mitt framför skottavlan, då den 
äldre avlossade ett skott. Det 
träffade Donald i huvudet och dö
dade honom ögonblickligen. 

-::· ·:+ 

Di)dad i anto-tävlan å kappkörc 
ningsbanan i Seattle blev i fredags 
Raymond Dudley, auto-kappköra
re från Tacoma. Rusande fram i 
svindlande fart kolliderade hans 
bil med en annan förd av Seattle
chauffören Elvin Snyder. Den sist
nämnde dödades ögonblickligen. 
och Dudley blev så svårt skadad 
att han avled dagen efteråt. Han 
var 25 år gammal och efterleves 
av moder bosatt här i Tacoma. 

·if -:-~ -:+ 

l~tt lån på $1,491,000 har bevil
jats Seattle av Reconstruction Fi
nance Corporation. Pänningarne 
skola användas för att omlägga 
Cedar River vattenledningen, och 
2,500 män komma att sysselsät
tas under arbetets fortgång. 

+:- ·T'.· +:. 

Konsul Lidell tföd. Svenske 
konsuln i Portland Walclemar Li
dell avled helt plötsligt förra 
veckan i följd av hjärtåkomma. 
Han var 59 år gammal. Han har 
sedan 1908 innehaft posten som 
vice konsul och skött den med ex
emplarisk duglighet. Han var 
högt aktad och avhållen i Port
land, och hans namn är välkänt 
över allt bland svenskarne i nord
västern. 

-:.:. ·X· ·X· 

Sågverken i W'l.shington, Idaho 
och Oregon ökade förra veckan 
sin produktion med tre procent 
enligt W est Coast Lumber Asso
ciations rapport. Det är ett litet 
uppsving, ehuru detvar 25 procent 
mindre tillverkning än under mot
svarande vecka förlidet år. Av 
associationens 321 sågverk voro 
144 i verksamhet med mer eller 
mindre inskränkt arbetsstyrka. 

JOHN T.M°CUTCHEON 
GER SVAR PÅ TAL 

Högre tullskyd<l för pappers
och pappersmasse-industrien påyr
kas av handelskammaren, som gi
vit Ralph Shafer i uppdrag att 
resa till Washington, D. C. för att I Några "maskin"-politiker inom 
framlägga äre~?et. inför president det repu~likanska ~artiet adress:
Hoover. Det ar !Synnerhet kon- rade nyligen ~tt oppet brev till 
kurrensen med den svenska impor-1 Mr. John T. McCutcheon med vis
ten, som pappernfabrikanter här sa frågor 80m Mr. McCutcheon 
i nordvästerns överklaga. Den icke var sen att besvara. 
låga växelkursen har verkat till McCutcheons antagonister inom 
Sveriges fördel med avseende på hans eget parti, några reaktio
billig produktion, så att den sven- nära stofiler, tycka icke om hans 
ska varan kan avsättas till betyd- progressiva hållning. De skulle 
ligt lägre pris än den amerikan- säkerligen hellre se en demokrat 
ska. Presidenten är berättigad I vinna valet än att en framåt
~ill a.tt '.'idtag~ temporära nöd- s~ridandets republikansk ~andidat 
falls-andrmgar i tullagen. blir den segrande. De foredraga 

BJORKMAN & SON 
1016 So. n: St. B'way 2114 

Hava alltid på lager ett 
rikt urval av inhemska och 
importerade delikatessvaror 

Agenter för 
Kuriko och Ole Oid 

en av sin egen kaliber, som i gott 
mak och underdånigast lyder de 
reaktionäras befallningar. 

McCutcheon har emellertid intet 
att frukta från dessa herrars 
anfall; det är samma grupp som 
satte himmel och jord i rörelse 
för att få Perkins' springpojke, 
Rex Roudebush nominerad som 
republikansk kongressmannakan-

Fiskbollar, per burk ...................................................................... 15c 
Your letter of Ociobcr 4 shows 

an amazing solicitude for my po
litical welfare. What a strange 
coincidence that Mr. Nolte, inti
mate friend and political advisor 
of Wesley Lloyd, should join Mr. 
Hayden, who represents the Wey
erhaeuser Timber Co. and exten
sive banking interests, in challeng- i 
ing my party rcgularity. Mr. 
Thompson has represented the 
Puget Sound Power & Light Co. 
I fought this power company 
when I supported the grange 
power bill and argued before our 
suprer:1e court the right of cities 
to sell their surplus power outside 
their city limits. Mr. Bates has 
represented the Pacific Bell Tele
phone & Telegraph Company. I 
urged the department of public 
works to investigate and lower 
thcir rates. Mr. Cornell is a norr-

Kumminost, utmärkt kvalitet, per pound .................................... 35c 
Be:o;tällniugar expedieras även per post. - County orders. 

Sponsor, Scandinavian Hom-, R.V.I. 

E!!2:'1t1fil'.~10".~mm.:;:+1111W"ff.-_:;r.;~·:cn-":r10;cmamit!frPJl1!l'lltitT.to"fu.'7.'lt~ 

FEDERATED 
STORES 

Il ANS 
JOHNSON'S 

.;J Owinof /mleoeJu!ellfSmres t'nitd inRUl/iltq mulJ!dJ'fllisiJt 
1114-16 So. I{ Street 

s1~10E SALE 
Women's or Children's shoes in Sport Oxfords, straps or pumps, 

patent, Kid or Two-Tone - Values to $2.98 

$1.89 
;,.a...~'r/61.....-..... .... ~...-~~------.,_~~-- ......... ~---.... 

un'.cn contractor. I am endorsed 
by local and State Federation of 
La bor and the railway brother

~.RES~l~J· F VIS~Ell co "M:ARY'S J,UNCH" ~, ~ J t & v1; I 
Mrs. Olof Olson, Prop. I 

hocds. 
Mr. Kelly helped liquidate the 

Special Mcrchants J,unch 25c 
1103 Tacoma Ave., Tacoma, Wash. 

------~·-~_.....,_ .... 

Scandinavian American Bank. Mr. GGS & 
Benson represented the Northern JENSEN'S EUT'J'ER,. E 
Pacific Railway Company in tax DELICATESSEN 

matters. Only one name is miss- Gammelost, getost och andra 
ing from this letter, that of Mr. I importerade skandina-
S. A. Perkins, whom I can't help viska varor. 
but feel knows what is going on. Bay City Market, 1144 Pac. ave. 

I have never at any time de-
ceived either you gentlemen or the J ... www.............,..........,.......,...,......._,,>UTV 
people as to where I stood. I re- .....,...,,......,~..........,.,.'""""""~ 

fer you to my announcement BÄSTA GLASÖGON ~ 
early in April. You were not for från $1.00 till $5.00 I 
me before the primary. You are i (Vartör betala mera?) 

• . . 1 Ni må.ste bli nöjd, om Icke byta vi 
not for me now, no matter how I om glasögonen kostnadsfritt. 
I answer your letter, which is a E. s. GUDMUNDSON 
palpable fraud, written in bad 728 St. Helens Ave., Tacoma ~ 
faith, and represents shabby poli-.~ ................. .,...,.....,~.....,...~ ... 
tics. You are looking for an ex--~ .............. ~ .... 
cuse to bolt me as the republican THE V ALHALLA ~ 
nominee. I will not make the Fountain Tce Cream and 1 mnch. ( 
slightest effort to hold you, but Soft prinks, Beer on Draught, Ci 

welcome your departure to the Candies, ~obacco, Ciga.rs, etc. 
· · G!adt bemotande och vanlig in-

camp of Mr. Lloyd, where you be- I bjudan till våra landsmän. 
long, if yo~ are no~ already there. · Anderson & Hegglund ~ 
Your bolt 1s a glarmg example of I 
that party irregularity of which ~........,...~~~
you accuse me. Mr. Lloyd repre- 1 ·~,......,...~......,. 

sents your views, I_ do not. You J~ VASA HQTEL 
belong to the react10nary Repub
lican group. Mr. Lloyd belongs to 
the reactionary Democratic group. 
Whether or not a man represents 
the people depends largely on the 

TACOMAS SKANDINAVISKE 
HOT EL 

1330Y2 Pacific Ave. 

kind of political enemies he has 1 ............... ~~-...........,.. 

made. I am proud to count you 
among mine. I am not afraid of 
your threats, as I have never cho
sen the easy path to power. I 
lrnow I can't represent your views 
and also the interests of the com
mon man. Thank God I'm not 
answerable to you, but to the 
peoplc. 

You ask me: "Who I'm going 
to support?" I propose to keep 
my independence. One thing I will 
not do, even though it means cer-

Books & Stationery 
Office Supplies. 

Tickets to any parti of the 
world over the best lines. 

9091/2 Pacific A ve. Tacoma 

·~~~ 

Used New 
Cars Cars 

Complete Equipped Shop at 
your service 

Arthur Espeland Motors 
6th Ave & State Main 6114 

~~~ 

Sponsor, 
Scandinavian Hour 

K.V.I. 

NATURUGTVIS 
önskar envar att "den 
sista tjänsten" skall va
ra så värdig och anslå
ende som möjligt. Ni 
kan vara förvissad om 
att så blir tillfället när 

·~ 

'j vi utföra betjäningen, 
;)• 

( och detta även i fall , 
. där begränsning av ut- 1:.~ 

I, 
'1 

.,/ 

,\ 

gifterna är av nöden. 
1 
·~ fi 

.,, .. 
;\., 

"\'' 

l~, 

thousands of progressive men and i;: 1111 OUIS MORTU1-\RY 
tain defeat: I will not fail those I s -L 1111 I • / " C.0.LY J'J.[', ce. 
women of every party who place 1306 COMMERCE ST ' 'q)istinctiue<'lzuH!f"!:1l;)eruic.:e 

· "d · • j T>hone-·'J'.Ja1n 1 /·f:, the1r trust and conf1 en. ce in me. T ,., 1 '.. 7!7 ··cAcoMA Av« " . . acoma, '•as i. r.~., ~"· __ ~ ~~-
I will support progressive men ~. • .. ~;~0~{:!:':K~fiA'.~iji~ ~?'°&~/;;'. 
and progressive mcasures. The """""'~~.......... ~~.?':,.·"'"-"Z .. ~-" , . .,, u' 

party label is not always the Il . 
test, but the sincerity of the indi- ~ 
vidual in the view he ho Ids. 1. do 
not hesitate to place my country 
and its welfare above party. 

If you and Mr. Lloyd have any 
further inquiries I would be glad 
to receive them . 

Respectfully yours, 
JOHN T. McCUTCHEON. 

TEATER- YTT 
Sponsor, Scanclinavian Hour, K.V.I. 

BLUE MOUSE 
Now Playing-

Constance Bennet in 

"TWO AGAJNST THE WOI~LD" 

-25c ANY DA Y ANY TIME-

FOX RIALTO 
N ow playing: 

CHANDU THE MAGICIAN 

<:JOHN BOLE.S and li;LE.NE. DUNNE. in FANNIE HUR5T'5 
"e!>ACK .STRS:.C.T" llNIVCR..SAI. PICT<JRl! 

BROADWAY THEATRE 
Irene Dunne and John Bales 

in 
"BACK STREET" 

"Back Street" opens an engagement at the Broadway Theatre 
starting Sunday. 
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resa förefallit henne så pinsamt 
lång. På hotellet i Thun gjorde 
hon sig genast underrättad om 
olycksfallet. Man visste där föga 
mer att säga henne· än den korta 
notis tidningarna innehållit, att 
under den häftiga storm, som all
tid brukade anställa så många o
lyckor, en målare vid namn Wer
ner omkommit, som alltid i sin 
lilla båt tyckt om. att trotsa vind 
och vågor. Det skulle under en 
längre tid icke ha varit riktigt 
rätt beställt med hans förstånd. 

dentiig grav, där man kan bedja 
ett Fadervår för honom. Sjön ·är 
hans grav. Han är outgrundligt 
djup, och den han. tagit, återgi
ver han icke. 

- Och vem vet, om han drunk
nat? sade nu juristen. 

- Min sonson är ~aktpojke hos I vänligt leende utbredde sig öv~r 
en bonde, som herr Werner ofta.I det marmor.bleka .ansiktet. La.·p
har besökt för att teckna där, parna rörde sig darrande-'- Elise 
och hans son har själv brukat bä- trodde sig förnimma sitt' namn. 
ra hans färglåda och parasoll. Därpå tycktes han åter försjunka 
Gossarne ha varit tillsammans på ~ sömn. 

Av ERNST WICHERT. 

.IC~~.J«~~~ 
~ ' 

(Forts.) det för mig är omöjligt att efter 
Hildegards tårar upphörde icke detta svåra slag skilja mitt öde 

att rinna. Men då de närmade sig från ditt. Och även för hans 
tältet och Robert stod framför skull kan det icke vara annorlun- po h t 11 t 1 d f'' 'kt. 'd 
d d b.. d f 0 • •• d D t t 0 o • t h "k . a o e e a e man oga v1 . v1 em me en avan e raga I ogo- a. e s ar sa viss oc sa ert d r h" · d 1 nen och på fäpparna, då upphör- för mig, att min kärlek icke kan en sorg iga an e sen. 
de dessa källor att rinna, och lyckliggöra honom. Utan att unna sig en timmes 
glädjens heliga eld flammade upp Robert fogade sig icke efter vila beställde fru von der Wehr 
på de nyss så bleka kinderna. hennes önskan. en vagn, som skulle föra dem 

- Han har icke återkommit, 
herre. 

- Det är intet bevis. 
- Ah jo, min herre - i denna 

storm! Jag avrådde honom så 
mycket jag kunde. Stormen röt 
ned från bergen, och vattnet steg 
fotshögt vid stränderna, hela sjön 
var som ett vitt skum. Och i det 
nötskalet till båt med två svaga 
åror - ! Men han hörde icke 
på mig; det var alltid som om 
stormen lockade honom mest, och 
ofta nog lyckades det ju. 

betesmarken; därunder har bon- Fru von der Wehr vakade he
den återkommit hem och berättat la natten vid sjuksängen. Hon 
allehanda för dem. Han har näm- höll den älskade, olycklige· man
ligen fört en främling över Sing- nens hand i sin och såg oavvänt 
riswyler Grat och Beatenberg. Ett på honom, under det hon bad 
stycke innan de uppnått Neuhaus tysta böner för honom, till vilka 
hade han blivit avskedad, tagit hjärtat oupphörligt fann nya, in
den bekvämare vägen hem längs nerliga ord. Den sjukes and
sjöstranden, men dessförinnan ha- hämtning blev timme efter . timme 
de han gjort ett uppehåll i ett lättare och jämnare; det rosslan
värdshus, där fiskare och sjömän de ljudet avtog. Led det mot slu
mycket bruka taga in. Där hade I tet ? 
man talat mycket om den skada, Harder hade återvänt till Neu-

- Vi få lov att vara lyckliga, - Jag vet, att du älskar mig, upp till den ensamma villan vid 
utropade hon och lade sin moders sade han, - och jag återgiver dig sjön. Hon lät . den hålla på än
hand i sin. - Henne - henne ha- icke friheten. Hur mycket än gen ett stycke framför huset och 
va vi att tacka därför. denna oväntade olycka för ögon- gick resten av vägen ·till fots, 

Blott få minuter fingo de tid till blicket gripit dig, så kommer ti- stödd på justitierådets arm. Det 
att växla ord av den innerligaste den att mildra intrycket därav. var blott med den största möda 
förståelse och att giva varandra Nu vill jag icke vara enträgen, hon förmådde tillryggalägga den 
en kyss. Lantbrevbäraren öppna- men glöm icke,. att kärleken bin- korta vägen. Att justitierådet på 
de trädgårdsgrinden och gick mot der starkare än döden. Kärleken förhand ville göra sig underrät
tältet, under det han i sin väf!ka övervinner döden. tad om, hur det var därinne, vil-
sökte efter ett brev .. Fru von der Fru von der Wehr hade genast le hon icke tillåta. 
Wehr satt vid ingången. Han skrivit några rader till sin kusin, Dörren var stängd. Hon gick 
räckte henne brevet och avlägsna- justitierådet. Han kom redan nu omkring huset till ingången 

- Har man sett honom i döds
fara? 

- Icke det jag vet, min herre. 
Alla, som sågo ovädret komma, 
skynd:ide i land. Han stannade 
ensam kvar - till sitt fördärv. 

- i:et är i:Jiott antaganden. 
- Men man fann ju nästa dag 

båten på sjön. Den var alldeles 
full av vatten - då är det väl 
säkert. 

de sig. Robert och Hildegard gå- samma afton och blev invigd i al- på baksidan. I köket funna de Justitierådet gjorde icke flera 
vo knappast akt på det. Ia förhållanden. Framför allt, me- den gamla Ursula. Hon igenkän- invändningar. Det hade blivit sent, 

Men snart blevo de väckta ur nade han, borde man närmare un- de efter en stunds uppmärksamt och något mera stod icke att få 
sin ömma omfamning. Fru von dersöka, vad detta innebar: "om- betraktande denna dam, som hon veta av den gamla. De foro till
der Wehr hade betraktat utan- kommen på sjön." Juristen fann blott sett en gång i sällskap med baka till staden. 
skriften på brevet och förundrad denna underrättelse alltför obe- sin herre och som då gav henne Nästa dag infann sig Robert 
skakat på huvudet. "Artisten stämd och otillförlitlig. Man må- mycket att tänka på. Hc.rder. Under det justitierådet 
Max Werner' - " och Hildegards ste genast inhämta noggranna - Ack, min kära fru, sade hon, ut;forskade myndigheterna, med 
stil. Och därunder stod hon ock- upplysningar av myndigheterna. - varför har ni icke kommit vilka man enligt landets lagar ha-
så som avsändare. En glad fan- - Men hur kan man betvivla - förr? Jag tror, att herr Werner de att göra, och med den för ju
ke genomilacie henne blixtsnabbt. invände Elise. -- Postverket hade alltid har väntat på er - och nu rister egna segheten anställde ef-
Hildegard hade beslutat sig för icke återsänt brevet med denna I är det för sent. Gud har tagit terforskningar kring hela sjön för 
ett hjärtligt tillmötesgående, in- påskrift, om det icl~e handlat om hans själ! att åtminstone upptäcka ett vitt-
nan Robert Harder hade tillstått en från trovärdigt håll bekräftad - Jag vet det värsta, svarade ne, förde Harder fru von der 
för henne sin kärlek. Men varför tilldragelse, som helt och hållet fru von der Wehr, med möda bi- Wehr åter upp till villan. Han 

som den sista stormen anställt, 
och så sade en av dem, att icke 
långt därifrån låg en dödssjuk 
människa, so mde fiskat upp ur 
sjön, men de visste icke vem han 
var, ty han kunde icke säga ett 
ord. Emellertid lrnde det kommit 
någon från N euhaus, som ångbå
ten från 'I'hun haft med sig; han 
hade: sagt, att han överallt sökte 
skaffa underrättelser om en må
lare, som skulle hava omkommit, 
och nu hade de tänkt, att det 
måhända var den sjuke. Bonden 
hade .. :då skyndat hem och givit 
min sonson i uppdrag att under
rätta mig. Men .det är säkert ba
ra prat; den sjön har tagit, den 
återgiver han icke. 

Så lugnt än den gamla berättat 
allt detta, så blev dock fru ·.,ron 
der Wehr häftigt upprörd. 

- 'rusen gånger kan ett sådant 
rykte ljuga, sade hon med bävan
de röst, - en gång kan det dock 
)1i:ivri goda grunder. En sådan 
räddning är icke omöjlig, och var
för skulle icke Werner ... 

kom brevet tillbaka? Det hade uteslöt möjligheten av att befor- behållande sin fattning, - och kunde betrakta sig som .arvingen Rösten svek henne, hon brast 
flere poststämplar - det måtte dra brevet till adressaten. Nej, kommer därför - - och gjorde sig därför intet sam- ut i konvulsiviska snyftningar. 
hava återkommit från Schweiz. nej, denna underrättelse kan en- - Ack, för brevet väl, inföll vete över att rymma upp i måla- Robert Harder erbjöd sig ge-
Hon vände det och - sjönk med <last betyda det värsta. Ursula, - som jag måste skicka rens atelier och sängkammare och nast .att tillsammans med den 
ett gällt skri mot stolstödet, hu- - Jag är långt ifrån att vilja tillbaka, emedan, min stackars genomsöka hans papper. Det gamla kvinnans brorson hämta 
vudet föl! ned på bröstet; hon ha- uppväcka förhoppningar, svarade herre ändå icke kunde läsa det. fanns ett slags testamente i ett bonden, för att man närmare kun
de svimmat. justitierådet, - på vilka jag un- Postbudet sade, att ert namn stod öppet brev till hans brorson. Däri de utforska honom. Efter två 

Barder sprang fram för att <ler dessa omständigheter icke därpå och att det nog skulle finna stod, att tavlan på staffliet till- timmar kommo de tillbaka i säll
.hjälpa henne. Hildegard ,följde själv kan tro. Efter allt att dö- vägen till er. Han ville skriva på hörde Elise von der Wehr och att I §kap med honom. Han visste vi:;;.
:honom skyndsamt. Hon sag ett ma har Werner drunknat, men det, vad ni måste veta. Ja, det medaljongsporträttet i den lilla serligen icke mer än vad gossen 
förseglat brev ligga på golvet, man fordrar i sådana fall viss- var en förfärlig storm, om som- bor~lådan under spegeln skulle redan berättat, men förklarade 
upptog det och kände igen det het. Vill ni uppdraga åt mig att maren är den sällan så häftig: följa honom i graven. sig beredd att föra herrskapet till 
vid första ögonkastet. utforska de närmare omständig- ångbåten var nästan i fara. över detta medaljongsporträtt värdshuset och hjälpa dem med 

- Mitt brev till Werner, ut- heterna, så ställer jag mig till er - Meddela oss allt, vad ni vet flöto åter ymniga tårar. På bak- vidare efterforskningar. 
brast hon; - o Gud! mamma ~ disposition, min bästa kusin. om olyckan, tog justitierådet till sidan hade målaren skrivit den - Jag hade själv uppsökt den 
jag ville ju ... kåra mamma __:__ ! - Jag har en stor bön till er, ordet. _:_ Denna dam var er her- bekanta versen ur Uhlands "Värd- sjuke, sade. han till slut, - men 

- Hon återfår medvetande, sa- i:;ade fru von der Wehr efter en res bästa vän. innans dotter": det hettes, att de icke släppte 
de Robert, - hon öppnar ögonen. stunds beiänkande. - Redan in- - Jag vet nog det, jag vet nog "Dig jag alltid älskat, dig jag äl- någon in till honom. 
Vad är det med brevet? nan ni kom, hade jag bestämt det, mumlade den gamla, - och skar än i dag, Man begav sig nu genast ned 

Hildegard hade vänt det. Nu mig för att själv resa till Schweiz kanske ännu mer. Det var icke och jag skall dig älska till mitt till Thun. Justitierådet hade re-
·stirrade hon med en blick av fasa och, ifall jag kom för sent till be- hans sätt att tala om sådana ting, hjärtas sista slag." . dan från sin kunskapare i Neu-
på orden på baksidan. Där stod gravningen, åtminstone lägga en men jag såg dock redan då, vad Därunder stod hans · dödsdags haus fått samma underrättelse, 
från postkontoret i Thun denna krans på den käre bortgångnes till och med svaga ögon måste se, datum; han hade före sin sista ut- som han sände till dem. Tyvärr 
-anmärkning: "Adressaten har i grav som ett minne från hem- och mer än en gång har han se- färd betraktat det för honom så gick det icke någon ångbåt mer; 
går omkommit på sjön." bygden. Även i hans lilla hem dan uppdragit åt mig att skicka er kära porträttet och gripen av en man måste besluta sig för att fa-

Dödsblek vacklade hon bakåt, kan vara mycket att ordna, som tavlan, sedan han var död, och aning om sitt nära förestående ra i vagn kring sjön. Herrarne 
tills hon fick tag i tältstången. en kvinna gör bäst. Vem som än så ofta upprepat ert namn för att slut tagit avsked av det. bådo fru von der Wehr vänta, tills 

- 0, nu - är ·jag - för all må vara hans arvtagare, så skulle jag skulle behålla det' säkert i Även Hildegards lilla visitkort säkrare underrättelser ingått, men 
evighet - bunden, stammade hon jag gärna vilja förskaffa mig en minnet. Nu kan ni ju själv taga hade han gömt. därtill kunde de icke förmå henne. 
1mappast hörbart. del av hans kvarlåtenskap, i syn- den med er. Jag trodde nog, att - Låt oss sänka porträttet i - Om det nu är han, sade hon, 

nerhet en viss tavla, vid vilken ge- ni skulle komma, när ni fick bre- sjön! sade Elise avgörande. - - och jag ännu kunde träffa ho

IX. rnensamma minnen äro fästa. vet. Det var hans sista vilja, att det nom i livet .... ! Nej, nej! Jag 

"Omkommit på sjön - " 
var ett grymt dödsbudskap. 

Även det hus, vari han bodde, Elise grät tyst. Den gamla be- skulle med i hans grav.· Sjön, på! måste till honom. 
Det I skulle jag vilja köpa och dit för- traktade henne vemodigt och ska- vilken vi tillbragt våra lyckligaste Det hade blivit natt, innan man 

Och detta brev kom alldeles 
som ett straff för att Hildegard 
brutit sitt löfte. Så uppfattade 
hon åtminstone själv denna sorg
liga tilldragelse, och varken Ro
berts ömmaste ord eller moderns 
mildaste tillsägelser kunde bann
lysa den förskräckliga tanken, att 
hon omedelbart var skuld till 
Werners död, att den döde själv 
uppmanade henne att hålla sitt 
ord, att hon måste hålla det. Hon 
förklarade förlovningen för bru-
ten. 

- Jag är bunden - döden bin
der. 

Fru von der W ehr hade icke ve
lat tillstå för sig, att den sista 
lilla gnistan av hopp ännu icke 
:slocknat i hennes hjärta. Nu, när 
den verkligen slocknade, märkte 
hon först, hur mörkt det blev in
om henne. Men hon kände det 
som en lättnad, att Hildegard för-
:sonat sig med Werner. 

lägga min framtida sommarvistel- kade på sitt gråa huvud. stunder, har blivit hans grav. nådde Neuhaus. Likväl fortsattes 
se; av församlingen hoppas jag - Ja, ja - det går icke alltid Dessa ord säga mig, att han se- vägen utan uppehåll till värdshu
få tillåtelse att uppresa ett min- som vi människor tänka, sade dan dess har sörjt mig som en set och vidare efter anvisningar 
nesmärke åt konstnären. Till allt hon. älskad död. där till fiskarstugan en halv tim
detta skulle jag önska att få ert Hon tog en nyckel från nyckel- . Fram emot aftonen, men tidiga- mes väg 'längre borta, där den 
bistånd. Skulle det falla er myc- hängaren. re än 'han var väntad, kom den sjuke skulle ligga. De mötte en 
ket besvärligt att åtfölja mig, kä- - Kom! Rummet står ännu så- gamla Ursulas sonson ned från präst och frågade honom. Han 
re kusin? Men redan i morgon dant det gjordes i ordning till bergen, där han tillsammans med bekräftade underrättelsen och till
tidigt ville jag åstad. E).I't mottagande. Kanske visar ni sonen till en bergsbo hade vaktat lade, att folket hade låtit hämta 

Den gamle herrn gick in här- i dag huset den äran att dricka dennes boskap. Han hade sprun- honom för att han skulle giva den 
på. Det var det klokaste, mena- ett glas vin. git, och innan han ännu återhäm- döende den sista trösten, men han 
de han, att på ort och ställe själv Hon gick före och öppnade dör- tat andan, berättade han för sin tycktes redan ha förlorat medve-
tillse,, hur sakerna stodo. Hans ren. Motstånd hade varit förgä- farmor en lång historia, som hon tandet. 
ferier voro visserligen slut inom ves. Där stod verkligen det du- med spänt intresse lyssnade till, - På läkaren har folket natur
de närmaste dagarna, men något kade bordet. På tallrikar och· men .av vilken främlingarna till ligtvis sist tänkt, mumlade justi
så viktigt skulle säkert ursäkta glas låg tjockt damm; de.n gamla följd av Schweizerdialekten icke tierådet. 
ett längre uteblivande. började bortviska det med sitt förstodo ett ord av. Den gamla De skyndade sig. I fönstren 

- Jag måste hava min unge I förkläde. Elise gick icke över föreföll oroad, utfrågade honom till det lilla huset lyste blott ett 
vän H.ell till vikarie, sade han till 1 tröskeln. närmare, skakade betänksamt på svagt ljussken. En psalm sjöngs 
slut, - och han lämnar mig nog - Låt oss få komma in där- huvudet och överlade, vad som av några mans- och kvinnoröster 
icke i sticket, om än de ömmaste uppe! bad hon, knappast i stånd var att göra. Äntligen vände - kanske dödspsalmen. Gripen 
band hålla honom få,ngen. Men att längre hålla sig upprätt. hon sig till fru von der Wehr och av ångest ilade Elise före de an-
jag tänker, att hans hjärteangelä- - Som herrskapet befaller, sa- hennes följeslagare. dra in i rummet. 
genheter äro ordnade. 1 de Ursula, -- men det ser myc- - Jag tror icke på det, sade Sången cförstummades plötsligt. 

haus och därifrån rest till Inter
laken för att med det snaraste 
skaffa läkare. Justitierådet ha-
de genast praktiskt ingripit, för
mått fiskarfamiljen att utrymma 
rummet och mot god betalning 
överlåta det åt damen, tills man 
fick se, hur det blev med den sju
ke, som var henne mycket kär. 
},fan berättade nu också för ho
nom, hur denne blivit räddad. 
li'iskaren hade den dag, då stor
men rasade, befunnit sig på sjön " 
och till en början ansett sig kun
na låta ovädret draga förbi. Men 
då faran ökades, hade han satt 
till segel och försökt att med 
gynnsam vind; någonstädes uppnå 
stranden. Då hade hans båt stött 
mot någonting hårdt och nästan 
hållit på att kantra. Nu lämnade 
han rodret åt sin pojke och kröp 
under seglet för att se efter. En 
liten båt, mer än till hälften fylld 
med vatten, drevs av vågorna av 
och an. I den satt en man utan 
hatt med armarna i kors, skrat
tande som en galning. Under ti
den hade hans båt åter med fö
ren stött mot den lilla farkostens 
långsida; denna fick en stygg 
stöt, fylldes med vatten, och · 
mannen föll över bord. Dock ha
de till all lycka hans rockficka 
fastnat vid årklykan, som var av 
järn, så att han icke strax kunde 
sjun}{a, Mgg fara för ,sitt e~et 

liv hade :fiskaren sträckt sig övel:' 
bord, fattat sig i kanten äV båten 
och försökt v!inda den, tills han 
kunde få tag i maniieri och draga 
honom upp. Men detta hade dröjt 
en stund, så att han hade fått 
mycket vatten i sig. Med stort 
besvär hade man nått land och 
därefter fört den nödställde under 
tak. Där hade han visserligen 
återkommit till medvetande, men 
förbjudit dem att göra någon an
mälan därom och snart icke kun
nat tala ett ord. D~ hade alltjämt 
väntat, att han skulle bli bättre, 
.men dag efter dag hade det blivit 
sämre, och nu upplevde han väl 
icke morgondagen. 

Läkarne kunde endast ·giva fö
ga hopp, men gjorde allt vad de 
kunde. Då den sjuke icke kunde 
flyttas, inkvarterade Elise sig helt 
och hållet i huset. Fiskaren häm
tade dit med sin båt vad som var 
nödvändigt för ett längre uppe
håll. Hon kunde knappt förmå 
,sig att sova några timmar för att 
icke helt och hållet uttömma sina 
krafter. Därpå satt hon åter vid 
den sjukes säng, smekte hans kind 
och höll hans händer i sina, un
der det hon gav akt på varje an
detag. Vid middagstiden vaknade 
han. I detsamma han slog upp 
ögonen, föll hans olick på Elise. 
Han tycktes i början förvånad 
över hennes närvaro; men så var 
det som om ett svagt minne dök 
upp inom honom, och åter bredde 
sig ett lyckligt leende över hans 
ansikte. Med en lätt trycklling av 
fingret prövade han, om han höll 
i något verkligt. Efter en :;;tund 
såg hon på honom, att han ville 
säga något; hon böjde sig över 
honom, och han viskade sakta, 
men förnimbart: 

-··För evigt. 
Hon kunde icke återhålla sina 

tårar, tårar av glädje och smärta, 
sänkte sitt huvud ännu djupare 
och kysste hans panna. 

- Gud har själv ingivit dig, sa
de hon lugnande, - att skriva 
detta brev, fastän det nu icke 
träffat honom bland de levande. 
Från din sida är allt gjort för att 
gottgöra den orättvisa, som du 
tillfogade honom - mera kunde 
du icke göra. Hade du tvekat 
att bjuda honom handen, och så 
fått veta hans död, sa hade du 
kanske fått känna svåra förebrå
elser. Nu kan det vara en stor 
tröst för dig, att du önskat se 
honom och mig lyckliga, innan du 
ännu var säker på din egen lycka. 

Hildegard stannade i staden. ket oordentligt ut där, just så- hon, - det är säkert bara prat, Människorna, som knäböjt i när
Det skedde icke blott emedan hon dant han lämnade rummet. Jag men herrskapet skall ändå få ve- heten av sängen, reste sig och 
med skäl väntade, att också Ro- ville icke röra något, för att jag ta det. så<YO förvånade på damen, som 
bert Harder skulle skynda till inför rätten med gott samvete -,.- Vad är det fråga om? fråga- to; ljuset från bordet och med Det gjorde honom gott. Han 
Schweiz och att ett sammanträf- skulle kunna avlägga ed, när ar- de Robert. hastiga steg skyndade fram till andades kraftigare och vände hu-
fande med honom på olycksplatsen vingarne infunno sig. Jag har - Jag är en gammal kvinna, sängen. vudet mot sidan för att bätt~e 

Hildegard skakade på huvudet. 
- Det må vara, mamma, svara

de hon, - men för mig har detta 
ingen betydelse. Jag känner, att 

icke skulle kunna undvikas, utan blott låst dörrarna. fortsatte Ursula, - och har all- - Max! skrek hon och sjönk kunna se henne. Efter några rm-
hon kände sig också så medtagen, I ateliern stod det överhängda tid bott här vid sjön. Det har ned bredvid honom. nuter kände hon en tryckning av 
att hon blott skulle varit ett hin- staffliet framför soffan. Elise mången gång hänt, att en båt Det var icke en död, som genom hans hand. Hon närmade åter 
der för sin mor på den skyndsam- satte sig ned alldeles utmattad, kantrat· och mannen försvunnit, detta skrik behövde väckas. Wer- sitt öra intill hans mun. 
ma resan. och den gamla sade, i det hon åter emedan sjön icke återgiver de dö- ner andades ännu men visserligen -- Hildegard, - sade han knap-

Fru'. von der Wehr och justitie- skakade på sitt gråa huvud: da. Men va~je gång har det ef- oroligt och oreg~lbundet som en past hörbart. 
rådet Pfaff reste dag och natt - Det var rätt, det var rätt teråt hetat, att man sett honom döende. Nu tycktes ljudet av en _Hon är icke här svarade Eli-
~tan uppehåll. Harder __ följde :alv den var b_~stämd åt er. d.är eller ~-är; ryktet ha~ utb:ett kär röst nå ha.ns. öra, han, r!.ckte se, _ :men sörj ick~ för hennes 
timmar senare efter, for att icke - Var ar han begraven? fråga- sig, men nar man ordenthgt gJort till och öppnade de tunga ogon- k ll ! Hon är nu försonad och 
bind~ henn~. genom. att behöva ta- de fru von der Wehr efter en e~te:forsknih~ar, så har det visat locke;i. Robert_ hade hastigt ~~- :k:lle med största hjärtlighet häl-
ga nagon hansyn till hans person. stunds tystnad. sig icke ha nagon betydelse. git lJuset ur Ehses hand och holl di . välkommen. Men säg nu 
Han fann det ;naturligt, att hon - Var han är begraven? upp- Fru .von der Wehr blev upp- det stående vid föten av sängen. ~ak ~t ord mer! Jag är din lä-
valde en äldre man och släkting repade den gamla och ryckte på märksam. · _ Med stor . anstrangning reste hon ~ e e h tillåter det icke. 
till följeslagare på resan. axlarna. - Det är ju det sorgli- - Och nu säger man . . . ? sig upp och bojde sig över den are oc 

Ännu aldrig hade en järnvägs- gaste, att han ickG ens har en or- Säg oss allt! sjuke. Han igenkände henne; ett 1 (Forts.) 




