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Hedrade och hyllade av Rune
berg orden blevo Mr. och Mrs. 
S. Svedberg, då ordenssyskon 
till ett antal av ungefär sjuttio
fem överraskade dem i deras 
hem. Under ledning av loge 
presidenten John Smith utfördes 
ett gott och intressant impromp
tu program. Mr. S. förklarade 
avsikten med besöket vara att 
frambära en hyllningsgärd till 
herrskapet Sve(lb~rg för deras 
tjugo år långa, trägna verksam
het inom orden. Även uttalade 
Mr. Edward Ahlskog ord av er
känsla och tacksamhet. Flera av 
Runeberg sångarne voro närva
rande, och ett gott sång- och 

_musikprogram presterades. Den 
trevliga fästligheten avslöts med 
servering av en ypperlig supe. 

Ny pastor i svenska baptist
kyrkan. Vi hade härom dagen 
nöjet formera bekantskap med 
pastor A, B. Nelson, som gjorde 
ett vänligt besök å tidningskon
toret. Pastor N elson anlände 
hit till staden för ungefär en 
vecka sedan och. har tillträtt pa
storatet i härvarande svenska 
baptistkyrka. Pastorn med fa
milj tillryggalade sträckan Chi
cago-Tacoma per automobil, och 
han var vänlig nog att lova oss 
en. skildring av sina erfarenheter 
under färden. I morgon (lördag) 
kväll hålles en mottagningsfäst 
för pastorsfamiljen i kyrkan, till 
vilken alla hjärtligt inbjudas. Re
presentanter från andra försam
lingar väntas deltaga och en an
genäm afton emotses. 

Registreringen fortgår väl men 
sakta. Nu på fredags morgon 
uppgår hela antalet registrerade 
till 28,814. Blott något över 1,-
000 om dagen registrera, och om 
antalet icke ökas komma endast 
35,000 att bliva röstberättigade 
vid det stundande stadsvalet. 

Distrikt-konferens. Tacoma dic 
striktct av Columbia konferen
sen höll sitt årsmöte i tisdags 
och onsdags i Gethsemane kyr
kan i Seattle. Vid tjänsteman
navalet blev pastor Ernest G. 
Svenson i Tacoma utsedd till 
president, pastor E. Arthur Lar
son, Tacoma, till vice president, 
pastor Enoch Sandeen, Seattle, 
sekreterare, .och Vincent Thoren, 
Tacoma, kassör. Kvinnornas mis
sionsförening höll samtidigt mö
te i norska lutherska kyrkan 
och valde Mrs. John W. Unis 
till president. Mrs. C. R. Swan
son. sekreterare, och Mrs. Alfred 
Johnson kassör. I de unga kvin
nornas förening blev Miss Helen 
Leif, Tacoma, vald . till sekrete
rare. Kl. 6 :30 e. m. gavs ban
kett av Lutheran Brotherhood i 
Gethsemane kyrkoparlorn. ,Föl
jande komiteer valdes: Boys' En
campment, pastorerna E. San
deen, C. G. Bloomquist och E. 
Arthur Larson; chautauqua, pa
storerna Ernest G. Svenson, C. 
R. Swanson och E. Arthur Lar
son. Konferensen avslutades med 
gudstjänst på kvällen, varvid 
predikan hölls av konferensord
föranden pastor G. K. Andeen. 
Även hölls tal av pastor C. J. 
Renhard. Ett stort antal delega
ter och besökande voro närva
rande och varmt intresse ådaga
lades för verksamheten. 
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Floristen Ivar Ross i Point De
fiance drivhttset har inlämnat sin 
avskedsansökan. Han har inne-
haft sysslan i sex år och är högt 

SVERIGES ÄLDSTE BI
SKOP HÄDANGANGEN 

Den lika fint bildade som lärde 
prelaten, vilken började sin ve
tenskapliga bana som konstkriti
ker och alltid behöll kärleken till 
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ALLMÄNT NYTT 
Till Förenta Staternas minister 

i Stockholm nominerade presi-
clet sköna, med sitt starka sinne · <lent Hoover i onsdags förra vec-uppskattad av park mynclighe- Var en av den svenska statskyr-

terna. kans resligaste gestalter. för historisk tradition och ned-

målen eller 315 rörde sig om för- Födde: En son till Mr. och 
brytelser mot prohibitionslagen. Mrs. John Alfred Johnson, So. 

Biskop U. L. Ullman har en
ligt telegrammeddelande avlidit i 
en ålder av 93 år. 

kan mayor John Motley . More-
ärvda värden fann sin rätta plats head i Rye, N. Y., att efterträda 
i den lilla staden med de stora minister Harrison, som förflyt-

Svenska Tabernakelförsamlin- Anderson st. ; en son till Mr. och 
Mrs. Otis N. Nelson, No. 48th st; 
en son till Mr. och Mrs. Anton 
C. Herstrom. 

Biskop Ullman var gÖ~e~ur"ga
re till börden. Efter studier . vid 
gymnasiet i Göteborg avlade han 

County fattighjon. I Pierce 
1

1 studentexamen i Uppsala 1855 

minnena. med den härliga dom
kyrkan och det gamla förnäma 
biskopshuset och med eforatet 
över ett av rikets äldsta gymna
sier. Förutom sin alltjämt fort
satta verksamhet som teologisk 
forskare och skriftställare fann 

gen har anordnat en bibelkonfe
rens som kommer att hållas från 
och med nästa tisdag till och med 
påföljande söndag. Ett intres
sant program har uppsatts, och 
svenska språket kommer att an
vändas vid flertalet möten. Se 

county fattighus i Sumner äro 16 samt började studera för graden. 
kvinnliga och 100 manliga hjon Speciellt ägnade han sig åt de 
inlogerade. Nästan varenda ål- döda språken samt konstveten

tats till Syd~Amerika. Den nye 
ministern är fö_dd i N orth Caro
lina samt tillhör det republikan
ska partiet, men har efter sin 
egen förklaring icke ägnat sig 
vidare åt politiken. Han har va
rit mayor i Rye de senaste fem 

tid att ägna ett varmt intresse åt åren. 

annons med program å sidan 3. cler mellan 37 år och 95 represen- skap. Efter promotionen 1863 

Många skandinaviska graduen
ter. Från Lincoln högskolan 
komma 111 elevre, 49 flickor och 

tcras. Även många nationalite- övergick han emellertid till den 
ter, bland dem ett 10-tal svensk- fakultet dit hans fäderneärvda 
födda. De hava omväxlande religiositet drog honom och av
livshistorier att berätta. Somli-' lade 1869 teoloe-ie kandidatexa-62 ynglingar, att utgå vid gra- ~ 

duationshögtidligheterna freda- ga av dem ha en gång i tiden men efter att i ett par år ha stu-

1 l Bland dessa varit rika men blivit fattiga, åter derat i Tyskland samt 1867 ha gen c enna vec ca. . 
tillhöra enligt namnen följande a.ndra ha h~la sitt liv varit fat- debuterat som ap~lo~:tisk för-

! cl . • 1 f 111 ·1· Hi·1111a tiga. Supermtendenten omtalar fattare. Efter att pa hasten sam-s <an 111av1srn ·a 1;er: . . . 
A I A I. D A cl att ett av hjonen har en dotter ma år ha m1Ss1verats till pastors-

nc erson, r 1ne . n erson, 'I . . · .. 
H l · s· · 1 C . 1 L 1- gift med en man som äger över ad;tmkt vid domkyrkan, forord-e en 1gnc ar son, ore ia .. ~ • . · • 

G I Il F M t H $300.000. Dottern besoker den nades han 1879 till teologie do-ranc a , ~ rances argare· ag- · . . . . . 
1 1 ·H 1 0 1:.ih·i· Al el gamle allt ibland, men hon har cent vid u111vers1tetet. Senare ca. een man, 11p ) - . . 

· R· Il V A 1 R cl icke råd att taga honom från fat- kallades han till profesosr v1cl son, usse . nc erson o - . 
B 0 G B ' tighuset. Augustana College t Rock Island 

ney erg, scar . . ergren, .. . · . 
CarL H. Fors berg, Walter John- I 235 statsbanker och trust bo- ochf forklar~des kko:nkpetentl :11: 

El L · 01 f N ·1 pro essur 1 pra tts teo og1 1 
son, mer arson, a e son, lag i Washington uppgingo de-
T d N Il cl V · D Id Uppsala, men sedan han 1872 ut-

e orc tm , ernon ona positionerna vid årsskiftet till . · . nämnts till lektor i teologi och 
Pederson, Thomas E. Sandegren, 
Ivan John Sandell. 

$209,683,000, en tillökning av latin vid Göteborgs högre läro
$16,435,000 över föregående årets. verk knöts han över ett halvt

I Pacific Lutheran College i 
Parkland uppgår nu elevantalet 
till 204, det högsta i läroverkets 
histöria. I studentkåren äro tio 
olika stater representerade. Dess
utom äro rätt många födda i ut
landet, flertalet i ett eller annat 
av de skandinaviska länderna. 

Totala tillgångar i alla de nämn
da finansinstitutionerna voro ca. 
$444,670,000. Det är ett gott re
korcl. Om jämnt fördelade bland 
statens befolkning, män, kvinnor 
och barn, skulle varenda individ 
ha nära $40 till sin kredit i stats
banketna. Häri ingår icke depo
sitioner i nationalbanker eller 

I en autO··krasch på Bay street lån- och spar-associationerna. 
nära Cushman hospital blev W al-
ter Anderson, 35 år, livsfarligt Gudstjänsterna i Tabernaklet 

annat årtionde vid skolan, varun
der han \även med stor framgång 
verkade 'som läroboksförfattare i 
dogmati · och kyrkohistoria. 

So1r .cktor fortsatte Ullman 
ocksa elen rent p1'ästerliga verk
samheten, i det Lundby pastorat 
var förenat med lektoratet som 
prebende. När bah 1889 utnämn
des till biskop i Strängnäs var 
det alltså en befordran inom 
kyrkan. 

alla kulturskatterna runt om-
kring. 

149 Nobelpris hittills 
utdelade 

Det var i fjol 28 år sedan No
belpriskandidater första gången 
nominerades. Sedan 1901 ha in
alles ej mindre än 149 pris ut
delats och det torde kanske vara 
av intresse att skärskåda denna 
utdelning i statistikens ljus. Av 
de 149 prisen har Svenska ve
tenskapsakademien utdelat 61 -
34 i fysik och 27 i kemi, - Ka
roJinska institutet 28 i fysiologi 
och medicin, Svenska akademien 
29 i litteratur samt norska stor
tinget 31 fredspris. Prisen ha 
tilldelats på skilda områden 
framstående personer i samtliga 
fall med undantag av 3, då näm
ligen f r e d s priset tilldelats i 
fredsarbetet verksamma institu
tioner. Delning av pris i två li
ka delar har förekommit 25 gån
ger. Vid 21 olika tillfällen ha 
prisen icke utdelats utan i stället 
fonderats. Detta har skett i frå
ga om fredspriset 6 gånger, ke
mipriset 4 gånger, litteraturpriset 
2 gånger och fysikpriset 1 gång. 

Då Nobelprisen i hela den ci
viliserade världen bruka betrak

skadad. Med bräckt huvudskål hållas nästa söndag i vanlig tid 
fördes han till hospitalet, där lä- och ordning. (~.e kyrkonotise~) 
karne ha föga hopp 0111 . hans ve- E~ter :mgdomsm~tet serv~~·as f~r
derfående. . Anderson är med si- fnskmngar, varpa aftonmotet fal-

--------------- tas son1 i viss mån nationella 

na föräldrar bosatt i Fern Hill. jer kl. 7 :30. 
Den mötande automobilen kördes 
av R. Huline från Fife, som ar
restera.cles tör vårdslös framfart. 

Konstruktionen av den nya 
tillbyggnaden till Cushman kraft 
stationen fortgår med· all möjlig 
skyndsamhet. En arbetsstyrka 
på 800 man är sysselsatt med 
upprättande av dammen över 
Skokomish floden. Det beräknas 
att· den nya anläggningen skall 
inbringa 75,000 hästkrafter till 
stadens elektricitetsverk. 

Mot Andrew Andersson har 

Cradle Roll departementet in
om första lutherska kyrkan un
clerhålles tisdag med luncheon, 
serverad av fruarna Julian Holte 
och M. Cederquist. Serveringen 
sker i kyrkans undervåning, och 
efter luncl1en hålles tal till möd
rarna av Miss Irene Siade, re
presentant för Metropolitan Life 
Insurance Co. 

Utmärkt polismans rekord. Den 
bäste skytten i Seattles poliskår 
är S. ]. J orgensen. Dock ensam 
och utan att avlossa. ett skott 

Mrs. Edna Black, moder till har han på egen hand infångat 
Thelma Sloan, startat rättegång 62 beväpnade bovar, ett par mör
fordrande $5.000. Miss Sloan dö- dare, ett dussin kassaskåpsrövare 
clades i en auto-krasch nära Ptty"" och ett tjugutal eller flera in
allup. Hon åkte som passagera- brottstjuvar. Det är så mycket 
re i Andersons auto, då den i mera anmärkningsvärt på grund 
kollision med en annan välte och därav att J orgensen på målskjut
demolerades. Anderson själv blev ningsbanan träffar pricken varje 
ganska illa skadad. gång. .Han vet att hans revolver 

är dödsbringande, och han vet 
när och hur den bör användas 
för att utföra sitt riskabla värv 
som nattpatrull. J. är mycket 
snabbfotad, och han förlitar sig 
därpå och på sin skicklighet i 
"jiu-jitsu" konsten i vilken han 
är polis-instruktör. Det är ett 
märkligt rekord .. 

Gig Har bor färjan kommer hä• 
danefter att lägga till vid Sixth 
avenue bryggan vid Titlow 
Beach, till dess Point Defiance 
landningen blivit reparerad. FoX: 
Island vägen, som använts några 
veckor, har på grund av det in
träffade tövädret blivit ofarbar. 

Columbia floden har de senaste 
två veckorna varit tillfrusen och 
blockerad med 10 fot djup is, 
som isbrytaren Moreland hittills 
förgäves sökt genomtränga. Ån
garen N. G. Lang och flera an
dra fartyg äro innespärrade i is
blockaden. 

Cirkel n :r 1 inom kvinnoför
eningen i Central lutherska kyr
kan möter onsdag e. m. kl. 1 :30 
hos· Mrs. Dina Johnson, 4145 
Sixth avenue. Cirkel n :r 2 av 
samma organisation samlas tors
dag e. m. kl. 1 hos Mrs. E. M. 
Anderson, 1110 No. Proctor st. 

Dorcas föreningen inom luth. 
församlingen samlas till supe kl. 
6 :30 nästa onsdag kväll. Efter 
måltiden utföres ett kort pro
gram samt affärsmöte. 

Registrering av utlänningar. 
Kongressman Albert Johnson i 
\i\f ashington påstod i lördags, att 
många personer varje år olagli
g·en inkomma här i landet, och 
han ämnar därför föreslå att al
la utlänningar skola registreras 
årligen. 

hedersbetygelser, är det särskilt 
intressant att följa deras så att 
säga geografiska spridning un
der årens lopp. Det visar sig där
vid, att Tyskland intager främsta 
platsen med ej mindre än 34 pris 
eller omkring 34 procent av 
samtliga pris. Närmast i ordnin
gen kommer Frankrike med 25 
pris eller inemot 17 procent av 
samtliga. Tyskland dominerar 
inom de tre vetenskapliga fac
ken fysik, kemi samt fysiologi 
och medicin (med resp. 10, 12 

Indianstammarna i nordvästra och 5 pris) närmast i ordningen 
Washington voro härom dagen 
samiade å Snohomish reservatio- följt av det Brittiska imperiet 

(med 7 pris i fysik och 5 i ke
nen för sin årliga festlighet till mi) samt av Frankrike (med 4 
firandet. av .det historiska freds-. pris i fysiologi och medicin). I 
fördragets undertecknande av 

fr~iga om litteratur stå Frankrike 
guvernör Isac Stevens 1855. Hu- och Tyskland lika, d. v. s. båda 
vudämnet å festprogrammet ut-

med högsta antalet pris eller 5. 
gjordes av ett skådespel, fram- Beträffancle fredspriset intages 
ställande historiska drag ur in-
cl . f cl · 1.. cl främsta rummet av Schweiz, som 

1anernas or omt1ma p agse er h f"" cl t · 1 ·· 
och levnadsförhållanden. Det 7e1n_ ort e Ssarnma e3d mm~ re a1; 

.. . ganger. om go tvaa pa 
var forfattat av Martm Sampson, f ·d 1. t kointller F I ·1 . re s 1s ·an 'ran u1 <e 
en av Snohomtsh stammens med-
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lemmar. mec pns. 

Direktör Axel Jonsson, presi
dent i Svenska Amerika linjen, 
anlände i onsdags till New York 
med bolagets motorskepp "Grips
holm." Han åtföljes på resan av 
sin fru, och besöket i Amerika 
göres för affärsintressen. 

Turbinångaren Drottningholm 
anlände på tisdagsmorgonen till 
New York efter en för årstiden 
alldeles ovanligt lugn och kom
fortabel resa. Resan fick denna 
gång ett ovanligt intresse genom 
de genomgripande förändringar, 

Ernst Skarstedts Minne 

Insamlingen till Skarstedts
minnet har nu börjat tilldraga 
sig uppniärksamhet litet varstans 
i Svensk-Amerika, och under 
sådanna förhållanden är det ju 
ej underligt att vår egen Will 
Rogers, elen store (kropsligt lil
le) vi tsaren "Sigyn", alias L. 
Lundgren, ägnat densamma någ-
ra ord i sina "funderingar." -
"Sigyn" skriver om insamlingen 
bl. a. följande: 

Fem dödade i aeroplan olycka. 
Ett stort hål i marken på Kan
sas City flygfältet utmärkte plat
sen, där fem människor blivit 
krossade och brända till döds i 
en brinnande aeroplan. Motorn 
å skeppet fallerade, och föraren 
måste göra en nödlandning, var
vid planet krossades och fattade 
eld. Gasolin reservoaren explo
derade, och inom få minuter var 
planet ett bål, i vilket alla Om'." 

bordvarande omkommo. 

N obile hedrad i Sverige. Sven
ska geografiska sällskapet höll 
elen 25 januari en fästlighet till 
general Umberto Nobiles ära och 
presenterade honom med sällska
pets guldmedalj. General No
bile, kommendant å flygskeppet 
Italia på dess olycksdigra polar
expedition har varit på besök nå
gra veckor i Sverige och hållit 
föredrag i Stockholm och Göte
borg. Han beprisade Nils Malm
gren, biträdande chef å "Italia" 
och sade att om den sträjkande 
besättningen lytt hans och Nö
biles order hade katastrofen kun
nat undvikas. 

Eielson anses ha omkommit. I 
lördags upptäcktes 90 mil öster 
om det i isen vid N orth Cape, 
Sibirien, infrusna pälsfångstfar
tyget N anuk de i snön halvt 
begravna resterna av ett aero
plan, vilket tros vara det, som 
begagnats av Eielsou och Bor
lancl, och det anses nu troligt att 
de båda flygarna omkommit. 
Undersökningar pågå i avsikt 
att försöka finna deras lik. Från 
ryskt håll meqdelas emellertid, 
att det funna aeroplanet antag
ligen icke är Eielsons utan ett 
ramponerat ryskt flygplan. 

Chicago bankrutt. - Staclskas
sör Charles S. Peterson i Chica
go upplyste härom dagen att 
,;tadskassan var tom och att inga 
löner för januari månad kttnna 
utbetalas. Stadskassören begär 
att bliva gottgjord för de $11,-
665,106 som han förskotterat från 
stadens överskottsfonder sedan 
september för att betala räknin,
gar och löner. Denna summa 
vill Mr. Peterson ha tillbaka in
nan staden börjar utskriva checks 
för 1930 års utgifter. 

Hedervärt. Biträdande stats-

som ångaren undergått i alla de- "Jag funderar starkt på, hur 
Många brottmål behandlade. Dagen efter guldbröllopet av- Vi önska hänleda våra läsares !ar. Nya hytter med tillhöran- det skall gå med insamlingen till 

Enligt Prosecutor Bertil John- Jed Mrs. Anne E. Stoltenberg, uppmärksamhet på en ny annan- de badrum ha inretts, den präk- ett monument åt den framlidne 

kassören i Lincoln, Nebr., Fred 
Eriksin, var nyligen föremål för 
ett vackert omnämnande i Lin
coln Herald, i vilket hans arbete 
i statshuset under de senaste tre 
åren gavs allt erkännande. Erik
son har bott i Nebraska sedan 
1~81, då han med sina föräldrar, 
Mr. och Mrs. Edward Erikson 
i Oakland, anlände till lfort 
County. Han studerade sedan 
vid W esleyan universitet och N e
braska statsuniversitet, var en 
tid farmare i Burt cotmty, därpå 
trävamhandlare i Craig och .se
dan i 8 år county skattmästare 
i Tekamah, innan han utnämn
des till sin befattning i Lincoln. 

sons i dagarna avgivna ämbets::- 7() år, i sitt hem. vid North llt.h ~ör, nämligen J. C. Penny C.o:. tig?- matE;alen Iiar dekorer:ats i svens.kcämerikanske skrfftställa- Svenska journalistf<;irbundiet i 
rapport behandlades 431 brott: ·street' ·En glad familje-reuniol.1' Inc., vars annons återfinnes å nya och .hai~m.oniska färger •och ren J;:t11st Skar~tedt. Väl är det Amerika höll sitt årsmöte den 8 
mål i Pierce county domstolarna, l.J,ade an~{dn~ts, ·f~e;.i.li~tnanne~,4de sidan j det;ta num111e:? . Fix- eh ''Toud~t T.hird Ca bin" hal' fo- en m~ssa ~vel.lskt klingande namn januari i Svenska kluhbens bygg
under förra året; 83 av de an-:. :~?tv<j.p;dlå<le:;den' ~ä~fade glädj~ .. man är en/~,;. d·e. mest progressi~ rätt~t~, '\>'~ri ,P.~s~~gerare r;iot:t;ii. p~ tippropslistoma, fti,en det klin-:· 11ae i 1258 N orth La Salle Street, 
klagade dömdes till längre elle-{~ ,1:l~g'.;Jl: till en sorgedag. Mrs . .%~' ·ya sin bra1is.cl,l,.:,,~ )wrtvaru-, mö- ringa tilläggs%.Ygift få njula,.- a~ .ltande myntet, SW'l'i{~prdras för puc~go. Sedan gemensam _lunch 
kortare straHtid i statsfängelset i dteflev('!s av make och fem bel- och husgerådsaffär, medtre betydligt utsträckta bekvämlig,- m<)llttmentet och skulle komma!111tag1ts, öppnades förhandhngar-
Wälla Walla. De flesta av brott- barn. butiker i Tacoma. Se annonsen! heter och privilegier. (Forts. sid. 8) · (Forts. sid. 8) 



Donationer. - Elna Olssons i 
Kristianstad dödsbo upptog en 
donation på hundratusen kr. för 
ett hem för ålderstigna tjänar
innor. 

Nytt Länslasarett. - Det nya 
länslasarettet i Borås invigdes i 
lördags. 

Kreuger. - Från Berlin med
delas, att Kreugers bolag skall 
övertaga större salpeterverk i 
Chile. 

Nya motorfartyg. - Johnson
linjen har beslutat bygga tre nya 
stqra motorfartyg. 

lnte nödvändigt 
Kunden: - Jag skulle ·gärna 

vilja ha: en bok till en sjuk l 
Biträdet: _:_ Ska' det vara nå

got religiöst? 
Kunden: -:- Nej, tack han är 

på bättringsvägen. 

RöSTÄGANDE! 

Alla röstägande måste registre
ra senast den 4de februari för att 
,kunna. deltaga i de stum'iande 
valen. 

1540 Comnierce St. 
MAIN 2112 

IN TRACTS of one or more acres, 
all close to the city. some of 
them fully cleared and in culti· 
vation. Price $100 an acre and 
up, on very easy terms. E: F. 
Gregory Co.. owner, 406 Pacific 
Savings Bldg. 

Stockholm. Shoe Shop 
Albin Rensfeldt, Rrop. 

ETT FULLT LAGER AV MXNS 
HÖGGRADIGA SKOR . 
Expert skoreparering. 

1311 Commerce. Tel. B'way 1608 

iager. - Låga priser. 
~iilillii!iiiw-'kunna spara Eder både tid 

pänni.ngar vid skouppköp. 



JÖRGENS FRIERI sikt om detta sakförhållande en änkling. Förbaska mig om inte - Det ligger något under det den fördömde Geof Landon, som 
gång, då han kom att kasta en detta är den bästa råd du kan här, sade hon till sig själv. Kär- rådde mig till det - ja, inte att 

J H . blick på den kontokurant, som få. Du ser, att jag är din bäste lek ei· det inte, det bee-riper jag fria J
0

Ust till dig ... Nå, när du 
, örgen olland hade just m~ ~ 

t . tt .. t'll . 1 t .haris bank regelbundet sänd. e ho- vän, Jör. mycket väl. Men vad kan det inte hade nåe-ra pen·g· ar så blev gen mg a saga 1 om 1 age , ~ 
ncirn en gång i måiiaden. Jörgen - Hm, sade Holland filoso- vara? jag perplex. Men J

0

ag har tänkt 
ty han var just inte känd för att 

" . 1 rev sig i huvudet ganska efter- fiskt. K.an du säga mig hur det Så nickade hon il:!·en som om på sak. en. -,..- Jag kände, att J. ag 
vara nagot egentligt ljushuvuc. ~ 
Vilket må vara honom förlåtet, tryckligt, med risk att få träfli- skall gå till .... Jag begriper hon fått en ide och sedan tog burit mig åt som ett fä emot dig 

f k I f 11 sor under de fintputsade nag- det inte. jhon ytte.r,kläderna på och bee-av Betty - och så kände 3"ag o. ck-
e tersom var. en ians ar e er ~ 

larna, men det var också den · Vilket yttrande bevisade, att 1 sig ut i staden. s.å, att - att J. ag - höll mer av 
mor haft stort annat än en gan-
k 1. f" .. h O l enda åtgärd han vidtog - den det dock fanns en smula intelli-j -- - - - dig än J·ag trodd. e. Nu har J·ag s a ansen.ig ormogen et. c 1 

har man bara gott om pengar, gången. Ja, det förstås, han gens i Jörgen Hollands rödhå-. Dagen därpå återkom Jörgen. en bra nog plats, som jag kan 
$å kan man vara snart sagt hur nämnde händelsen så där en pas~ riga huvud, eftersom han inte - Nå har .du betänkt dig? få när jag vil. - Jag kan för
bakom som helst, förutsatt att sant för Geofrey Landon, vilken allenast hette Jörgen, utan til- frågade hon honom. sörja oss på elen - och. nu frå
förmögenheten är tillräckligt stor alldeles säkert var Jörgens bä- lika just inte var fager under ögo- - Jag står fast, svarade han. gar jag, om du vil gifta dig med 

ste .. vän, eft. e.rsom det väl var han nen. Han hade fått till svar: Än du då? mig. - Det är allvar nu, Betty. 
och att den förvaltas så, att cl.en 
räcker livet ut. Vilket tyvärr sorn )ätimat Jörgen d~n största - Hur kan man ge sig till - Jag skal gifta mig med dig, Betty såg länge på honom 
inte skedde med Jörgen Hollands hjälpen med att göra slut på att fria till en flicka med själv- Jörgen svarade hon. Men först och eftersom hon såg, blevo hen
arv. Utan dette sistnämnda fak.,. pengarna. aktning, när man heter Jörgen måste jag säga dig en sak. Jag nes kinder allt rödare och slut
tum hade denna historia inte bli- Även nu visade sig Geof Lan- och ser ut som du. - jag har spekulerat och i när- !igen smög hon sig intill honom. 
vit skriven .... något som för dons finansiella snille. Ty han Alltnog ... Geofrey Landons varande stund har jag - jäm~t - Hör på Jörgen, sade hon, 
resten kanske varit lika bra. Men sade kort och gott till sin vän: ord föllo denna gång i god jord, ingenting. Alltsamma.ns har gått nu skall jag tala qm något för 

f. t d · .. · k . - Dtt måste gt'fta dig. Jörgen funderade och det var nog. åt skog· en. Jag v.i.sste inte, vad dig',. J·ag också. Jag· har hållit e · ersom en nu. ar s nven en 
g~ng,. så må de ärade läsarna fä; Vilket kom Jörgen att ännu mer än han gjort på mången jag skulle taga mig till ... Det av dig i snart åtta år .nu. ,Men 
den till. livs. en gång riskere naglarna. god dag. Och när han funderat är alldeles sant, att du kom som ser du, jag är så gammal, så 

Allt~å :--- Hollands ärvda för- _ Du måste gifta dig, upp- gick han till Betty Lindey, ta· en räddande ängel, Jörgen. Jag jag har aldrig velat visa dig det. 
rnögenhet höll på att taga slut repade Landon. Och så tillade lade och sade : behöver någon, som kunde för- - . V ar tyst, Betty - och nu 
och det skall erkännas, att hans han: Du måste gifta dig med - Betty . . . jag tycker det sörja mig, ser du. . . . kysste han henne. 
vänner gjort en hel del för att en rik flicka. Eller ännu kan vara tid, att jag blir stad- Där satt nu Jörgen. Han in
befria honom från de besvärliga bättre _ gift dig med en gam- gad :nu. Förstås, jag har ju in- såg, att han skulle säga något, 
pengarna. Jörgen kom till in- mal rik gumma, så blir du snart te direkt varit en spelevink, nå- men han kunde inte. . Det var 
~ .......................... "'""" .................................................. .,,,.,....,,,....,.~-- gon gång ... åtminstone inte Betty; som bröt tystnaden just 

Svenska Tabernäkelfdrsatnllngen 
I TACOMA 

HAR ANORDNAT EN 

B/BELKONFERENS 
SOM HÅLLES FRÅN OCH MED 

Tisdagen den 4ae februari 
SAMT ÖVER DEN FÖLJANDE SÖNDAGEN 

Som talare vid denna konferens ha kallats bröderna C. J. Ledin 
från Hilmar, Ca!., samt C. F. Pihlstrom fråu Spokaue, Wash. 

Veckans möteu hållas varje e. m; kl. 2 samt varje kväll kl. 7:45. 
Svenska språket användes uuder veckau varje e. m. samt tisdags 
och torsdags kvällar. 

Programmet samt talarnes ämnen blir i den ordningsföljd som 
här angives: · 

TISDAG KVÄLL-kl. 7:45 
"Vad säger profetians tidsur?'' .......................... C. J. Ledin 

ONSDAG EFTERMIDDAG-kl. 2:00 
"Avkrist.nandet i Skriftens ljus" ....................... C. J. Ledin 

ONSDAG KVÄLL-kl. 7:45 

mer än de flesta andra i min som den höll på att bli.pinsam. 
ställning - men ser du, jag - Jag förstår mycket väl, sa
börjar tröttna på ungkarlslivet. de hon, att detta kom som en 

Här tystnade Jörgen, ty Betty överraskning för dig, min gosse. 
Lindey tittade på honom, som Naturligtvis vil jag inte hålla 
om han gått på lina. dig fast efter detta - - Jag 

- Vad menar du, Jörgen? - får väl försöka klara mig - -
frågade Betty, som var rik som får väl hitta på något arbete, 
ett troll med sina fyrtioåtta år fastän jag sannerligen inte vet, 
på nacken, och hennes granna, om jag kan göra något .... 
litet gråsprängda hår tycktes Och så befann Jörgen sig ute 
på en gång återfå sin forna Ida- på gatan. Han funderade ånyo, 
ra kopparglans. men kunde inte få reda i sin 

- Jag menar - jag menar - hjärna. 
Ja, ser du Betty .... Jag har Men bakom gardinen i sin sa-

l tänkt på att gifta mig. . •. . long stod Betty Lindey med him-

"The Soul Winner's Equipment" ..... , ...... , .. "'" .. C. F. 

1 Det ryckte ett tag i Bettys den på hjärtat och såg efter h.o
~ mungipor och Jörgen antog, att nom. ,Så suckade hon och sat
( hon försökte kväva sm mun- te sig ned. Hon satt orörlig 
~ terhet. i väl er\, timme, varefter hon gick 
I - Tror kanppast att. det är in i sit;t sovrum och kastade sig 

Pihlstrom f f" 'd' o 

1 or t1 1gt, sade hon slutligen. pa sä· :en. 
TORSDAG EFTERMIDDAG-kl. 2:00 

"Korsets budskap" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . C. F. 
TORSDAG KVÄLL-kl. 7:45 

Pihlstrom l Men vem skall du gifta dig/ - - -

"Före dagbräckningen" ................................ C. J. Ledin 
FREDAG EFTERMIDDAG-kl. 2:00 

"Brudens hemförlovniug" ................. ; . . . . . . . . . . . . C. J. Ledin 

Dagen efter brölloppet kröp 
hon upp i sin unga brudgums 
knä och så sade hon 11ågot, som 
kom honom att häpna:· 

- Jag har något att bekänna 
för dig, Jörgen. När du friade 
till tnig första gången så blev 
jag så glad. - Men så kunde 
jag inte tro, att du höll av mig 
utan att det var för mina pen
gars skull. - Jag hörde mig för 
i din . bank och fick reda på huru 
du hade det ställt. Då satte jag 
dig på prov, Jörgen ... Trodde 
inte du skulle komma tillbaka. 
Men du kom i alla. fall, fastän 
jag visste, att du inte skulle frå
ga dig för om mig och i alla 
fall inte skulle få veta något -
det hade jag givit order om, för~ 
står du .... Du kom tillbaka till 
mig, fast du trodde jag var ut.
fattig - men ser du, det är jag 
inte. . . . Det var bara en -
lögn, Jörgen. 

Det gör ingenting, Betty. 
Jag behåller min plats i alla 
fall, jag. 

KOKBOKEN 
som redigerats och utgivits av 
damerna inom Första Luther
ska kyrkan tillhandahålles hos 
oss och kan erhållas för ett 
pris av endast $1.00 per ex
emplar. 

Pa YEBORG 
1147 Broadway 

ATT HYRA E R Till 
u 

Höns·, frukt·; bär· eller mejerlgll'
dar enastäende billigt. Tala om tö~ 
oss vad Ni .. önskar. Goda betalntnOi
viUkor. Skriv till Konsul Andre-w 
Chllberg, 5537 White-Henry Bld111., 
Seattle, Waah. 

Vid ~of 8.:f 

Tafvel-Ramar 
eller' 

FöRSTORINGAR 
blh- ni bä.st. betjänt af 

THlO.RELL 
708 St Helelis Åvenu~ 

TILL SALU-På grund av tvin
gande omständigheter sä,ljes 
ett vackert modernt hem med 
tre tomter i norra delen av sta
den'. Storslagen utsikt över 
sundet. Tel. Proctor 1002. 

V.år sxenske guldsmed, Mr. P .. Ve. 
borg, har t1ln guldsmeds· o-::h juvele· 
rarebutik i lokalen 1147 l3roadwåy. 
Nyt Uager af ur, klockor, ringar och 
diamanter. 

LIEN'S PHARMACY 
LI.en cl Selvlg, egare 

• . Ska!ldi~aviskt Apotek 
RECEPTER VAR SPECIA.I:.ITET 

Agenter för 
SAbUBRIN, HA.SSEI:.iRO.TS JERN· 

VIN och FhUSS Ph!.STER 
MAIN 7314 

1 OZ6 Tacoma Avenue South 

SVENSK FOTOGRAF 

~ 
FREDAG KVÄLL-kl. 7:45 

"The Cross and the World" . , ...................... C. F. Pihlstrom 
i
( med, då? · Det gick tre dagar. Jörgen 

- Ja, ser du - hm - jag Hollands vänner sågo under de 
vet inte riktigt . . . . dagarna inte till honom och 

- Vet du inte? Det var det Bettys vänner sågo inte till 
konstigaste jag hört. Tror du, henne. Jörgen och Betty sågo 
att du bara har att sträcka ut inte heller till vananclra. Men 
handen för att ha en villig flicka fjärde dagen på förmiddagen 
på vartdera fingret? Det var stegade Jörgen in i Bettys sa

GÖR S.VERIGERESAN I AR 2nd Floor Puget Sound Batlli 

I 

LöRDAG EFTERMIDDAG-kl. 2:00 
"Tillståndet på jorden efter brudens upptagande" ...... C. J. Ledin 

SÖNDAGEN, 9:45, SöNDAGSSKOLA 
"Family Religion" .................................. C. F. Pihlstrom 
Predikan Kl. 11-"Kristi Herravälde" .................. C .• J. Leclin 
Ungdomsmöte, kl. 3: 3D-"When a Young Man M:et God" ..... . 

............................................... ' C. J. Pihlstrom 
Kvällsmötet, kl. 7:30-"Redeemed, But Not Saved" ..... C .. T. Ledin 
"When Sentence Is Passed" .................. , . . . . C .. F. Pihlstrom 

( Paid Arvertisement) 

Val av 

FRANK PU RSE 
som 

', € : ~ 

OF 
PttliLtb $::AFiT't 

garanterar. 

Experience - Courage 
Ability - Integrity 

Headquarters: 

io17 Puget Sound Bank Building 
MAIN 5679 

Kop ingen ny automobil 
Förrän ni har sett den nya DURAN'I' "614" 
som ä.r den senaste upplagan av Durant fabri
katet. Olik alla föregående mödeHer. Utstäl
les här den 1 februari, 1930 i vår salong. 

verkligen det kostligaste jag hört long. 
- - Me,11 du har då aldrig va- - Jag har besinnat mig, Bet
rit något ljushuvud, Jörgen, trots ty. sade han. Jag skall tala· om 
ditt röd.a hår. alltsammen för dig nu. . . . 

Jörgen undrade 0111 Betty drev - Nej, nej, jag vi! ingen-
mecl honom. Det lät nästan så. ting veta. 

- Ja, ser du, sade han, jag - Jo, säger jag. Jag skall 
hade nästan tänkt - tänkt frå- tala om det. Mina pemgar äro 
ga dig, om .du skulle ha lust ... slut, Betty. Jag fridde till dig 

Jörgen tyckte, att Betty blek~ för att - för .att- ja för att 
nade. en smula. -:- Hon teg en gifta mig till pengar. Det var 

stund, sedan sade hon: .. ,...,,, ....... .,.,.._ ..................................... _. ...... ..... 
- Hur gammal är du egent- Stort urval av oinlösta panter 1 

ligen? sär11kitt ~ 
_ Trettio år. MUSIK ·~~TRUMENT I 

än~u~. •.K är j~g '.a.•;~. e.rto.n är äldre· JOE'S LO~ OFFICE i< 

1145 commerce $t. -"- Nå, än sedan? Så mycket r ,... ....... .,...,,..,, ............... ,....., ............ ,__ ....... .,..,.......,,,.,;; 
bättre - hm - då - då kanske 

~~~~-----~~~~~~~~ 

DIREKT 

TILL 

GÖTEBORG 

PA 

8-9 DYGN 

med de magnifika, luxllösa nya mo· 
torfartygen 

KUNGSHOLM,. GRIPSHOLM, 
. , och , 

S. S. D~OTTNINGHÖLM 
Beställ hyttplats NU! 

. : • STOR BESPARING 
A Tur- och Rcturbiljelt~er I Andra 

, och Tr111dje Klass. 
Turlista från New York.. . 

*DROTTNINGHOLM ......... 22 FES. 
KUNGSH()LM (W. I. Cruise) 22 FEB~ 
*GRIPSHOLM •.••••.••••.• .'8 MARS 
KUNGSH,OLM •••.•••••••• 15 MARS 

du kan hålla en smula styr på otbfr :avt.L 
mig, vad? · "Cal!ingc Halifa:x. 

_ Det var det förnuftigaste Vioiisil~t För vidar.e upplysnin~ar, bt?stäJlnin· 
gar av· hyttplats, biträde vid utfår. 

jeg hört dig säga någon gång CONC;ERT ENGAGJilMENTS dande av nödiga papper, etc., hänvän· 
LEKrr .. IONER P • vro· T......... de man s1·g till ·· t t t·· - och jag har ändå känt dig i - .... ......"" narmas e agen or 

:1:emp.l~ .of Muslc Tacoma linjen eller .till , 

ja, det är åtta år nu, skulle jag ------------ SWEDISH AMERICAN LINE 
tro · 209 White Bldg., 4th &. Union, Seattle 

Har du hållit reda. på det. Hedberg Bros., 508% So. lltb; John 
du. Jag tycker jag lur känt Soley, 306 Fidelity B!dg., F. C. Hew-

son, 903 Pacific Avenue, Tacoma. 
dig sedan jag var liten parvel. 
Tycker du iir dig precis lik som 
när jag gick i kolt ... 

- Tack så mycket, sade Betty 
Lindey en smula surt. Hör på, 
Jörgen .. Antigen har du druckit 
tör mycket just nu, eller också 
är det något annat fel med dig. 

- Service .First -

Telef. 
1\1.ain LAT os~ GE EDER RAD 

HURUVIDA Nl SKALL 
ANVÄNDA GLASÖGON 

ELLER ·EJ TACOMA DURA.·NT. G··.·.o·, .·•. Men du måste tänka dig för -
• och låta mig tänka också. Kom 

P ierce County Durant .. a· ge.n. ter. tillbaka i morgon och låt mig Vilket vi avgöra endast efter en 

Spörj 
efter 
Harvey 616 

.. . . . . Noggrann och Vetenskaplig Under-
South 34th och G Streets Telefon: Madiso.n S320 hora, om du verkligen menar, sökning för vilket vi ej taga 

;... __ ,.... ........................................................................................................................ ...; vad du säger, så skall jag ge betalning. 
dig ett svar. . . . - och där kvalitet, betjäning och 

K.EEP THE RAIN OU.T 
Driving rains . and tearing 
winds force their way thru 
windows and ()doors to the 
discomfort of the occu•. 
pants, as well as the loss 
of fuel. 

(Paid Advertisement) 
JAG LOVAR, OM VALD 

Att avskaffa det oförsvarliga. "squad" systemet i polisde· 
partementet, och göra varje konstapel ansvarig för. ord· 
ningens upprätthällande i hans distrikt; 

Att lösa trafikproblemet genom att behandla alla. lika och 
avskaffa missbruket av "traffic slips," 

Att arbeta och rösta för redusering av omkostnaderna .för 
stadsstyrelsen, vilket är. enda utvägen för lägre skatter. 

Att sträva för avbetalandet av nuvarande skulder innan 
staden åbördar iiig .vida;re 'sådana. 

GILES D. BOWLER 
Kandidat för 

(jonill).iSSi()llM:' of PuJ:>!ic · Sa,fety 

Och därmed fick Jörgen låta pris alltid äro utom all fräga. 

sig nöja. Han tog avsked och ---

gick. VI TALER SVENSKA 
När han stängt dörren bakom 

sig sträckte Betty på sig. Så 

satt hon länge och betraktade BINYON OPTJCAL co 
mönstret på mattan, som om det · · · · · · · ·• ·. 11 

kunnat säga hemie, huru hon 
skulle göra, eller tala om, vad 
gossen egentligen menat. - Sa 
nickade hon. 

DR. H. C. NICHELSEN 
920 Broadway 

Telephone: Broadway 1421 

. CECO . . 
METAL WEATHERSTRIPS 
installed on windows and 
doors make them water 
and wind proof. They pay 
for themselves in added 
comfort and: lessened fuel 
costs. 

GEORGE SCOFIELD CO. 

1533 Dock St. 

Building 
Special Attention given lio 

Ghildren 
++t•t+++++++t+l+l++++l+H+ 

ANYBODY'S DEY WORKS 
SVENSKT FÄRGERI 

Main 7960 2352 So. G St. 

är den enda k<~miska tvättinrätt
ning i Tacoma som använder De 
Lavals re~görningsprocess, vil
ke~ är den senaste uppfinningen 
och den allra bästa metoden. Ge-
no mdenna metod avlägsnas all 
smuts och orenhet och endast 
<lena rena tensningsvätskan kom.,
mer i beröring med tyget, vilket 
är av stor betydelse och tillför
säkrar förstklassigt arbete. 

SCHOOL ·NURSE SAVS 
ALL GIRLS SHOULD 

KNOWTHIS. 

Talk!ng to a roomful of 
high school girls on. per-
1.1onad hygiene, an experi· 
enced district nurse satd: 
"One of the baslc rulea of 
health for girls is to keep 
tbe .system functioning na
turally. Normal exercise 
and diet should' be encour
aged. But when . necessary 
tbere is no harm in taklng 
NUJOL, since it can't dis· 
turb the normal · functions 
of any organ of the body. 

"Particularly with girls, 
there are times when NU
JOL should be taken. Take 
a spoonful .. every night be· 
ginning a few days before
hand. It won't cause dis
t:ress." Keep it on band. 



' i 

Sovrummen. böra vara lika ,smakligt inredda 
som något aV: rummen i ett hem. Det är av 
stor .vikt att möbler och dekorationer harmonie
ra "c}l göra ett behagligt intryck. Dessa över
dr~g erbju~ allt man kan önska i alla färger. 

RANDIGA - Jacquard -, , MöNSTER 
Kulörta ränder på creme-vit botten-bomulls

tyger, praktiska och prisbilliga-samt överdrag 
av Rayon material, utomordentligt vackra. 

Av krusat bomullstyg, med färgade ränder. 
l storlek 80x90 tt:(m ...................................... $1.49 

Andra av samma material som ovan, i stor-· ' 
lek 80xl05 tum ............................................. ~$1.98 

Rayon säng--överdrag i "jacquard" randiga 
mönster. Storlek 80xl05 ............ $2.49 till $5.90 

Vad betyder det? · Finnes det korna och sekterna. "De komma 
mera verklig frihet och. aktning att krypa tillbaka till 'moderkyr-

(För P. s. Posten) för asylrätten bland turkarna än kan' alldeles som småbarn vilka 
Av FRITHJOF WiERENSKJOLD ,j_ "the land of the free?" Man gått vilse för en tid." Ja ha, så 

säger han. · Kan man tänka sig 
* * * en sådan olycksprofet! 

Mun~hen 

* * * 

Ett farligt ämne 
Det var under· middagsrasten. 

En flock arbetare står och dis
kuterar en sak mycket ivrigt. 
Endast en står tyst. · 

- Nå, Persson, säger en av 
kamraterna till den tyste, du 

- ] ag kom till polisstationen 
och Olsson till sjukhuset. 

Samhället Downe i Kent i när- RöSTÄGANDE ! 

h_etcn av London har varken gas, Alla röstäga!!de ,måste registre-
ra senast den 4de februari för att 
kunna deltaga i de stundande 
va I en. 

Lustresa ti11 StockholmsutstälI-

BÄTTRE 
LEV OSS. NDARD. 

MINDRE POLITIK 

GENERAL ELECTION 
MARCl! ll .. 



PUGET ·SOUND .:POSTEN 

RöSTA FöR 

He Oyer Oyment 
Nuvarande 

CO:MMISSIONER 

OF 

PUBLIC SAFETY 

som söker återval 

Hans rekord talar för 
honom. 

Bland kandidaterna för 
.stadsäm beten. 

( Pitid Ädvertisemerit) 

REGISTRERA NU 
och 

ÅTERVÄLJ 

H. Dyer Oyment 

Registreringen avslutas 

den 4 febr. 

i trävirkesindustrien framstående byborna redan äro välbärgade 
personlighet, och denna industri farmare, dels Peace River-områ
anser han vara av sä stor bety- det i norra Alberta. Slutligen 

Hugh C. McGagick, nuvaran- delse för staden att han, i stället har man också föreslagit Loyd
de dtv controller, söker återval för att tala politik, i en intervy minster på gränsen mellan Al
till sa;nma ämbete, och med an- slog in på ämnet om Tacomas berta och Saskatchewan. Koloni
ledning härav har han insänt viktigaste industri-lumher: :oationen skall företagas med 
och anhållit om införande i P. S. "Jag förordar högre avlöning hjälp av ett lån på 150,000 doll., 
Posten av följande: inom virkesindustrien som ett vilket erbjudits dem av Canadas 

En inbjudan til pristävlan i 
poesi och prosa för barn 

Från Vasaordens upplysnings
byr1'1 skrives : 

· Till söndagen den 2 mars för
bereda Vasaordens barnklubbar 
i New York och Brooklyn en 
pristävlan i svensk poesi och 
prosa. Priserna äro tre i två 
olika avdelningar, beroende på 
barnens ålder: 7-12 och 13-17 
:1r. Samtidigt hålles en tävlan 
för violinister, som spela sven
ska musikstycken. Barnkltt b
barnes orkester under ledning åv 
Samuel Toft håller övning alla 
lördagseftermiddagar i Vas a 
Castle hall. 

Klubbarnes skådespelartrupp 
håller på inöva August Strind
bergs sagospel "Svanevit" med 
Jean Sibelius' förtjusande mu
sik, vilken kommer att utföras av 
orkestern. "Svanevit" är det 
mest poetiska av Strindbergs ar
beten, baserat som det är på det 
gamla kända styvmorsmotivet. 

För närvarande finirns 38 barn 
klubbar arbetande i olika delar 
av landet under Vasaordens au
spicier, närmast under barnklubs 
kommitten, vars ordförande -
tillsatt av stormästaren - är dr. 
Johannes Hoving med mrs. Hel
ga Hoving som officiel represen
tant i kommitten för New York
c!i striktet. 

-------
ARV FRÅN SVERIGE 

inkasseras, affärer med banker för
säkringsbolag och privata per~oner 
ombestyras. Fullmakter, intyg och 
andra lagliga handlingar uppsättas. 
översättningar. Skriv till KONSUL 
ANDREW CHTLBIDRG, 1323 Flfth 
Ave., Room 5537. Seattle. Waah. 

SOCIAL DANS 
Hvarje lördags kväll 

å 
VALHALLA HALL 

1216 K St. 
Oome ud have a goo<l timc. 

O:ympic Branch Store 
l.arge assortment of brick and bulA 

Ice Cream · - Home made Candy 
Fresh daily 

L .. JOHNSON, Mgr. 
1109 So. K Malri 341@ 

"1 <let jag hänvänder mig till medel att stimulera verksamhe- svensk-lutherska synods hjälp
de r.östågande i hopp om återval ten. Genomsnittslönen är f. 1i. förening. Svenskbykomitten är 
är det med fullt förtroende att cirka $5 per dag, enligt State In- emellertid allvarligt bekymrad 
min ämbetsförsel i det flydda dustrlian Insurance kommissio- för att kolonisationsförslaget 
kommer att tagas i betraktande nens statistik. . Jämförd med an- skall i alltför hög grad betunga 
härvidlag. Jag har inga löften dra :industrier är detta en låg av- utvandrarna med skuldbördor. 
att giva, annat än att förvalta löning. Orsaken är en skarp kon- Gjorda beräkningar ge vid han
ämbetet med de skattebärandes kurrens från sydstaterna, vilken I den, att denna skuldbörda för 
intresse för ögonen. Som med- tvingat sågverksidkare i nord- en medelstor familj skulle belöpa 
!em i kommissionen för "eon- västern till all tänklig ekonomi sig till nära 17,000 kronor. För
tracts and awards" håller jag i verksamheten. Men jag anser utsättningen för att Svenskby
strängt på att Tacomas borgare att lösningen ligger just i ett borna skola gå i land med att 
skola hava företrädesrätt vid al- motsatt tillvägagående vad be- amortera dessa skulder är att de 
fa stadsarbeten. Arbetare som träffar avlöningen. Och många erhålla god jord och kunna or
här bygga och bo, betala skatter inom industrien dela denna min ganisera ett effektivt samarbete 
och var på sitt sätt bidraga till åsikt. Ju högre avlöningar desto vid inköp och nyttjande av 
samhällets förkovran kunna gö- större omsättning och följaktli- jordbruksm~skiner etc. samt att 
sa samma krav på de styrandes gen större välmåga för vårt eget ingen allvarlig kris inträffar för 
·omtanke som industriidkare och samhälle och överallt i nordväs- det canadi;;ka jordbruket under 
:indra som betala högre skatter. tern där virkesindustrien spelar deras första år i det nya landet. 
,Controller ämbetet bör innehavas den största rollen. Genom steg- Sammanlagt är det cirka 300 FREELIN'S SHOE SHOP 
:av en man med särskild utbild- rat behov av virkesprodukter här personer, som i senare hälften " 1106 So. 23rd St. 
-ning för detsamma, och mitt re- hemma kommer produktionen att av mars skola lä11111a Sverige. - GODA SKOR 
kord under den tid jag innehaft ökas. Och för lokal marknaden De beräknas anlända till Winni-
ambetet talar till min fördel." betyder sydstaternas konkurrens peg i början av april och sedan 

* * * .ingenting. Om vi lyckas i att skoia de så snart som möjligt 
H. Dyer Dyment. - Till äm-' på detta sätt uppdriva produktio- fortsätta till den slutliga desti

betet som Commisisoner of Pub- nen till det normala hava vi å- nationsorten för att omedelbart 
stac!komrnit ett storverk icke en- sätta i gång med vårbruket. 
dast för Amerikas lttmber capi
ta] utan för hela norc!västern." 

En tredjedel av Svenskby
borna till Canada 

Sextiotvå familjer till Winnipeg 
i April. Lockade av anförvanters 

framgång i Alberta ... 

Norman Hall, ångbåtsagent, 
med kontor i 114 So. 9th st., har 
agentur även för Cunard, Vita 
Stjärnlinjen och Uuitecl States 
Line samt German Lines, och re
kommenderar särskilt resa med 

För män, kvinnor och barn 

Quick Shoe Repair 
++++++++++++++++++++++++++ 

Try the 

Hillcrest Meat M-arket 
1118 So. K St. - Main 3490 

FREE DELIVERY 
Service Alway!:l Our Motto 

SPROULE 'S COFFEES 
Are Cheaper 

32c, 35c and 40c lb. 

COW BUTTER STORE 
Pacjfic and .J efferson A ves. 

RÖST ÄGANDE! 

Alla röstägande måste registre
ra senast den 4de februari för att 
kunna deltaga i de stundande 
valen. 

Gynna våra annonsörer! 

Store 
IVlain .3095 

Green houses 
Madison 3816·J 

GULLBERG'S 
BLOMSTERHANDEL 

812 Tacoma Avenue 
Allt som tillhör ett orangeri. 

Blommor fBr alla tillfällen. 

DE SOM KÄNNA TILL 
vad vi uträtta för våra kunder, 
tveka aldrig att vända sig till 
oss vid behov av vår tjänst. 

Noggrann uppmärksamhet för 
alla detaljer som ingå i vår betjä
ning, har vunnit för vår firma 
ett avundsvärt renome, och vi 
sträva beständigt för att upp-
1 ätthålla detsamma. 

"CM.aximum in Service 
r::M.odestiy Priced '' 

P.hone 
~1145 

KARL A. ANDERSON 
SHEETMETAL 

WORKS 
613 St. Helens Ave. Main 5900 

MUELLER FURNACES 
De bästa i m;i.rknaden 

BA Y CITY MARKET 
Wholesale and Retail 

FRESH & SMOKED MEATS 
Ship us your V eal and Hogs 

1144-46 Pacific A venue, TacQma 

J. A. JOHNSON 
Manager 

TACOMA TITLE CO. 
ALMIN L. SWANSON 

Pres. oclt ,Mgr. 

Importerade Fiskvaror 
samt alla sorters 

Färsk, Salt och Rökt Fisk 

Till mycket rimliga priser. 

NORTHERN FISH cog 
15de och Dock Sts. Tacoma 

SVENSKA 

VICEKONSULATET 
I SEATTLE 

209 White Building 

"Abstracts of Title" och "Title 

omfattande staterna Washington och 
Idaho hälles öppet alla helgfria da
gar. Arvsutredningar uttöras, tull· 
makter och andra handlingar utfär
das och legaliseras. Personer, som 
dnaka erhålla pass, skola tntä.mna. 
ansökan drurom minst 10 dagar töre 

I avresan. Tel. Main 5640. 
lnsurance" ERIC BRATTSTRÖM, 

Maln 2~31 Bankers Trust Bldg. I vice konsul. 

FREE DELIVERY FREE DELIVERY 

Seamon's Fiow.er Shop 

lie Safety hava fem aspiranter 
:anmält sig. De komma från oli-
1:a livsställningar och envar hål
ler naturligtvis strängt på att 
·han, om vald, skall revolutionera 
.det departement som har hand 
om säkerheten till liv och lem i 
vår goda stad. Mr. Dyment är 
den nuvarande innehavaren av 
ambetet och hans anhängare pe
ka segerviss± på det faktum att 
han är den ende av kandidaterna 

de snabbaste atlantångarne "Bre
men" och "Europa." För när
mare upplysningar torde man te- We can deliver flowers anywhere by telegraph. 

++++++++++++++++++++-++++++ • 

lefonera ti,=11 =M~ai1~1 2_71_7·~~· PAGif iC Mö"N o"ENTAL ! ........... M ...... A ...... IN ........ - ...... 49 ...... 78'"""" ................................................................ ......,..., ........... ..,..M._A ...... IN ...... 4,_97 ...... s....,..l som genom livslång erfarenhet 
.med rätta kan påstå sig verkli
gen ha kännedom om de krav 
:som ställas till detta ämbete. Och 

Det är nu definitivt beslutat 
att mer än tredjedelen av de 
Svenskbybor, som kommo till 
Sverige i fjol skola fortsätta till 
Canada, dit 62 familjer anträda 

.deras "vapenskri" är "hans re- resan i mars. En studiekom-
1l:ord i tjänsten är hans bästa re- mite på fyra personer med pas
»kommendation." tor Kristoffer Roas som ledare 

* * * har redan avrest för att utse 
Frank Purse söker val till pub- lämpligt kolonisatiomområde. 

llic safety comm1ss1oner. Han Att en del av. Svenskbyborna 1 

:förordar vissa förändringar i de- ämnade söka sig till Canada, dit 
-partementet, och som medlem i ett par hundra av dem redan på 
"civil service kommissionen tror 1890-talet utvandrade direkt från 
'han sig vara kompetent att döma Ryssland, har man hela tiden va
om nu .rådande förhåilauden in- rit på det klara med, men att an
.om stadsstyrelsen. Han säger talet skulle bli så stort, har 
hl. a.: "Om vald kommer jag väckt en viss förvåning, inte 
att ägna särskild uppmärksamhet minst bland de. många svenskar, 
:åt trafik problemet. Särskilt ett som lämnat s111a bidrag till 
-missbrttk önskar jag påpeka, Svenskbyinsamlingen. Som Ca
nämligen vad som beträffar par- nadaresenärerne icke kunna på
·tiskhet vid behandlingen av per- rii.kna några vidare bidrag av de 
soner som bryta mot trafikregle- insamlade medlen, blir det så 
:ringen å stadens gator. Alla bö- mycket lättare för de i Sverige 
ra behandlas lika. License avgif- kvarstannande Svenskbyborna att 
ter böra sättas mera rimligt och med hjälp av dessa medel för-

· konsekvent. Jag lovar att sköta värva egna jordhruk. 
ämbetet på ett sådant sätt att För de Svenskbybor, som resa 
inga beskyllningar om mutor och till Canada, ställer sig framtiden 
favorisering kunna förekomma." däremot mera oviss. Var de 

* * * skola bosätta sig är ännu icke 
Den nuvarande borgmästaren, bestämt. Nätmast komma tva 

Mr<N ewbegin tyckes inte vara platser ·på förslag, nämligen dels 
värS:f bekymrad om valets ut- i närh:te11 a; )Yetaski,ri11, diir 

;.gång.,,"'1·:E:Ian·:iirt; som oekan.t; eri 'd'e tldigåre ttt;tandtåae· Svensk-

Montague Love & _ Bebe Daniels 
in "Lave Comes Along" 

Denna film, som kommer till 
R-K-0 Pantages är en "all-talk
ing" film. Det påstås att den 
överträffar det populära stycket 
"Rio Rita." 

BRONCO MARKET 
Avdelning 36 & 38 

Crystal Market 
(Ingång från Market Street) 

Malda b.· e.n .och. kött för .. höns·.! 
Malet kött för 

Rävar, Kattor och Hundar 

-WORKS 
Visit Plant and Save Agent'e 

Commlsslon 
Main .2214. 2015 Paclflc Ava. 

THE VALHALLA 
Fountain Ice Cream & Lunch 
Soft Drinks, Beer on Draught 
Candie~, Tobacco, Cigars, etG 
Gladt bemötande och vänlig in 
bJudan till v.ära landsmän. 
ANDERSON & HEGGLUND 

THE LAXATIVE 

'YOU CHEW 

LIKE GUM 

No. Taste· 
But the Mint 

Alla slags 

VED OCH KOL 

BERGLUND FUEL CD. 
-Yard 1107 So. L St. 

MAIN 2451 

EAST END APARTMENT 
P. SANDBERG, Proprietor 

Modern Improvements. Rates $2.00 and up per week 

All rooms with hot and cold water 

301 East 26th Street Phone Main 9779 

K. Andersen 
URMAKARE 

Förstl!lassigt arbete garanteru 

MODERATA PRISER 

1125 Tacoma. Avenue 

Fresh Creamery Butter, per lb, .............................................. 43c 

Fancy Full Cream American Cheese, per lb ....................... 30c 

STRICTL Y FRESH EGGS EVERY DAY 

Scandinavian Specialties 
We Save You Money. 

TACOMA BUTTER STORE 
1146 Pacific Avenue (In Bay Market) 



INTET SKöR LIKT "SWEET BRIA:R" 

Tillverkas af 

OLYMPIC 1CE CR.EAM COMPANY 
Tillh~ndah.ån~s i aila Ol~pfo 

Phone Mai~ Wl9 

PETER.SON JlROTRERS. 
/ ,,.. ' , 

GRAIN, & FUEL· 
1002-4 S9uth K St. - Main 331 

Ved och Kol, Mjöl, Foder, Hö, Kalk, 
.. Göc.lliingsä.mnen obb utsäde . 

Endast bästa slags varor Resonabla priser 

1111 IOUTB K STREET 
, . Pörfö.rsta klassens 

GROCERIVAROR 
Desök Gustaf Salander, 1216 South K Street 

eller ring upp MA\IN 6007 
Varor köpta hos mig levereras fraktfritt i alla delar af atadeg 

1216 SOUTH :k STREET ' TACOMA 

GUSTAVE PAHRSON 
SK'R.ÄDDARE 

och amerikanska tyger alltid på hand . 

A. A. HINl 
Propri.etoni , 

Main. 2655 S.o •.. .K and 7tb S1 

VED 0011 ltOL · 
Bäst~ al~g-=-_.R~sou~bla 

:.; Li ;, ': J:>,~~1' "''i " 

BABRISQH BROI. 
-lla!n.93· 

Main 3294 

JOHN HEDBER 
Skomakareverkstad 

508% So. lltl:i St. 

har prima .utrustning för skore~ 
ring. Full ttllfredsstä.llelse garanteras 
oeh VI!' sa ;gerna· vänner och d'lP 
nar.e till , t;iitnst vid behov aT :något;. 
i skodonsväg. 



. ~:Käjsar ·wnl161ms .fl.ik:t 
Flykten 1918 .skildras 

chaufför. 

Käjsar Wilhelm II :s .chaufför 
Wilhelm Warner1 som f. ~1. vi.stas 
i Amerik~, har givit• ut sina me
moarer, vilka äro av stort in
tresse, då de belysa tilldragelser 
av historisk betydelse, om vilka 
allmänheten vetat föga eller in

stå fäl:diga 

~ Warner, sade han; se om 
käjsarens bil mycket omsorgs
föllt. Ni har, tillade han viskan
de, en lång väg framför er. Ni 
måste fara utall de käjserliga 
flaggorna. Övermåla de käjser
liga vapnen på vagnen och av
lägsna dem också från er uni
form och kappa! 

tet. Chauffören, som natten mel- Klockan 4 på morgonen foro 
lan den 10 och 11 november 1918, 14 bila!·, samtliga med avblän
alltså under den tyska revolutio- dade lyktor, ·från Spaa. Jag för
nen, förde käj saren i bil till ho!- de käjsarens bil, men ingen hade 
ländska gränsen, berättar följan- tagit plats i bilen. Först utan
de om händelsernas gång: för staden, när vi redan )ämnat 

. Vi visste då mJ".cket v.~I i J3er-1 fle1:a. vaktpatrull,~r från den upp
lm, att det var illa stallt med· ronska tyska :haren bakom oss, 
oss. Hur stämningen var vid I stannade bilen på ett överens
fronten hade till och med varje kommet tecken från den bil som 
kökspojke i huvudl<varteret reda körde bakom mig. På vägen st~d 
på. .Den 9 november hölls i käj- J<äjsar Wilhelm, klädd i en na
sar "i.7Vilhe1ms kvarter ett krigs- stan fotsid kappa. Jag hoppade 
råd. som· varade hela dagen. Be- ur bilen, öppnade dörren, och 
sluten hemlighöllos mycket 110- käjsaren, generalerna von Esse
ga, men av konferensdeltagarnas dorf och von Hirschfel<l samt 
miner kunde man sluta sig tH!, kapten Issleman togo plats. Jag 
:att en katastrof var nära. Kl. 2 fick en kort order: "Kör till 
på natten kom hovstallmästaren holländska gränsen!" Resan, som 
baron Frankenber:g personligen skulle taga halvannan timme, va
ned till oss och befallde, att rade nära femton timmar. Den 

I Il • 
Blir det avlöningsdag för er? 

riv<i11ligt täta dimman gjorde d~t v<lti:~~~;1 äi <l61: numera erlg~l~k~ 
nästan. omöjligt för oss att kom· flohan som dii.r in!l'ehar fällen åv 
ma fra!l1. Käjsarens resa genom verkligt aktiv . faktor. Visserli
belgiskt territorium hörde· san- gen ha engelsmännen alltjämt 
nerligen icke till de angenämaste. icke några egentliga marinbaser 
Bef0lld1ingen hade fått nys om, i Östersjön, men ge11om sina upp
att han och hans stab befunnö repade visiter i Östersjön bereda 
sig på flykt, och de11 mötte oss de engelska kdgsfartygen ett 
överallt med tjut och smädelser. viktigt strategiskt stöd åt Fin

När vi äntligen kommit till lands, Estlands, Lettlands och 
holländska gränsen, betraktade delvis' ävet1 Polens sjöstridskraf
jag käjsaren. · Han var föränd- ter och gynna tillika vissa "sven
rad nästan till oigenkännlighet. ska p'laner som efter hand ut
Det fanns icke ett spår av hans format sig och erhållit en tydligt 
tidigare strama hållning, och vad aktiv karaktär." Vad särskilt 
som var ännu mera påfallande Finland beträffar, förklarar "Is
:var, att hans hår grånat påi vestija," att det finländska marin
några timmar. rnsfäingsproblemct orienterar sig 

I den lilla holländska gräns- i två riktningar. Å ena sidan 
byn väckte vår ankomst stort strävar Finland . att dana ett 
uppseende. De holländska gräns- försvar mot sovjetflottan, i vil
gendarmerna visste icke vad de ket syfte för närvarande ett ma
skulle göra med oss. De hade rinbyggnadsprogram genomföres, 
synbarligen blivit mycket över- varjämte de finländska kusterna 
raskade och begärde telefonledes befästas. Å andra sidan är Fin
instruktioner från sina överord- land jämte övriga Östersjöstater 
nade. En av gendarmerna träd- sysselsatt med åtgärder för att 
de fram till käjsarens bil och vid behov underlätta landstig
frågade, om det verkligen var ning av engelska truppstyrkor, 
käjsar Vvilhelm Il. Käjsaren som kunna sändas till Finska 
vände bort ansiktet och började viken. 

l{örandc den svenska sjömak
t.en framhåller "Isvestija" at Sve
rige "ej står isolerat i baltiska 
konserten." Enligt elen ryska 
tidningen "omhuldas i svenska 
marinkretsar iden om återstäl-

D;v'rbår fast I'ä.<ld.as Ilieaeiik:~ 
·laste·· verktyg 

'1 

nä:1ig .mat~11lältning. ''Älii:se~ 
dan barndomen var min man. be
svärad av klen mage och led av 

För någon tid sedan strandade dålig matsmältning; Jag tror in
engelska ångaren Rochst i när- te a.tt det finns en doktor i des
heten av ön Minicoy på indiska sa trakter. som han icke konsul
kusten. Ångaren var lastad med terade men fann likväl aldrig 
tenn. I hopp att komma loss nämnvärd lindring,'' skriver :J\{rs. 
hävdes 103 ton tenn överbord. K. Hessinger, Stiles, Pa. "Han 
Ångaren fattade dock sedermera har nu i flera år använt sig av 
eld och kunde ej räddas. Tennet Dr. Peters Kuriko, och hans häl
på oceanbottnen var värt över so tillstånd är nu utmärkt; han 
$100,000, varför ett skepp med ser ut som själva halsan och ar
dykare och alla nödiga redskap betar varje dag." Detta välkän
snart infann sig för att bärga <la örtpreparat har vunnit världs
detsamma. Dykarna gingo ner, rykte såsom en tillförlitlig mag
men letade förgäves efter ten- medicin; den ökar avsöndringen 
net. Vid efterfrågan bland in- av magsafterna, förbättrar assi
födingarna utröntes snart, att mileringen samt styrker och reg
dessa fiskat upp tenntackorna lcrar hela matsmältningsproees· 
med rep och egna dykare. Nu sen; elen har också en märklig ef
hade de gömt tennet på skilda 1 fekt på avföringsorganen. Dr. 
platser på ön och ämnade icke Peters Kuriko är icke en apo
utlämna detsamma utom mot teksvara, utan tillhandahålles av 
vanlig ersättning. Underhand- .lokalagenter, tillsatta av Dr. Pe
lingar pågå och det väntas att ter Fahrney & Sons Co., Chica
ersiittning för räddat vrak skall go, 111. 
tilldelas infödingarna på Mini
coy, vilka visat sig kunna med 
de mest primitiva redskap ut-

föra samma arbete som det mo-

clernaste dykarefartyg. 

RÖ$TÄGANDE! 
Alla röstägande måste registre

ra senast den 4de februari för att 
kunna deltaga i de stundande 
valen. 

(Paid Adv,ertisement) 

TOM SWAYZE 
Candidate for 

laucle av det svenska sjöväldet." City Controller 

gråta . . . Under tiden samla
clcs en stor skara nyfikna och be
traktade oss som om vi varit en 
kringresande cirkus. Käjsaren 
blev otålig. Äntligen kom till
ståndet att fortsätta elen avbrut
na färden till Amerongen, där 
greve Dentinck mottog käjsaren. 

Både för dem som erhålla månadslön och dem som betalas När vVarner efter tretton frrs 
per vecka blir lörd~gen denna v ecka. avlöningsdag. Har Ni be- tjänst lämnade käjsaren, tog han 
,slutat Er för att spara en del av beloppet? Om icke, så kommer med sig de två små käjserliga 
Ni heller ej att besitta den res ervfond, som var och en av oss flaggorna, som han avlägsnat 
fön- ·eller senare har behov av. frAn hilen elen ödesdigra natten. 

Svenska flottan har ej decime- Office: 107 So. 10th.--Broadway 2205 

rats genom krig. Den har delvis Ilorn in St. Louis. Mo. - Age 38 years. Home own-

Spara en del av Eder inkom st förs.t, och lev sedan av rästen. Dessa sålde han sedermera 
Omv:änt blir det vanligtvis ingen ting bevänt med beslut att spara. Amerika för en stor summa. 

~lJlfilE.'i&~iliiiji Jj 8Tjj""W8il!!t%i>'lå~Ro' 

-peoPiir&.Vin;~&' Loanl 
Association 

1109 Pacific Ave. 
Home of the Thrifter,~ - Where Savings 

•••••••• Il •• Il •••• 

k 

Rysslands fruktan för Sve
rige som sjömakt. 

Från Helsingfors meddelas 
följande den 14 dec.: 

I en artikel rörande de strate
giska förhållandena på Östersjön 
konstaterar '!Jsvestija," att me
dan tidigare de tyska och ryska 
flottorna dominerade i Östersjö-

er. - Married. two children. ~ Resident of Tacoma 
nybyggts och ökats. "Aldrig för- 10 years. - Graduate College of PugBt Sounc1. -"-- Over· 
ut ha svenska rnarinrnanövrer seas veteran \Vorld War. - Earning own living since 
0 f"j' o l o 1 4years of ago. - President of Swayze & Riehl. Inc. 
at o Jts av satan pamp och stat - Experienced business executive. - Mernber of ilVleth-
som under senaste tiden." Sve- odist church. - Good wm Arnbasasdor ·from America 

· to Near East in 1926. 
iges mannbygguadsprogram syf- '"':"..,....,,_,..,......,..., .... .,......,.""""""""""...,."""',_"""'""'"...,.....,_,,...,. .... ...,....,._,,....,....,._ 

tar enligt "Isvestija"' ej till för
stärkning av det svenska kust
försvaret utan "har samma na
tur av förberedelse för angrepp 
på rådsunionen, som utmärker 
utveck\igen av' de rustningar, 
som f:' rehas av rådsunionens 
granr "Isvestija" slutar sin 
arti1 ~1 med ett påpekande att de 
båltiska ländernas flottor äro 
svagare än rådsunionens marin. 

(Paid Advertisement) 

701 So. Yakima Ave. 

C. G. GROSSER 
Candidate for 

(Jommissioner of Finance 

Main 452 

Progresisve people make a progresisve city. 

A progresive city makes a prosperous people. 

Primaries, Febr. 25th Election March 11 th 

renu erera för Eder själv! PRENUMERATIONS-BLANKET'T 
Ifyll, klipp ut och insänd nedanstående blankett 

och 
för vänner i östern! 

PUGET $OUND POSTEN, 
1125 Tacoma Avenue 
Tacoma, Wash. 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po

sten för en tid av ett år. 
närslutes. 

Prenumerationsavgiften, $1.00 
erlägges senare, 

Namn .................................................................................... .'.~ 

Adres;s 
.... u ...................................... --- --- ......................................................................................... .. 




