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41:STA ARG. 

PRIMÄRVALETS UTGÅNG 
ÖVERRASKANDE 

Demokratieskt lanilskred på grund 
av repub,Iikansk avfällighet 

Sällan har någon valkampanj 
här i staten följts med så stort 
intresse, som den vilken avsluta
des med primärvalet i tisdags. Den 
bjöd också på de mest överraskan
de resultat isynnerhet vad beträf
far partiställningen. Washington 
har alltjämt betraktats som en 
grundfast republikansk stat, men 
vid detta val kom den nära på 
att inregistreras i den demokra
tiska kolumnen, i det att för nå
gra ledande ämbetsposter ett min
dretal republikanska än demokra
tiska röster avgåvos. Fullständi-· 
ga rapporter föreligga icke ännu, 

CLARENCE D. MARTIN, 
det demokratiska partiets utkåra
de kandidat för guvernörsämbetet. 

JÄRNVÄGSPROBlEMET 
1·NVEGKlAT 

·men av de redan tillgängliga synes /I lf{Qnstruktionen stationär senaste 
det exempelvis blott vara en skill- . årtiondet 
nad på ett par tusen mellan röst-
antalet för de bilda partiens gu- Depressionen i ioamband med au-
vernörskandidater. tomobilernas, isynnerhet lastbilar-

! huvudsak utvisar ·emellertid nes intrång på trafik.området har 
primärvalet följande resultat. försatt landets järnvägssyster:n i 

TACOMA, WASH., FREDAG DEN 16 SEPTEMBER, 1932 

NY SVENSI\. LUTHERSii.: 
KYRKA 

invigdes i söndags i Waterman, 
en landsortsby nära Port Orch
ard. Församlingen utgöres av 
ett 50-tal svenska familjer bo
satta i närheten. Kyrkan är ic
ke pretentiös men det är en 
ganska nätt träbyggnad p1·ydd 
med torn försett med ring
l.docli:a. :Kostnaden har uppgått 
till ungefär $4,500. Invignings
cel'Cmonien förrättades av past. 
Wm. Anderson, Columbia konfe
rensens ordförande. 

DEMOKRATISK VALSE
GER f STATEN MAi NE 

Staten Maine har länge ansetts 
som en politisk barometer, och det 
har blivit ett vedertaget ordstäv 
att "som Maine går, så går na
tionen" vad presidentval beträf~ 
far. 

Om detta håller streck, bådar 
det i år illa för det republikanska 
partiet. Maine höll nämligen stats
val förra veckan, och med över-
väldigande majoritet segrade både 
elen demokratiske guvernörskandi
daten oeh två demokratiska kon
gress-kandidater. 'Det påstås att 
lokala frågor spelade en stor roll 
i kampanjen, men icke desto min
dre peka demokraterna på utgån
gen som ett tecken på, hur "den 
politiska vinden blåser." 

STUNDANDE BRöllOP I 
SVENSKA KUNGAHUSET 

I 
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JOHN A. GELLATLY, 
republikanska partiets kandidt för 
guvernörsämbetet, erhöll vid pri
märvalet flera röster än Hartley 
och Tennent tillsamman. 

NYDANAD NATION GöR 
SIN ENTRE 

NO. 38 

BESYNNERLIGT 
FÖRSVUNNEN PRO

HIBITIONS-LEDARE 
I Personlig vän till president Hoo

ver; ivrigt eftersökt 

För ungefär en Yecka sedan för
svann Colonel Raymond Robins 
11eJt spårlöst. Försvinnandet har 
väckt så mycket större uppseen
de som han samma dag var an
modad och hade antagit inbjud
ning till en konforens med presi
dent Hoover, som efter att förgä
ves hava väntat en eller annan 
dag på hans visit slog alarm och 
satte hela regeringens detektivkår 
i rörelse för att söka efter ho-
nom. 

Col. Robins har gjort sig känd 
som en ivrig förbudsvän och pro
hibitionsledare samt även som en 
av administrationens framstående 

.

1 

förtroei;idemän och r å d g i v a r e. 
Hans försvinnande har givit an
ledning till de mest olikartade hy-

För den republikanska gi;ver- ett g·anska prekärt läge och besty- , 
nörsnominationen led Hartley ett relsen i det federala handels- och 
förkrossande nederlag, i det vice industridepartementet har i anled
guvernör Gellatley segrade med ning därav utfärdat ett beaktans
stor majoritet. Denne får till mot- värt tillkännagivande. 

Mellan 11rins Gustaf Adolf och / Mauclmkuo blir självsständig 
prinsessan Sibylle 

1 poteser. Första antagandet var 
stat 1 att Robins blivit bortrövad av 

"bootleggers," och prohibitionsby
rån l'tbcoTd".'adc 183 av sina agen
ter att genomsnoka lönnkrögare
tillhåll i storstäderna, men allt 
utan resultat, så man gav upp den 
teorien. Därpå leddes misstankar
ne mot de stackars kommunister
na, men efter fruktlös spaning i 
k o m m unistlägren övergav man 
även den iden. 

Ater kommer en förmälning in
om loppet av ett år att firas i 
den svenska kungafamiljen, då 
prins Gustaf Adolf, äldste sonen 
till kronprinsen följer sin kusin 
prins Lennarts exempel och inträ-

Den 15 september utfärdade Ja
pan officiell proklamation om er
kännande av Manchukuo som obe
roende och självständig stat. 
Manchukuo är det nya namnet på 
Mandsjuriet, som frigjordes från 
kinesisk överhöghet genom kriget 
med Japan, vilket startades för 
jämt ett år sedan. I proklama
tionen förklarar den japanska re
geringen att den hoppas på an
slutning av övriga nationer i er
kännandet av den nya staten så
som ett medel för att främja fred 
och god vilja icke blott i Orienten 
utan i hela världen. 

ståndare Clarence D. Martin från Det påpekas att under senaste 
Cheney, som ·nominerades av de- årtiondet föga eller så gott som 
mokraterna. ingen tillökning eller utsträckning 

För U. S. senatorposten vann av ·den totala spårlängden ägt 
Wesley Jones den republikanska 1

1 

rum. 1920 nådde denna sin höjd
nominationen, men hans röstantal punkt med 259,941 mil. Sedan 
var ungefär likställt med Homer dess hava förbättringarne i syste
T. Bones, som vann den demokra- men inskränkt sig till ombyggnad 
tiska nominationen. Här i Pierce av en del linier och reparationer 
county erhöll denne vår unge ener- av det rullande materialet. 
giske Tacoma politiker 20,350 mot Järnvägsanläggningens historia 
.senator Jones' 3,490. Bone erhöll i Förenta Staterna sträcker sig 
i hela staten 85,000 röster, det är över ett hundratal år. Under den
dubbelt så många som hela demo· , na tid har landet undergått en fe
kratiska röstantalet för fyra år nomenal utveckling. Befolkningen 
sedan. har ökats från 12,000,000 till 

Till kandidat för kongressen 120,000,000, och den nationella ri
från detta det sjätte distriktet kedomen har tillvuxit i ännu högre 
val).n John T. McCutcheon den re- grad. Sedan landets materiella 
publikanska nominationen, men framåtskridande hållit jämna steg 
blott med några hundra rösters med järnvägsutvecklingen, är det 
pluralitet över Emery Asbury. De- en antaglig slutsats att den ena är 
mokraterna nominerade Wesley beroende på den andra. Förenta 
Lloyd, vilken liksom Bone är en Staterna, med mindre än 8 pro
bemärkt Tacoma advokat med li· cent av världens landareal och 
berala vyer. 

Stats auditor C. W. Clausen er· 
höll med stor majoritet den re
publikanska nominationen som 
kandidat för återval, vilket han 
på grund av sin trogna och mång
åriga tjänstgöring gjort sig väl 
förtjänt av. 

mindre än 6 procent av dess be
folkning, har dock över 33 procent 
av milantalet järnvägar i världen. 

I ovan nämnda tillkännagivande 
framhålles att det är ett svårt 
misstag att genom stränga trafik
reglementen lägga hinder i vägen 
för järnvägarnes fria funktione
ring. Oaktat automobilernas och 
aeroplanens utveckling, så utgöra 

CARL OSTLUND, I der i det äkta ståndet. 
som i tisdags vann nominationen I Prins Gustaf Adolfs utvalda är 
som republikansk kandidat för I tyska prinsessan Sibylle av huset 
commissioner i l:a distriktet. Sachsen Coburg-Gotha och dotter-

dotter till drottning Victoria i 
England. Prinsen är 26 år och 
prinsessan 22 år. Deras förlov
ning ägde rum sistlidne juni. 

Det stundande bröllopet kom
mer att firas med pomp och ståt 
i Stockholm, efter vad det förmä
les i den svenska pressen. 

Olikt prins Lennarts giftermål 
med en ofrälse svensk dam, vilket 
icke föll gamle kung Gustaf eller 
den kungliga familjen riktigt "på 
läppen," säges den nu förestående 
alliansen mellan det prospektiva 
tronföljare-paret betraktas med 
allmänt gillande och tillfredsstäl
lelse i Sverige. 

BONUS VETERANER 
FÅ DÅLIGT BETYG 

Manchukuo blir ingalunda den 
minsta bland världens oberoende 
stater. Till arealen är det dub-
belt så stort som Sverige, inne
fattande 363,600 kvadratmil. Det 
har ungefär 13,000,000 innebygga
re och huvudstaden Mukden har 
en befolkning på över 300,000. 

STORA LÅN SöKAS HOS 
FINANGE CORPORATION 

Full säkerhet för självlikvidering 
erfordras 

c. w. CLAUSEN, I .. . '" .. I måndags bekantgjorde Recon-
t bl d t t t ... t ... I Ett bedrovhgt tack for god struction Finance Corporation det 

nes orn an s a s Jans emannen, kt" f' h 1 d 1 d "b • .. ·· 
som vann normna wnen for ter- ,, .. . . o . . . 

Det troliga är att R., som var 
ganska överspänd till humöret, li
der tillfälligtvis av minnesslöhet 
och vandrar omkring utan att ve
ta var han är. Detta bekräftas av 
intyg av en hans gamla bekante, 
som säger att han mött R. på en 
gata i Chicago, men att denne 
föreföll undvikande. 

Samt liga nuvarande Superior 
Court domare, Ernest M. Card, E. 
D. Hodge, 0. W. Chapman och 
Fred. G. Remann, blevo återvalda. 

dock järnvägarne det huvudsakli- . .. 
t t dl t båd d d I ett ansenligt rostöverskott. 

· t' .. ·· å I va a en e e av. e o- tillväo-agaende som den amnar fol-

1 t .11 t t d't" .... b t t d nus -sokande kr J g s veteranerna. ja med hänsyn till bevillnmg av 
va i s a sau i or am e e me L'l , k t d b · d · ·· ' ... · · 1 rn myc e som e epnsa es lån till företag, som aro sJalvh-

Seger för svensk kandidat 
ga ranspor me e · e va go s-
och passageraretrafik beträffar. 

För sitt bestånd måste bolagen 
hava en resonabel gengäld på sin 
kapitalplacering. Det överklagas 
att detta f. n. icke är förhålan
det. Emellertid är det föreslaget 

"Fl YGANDE FAMILJ" 
RÄDDAD f FTER HAVERI 

och lovsjöngos, då de drogo åstad kviderande, det vill säga, som äro 
för att "våga liv oeh blod" inte inkomstbrin~ande nog att kunna 
precis för fosterlandet men för upptjäna lån~t. I följd av tillkän
"demokratiens bevarande," såsom nagivandet förekom en rusning av 
det så skönt hette, lika mycket låneansökningar. 
äro de i dag tadlade eller rättare Bland dessa ansökningar var en 

JOHN T. McCUTCHEON, 
nominerad som republikanska par
tiets kandidat till förste kongress
ledamot från det nya 6te distriktet 
i staten Washington. 

Med fullt skäl kan man i våra 
landsmannakretsar ha anledning 
vara tillfredsställd med valresul
tatet i synnerhet vad beträffar 
den republikanska nominationen 
till county commissioner i första 
distriktet, i det Carl Ostlund seg
rade med 4,196 röster mot 3,017 
för Henry Ball, hans närmaste 
medtävlare. Såsom omnämnt i för
ra veckans nummer hava vi ad
vocerat Ostlunds nomination icke 
precis därför att han är svensk, 
oeh det en loyal sådan, utan även 
därför att han som publik tjän
steman ådagalagt en oförskräckt 
karaktär och manhaftigt kämpat 
för det rätta och det allmänna 
bästa. Vi gratulera Ostlund till 
nominationen, förvissade att de 
många landsmän, som bo utom 
första distriktet och därför icke 
kunde understödja honom, med be
redvillighet skola omfatta tillfäl
let att rösta på honom vid det 
allmänna valet och kvarhålla ho
nom i den förtroendepost som han 
de senast förflutna åren förvaltat 
så väl till heder för sig själv och 
vår nationalitet. 

att ~e. beviljas ett större lån på I Planet demolerat vid nödlandning 
en billion eller mera av Recon- å Grönland kusten 

sagt utskällda. från staten Washington, det var 
I anledning av bon~s veteraner- en av de minsta, gällde blott ett DROTTNINGHOLM 

nas våldsamma utdnvande från par tre millioner dollars. 
0 

Förbundssenator under anlda
gelse. Senator James J. Davis av 
Pennsylvania har ställts under 

struction Finance Corporation för 
att återställa systemen i gott 
skick. 

rättsligt åtal för deltagande i ett HOMER T. BONE, 
landsomfattande lotteri, däri en vars väldiga röstsiffra var en av 
del broderskapsföreningar skulle sensationerna vid primärvalet i 
ha varit inbland9.de. Han har tisdags. Han nominerades , som 
förklarat sig "icke skyldig." Gu· I demokraternas kandidat för sena
vernör Pinchot kräver, att Davis 'ltorsvärdigheten, och kommer att 
skall frånträda senatorsbefattnin- vid valet i november tävla med nu-
gen. varande senator Wesley Jones. 

Washington, D. C., förspörjes stor Los Angeles var en av de första SLAR EGET REKORD 
För något över en vecka sedan I upphetsning i American Legion, och största ansökarne. Staden sö-1 . -.-.- , 

anträdde aviatören George Hutch- veteran sammanslutningen, som ker två lån på tillsammans 132 De till ett i:nttwtal uppgaend: 
· · · · d k h' 11 'tt 0 k t . . . svenska och fmska deltagarna I mson i sitt hydroplan "City of ' enna vee a a er s1 ars onven rmllwner dollars, vilka skola bru- ' . . 
R · h d" t'll" d t · p tl d L · f tt .. b . 1 de Olympiska spelen vilka efter cIC mon en 1 amna rans- I or an . eg10nen om a ar kas for att nng-a vatten oc 1 ,, .. .. .. ' . 

atlantisk flygning från Amerika bortemot ett par millioner med- kraft, som skall bli tillgänglig ge- v~l forratta~ varv reste hem till 
· 1 d d ·· d · 1 ° 1 d ·· kt' f kt sma resp. lander med Svenska till Skot an . Han me for e Slll emmar, sa e es en ma ig a or nom byggandet av Boulder dam- . . . • 

f ·1 · h 1 t 0 b . · .. d t d l't' k . d" . , Amenka Lnnens angare Drott-ami J, . ustru oc 1 va arn, samt I avgoran e av agens po i is a men och vatteulednmg anfran . . . 
tre medhjälpare. frågor. till kusten. n~;:igholm den 25 augusti, fmgo 

1 .. d f 0 d' · L · . t d · · .. .. d t gora en rekordbrytande snabb re-Intet av 10r es ran expe 1t10- eg1onen& angrepp mo a m1111- Det nast storsta andragan e . . . . 
nen förrän i söndags, då radio- strationen för bonus veteranernas kom från New York, som söker sa, i det at~ Drottmngholm till-

.. d . l . . 1 t'll b A b h dl' .. kt h"o-sta besto'"rt tt l' • ~5 ·11· d 11 f" ryggalade distansen mellan New no signa mg1c c i yn ngmag- e an mg vac e o,, - e an pa 1 nu wner o ars or · .. • 
l 'k • .. k t I 1 d · · · k t h r s· b d 1 d 1 York och Goteborg pa den korta sa i a vastra us ·en av s an . nmg I regermgs re sar, oc p e 1- yggan ct av en tunne un er oc 1 · 

Enligt radiogrammet hade Hutch- dent Hoover skyndade att söka en bro över Hudson floden. I tiden av 8 dagar, 4 timmar och 2 
. . .. , .. . · ·· . min ter därmed br tande sitt mson tvungits att nodlanda pa ett försvara sig genom ett tillkanna- Korporatwnens styrelse kommer I u . '. Y 
· l k · d 11 I 1 d h · d · 'lk t l t·· 1 t' · .. · · d d eget t1d1gare satta rekord av 8 da-1sf a i sun et me an s an oc g1van e, i v1 e mn s amp ar 10 att vara lika försiktig, me etta . 
Grönland. Nödsignalen hade även 
observerats av en engelsk fiske
skonare, som begav sig direkt till 
den angivna platsen. Den sökte 
förgäves i flera timmar efter det 
försvunna hydroplanet men upp
täckte följande dag besättningen, 
som lyckats komma· i land på den 
grönländska kusten och uppnå en 
liten eskimåby. 

Hutchiruson jämte familj och 
besättning togs ombord på sko" 
naren och kommer att återföras 
till New York. Vraket av det de-

procent av veteranerna som -- slags lån som den var med be- I gar och 7 timmar. 
brottslingar och f. d. fäst~ing~- viljande av nödhjälpslån. Låne- I .. Vid ankomsten till Göteb~rg 
fångar. Detta har naturligtvis ansökarne måste insända alla de- , valkomnades den svenska kontm
väckt ytterligare förbittring i ve- taljer rörande de proponerade fö- genten av .landshövdi~g von Sydow 
teranlägret, som nu behandlar ett retagen och bevisa dem vara själv- . och den fmska av fmske konsuln 
förslag att skarpt kritisera presi- likviderande. I Leslie. 
denten. I sin rådvillhet har denne ,,. ·X· li· Återstoden av den svenska 
sänt krigsminister Hurley till kon- Den nya hemlåne-bank bestyrel- olympiagruppen avreste från New 
ventet i Portland för att söka sen har i .dessa dagar träffat an- York den 1 september med motor
lugna de upprörda känslorna och stalter för att öppna böcker för fartyget Gripsholm, som även ha
mildra anti-Hoover stämningen. teckning av aktier i de tolv fast- de som passagerare den världsbe
Huru väl han lyckas eller miss- ställda distrikten. Det erfordras ryktade finske marathonlöparen 
lyckas kommer att visa sig vid va- att i dessa tecknas ett totalbelopp Paavo Nurmi. 
let i november. Emellertid blev I av 134 millioner dollar, innan ban-

molerade hydroplanet kvarlämna- \han. vid sitt uppträdande in.för kerna trädrj i verksamhet. 
des å Grönland kusten. konventet mottagen ganska kyhgt, . Stm·a SYe!"e';.'!!~.::!!!t;!!.!" ! !~!~. 

Arealen för vinte1·vete här i lan
det är i höst 8 proc. under det 
femåriga genomsnittet. 

fick mer visslingar än aplpåder I Dödsstraff föl' stöld. För till-, På grund av översvämningar av 
samt fann sig föranlåten att av- grepp av socialiserad egendom ha 1' Tungfloden i provinsen Kwantung, 
korta och helt plötsligt sluta sitt 23 ryssar ådömts dödstraff, om- Kina, ha sedan den 28 augusti 
tal. 

1 
talar ett telegram från Moskva. ' 1,100 människor drunknat. 
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NORRBOTTENS LÄN I OCH 
Lapplands myrar skola torr!äg- . 

tgas av samvketfsfömmtat. 
1
.Möjlighe-1 HÄLSA ' l!lJJ ~ .. ~'i .. ~.••1'ji:··· ' .... ·.·.·.--~~ j.~J I 

erna. att s a a y er 1gare ar- _ _ ~~~?J$ 

betstillfällen åt den allt mer till-.. . bero oftast på dieten. Köp: s_r_o_c: ·-''"''''-'"-""...JL~ .... / 
tagande skaran av samvetsömma 1

1

, Bergmans Knäckebrcd och Carlsons Ans-..,j~o~v:.;i::s....,. ........ """' ...... ""'"""'"""~;;;:;;:;;;;:;;:;;;;;;:;~ 
synes vara uttön1da vad landets .......,~~"""~"" ............ ~ ...... """""'~ 
södra och mellersta delar beträf- bacillbärare. Av dessa ha 9 fall Bolagets disponent sedan 23 år 
far, och det torde endast vara i konstaterats det senaste dygnet. tillbaka, hr Vilhelm Rolen, kom
lappmarken, som lämpliga arbets- De första sjukdomsfallen inträffa- mer vid nämnda datum att avgå 
projekt stå att uppleta. Domän- de bland personalen på en restau- med pension. Sedan flera år har 
styrelsen, som nu verkställt en rang utanför Uppsala. Sjukdomen trusten sökt koncentrera verksam
utredning i syfte att få fram nya antages ha uppkommit genom för- heten till ett mindre antal platser. 
arbeten anser sig icke kunna tärande av skämd föda. Matser- Det nu fattade beslutet är endast 
framlägga förslag om sådana an- veringen vid restaurangen har tills ett led i denna strävan. 
nat än i de nordligaste delarna av vidare stängts, och badning vid 
landet. Av de olika projekt som Skarsholmens och Granebergs bad-
framkommit, anser styrelsen torr- platser avlysts. Förfärlig huvudvärk 
läggning av den stora Basarmyren - ·* ·X· ,f Fru Kathie Lammer i Chicago, 
i Fredrika socken främst böra VÄRMLANDS LÄN Il!., skriver: "Jag led av förfär-
komma till utförande. Gen~m ,John Ericsson-föreningen i Filip- Jig huvudvärk och dålig matsmält-
detta företag skulle kunna utvi~- stad firade härom dagen minnet ning, och kunde ej finna lindring. 
nas omkring 1,134 hektar duglig av John Ericssons födelse med en Sedan jag en kort tid brukat Dr. 
mark med ett värde a~ 88,027 ~r· 1 enkel, men anslående högtidlighet Peters Kuriko försv~nn huvudvär
Kostnaderna ha beraknats till 1 vid mausoleet å östra kyrkogår- f ken ~ch jag har .. rr:att ?ra .. sedan 
135,300 kronor. 

0 
·den. Sedan en manskvartett ut- dess. Denna oforllknel!ga ortme-

Begravde sitt barn i skogen. Sa- fört ett par sångnummer höll för- dicin är avsedd att stimulera 
som misstänkt för barnamord har eningens ordförande disponent J. matsmältnings- och avsöndrings
l~?dsfiskal:n.i Piteå norra distr~~t Weslien, Långbansh~ttan, ett tal, organen till normal verl:.samhet. 
haktat 20-anga Rut Markstrom vari han erinrade om John Erics- Endast lokalagenter, anstallda av 
från Bodträsk. Flickan har er- sons energi och uthållighet under Dr. Peter Fahrney & Sons Co., 
känt att h~n fra~fö~.t ett b~rn? den depressionsperiod, som även Chicago, Il!., kunna tillhandahålla 
som hon sager vid födelsen icke han fick vara med om. Härefter den. 
visade tecken till liv. Samma natt nedlade föreningens stiftare och 

hade hon burit barnet t~ll ~kogen hedersordförande, ingeniör Gust TYSTE TOMAS' THILDA 
och dagen efter d~ltagit i sl~t- Pers Wern, Uppsala, en ståtlig 
terarbetet som vanhgt. På kval- blomsterpropeller vid John Erics-
len hade hon gått till skogen och sons bår. Verldighetsbild från Skåne på 
begravt fostret. Detta har ock- .,. .,. .~ 1870-talet av Henrik Wraner 
så anträffats och obduktion verk-

Det är ingen, som vill ha 
mig! skämtade hon. 

Utom jag, sa gubben Mår
ten .Jönsson. Och jag behåller 
henne gärna så länge som möjligt. 

Samtalet ville emellertid inte 
hålla i sig, och snart togo yng
lingarna avsked. 

På eftermiddagen tog Thilda en 
tidning med sig och slog sig ned 
i bersån, under det gubben njöt 
av sin lilla middagslur. Det knar
rade i trädgårdsgrinden - det var 
Axel! 

- Tack för i morse! sa han. 
Jag kunde inte få någon ro hem
ma i dag! Jag måste tala vid 
dig, Thilda lilla! Du vet vem jag 
är och hur jag har det - du vet 
- du vet jag har ett bra hem
man och en vacker gård och fina 
kreatur, så den kvinna, som blir 
min, får det bra på alla vis och 
sätt. Och du har alltid varit i 
mina tankar och i mitt hjärta. 

- Där ha allt varit fler, sa hon 
skrattande. 

- Adrig ! försäkrade han. 
- .Jöns Måns' Elsa, va? 
- En kan väl prata lite nojs 

med en tös, fast en inte tänker 
gifta sig med henne ! 

ställts. 
·::- ·:-:· 

SKARABORGS LÄN 
Invigda kyrkklockor. På sön-

Ett rnskigt mordförs(ik föröva
des natten till den 22 augusti i 
en liten stuga i stadsdelen Viken 
i Karlstad, i det en 15-årig flicka 
Svea Sundström från Nedre Ulle
rud med en yxa tilldelades fastig
hetsägaren 0. Bråth ett djupt 
hugg i huvudet. Flickan överföll 
fel person. I samma gård bor 
nämligen hennes morbror N. F. 
Jonsson, en 57 -årig man. som dri
ver handelsrörelse, en kiosk invid 
bostadshuset. Flickan visste att 
han hade pängar i sin bostad och 
tydligen var det dessa hon ville 
komma åt. 

När Mårten Jöns' Thilda gick I - Men hon tog det för allvar, 
r~:ån dansgillet ~ Å~y mölla en o~h hon. har sörjt mycket över 
sondagsmorgon for nagra år se'n, dm flyktighet. 
stod solen högt på himlen, t:y - Hur vet du det, sa han, lite 

dagen den 12 aug. invigdes hög
tidligen å Södra Lundby nya be
gravningsplats i Västergötland 2 
nya kyrkklockor, vägande cirka 
1,000 kg. Den ena är skänkt av 
Alfred Svensson från Hjälmebac
ke och hans maka Augusta och 
den andra av framlidne kyrkvär
den Johannes Svenssons barn till 
minne av deras fader. Många in
skrifter pryda klockorna. 

* ·» ·Y.· 

SöDERMANLANDS LÄN 

'I'hilda var en riktig liten d:rns- förlägen. 
docka. Och som hon var en rar . - Hon har ~jälv sagt det. Och I 
tös och hennes far hade lite skuld- Jag har sett dma egna brev: de 
sedlar i "kisteläddikan," behövde äro fulla med änglar och rosor 
hon inte sitta och klä väggarna' och liljor och däjeliga blader. Och 
utan var jämt uppe på golvet. I hur har du det med skräddarens 

Därför gjorde också flera av I Oliva? Folk tror, at hon skulle 
Hönslösa hemmasöner sällskap : stå närmast att bli mor i gården 
med henne, när hon bröt opp, des din! 
för att få "slå lite sladder itu" I - Husmanstösen ! 
med henne på vägen, dels ock i - Du kan ju göra henne till 
hopp att bli bjudna på en kopp, åbokvinna! .... Men tyst! Vem 
kaffe eller en "gök" i Mårten Jöns 1 är det, som kommer där borta? 
trädgård. För den gamle klocka- ' Sannerligen! Själva Ola! 

3 

- Jaa, vara glad och livad är - Kors, vad vill den där tungu-
nog bra, men arbete befordrar sen här instament nu? Jag är 
hälsa och välstånd och .... men inte alls angelägen om att sitta 
tss ! Nej, jag tror det är Thomas, och leds i hans sällskap - jag 
som kommer borta vid grinden! I (Forts. s. 8) 

111111rn111111111111111mrn111111111111111111111u111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:1111111111111m1111111111!1111111111111:1111111!11111111111111:111111111111111111111111111w11111111111111 

Dr. Magnus Hirschfeld, the world-known authority on Sexo
logy ap.d Director of the Institute for Sexual Science of Berlin, 
Gern:.W'iny, created 

TITUS -PEARLS 
to help the millions of men and women who have lost or are 
losing their vital physical power. In his 35 years of practice 
and research, however, he realized that t.he weakening of man's 
glauds was also responsible for other troubles: High blood pres
sure, hardeuing of the arteries, pbysieal exhaustion after work 
or exercise, dizziness, depnission, neurastenia, etc. 

All these troubles can be removed with Titus-Peal'ls. Numei·
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 rerort 
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. 
His blood pressure had fallen, and at 60 years of age he had 
regained the physical power and virility that he had known in 
the prime of his life. 

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

To avaid mistakes please fill out the following coupon: 
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 ....................................... . 

VI FÖRSTÅ OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KACNLEIN BROS. 
Tacomas ledande optiker 

906 Broadway 36 år i samma lokaler 

Intressant mmfynd på Nykö
pingslms. Vid grävningsarbeten 
för vatten- och avloppsledningar i 
Nyköpingshus har man påträffat 
rester ;av en befästningsmur och 
de nuvarande yttre vallarna och 
säkerligen äldre än Carl IX :s vall
gördel. Muren torde på sin tid 
ha omslutit medeltidsborgen. Möj
ligt är, att området innanför den 
visat sig för litet, varför man upp
fört de nuvarande vallarna och 
därvid använt sig av sten från 
gamla muren. Man har ej tidigare 
haft kännedom om detta nu gjor
da fynd. 

Dödsolycka. Nedgående person
tåget på linjen Kil-Karlstad kol
liderade den 23 aug. vid en obe
vakad vägövergång vid Sanna med 
en hästskjuts. Körsvennen, träd
gårdsmästaren vid Värmlands re
gemente Karl Pettersson, blev där
vid så illa skadad, att han ljöt en 
ögonblicklig död. Den förolycka
de var 77 år och efterlämnar fa
milj. 

ren i Heddinga hade nog rätt, I - Då springar jag bakom ber
när han sa', att en "gök" kommer· sån! Jag är lika nöjd att träffa 
aldrig så bra till pass som när 

1 
honom nu - men när han har 

man ä kär om han nu märks i 1 gått, kommer jag tillbaka, lovade 

1 

......... -.. ............................................ ....., .... ~ ......... - ..... ....,,, ................. ~ ................. "'""'....,.....,...,..,.......,.....,. 

skog eller 
1

i strupe. I Axel. Ts - säg ingenting. ' j 
Och mycket riktigt! När de Ola steg fram ett par ögonbliclt I i Vä l 

voro mitt för trädgårdsgrinden,, e er e · en an re orsvun111t. "BETTER CLOTHES 
' ft d t d d f" . I rt valspräk: 

sa Thilda: I -· God middag, Thilda, och tack I FOR MEN" 

. . . ; för förr i dag! Jag var ute och ~ 
- v:t 111 poJkar!. J~g tror det: såg på rågen och så tänkte jag, * -X- * 

.y: • .:r,-

UPPSALA LÄN 
Flera fall av patatyfus ha under 

de senaste dagarna inträffat i 
Uppsala. Inalles 19 personer vo
ro den 17 augusti isolerade såsom 
_.........,....,......., ...... ~ ....... ....., ........ ~...._ .......... 

JENSEN'S BUTTER, EGGS & ~ 
DELICATESSEN 

Gammelost, getost och andra 
importerade skandina

viska varor. 

D"d I I . B l'd ,,. skulle mte smaka sa illa med en att jag kunde titta inom ett litet o so yc ca i o 1 ens ,,ruva. 1. • d t 1 .. · 1. 1 

En svår olycka inträffade den 17 .opp ovanpa e rnr , evi~ner. i~a 1 tittande. Ser du, Thilda: jag har 
augusti i gruvan Boliden, där en snurr~ndet, va? S~a 111 

0 
ga 111 , tänkt fråga, om du inte skulle 

30-årig arbetare Sven Pettersson och sitta en . ~tund i bersan? I vilja bli min kvinna. Det är o
från Björntjärn, Skromträsk, stör- ~e blevo n;i,l~a som en _mo_rgon- i möjligt att sköta en regering rik
tade ned från 55-metersnivån till mJolk. Och Ilulda smet 111 1 stu- tigt bra med bara tjänare - de 
90-metersnivån och efter det 35 gan, ruskade sin far i armen 

1 

slarva och vrasa i var vrå och 
meter höga fallet ljöt en ögon- och sa: . I hälften av maten går i svinairå
filicklig död. De närmare omstän- .. - Far. ~a-a~r ! Stl~. opp och get. Och själva fjäla de i sig så .. 
digheterna vid olyckan äro icke sok opp en tar till en gok. - Du skulle ge större löner, 
kända enär Pettersson vid tillfäl- - Mmrkm! Va sa? Är här' så finge du bättre tjänare men du 

' "k'I I ' let var ensam. Han var ogift. ro · . ,, 
0 

! ser på styvern, så du kan inte be-
·'-· .;" ·x· . Jag komm.~r. ~ra1'. dansen och i hålla folk. Vi passa inte ihop, 

VÄSTERNORRLANDS J,ÄN poJkarna ha folJt nng hem och är jag rädd! Jag äte' hellre flä-
En bilolycka med dödlig utgång nu kan väl far bjuda på åen gök! sket, medan det är friskt, om ock-

inträffade natten till den 21 au- - Vilka är det'? så det går mer åt, än sen det 
gusti i Domsjö. En 39-årig ar be- De vanliga: Axel och Tomas, blir härsket! 

VÄSTERBOTTENS LAN 

Bay City Mal'ket, 1144 Pac. ave . 

tare från Domsjö, Fritz Lindberg Åke och Ola - . de äro alltid .så I - Du kan väl begripa, att du 
steg efter en bilfärd bakom bilen muntra, ~ch al~ihop_ ha de . bte 1 finge allt, som du ville ha det, 

• ut på vägen utan att observera en klockar~karlek till mig, ~~or Jag. I men det är tjänarepacket jag för-
---------------- från andra hållet kommande bil. - Vilken tycker du bast om? argar mig över. 

Lindberg träffades av denna samt - "Ja'.. det vete Herran!" sal - Det skulle inte smaka mig GöR SVERIGERESAN MED 

BILLIGT 

ATT LEVA 

I SVERIGE 

slogs omkull, varvid han bröt ena Tryde -~rast. .. 
1 
att leva kräseliga och se andra 

benet och därjämte ådrog sig ett Bargade karlar a de alla -1 ha det knalt - jag vill kunna o-e 
brott på skallbasen. Senare avled det är det viktigaste. Hygglig en bit till en stackare, om de bo 
Lindberg av de ådragna skadorna släkt ha de alla. Fel ha de ock- i byn eller de äro utbölingar. Och 
på Örnsköldsviks lasarett. så alla: Axel pratar för mycket. den, som är fast vid mammon, fä-"'" .,. .,,. I Mäns tiger för mycket, Ake svi- ster sig aldrig riktigt vid sin 

öREBRO LÄN rar för mycket och Ola ser för kvinna. Men vad i all världen -
T!.'e nya broar övei· Svartån. 1 mycket på styvern. Men var män- - - Är det inte Åke som kom

österbygdens vattendomstol har niska har ju sitt skoskav här i mer där borta vid grinden? Är 
meddelat vägstyrelsen i Edsbärgs världen; kan du se mitt ena han redan vaken? 
härads väghållningsdistrikt till- strumpeband här nå'nstans? Jag - Jag kilar då - jag hoppar 
stånd ah uppföra broar över är inte människa att hitta det! över gärdesgården! mente Ola. 
Svartån vid Svartå kvarn och l Vänta! Jag tjudrade visst lammet - Gör inte det - nå'n kari få 

Lägsta biljettpriser på I Gullsm:ds?oda i Kvistbro s.amt. n:ed ~et i går_ - det h~de sl~ti~ l syn. på dig och ~ätt~ ihop . hi-
många år vid Åras i Skagershult. Broarna sig last. och Jag h~~e i.ngentmg stoner om det. Stall dig bak oer-

'r 
1
. t f å N y .

1 
. skola byggas av armerad betong annat till hands. NaJa, Jag kom- sån här! Vid den sidan _ skyn-

ur 1s a r n ew or L T t k ff 0 l" 
KUNGS HOLM .............. 15 Sept. samt utföras i ett spann den mer. a u a et sa ange. da dig! , 
DROTTNING.HOLM ........ 22 Sept. förstnämnda med en fri spännvidd Så kom först tös~n ut med kop- Åke trädde fram; han såg lite 
~~!~~~~~~ ·:::::::::::::: ;~ ~~!: av tio meter och de båda andra par och kanna och en stund ef- yrvaken och glosögd ut. 
DROTTNINGHOLM ......... 25 Okt. med fri spännvidd av sju meter. ter stultade gubben ut med rom- _ God middag! Var du i kyr-
~RIPSHOLM ................ 3 Nov. Brobyggnaderna skola vara full- kantinen. Och så hälsades där kan i dag, Thilda? 
-~DROTTNINGHOLM ......... 2 Dec. bordade inom tre år. och tackades för sist och pratades _ J · 1 
~-GRIPSHOLM .............. 8 Dec. .. .. .. 0 h kl" l a, Ja, men. ___ · ·" ·.~ "" om ragen oc overn oc 1 num- - Tack för i aftes ! skulle jag 

*~_ulexl~ursion till Sv?rige. .. öSTERGöTLANDS LÄN mershästar och kvigor och tröske- väl säga. Men jag satt ijäns och 
For vidare upplysningar, bestall· Linköpings litografislm aktiebo- män och pigor. f d , d . l .. d Tl 'ld 1 T . · 

ni ngar av hyttplats. biträde vid ut· .: . .. . . un era e · ior u, 11 a · ro1 
färdande av nödiga papper, etc., hän- lag nedlagge5. Vid sammantrade Egentligen var det Axel, som du inte, att du och jag skulle pas-, 
vände man sig till närmaste agent med styrelsen för Svenska Lito- höll målron vid makt. Åke skötte sa bra ihop va? Du är glad och 
för linjen eller till graftrusten har beslut fattats om flaskan, Qla knaprade på socker- jag är glad'_ vi skulle inte sitta 
~WE~ISH AMERIC~N LINE nedläggande av verksamheten vid bitar och Tomas satt tyst och och sura vår dag till ända utan 

Callson ~ Ahnquist 
TACOMAS SVENSKA SKRÄDDARE 

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

Sän 
s u 

0 
0 10 sasom gava 

till släktingar och .... van ner 
i 

e landet 

uget ound os te 
Tacoma, VVash. 

PRENUMERA 'l'IONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och Insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1216 South K Street, 
Tacoma, W ash. 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po

sten för en tid av ett år. 

närslutes. 
Prenumli!rationsavgiften, $1.00 erlägges senare. 

N anin •.•... ----·-···-·-·-·--··-·-······-··-·----·-·····-·---·-···--·-····-···---

,!Qg Wh1te Bldq .. 4th & Union, Seattle L' k" · L"t f" k Aktieb l a h 0 0 Th'ld Ivi'ARTE>I CARLSON m opmgs 1 ogra is a o: u.,n oc sag pa 1 a. se folk komma och titta till folk. -
1216 South K ~treet Mai~ 8320 I lag o?.h. bola~ets ~ppgående. i l . cr 'I Nå, skall du inte snart gif~a j ute. Livet är kort - varför ska 11 Adress -··-·······-·····-·-·--··--·-··-· I 
Hedberg Bros., ,,osin So. llth, John Norrkopmgs Litografiska Aktie- di,,. sa Axel om en stund till man träla och slava från morgon ·----·--·-·--···-------------·--··--········ 

~0!~~'. g~~ ~~~~i:~Y A~~~g~~. FTa~~!:,w bolag från och med den 1 oktober. flickan. till kväll? 





:Fredagen den 16 september, 1932 

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

! Tacoma och Washington 
~ ............ ~---............... 

Scandinavian Mutual Society of 
Pierce County håller sitt reguliära 
månadsmöte kl. 8 nästa måndag 
kväll, den 19 ds. Frågor av stor 

Sätt edra sparpängar I verksamhe 
med 6 pd. vinst i "preferred certifi 
cates" i Bratrud Mortgage & Realt' 
Corporation, 954 Commerce St. 

·X- * * 
vikt och betydelse för landsmän- Fem dagars veclrn för stadsan
nen komma att behandlas, och in- ställda föreslogs på council mötet 
gen som kan närvara bör för- i torsdags, för att nedbringa nä
summa tillfället att sätta sig in . sta års budget inom den lagliga 
i föreningens ändamål och pro- begränsningen. Public Safety com
gram. Efter affärsmötet preste- missioner Dyment motsatte sig 
ras ett kort men intressant sång- förslaget vad hans departement, 
och musikprogram, varefter för- polis- och brandkårerna beträffar. 
friskningar serveras. Ingen inträ- Commissioner Davisson förklarade 
desavgift kräves vid mötet, som att han hellre vore villig godkän
är öppet för alla intresserade na fem dagars veckan än avske
landsmän. Denna förening är icke da arbetare. Commissioner Ber
en s. k. hemlig förening; inga lö- gersen ansåg att fem dagars vec
sensord och inga intagningscere- kans skulle inbespara $45,000 i 
monier. Det enda som erfordras public works departementets ut
för inträde och medlemskap är giftsstat. 
att den ansökande bär ärlig strä
van för svenskhetens fromma som 
sköldemärke. Föreningen håller si
na möten i Normanna Hall, 15de 
och K street. 

·l<- "" * 

* ·)i- t:-

Tacoma Music Association, som 
stiftades för ett år sedan på initia
tiv av framstående musikvänner, 
har denna vecka inlett en kampanj 
för värvandet av nya medlemmar. 
Associationen har under sin kor
ta verksamhetstid rönt betydlig 
framgång, anordnat flera konser
ter och på annat sätt bidragit till 
att bjuda publiken på musikalisk 
konstnjutning. 

PUGE'.r SOUND POSTEN 

Varje söndagskväll hållas evan- nat åtskilliga högskole flickor 
geliska föredrag i den Skandinavi- bland sina kunder. 
ska S. D. A. kyrkan, belägen vid " +:· * 
hörnet av 56te och So. Thompson Jetlimd & Palagruti har nu in
ave. Evangelisten Alexis Johnson, lagt ett komplett lager av fina 
som nyligen återkommit från Sve- Stetson hattar och försäljningen 
rige efter en längre vistelse där, går raskt i det hattarna, vilka 
leder verksamheten. Hans ämne vanligen 'säljas för $7.50, nu gott
nästa söndag kväll blir: "Är Bi- köpsförsäljas för $5.00 per styck. 
beln Guds Sanning eller Mänskliga För att åtnjuta god hälsa må
Inbillningar ?" Bibeln läses och ste man sova gott, och för att so
förstås av nästan alla folk och på va gott måste man ha en god ma
alla tungomål. Den har förvandlat drass att vila på. Om madrassen 
människor. Kan den då vara ett är knotig och hård, då bör man 
människoverk? Mötet börjar kl. 8 hänvända sig till Carlifon Mattress 
e. m. med sång och musik; Fri- & Upholstering Co., 821 Center 
villig kollekt upptages. På lärda- street. Detta är den enda firma 
gen hålles sabbatsskola kl. 9 :45 i staden som har egen kardnings
f. m. Gudstjänst kl. 11 f. m. maskin och som handlar direkt 
Alla landsmän hälsas välkomna. med enskilda kunder. Titta in i 

* * * fabriken någon gång och se huru 
Stora regeringsanslag för Wash~· gamla madrasser givas nytt liv 

ington och Oregon. Krigsdepar- och brukba;rhet. Tel. Main 5523. 
tementet tillgännagav i tisdags ·» ·» * 
att det beslutit bevilja $200,000 
för byggnadskonstruktion i Fort 
Lewis. Samtidigt förkunnades att 
departementet anslagit över $800,-
000 för flod- och hamnförbättrin~ 
gar i nämnda stater. Bland an
slagen märkes $49.500 för Ho-. 
quiam floden, $150,000 för Colum
bia floden samt $450,000 för Wil
lamette och Umpqua floderna i 
Oregon. 

-X· 

Dödsfall. Lars Erik Anderson, 
85 år, avled i tisdags i sitt hem 
vid South M street. Han hade 

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

-!f ·X· .v. 

20% 1·abatt på allt skorepara· 
rationsarbete hos Holmgren, 205 
So. llth St. (Rust Building). 

Henslmpen S. Peterson från 
Richfield, Wash., och Clarence Ek
wall från Seattle gästade över 
förliden söndag Mr. och Mrs. Ar
thur Sandins hem, 4507 So. Park 
avenue. Under Tacoma besöket 
gjordes en avstickare till Enum
cla w, varest herrskapet Peterson 
fördom bodde, och där en påhäls
ning gjordes hos Mr. Petersons 
fader, E. W. Peterson, gammal 
välkänd Tacoma-bo. 

·x· ·X- ·x- I' varit bosatt i Tacoma 40 år och 
För Narrows bi-o p1·ojektet äm- efterleves av hustrun Albertina 

nar handelskammaren söka utver- och en sonson. 

·)i- ·)i- if 

ka ett million dollar lån från Re-
construction Finance Corporation. 
För att finna ut rätta metoden 
för att göra ansökan om lånet har 

Vi påminna åter om Valhallas IT. Stevenson, handelskammarens 
årsfest lördagen den 24de dennes ] sekreterare sänts till San Fran
i Valhalla hall. För närmare upp
lysningar se annonsen! 

·X· ·li- * 
Vid Gideon föreningens möte i 

tisdags blev Almin L. Swanson 
vald till ordförande, Karl W. von 
Walters till vice ordförande, och 
J. A. Johnson, kassör. Nästa 
inter-state konferens kommer att 
hållas i 'l'acoma nästa juni. Kon
ferensen inbefattar lokalavdelnin
garne i Washington och Oregon. 
Föreningen består av medlemmar 

- Gustav Julin, 40 år, avled å 
hospitalet i tisdags. Han var med
lem av den svenska pionier Julin 
släkten å McNeil Island. Han ef
terleves av modern Mrs. Ida Ju
lin sam tbröderna Charles, Victor 

cisco, vilken stad söker ett lik-1 och Emil, systrarna Mrs. Clara 
nande lån för den proponerade Olson och Mrs. Nina Ulsh, alla 
bron över San Francisco viken. Li- bosatta å "de svenska öarne." 
kaledes skall Mr. S. överlägga med J Lynn Mortuary har hand om an
San Francisco ingeniörerna om ordningar för begravningen, vilken 
planer och kostnad för Narrows /sker i dag fredag å McNeil grav
projektet. 

* * 
Frälsningsarmen, 1114 So. 12th 

street. Nu på lördag kväll kl. 8 
ha vi hallelujamöte med sång, mu
sik och vittnesbörd. Nästa sön-

från så gott som alla trossam- dag söndagsskola kl. 10 f. m. och 
fund, och dess ändamål är att frälsningsmöte kl. 8 e. m. Tors
sprida bibeln, särskilt att förse dagskvällarna hålles bönemöte kl. 
alla hotellrum med ett exemplar 8. Lördagen den 24de dennes kl. 
RV densamma. Hittills har lands- 18 e. m. ha vi. vår årliga skörde
organisationen placerat l,400,000 1 fest och aukt10n. Ett kort pro
biblar och innehar rekvisitioner på gram av sång, musik o. s. v. kom-
mer lin 1,200,000 exemplar. mer då att presteras, varefter för-

* * * säljning vidtager av frukt och 

Western Washington lantbruks
utställningen, som årligen hålles i 
Puyallup, öppnas nästa måndag. 
Stora förberedelser hava gjorts 
och utställningen lovar att bli den 
bästa i sitt slag som hållits här 
i staten. De finaste rasdjur i 
nordvästern komma att exponeras 
i häst- och kreatursutställningen. 
Den nya nöjes- och förlustelseplat
sen, Fairway park, omfattar sex 
acres, och kommer att i år öppnas 
för första gången. Onsdagen är 
fastställd som Tacoma dag. 

·:+ * * 
Presiclent-iumdidat å Puyallup 

utställningen. Guvernör Franklin 
D. Roosevelt kommer., såsom för
ut nämnts, att på sin kampanjtur
ne genom landet tillbringa nästa 
tisdag i Seattle, där han enligt 
mottagningsprogrammet kommer 
att bliva upptagen hela dagen 
med undantag av några timmar 
på eftermiddagen. Dessa kommer 
han att använda för ett besök å 
Western Washington Fair i Puy
allup, och därvid uppträda och 
hålla ett kort tal. Utställnings
styrelsen motser under eftermid
dagen en •13tor tillströmning, och 
att det skall bliva ett au<;litorium 
:av 30,000 eller flera intresserade 
personer, som skola taga det säll
·sporda tillfället i akt att här på 
västkusten se och lyssna till en 
utkorad president-kandidat. 

* * * 
.Bomullstyg till fri utdelning. 

lantbruksalster. Kaffe serveras 
i den festligt prydda lokalen. All
mänheten inbjudes. --- Ett ovan
ligt intressant möte hölls i ons
dags kväll. Vi hade då med oss 
alla de skandinaviska officerarna 
från Seattle. Särskilt trevligt var 
det att möta major Prince och 
löjtnant Sundin vilka nyligen an
länt till västkusten från Chicago. 
Adjutant H. C. Wick ledde mötet 
och alla officerarna spelade, sjön
go och talade på ett sätt som 
var uppbyggligt och inspirerande. 
Tack, kamrater, och välkomna 
åter! 

+:- -:-:- +;. 

Auto-döden. I en bilolycka på 
Steilacoom vägen i söndags blev 
James Dunn så svårt skadad, att 
allt hopp om att rädda hans liv 
övergavs i hospitalet dit han för
des. Det fanns inga åsyne vitt
nen till olyckan, och det är okänt 
hur den hände. Men hans bil 
fanns kullvräckt i ett dike, och 
mannen låg tanslös och med kros
sat huvud under maskinen. 

- 69-årige farmaren Herman 
Kendle, bosatt i Eatonville trak
ten, blev ögonblickligen dödad i 
måndags, i en front-kollision på 
Mount Tacoma vägen mellan hans 
auto och en annan, körd av B. 
Thompson från Seattle. Då de 
båda bilarne möttes svängde Ken
dle hastigt sin masldn åt vänstra 
sidan av vägen, vilket förorsaka
de olyckan, och coroners juryn 
höll Thompson oansvarig. Ken
dle var det 42dra autodödsoffret 

Det lokala Red Cross kapitlet be- . p· t . d 0 t b .. 
.. · 

1 
... d tt .. b t .. 11 i ierce coun y se an are s or-slot I or ags a · · gora en es a - . 

ning på l,S75 balar bomullstyg, Jan. 
innehållande 71,550 yards, för ut- * * * 
<lelning bland behövande familjer Nm·.-;Jrn, motorskeppet Berganger 

gården. 

* t:- * 
Liberty partiet fullbordade sin 

statsorganisation å konventet som 
hölls i tisdags i Winthrop hotell, 
med 69 delegater närvarande. 
Kandidater både för statsämbeten 
och kongressen nominerades. Föl
jande är listan på de utsedda kan
didaterna: för guvernör L. C. 
Hicks från Kelso, statssekreterare 
J. Sullivan från Lewis county, 
statskassör Rowland Finch från 
Tacoma, statsauditor Harold Jones 
från Montesano, land commissioner 
Erwin Palmer från Seattle. Till 
kandidat för U. S. senator ,utsågs 
Fred Burch från Seattle och till 
kongresskandidat från sjätte di
striktet Tom Martin från Span
away'. - I den antagna platfor
mell förordas bland annat: upp
rättandet av statsägda banker, 
ålderdomspensionering, g a s o lin-

CLARK V. SA VIDGE, 
nuvarande land commissioner, blev 

nominerad för återval. 

111 
skatternas användning till vägför- HO 0 
b'"tt · · ·· b MER J NES a rmg men mga nya vag yggen . ' 

d 
.. t k d " f"' republlkanska partiets kandidat un er narmas omman e ar, or- .. 

·· d " bl" t'l't'· ,, f" for state treasurer. varvan e av pu 1c u 11 1es or 
att med dess inkomster minska 
skattebördan, arbetslöshetens av
hjälpande genom ett program av 
publika verk och företag. 

* t:-

Gripen bankrånare. Genom Ta
coma polisens vaksamhet blev Jo
seph Lander, som den 2 sept. rö
vade Första Nationalbanken i Lib
by, Mont., på $9,750, gripen i lör
dags i Portland. Han hade på 
förmiddagen kommit hit till sta
den och beställde en hyrbil till 
Portland. Tacoma polisen fatta
de misstankar att det var den 
förrymde bankrånaren och telefo
nerade till Portland. Där blev 
han gripen oeh arresterad befanns 
han ännu innehava $7,800 i kon
tanter av det stora bankrånet. 
Det befanns även att han var en 
f. d. fånge i Walla Walla fängel
set frå~ vilket han rymde för ett 
år sedan. 

·» ·X-

Opium-agent anesterad. Miss
tänkt för att hava utprånglat opi
um och nikotin arresterades 32-
årige T. Perez i söndags. Man 
fann ett ansenligt förråd av nar
kotiska droger i hans rum. Det 
påstås att han tillhör ett band av 
opium-smugglare och att han räk-

1:1 

Sponsor, 
Soondinavian Hour 

K.V.L 

ENVAR 
som hänvänder sig till 

oss kan själv välja det 

slags betjäning som 

bäst passar i det en· 

skilda fallet ... och till I 

d t · t° · I~ e · pns som s ar inom 11' 
['! 

hans finansiella förmå- r\ 
ga. Moderata priser ha )i', 

alltid varit ett framstå-

ende moment i Lynns I-i· 
,) 

:il betjäning. 
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FöRENINGEN VALHALLAS ÅRSFEST 
håJies i Valhalla Temple 

LÖRDAGEN DEN 24 SEPTEMBER 
PROGR4MMET BöRJAR KL. 8 PI~ECIS 

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

FÖRFRISKNINGAR SERVERAS 

Bröderna Gord furnem musik tiJI dansen. 

Heuar, 25c Damer, 25c 

Spons01·, Scandinavian Hour, K.V.I. 

mmmRmrnr~!lmti:mmm;immma:r:i~ 

HANS FEDERATED 
J 0 HNSON'S ~aamo1~!~J'!B~!11~ 

1114-16 So. K Street 

Jag frambär härmed mitt tack till skandinaverna 
i 3dje county commissioner distriktet för visad tillit 
under primärvalet. 

HANS JOHNSON. 

Sponsor, Scandinavian Hour, K.V.I. 

NICKELSENS GROCERY 
1210 So. K St. - Free Delivery - Parcel Post - Main 3854: 

Coffee! Coffee! Coffee! 
THE BEST IN TACOMA 

Our Special 

Nickelsens' best -··-----·-···-···-

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

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

Yes We Fm County Orders! 

. 

c 

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

PETERSON BROTHERS 
1002-4 South K St. - Main 331 

VED och KOL, MJÖL, FODER, Hö, KALK 

Gödningsämnen och utsäde 

ll'OR YOUR SCHOOJ~ SHOES 

FERA'S SHOE REPAIR 
1013 So. llth St. 

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

VASAHOTEL 
TACOMAS SKANDINAVISKE 

HOT EL 
1330V2 Pacific Ave. 

>;.......,,... ...... -....,.,., ......................... ..,, ...................... ...-.......... ~ 

. -..;:::.--....:----

~~ . ...., ................................................................ "'i 

New 
Cars 

Complete Equipped 

your service 

Used 
(fars 

Shop at 

Arthur Espeland Motors 
6th Ave & State Main 6114 

.... ~----.... ~ 
Glöm icke att både arrangörer

na av programmen såväl som de 
uppträdande artisterna sätta värde 
på ert erkännande. Skriv och låt 
oss få e1· mening om programmen. 

//_ .... --- - - - - --- - ~ ·-

Tacoma's Largest and Most Modern 
School of Jazz Piano. 

Broadway Theatre .Building Main 5620. '.fäcoma, Wash. 

~~ .. ·------ _ ... _ 

I Helen Rice Peterson · j 
SCHOOL OF DANCING 

ROOF GARDEN MASONIC TEMPLE 
PRoc. 3800 ............... '""""..,,..., ...................... ..._.. ......... ........,.,......,,.. ......... """""' ..... ~ 

DEN NYA NORSKA FILMEN "LAILA" KOMMER TILL TACOMA 

i Pieree county. Leveransen, so!ll inkom i måndags och förtöjde vid 
kan hitväntas inom en månad, Smelter varvet för att intaga en 
skall 1rnmma från Red Cross na- "iast raffinerad koppar destinerad 
tionella högkvarteret, till vars för- till Europa. Det är skeppets 
fogande regeringen ställt 500,000 jungfrutripp till Pacific kusten. 
balar. Anhållan om tyg kan gö-1 Berganger är ett av tre nybyggda, 
rns till en eller annan av. välfärds- snabbgående och luxuösa passagc-
"-'.l·O"iPnt11rPl"n~ Ett Qln·,.~ifilPri i:::::.k~ 11 l"'!:ll"n- ri.r>h fy.a lr-+fa,...tvo- cinrn ;nc:<t 

10!JE~1~~~N ~.,~~ ~141 
Hava alltid på lager ett I 
rikt urval av inhemska och / _______________ , _ -··· , ,, 
importerade delikatessvaror I ' I :J ';LtteltOUClt ! ~~~;;i~~;~ -·fÖr ;tt- ~-jii~~-b~h~~~~=) ~å~t a;-~~a;~l~--~'f~å~b• R~t~_~rd_~~ 

de att av tyget tillverka klades- skeppsbyggeriet och som tillhora 
persedlar. 'Interocean linien. 

Agenter f" . Amatörsångare och musikanter MONA MQRTENSQN 
Kuriko och o~: Oid som önska, kunna beredas tillfälle 

att deltaga i vår radio timma. Förevisas i Tacoma, 6, 7 och 8 oktober i Lincoln Teater, 16de och K 
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~~~~~~~' Wehr överfölls av en nervös darr- blev det för de båda damerna 
ning, utbrast i tåra~ och mödo- mycket svårt att av ritningen gö
samt framstammade en ursäkt. ra sig en klar och bestämd före
Minnet av en mycket sorglig till- ställning. Fru von der Wehr sa
dragelse, sade hon, som framkal- de slutligen, att ett beslut icke 
lat beslutet om detta välgören- kunde fattas i detta ögonblick; 
hetsverk, hade överväldigat henne. hon ville underrätta sin kusin, ju

- Ack, där borta på heden äro I grundlägga ett sjukhus! filosofe-
de för länge sedan utgrävda. · rade hari. Alla griller måste väl 

i.Ett 11jfif t.e 
Av ERNST WICHERT 

l1ii 

I 

I 
- De ligga också så nära till åtminstone hava en skengrund, 

hands. Skulle man icke på ett men härvidlag . . . Man märker 
ensligare ställe - - - icke ens, att moderns melankoli 

- Jo, jag tror jag vet, var man smittat. Nåväl - det rör icke 
skall finna ett dylikt. När man mig! Jag bygger. 

Harder ville ;!tterkomma om nå- stitierådet Pfaff, och inbjuda ho
gra timmar, men hon höll honom nom. till ett besök för att fä ho
kvar och försäkrade, att hon snart nom till hjälp. Hon frågade Har

nu vid stenen och tycktes nu upp- skulle hava . lugna~ sig. Så var der, om han icke skulle vilja 

'Då ' . ~ 
'.!€;~~~~~~~ 

genomströvar den lilla bokskogen 
till vänster om Gausup, påträffar 
man där kullar av samma form, 
vilka säkert människohänder upp
kastat, ty heden har nog förr 

Nästa förmiddag var han redan 
tidigt i tältet. Hildegard behand
lade honom nu med den största 
förtrolighet som en gammal vän. 
Hon visade honom ouppfordrad sin 
målning, vid vilken hon tillbragt 
morgonstunden, och klagade över, 
att hon alls icke träffat den dys
tra tonen. 

(Forts.) 
- Nej, men jag har en gång 

försökt, om jag icke kunde bliva 
det. Jag har icke fattats ideer, 
men vid utförandet behärskades 
jag alltid mera av formen än av 
färgen. Enligt Lessings paradoxa 
sats skulle jag kanske kunnat bli
va en stor målare, om jag blivit 
född utan händer. 

Hon såg frågande på honom med 
stora ögon, tycktes bemöda sig 
om att lägga hans sista yttrande 
till sitt förråd av citater, nickade 
förstående och sänkte rodnande 
sina ögon. Hon svarade icke, 
kanske för att antyda, au hon 
icke önskade en fortsättning av 
samtal!!t, så mycket det än börja
de att fängsla henne. 

Harder hade, där han stod, till 
hälften vid sidan om henne, till 
hälften bakom, sneglat över hen
nes runda axel ned på papperet, 
men blott uppfångat de skarpaste 
linjerna. 

- År det tillåtet att få se er 

märksamt betrakta teckn·n· det också. Arkitekten kunde stanna ett par dagar och hämta 
i gen. ·· · Il h b · · 

Därpå vände hon sig om, kanske o~p:a sm ru e oc ut reda rit- s~.g ~fter resans stra~atser. Han 
emedan hon märkt, att han stan- nm,,arna på bordet. forsakrade, att han garna stanna- • .. . . . 

1 
0 de ett par veckor - Lat de doda vila I frid. sade 

nat. pa ha~ ef~er några. hundra Han stod just i begrepp att för- · fru von der Wehr högtidligt och 
steg ater sag sig om, gick hon klara grundritningen, då Hildegard Fru von der W ehr inbjöd honom med ett nästan dystert uttryck. 
mot byn: trädde ut ur huset och kom mot till middagen, och han tackade - De döda vila icke, mamma, 

Det gjorde .. honom nu ont, att det närbelägna tältet. Hon bar sin med en bugning. svarade Hildegard. - Vad som 

världen sträckt sig dit. 

- Jag skulle svårligen ha gjort 
er det förslaget, om jag då hade 
känt er, sade han. - Ni borde all
tid måla blå himmel och strålande 
solsken. 

~~n hade sk~amt ... bor: henne; han portfölj som en bricka, på vilken _::Jet bästa av allt här är, att I här blir kvar av dem, är visserli
~orun~rade .~1g. SJalv ove~,, att h.an stodo hennes f.ärglåda och ett man kan intaga alla sina måltider gen blott en handfull stoft. Men 
i?ke ';'ått . forb1 h_enn~; _E_tt rik- vattenglas. Arkitekten, som hade i det fria, sade Hildegard. _ Man de som älskat dem, bevara också 
tigt fmt htet ansikte, kritiserade lutat sig över bordet, rätade upp bor egentligen i tält denna jordiska kvarleva med tro
h~~· "~c~. mycket. märkvärdiga, sig för att hälsa, men ryckte - Och därför är . jag tvungen gen omsorg. Minnes ingen dem -Ack, ni känner mig ännu alls 
mo~kbla ogon - Ja~ sk~lle ~ek~ plötsligt till, när han såg, vem bedja er utrymma tältet, så att längre, så må jord varda till jord icke, försäkrade hon helt allvar
råda nå~on att se f~r dJ~pt. m. i som närmade sig. Även Hilde- här kan dukas. Kanske visar Hil- igen. Själva hava de ju det evi- sam; - jag kan också vara fruk-
dem. Sa ~yck~.t friskt hv. mv1d gard studsade; vattnet i glaset degard er under tiden ett stycke ga livet. tansvärt svårmodig. 
den gamla attehogen - en tilldra- kom i häftig rörelse och spilldes av vår präktiga hed. Fru von der Wehr svarade ic- Han måste skratta 

0 
h h 

gande tavla " d 1 · E bl" k 0 b .. , c on 
0 • e vis. n Ie pa ordet over- - Gärna, sade flickan, som nu ke, men det lilla vecket i pannan skrattade med. 

. 'l!nd;r ~~dana iankar vek han tygade henne om, med vem hon förlorat all förlägenhet. . blev djupare, och hennes ögon - Ni må tro det eller icke sade 
Iknl""t

1
t e dt si odut.~pdr ng. av klyftan, hade att göra. Hon sprang in i huset efter sin skådade en stund som beslöjade hon förtretad. - Och i var}e fall 

a ra e ne an a till den sten- N" .. ? d h h h 1 h tt h · • t · d H d ·· k ·· 
h .. . . .. - i ar . . . . sa e on oc a m a oc vrnkade at honom u i rym en. ar er mar te val, har jag nu börjat på tavlan och 

og, som samlat sig vid backen h"" "d d · · d t f··r · · · tt h"" å "'l • d" d .. ' aJ a e sig i e samma. att o Ja sig. a ar s va a ena som andra vill också se den färdig i min 
ar å~~ flo·~· fram på bot:ne~, - Arkitekt Robert Harder, gen- - Men ni känner val redan till sidan religiösa för e st ällningar portfölj. 

u~pdn 
1 
.. e SJOdstran?en och_ ater- mälde han leende, - som ville vår hed? frågade hon, då de kom- samverkade, vilka borde skonas, - Tiil minne av den oartiga 

van e angs en tillbaka till bad- t · · f'" d d t · 0 d · .. h t d 'd'" f"" f 0 tt k. 1 . R presen era Slg or e amer, som mo u pa en sandiga vagen, som oc avs o · ar or ran a yttra människan, fortsatte han _ som 
s ~u ~n _vid _auschen. Sedan han haft godheten giva honom i upp- sakta förde uppåt. - Om jag i sin mening. tadlade teckningen . . . ' 
~e ~r ~ickt .. sig med et~ bad, van- drag att uppgöra ritningen till en morse förstod er rätt, har ni för På eftermiddagen sade fru von - Nåväl - också det r sade hon 

teckning? frågade han nu och t·~~ \ aln ~ver: .. heden t~~l ~yn .. och byggnad. Jag har tillfälligtvis längre tid tillbaka en gång varit der Wehr, att hon till ära för sin I efter en kort stunds be~inning. _ 
blev stående i sami::a ställning. :isit~~~m~~s for att dar mvanta r~.~an i dag på morgonen haft i denna tra~:? .. ~~st .?ade tän~: på en utfärd t~ll Uppriktigt sagt, har jag förargat 

Hon lade armen over den. noJet - - - Ja - for !ange sedan, svara- ]agmastarebostallet; man kunde JU mig så mycket över er ... men 
- Ack, den är ännu icke färdig. --- - Ni var således den främlin'g de han dröjande, -- och jag var låta vagnen hålla i den lilla bok- ni hade alldeles rätt. 
- Just därför, att den icke är VI. Hildegard omtalade för mig, då då också på Rauschen-heden, skogen och gå en bit till fots. Det Han tog penseln ur hennes lilla 

färdig. Jag kan kanske stå er Fru von der Wehr bodde i det hon så ovanligt snart återvände men den skall i dag förefalla mig behagade Hildegard, och Harder hand och lade på grundfärgen ef-
till tjänst med ett gott råd, som vänliga lilla vitmålade huset ovan- från sin morgonpromenad, sade helt ny. förklarade, att han för i dag och ter sin egen smak. 
senare i varje fall skulle komma för smedjan, vilket tillhörde en fru von der Wehr, i det hon nic- Hon vände ansiktet mot honom framgent ställde sig helt och hål- Hon böjde sig fram och såg på 
för sent. änka, som om sommaren uthyrde kade vänligt till flickan. Nåväl, och såg helt uppmärksamt på ho- let till damernas förfogande. honom. 

- Min herre · · · sina rum till badgäster och helt jag tycker icke, att herr Harder nom. De små hästarna, som drogo - Vilket mod ni har! utbrast 
Han trädde ett steg närmare, anspråkslöst inrättade en bostad ser så förskräcklig ut. - Varför? den enkla vagnen, visade sig vara hon med uppriktig beundran. 

böjde sig ned och drog milt den åt sig i ladan bredvid. Ett väl - Det har jag visst icke på- Han uthärdade tappert hennes mycket duktiga och uthålliga på - Jag angiver blott stämningen 
lilla portföljen fram under hennes underhållet, likaledes vitmålat sta- stått, svarade Hildegard och rod- blick. den sandiga vägen, och gravkul- till det hela, sade han, _ utfö-
arm. Hon försökte icke att fast- ket omslöt den lilla fruktträdgår- nade djupt. Det förskräckte E d . .. . f"'l" 

1 
larna blevo lyckligt funna; Harder randet i detaljer återstår er. 

hålla den, men tog sin hatt upp den. Från tältet hade man en mig blott att en främling tilltala- -
1 

meHan m. ~rk mm ... 
1 
° Je~ a- lade noga märke till stället, eme- På aftonen företogs en gemen-

0 • f • . ' . gers m. ar m ic ·e s]a v gJort d h 1 d . o t . t 1 . 
fran lJungen och eteg upp ran vacker utsikt över kvarndammen de mig - Jag blev visst icke rädd, d f h t . f "'k t an an 1a e· nago l an mrna. sam promenad till Sassauer-gräv-

• 
0 

.. • • en er aren e en, mm ro en, a t D"' 0 d 1 k ff · H' 1 . .. .. .. sm plats pa stenen. Den harm och kullarna dar, som höJde sig men att han utan vidare under- d t .. 11 k . .11 t . b '"k tt arpa rac r man a e l irsc iau mngarna. Vagen forde langs bäc-
h k .. d .. h d . t" h t .. d e sa s ap, 1 v1 .rn vi eso a e och besao g d ur l r· d k I d .. on .an e over ans ns ig e over en. Den som icke hade sökte min teckning - - t"" ll .. b t" d f"' • t en gam a m en, ur en, oc 1 arefter vek den snart 
. d dl' . ·t l"' . I bl' .. . .. . . s a e, ar es amman e or var vars iha' 1· b I f"' d . , sto ty igt at asa i iennes i~- alltfor stora ansp:rak, kunde i juli - Jag markte till mm ledsnad, intr ek därav? iga,_ moss evuxna oc 1 .?r- av mot e vita sanabergen. Man 

kar, men den mildrades av nyf1- och augusti här finna en stilla och inföll Harder, ursäktande sig, - y krympta stam en ny skog av mak- måste gå över en sandtunga, som 
kenhet att få veta, hur han skulle behaglig tillflyktsort. att jag förstörde er stilla morgon- Skulle det vara ett smicker? tiga stammar tycktes växa upp. sträckte sig in i ängens grönska 
finna teckningen. Därför stod hon Den dam, som satt vid sitt ar- stund. Hade jag kunnat ana, att Det ljöd icke som ett sådant, och· Aftonen lovade att bliva mye-

1 
och vilken på några ställen hade 

-Också helt stilla bredvid stenen, bete i tältet, bar icke längre sorg- jag skulle driva er bort . . . Men ett förnekande skulle därför hava ket vacker. Man beslöt att fara till hälften igenfyllt bäcken. Sam
med hatten med de långa, blåa dräkt, men det bleka ansiktet ha- nu är det gjort, och det lämpar varit oartigt. Men hon kände på hem på en omväg över Warnic- talet kom av sig självt in på den
br.,;;.1den i handen, och iakttog de ett drag, som vittnade om djup sig ju mycket bra, att jag så snart samma gång, att han icke blott ,ken. Vid porten till det ~ya ho- na mycket sorgliga syn. 
främlingen, som mycket allvar- sorg, och pannan låg i dystra är i stånd att bedja om förlåtelse velat framkasta en allmän an- tellet steg man ur och gick ge- - Där visar sig riktigt tydligt 
samt mönstrade hennes verk. veck. Det år som gått hade för mitt störande ingrepp; jag har märkning. Därför slog hon ned I nast in i parken. Några trappsteg naturens förstörande makt, yttra-
. - Konturerna äro alldeles rik- kvarlä_mnet ~ina spår .. D~ssa ögon ju. liksom på förhand presenterat ögonen och. ga~ hastigt samtalet f~~:de ned i Vargklyftan. Harder d<;; Har~er, - den starkaste av-

t1ga, sade han efter en stund, hade i hemlighet utgJutlt många I mig. en annan nktnmg. bJo damerna armen, och fru von gar alltid med segern. Denna dal-
-0ch dock tror man sig se helt an- tårar. Och dock hade det kan- Han pekade på färglådan och - Vår trollskog känner ni sä- der Wehr tog den gärna, och sänkning är som skapad att äga 
dra föremål än dem detta land- ske blott behöfts en lyckans sol- glaset. kert icke till, sade hon med ett även Hildegard vägrade icke att en grön gräsmatta, och varje 
skap erbjuda ögat. skensglimt för att åter göra denna - Om jag icke misstager mig, skalkaktigt leende. räcka honom handen, då de fuk- grässtrå tyckes säga: jag vill och 

- kke sant? Det ser helt an- kvinnas egendomliga skönhet och så ville ni just pröva mitt förslag - Icke det ringaste. tiga stentrapporna manade till kan leva. Och nu lägger sig san-
norlunda ut i verkligheten? fråga- älsklighet fullt gällande. angående aftonbelysningen, de ro- - Vi kalla den så, emedan den försiktighet. Artigheten tycktes den däröver som ett liktäcke, som 
de hon, genom hans yttrande Den som kände henses sista lev- senfärgade molnen och nymånen. märkvärdigt nog är så svår att icke längre, som för ett år sedan, icke döljer döden, utan käver li-
mycket fördragsammare stämd, än nadsöden, skulle måhända däri Ni ville blott icke medgiva det. finna. Ofta ha vi förgäves sökt vara en överflödig dygd, eller ock- vet. 
-Om detta kunde ha varit ett smic- kunnat finna förklaringsgrunden Hildegard bet sig i läppen. efter den, och likväl är den i när-1 så kunde hennes nuvarande följe- Fru von der Wehr hörde upp-
ker. - Men hur kommer det sig? till, att hon just valt denna som- - Det roade mig att försöka heten. Dessa sandremsor mellan slagare, som eljest icke utmärkte märksamt på honom. 

-- Em_edan ni frå~ första början marbos~~d. I liten sk~.la ~terfann å:minstone, sa~e. hon något trot- ljungen se. ut som vägar och äro I sig för någon större artighet, .-:- ~r det ic~~ också stundom 
har b~gatt ett tekmskt fel - ett man har . de naturfor

0

halland_en, s1gt, --:, och ~a Ja~ blott tec~~ar det dock icke. De korsa varan- , glädja sig åt en särskild ynnest. man~1skornas ode, sad.e hon med 
stort fel. som hon icke kunde fa ur sma och, malar for rmtt eget noJes dra bakom var och en av dessa Ju djupare de inträngde i klyf- en latt suck, - att bhva levande 

- Ah ! tankar. Där fanns något berg och skull, så kan man icke klandra små kullar, som just äro höga nog ton, desto vidare blev den. Löven begravna? Det gives sådant friskt 
. Hennes läppar ~,röktes åter trot- dal, där glä::~te en klar" vat.~en.~pe- ens det dj~rva.~te försö~. . j ~tt ,stänga ~tsik:en, ?ch vi~er _man över deras huvud blevo ljusare, li~, .över. vilket sanden blåser; d_et 

sigt, och hon strackte handen ut gel, och mJolnarens bat forsokte - Det vill saga, att Jag icke be- m I en oratt nktmng, sa hittar den blå himlen svntes åter och varJer sig mot dess tryck, det vil
efter portföljen. Detta var ändå till och med göra små segelturer höver det minsta, lägga mig däri, man icke rätt, förrän man ser sjön nu lät också ett ;akta brus' höra le avskaka det - förgäves. Det 
litet för oartigt. på den, stranden höjde sig ter- anmärkte Harder med en djup under sig. Men i dag går jag sig som av bölja;., som slå mot ena sandkornet lägger sig bred-

Ni har låtit ättehögen, som rassformigt, här och där lågo små bugning. ~ Välan! Jag skall säkert icke vilse. stranden. Ännu en krökning, och vid det andra, tills efter åratal in-
ju dock var huvudsaken, komma hus, och i det högst belägna och vänta, tills ni själv visar mig det - Men en skog kan väl icke framför dem låg i en trekantig gen vet, vad som finnes därunder. 
för långt i bakgrunden, fortfor ensligaste bodde hon hos en gam- vällyckade utförande. gömma sig här. bukt det vida havet. De gingo Hildegard hade blivit funder-
han, och nu ser den nästan ut mal änka, som hon ofta försökte "Det kommer aldrig att ske," - Det är blott en helt liten ned till stranden, som var översål- sam; l!on blev några steg efter. Då 
som ett .skogbe~uxet berg, under kalla. fru . Urs~la. : fjärran höj- svävade d~t på hennes tunga, men I s~og. Den består av idel· .. små, för- lad med stenblock. Vattenståndet H~rder såg sig om ef~.er .~enne, 
det den i verkligheten knappast de sig visserligen icke Alpernas hon hade icke mod att uttala det. tJusande unga furustammar. Och steg och sjönk, och på de mörka markte han, att ho~ holl og~nen 
är mer än tre eller fyra meter hög. mäktiga snötoppar, . men ett an- Det fanns i hans sätt något be- en sådan härlig doft av kåda och vattenmassornas stigande och fal- sänkta. Det var for henne icke 
Förgrunden måste göras kortare nat mäktigt naturfenomen gjorde stämt och tillförlitligt, som icke timjan - ! !ande kunde. man märka havets blott en allmän sentens, som hen-
och björkarna få större löv, så sig ofta påmint: havet med sitt förfelade att göra intryck på Hon förde sin följeslagare myc-, andetag, vilka förde uppfriskande nes moder så vemodigt hade 
att man tror sig vara i närheten. entoniga brus. När hon om aft- henne. ket tryggt härs och tvärs, tills svalka mot landet. Damerna slo- yttrat. 
En mänsklig figur som måttstock narna' gick ut framför sitt tält Ritningarna blevo nu genom- de efter en stund· hade en lång- go sig ned på en bred sten för att De gingo över åsen och stego 
hade varit mycket önskvärd. och såg ned på dammen, som man sedda. Harder kunde. framlägga sträckt sandkulle framför sig. Nu vila, Robert lade sig framför dem på andra sidan ned i de.n väldiga 

- Jag sade er ju, att det icke icke kunde se i hela dess ut-· flera utkast att välja på. Han studsade hon plötsligt. i den vita sanden. Men snart kitteldal, som bärnstensgrävarne 
var färdigt! sträckning, så brukade hon tänka, hade även fört med sig äldre pla- - Nu har jag ändå gått vilse, steg Hildegard åter upp. Hon sök- hade urhålkat mot sjön. - Dagen 

- Mycket riktigt. Men sådant att nu stod kanske Max Werner ner, vilka lätt kunde omarbetas sade hon med en anstrykning av te efter små, flata stenar, kasta- slutade med en färd på kvarndam
det är, kan det icke bliva färdigt. på terrassen framför sitt hus och för detta ändamål. om stilen till- förargelse. - Det är då verkligen de dem snett mot vattenspegeln men, i vilken fru von der Wehr 
Skulle ni vilja giva mig blyert- blickade liksom hon på den nedgå- talade damerna. Men det visade, en trollskog, man kan aldrig fin- och såg efter, hur många gånger dock icke deltog. Hon for ogär
sen? ende solen, under det han drömde sig snart, att mor och dotter ha- na den, när man vill. de hoppade upp. Harder hjälpte na i båt, sade hon. Det var inga-

Hon räckte honom den halft om svunnen lycka. Vad som rör- de mycket olika smak. Fru von Arkitekten föreslog, att de skul- henne att söka och fann de bä- lunda mot Harders önskan att få 
motvilligt. Han drog några raska de sig inom henne fick ingen veta, 1 der Wehr gav företrädet åt det le stiga upp på kullen; därifrån sta. Hon föreslog nu, att man vara ensam med den unga flickan. 
streck över bladet och återlämna- icke ens Hildcgard. Aldrig hade I prydliga och behagliga, Hilde- hade man säkert en vidsträckt ut- .skulle tävla och blev allt ivrigare Hon ville in i bukten, där de vita 
de henne det jämte blyertsen och mor och dotter mera talat om till-' gard åt det mera betydande och sikt. Hon följde honom visserli- under sina' försök att överbjuda näckrosorna lågo (>ch flöto på vat
portföljen. dragelserna i Thun, aldrig åter imposanta. Under det modern ön- gen, men skakade på huvudet. honom i skicklighet. Han lät hen- tenytan, böjde sig över båtkanten 

- Teckna nu ljungen och blå- hade målarens namn kommit över skade att huset redan till sitt yt- Man befann sig här mitt på he- ne avgå med segern. och drog dem upp ur vattnet i de 
klockorna riktigt kraftigt och be- deras läppar. tre skulle förefalla de stackars den. Under fortsatt sökande efter _Nej, det gäller icke, utropade långa stjälkarna. Han .trodde sig 
stämt. Även det inger en känsla Arkitekten fann fru von der sjuka riktigt hemtrevligt, tänkte trollskogen råkade de snart in på hon, _ jag ser nog, att ni icke behöva hålla henne, sa at~ hon 
av närhet och begränsning i rum- Wehr i tältet. Han hade i brev dottern vida mer på minnesmär- badvägen ungefär vid det ställe, kastar med hela er kraft. icke föll i vattnet, och hon lat det 
met. anmält sin ankomst, dock utan ket, som skulle resas åt hennes där,. man genom en djup dalsänk- Han överglänste henne nu, så skrattande ske. Därpå rodde han 

- Jag tackar er, sade hon kallt att bestämma dagen, och så in- faders minne. Arkitekten åter, ning har en förtjusande utsikt att hon uppgav kampen. långsamt längs en småskog, med 
-Och stelt utan att se på papperet. fann han sig väntad, men på sam- som blott tänkte på, hur hans över den skogomkransade ängen _Nu är jag nöjd, sade ho!.}. blickarna alltjämt riktade på hen-

Denna dristighet hos främlingen, ma gång oväntad. Vad notarien konst bäst skulle få sitt uttryck, bakom kvarndammen. Hennes a~sikte glödde. nes händer, vilka bemödade sig 
som hon dock icke kunnat komma sagt beträffande hennes yttre, be- stod på Hildega~ds sida och glad- - Även detta mål lönar mödan, I Man gick nu åter upp och van- om att göra en krans av de vita 
undan, sårade henne. kräftade sig fullkomligt, men på des åt, att hon just betecknade sade Harder. drade under jätteträdens skugga, blommorna. 

Han märkte detta. samma gång visade hon under de den plan som ::::itt val, vilken han - Men det är dock förargligt vilka här vid sjöstranden stå på - Älvorna ha sådana kransar, 
Jag vill icke störa er vidare, första minuterna en sjuklig lätt·· själv tyckte allra bäst om. Han att gå vilse, sade den unga flic- vakt mot havet. Och därpå en sade hon, - när de dansa i dim-

sade han och tog av hatten, lät rörlighet, som berörde , honom kunde icke låta bli att på sitt kan förtretad. solnedgång i havet, som man njöt man. 
blicken ännu en gång prövande mycket pinsamt, då han icke kän- öppna sätt uttala detta, och Hil- Vid bordet föll talet på grav- av från den höga Rävklippan, och Och vem skall ha denna? frå-
överfara den smärta gestalten och de orsaken. Knappast hade han degard tycktes mycket tillfreds- kullen. en hemfärd i månsken! Det var gade han. 
avlägsnade sig därpå med raska.I p.resentera~ ~ig och '-'.~talat sin ~v- stä~~d över att se sin goda smak -: Jag skulle ?ra gärna vil~a se en härlig :iag, tillstod arkitekten 
Stef!. c:nlrt '.Att· 1.1111.!'.l fy•r.nnl!l0"0-0 Clo. fen .. _ OY'l.ronti rlPt 1nrP !\V PTI ~fH1!1n hPP'l"AVnlTIP"R.- .p;..;,...,. ci~rr c.nölu T\1fon 'hn'Y" lrnnrlo 

Gångstigen var • snart ~unn~n· I b~~~d~~de. -~~an-;;i:;~--tiu- sj~kh~~-1-: M~~-det . gällde 
0 

ju ick~. blott. fa-1 ~l~t~~--;ad~ Hild~~~~d.'.- -c,- -- . -----o - d~~n;"'fö;~~;~~nd~·:_-~.n~d~~sf rl;k~ 
Efter en stund sag han sig tlll- byggnaden, sa att damerna kunde saden, utan ocksa och vasentligen - Man kunde JU oppna en av flicka hava kommit pa den tan
baka. Den unga damen stod än- göra sitt val, förrän fru von der den inre inredningen, och här dessa kullar, föreslog arkitekten. ken att icke gifta sig och att 

(Forts.) 

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



1T . Private rooms for single per
sons, .apartments with p r i v a t e 
baths for families. 

Eugene, Oregon. 

For information· ad dress 
R •. BOGSTAD., sup't 
172 .. 12th Ave •. w,, 
Eugene, Oregon. · 


