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Ledande Washington städers 
folkmängd. Fulltaliga censusrap
porter för 1930 ha nu ingått från 
flertalet städer här i staten. En
ligt dessa uppgå befolkningssiff
rorna i Seattle till 360,000; i 
Spokane 115,000, Tacoma 106,000, 
Olympia 11,522, Centralia 5,050, 
Enumclavv 2,080, Montesano 3,-
250, i{enton $4,050, Kent 2,350, 
Auburn 3,927, Port Angeles 10,-
000, Longview 10,000 och Cle 
Elum 2.530. Defolkningssiffran 
för hela staten Washington an
slås till 1,550,000. 

Bortryckt i livets vårdag. Miss 
Florence Edwards, medlem med 
hedersbetyg av 1930 års klassen 
i Stadium högskolan avled i tis
dags vid 18 års ålder. Hon var 
dotter till Rev. 0. J. Edwards, 

va från församlingen ett prakt
exemplar av bibeln förutom ett 
vackert textat examensbetyg. 

"Tacoma Booster" sällskapet, 
ett 30-tal ledande a'ffärsmän, som 
för en månad sedan startade på 
en tripp landet runt för att an-
nonsera staden och dess resurser, 
fiterkomrno hem i onsdags och 
blevo ·hedrade med bjudning- till 
lunch av hanclelskamrnaren. Un
der reson färdades de över 9,000 
mil och gjorde visiter i ett 20-
tal av landets större städer. 

Tull på virke. För några vec
kor sedan förkastade represen
tanthuset den i senaten föreslag
na tariffen av $1.50 per 1,000 fot 
på importerat virke. Vid en den
na vecka avhållen konferens in
gick emellertid representant-ko

pastor i norsk-lutherska kyrkan, miten på förslaget så till vida 
och Mrs. Edwards samt bosatt i att det bestämdes att fastsälla 
familjehemmet vid So. I strcct. tullen på virke till $1.00 per 

1,000 fot. Uuclenättelsen har 
mottagits med stor tillfredsstäl
l'else i timmer- och s~1gverks-

kretsar i nordvästern. 

TACOMA, WASR., FREDAG DEN 23 MÄJ, 1930 

DEN SISTA SKUTAN 

Fri översättning av E. M. N. 

Snart sista gang (iver ruten 
vitvingade seglarn gi\r. 

Snart bärgas den sista kluten 

från klagande mast och rår. 

Och sången ej mera skall ljuda 

I I Passaden vi dåsigt vänta 
1 i gassande solsken igen, 
med clrörnrnar om hem och jänta 
-den allra käraste vän. 
l\Ien kom vi till främmande 

cl er 
län-

medan märsen hurtigt blir satt. i äkta sjömans-humör, 
ibland sjöar som fräsa och sjuda d c;rnektes av andra händer 

iiver däck i storm riden natt. I av en eller annan kulör. 

Dina bragder, så stolta och 
rni\nga, 

du skuta. som satte rekord, 
nu göras med motor och ånga, 
medelst flygmaskinen och Forcl. 
~är du frön haven försvinner, 
din saga är dock ej all; 
yar sjöman clu städse minner 
om livet bland vågors svall. 

* * * 

Om pr1 Nordsjön fa'n tycks råda 
när bogsprötet pekar mot norr 
och vår kära hemkust vi skåda, 
clå höres ej knot eller knorr. 
"Låt falla l" ropar k~ptenen, 
"herr styrman. låt ankaret gå!" 
och till lugn förändras scenen 
n~ir vår hemstads hamn vi nå. 

* * * 
Farväl nu, du gamla skuta·! 

Vi lättade ankar på fjärden Och tack för allt det du gav, 
med flaggsalnt till farväl för det fria liv jag fick njuta 

Memorial dagen, nästa fredag. och drogo så glatt på färden där det fanns blott himmel och 
kommer att firas i elen fria na- med livsmod och lugn i själ. hav. 

En dotters ankomst lycklig
gjorde härom dagen familjen l\fr. 
och M rs. A. vV ekell i deras hem 
vid Steilacoom Lake. Hon var 
icke blott född utan redan två 
månader gammal, ett älskligt 
barn, som blev adopterad, om
huldad och även vederbörligen 
döpt med namnet Barbro Lin
nea. 
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~kottet, och kulan trängde ge-
110111 golvet och träffade Mrs. L. 
i skuldran samt rispade ena ltm
gan. Såret är mycket smärtsamt 
men anses icke livsfarligt. 

Norska nationaldagen, den 17 
maj, firades som sedvanligt med 
stor fäst i N ormanna hall. Över 
1,000 personer voro tillstädes. 
Talet för aftonen hölls av pastor 
0. J. Ordal från Bellingharn. 
Sång presterades av Normanna 
Male Chorus och en blandad kör. 

Lutherska Kompass Missionen 
presterar eett fint musikprogram 
söndag kväll i Första lutherska 
kyrkan, med bidrag av ett stort Hela inkomsten av fästen gick 
antal av stadens mest framstå- till fattiga norska f~rniljer. 
ende musiker och sångare. 

Dödsfall. Fred Johnson, 54 år, 
avled i tisdags i sitt hem vid 
South 73rd street. Han efterle
ves av hustrun Hilma, brodern 
Frank Johnson och systern Mrs. 
Oscar Fredrickson. Johnson in
flyttade till Tacoma för en må
nad sedan från Miclland, där han 
var synnerligt välkänd och i 17 
års tid 1ägt och odlat en av di
striktets fina farmar. 

Ernst Skarstedts minne. Till 
fonden för hugfästancle av Ernst 
Skarstedts minne placerande av 
byster ,över honom i John Mor
ton Memorial byggnaden i Phi
fadelphia och i Utlandssvenska 
museet i Göteborg har å insam
lingslistan å Puget Sound Pos
tens kontor tecknats följande bi
drag: C. W. Sebenius, Bremer
ton, $1.00; Mrs. Ernst Bonander 
Fife, $1.00. Bidrag mottagas fu 
Postens kontor men kunna sän
das direkt till komitens finans-- Mrs. Emma S. Johnson, 75 

år, avled i onsdags i sitt hem vid sekreterare, Mr. Carl Festin, 610 
South M street, där hon varit bo-
satt i sex år. Hon efterleves av East 75th street, Chicago, Il!. 

fyra söner August, Emil, Arthur Luther League inom svenska 
och Edward, döttrarna Mrs. Geo. lutherska församlingen håller so
Rae och Mrs. A. A. Burns i Ta- cielt samkväm nästa tisdag kväll 
coma och brodern August John- kl. 8. Elever från College of 

, son i Sverige. Puget Sound utföra programet, 
varefter förfriskningar serveras. 

Förutom av föräldrarna sörjes 
hon närmast av systern Helen 
samt bröderna profesosr J oscph 
Edwards vid Pacific Lutheran 
College i Parkland och profes
sor Benjamin Edwards vid State 
College i San_ Rernardino, Cal. 
Begravningen kommer att förrät
tas lördag kl. 3 e. m. under C. 
0. Lynn Co.s dirigering från 
Första Norska Lutherska kyrkan 
med ·pastor L. C. Foss, offici-

turen ganska allmänt. Bl. a. ut- Och bunclos vi av vindstilla När barnet. mitt sitter så stilla 
flykter som arrangeras blir en vid ekvatorn-det var ju norm- på mitt knä. med undrande blick, Våda1skott. En säregen skott-
till Surprise Lake, anordnad av vi tog·o det ej så illa, då kan jag berätta elen lilla olycka inträffade i söndags i E. 

Ambassadör-b.esök. Den japan
ske ambassadören till Förenta 

svenska lutherska församlingen. ty Horn vi kringsegla i storm. om dig och elen tid som itick. T. Englunds hem å Dash Point. 
-·---------------------------~--- Staterna, K. Debuchi, var i tors-Samlingen sker vid kyrkan kl. Mr. och Mrs. Lennhager voro dags på besök i Tacoma och blev 

9 :30. Memorial 1)rog-ram utföres Livsfarligt skadad blev Mrs. helt n:ira Mrs. Nelsons hem. Au- där på besök och Mr E gick " . .. o ··. f" · · .. mottagen officielt av handels-
kl. 10 :30 vid utflyktsplatsen, var- Grace N elson vid Puyallup ave- ton splittrades i småbitar. Mrs. upp 1 ovre vanmgen or att ham- ~ 

Till ära för Mr. och Mrs. A. V. · t tt . 1 t .. h .11 . kammaren och Rotary Club. Han 

erande. 

efter rn[tlticl intag.·es och eftermicl- nue i onsdae:s. då hennes auto I\. fick huvudskålen bräckt och a e Ja ( gevar som a11 v1 e 
Johnson hölls i söndags ett ele- " ~ . . .. t ' N"' h k 1 . uttalade sig med tillfredsställelse dagen tillbringas med lekar och kolliderade med ett Northern fördes i kritiskt tillstånd till visa sma gas er. i ar an s u - .. 
gant avskedskalas hos Mr. och förlustelser av mt1ngahanda slag. ·Pacific t[1g. Olyckan inträffade hospitalet. le nedtaga det från väggen small folr Japans del _om resultatet av 
Mr~ J. F. Thuor i deras trevna ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~-~~~-.~~--~~~--~~~~~~~~~~--~~-~~-~'~~~ f ottnedrustn1ngskonferensen 

hem på North 9th och Alcler.. London. 

Rummen voro smakfullt clekore- RUNEBERG ORDENS FINLANDSRESA En hundförgiftare, som dödat 
rade med blommor av många 
slag. Saken var den att herrska- Det är ett remarkabelt vikinga- str~inder, till landet i högan nord vid sångarfästen i Seattle 1928 har utsänts från Puget 

Publishing Co :s tryckeri. 
S cl 

flera favorit hundar i norra stacls-
oun 

delen blev arresterad för några 

* * * 
Fredags kvällen denna vecka 

anordnad Runeberg föreningen i 
Tacoma a vskeclsfäst å V alhalla 
Hall för den härifrån avgående 
kontingenten. De avresa med en 
"Runeberg Special," som avgår 
lördagen den 25 maj å Great 
Northern järnvägen. 

* 

pet Johnson efter cirka 20 års ti'ig som i dessa dagar går från under sl'ingarbane,rets hägn. for slag att icke endast sända en 
vistelse här beslutat sig för en väster- till österland .. remarkabelt Det är nära fem år sedai1 tan- sångkör till Hemfo.nclet utan an
resa till Sverige i sommar. De i mer än ett avseende. Fordom- ken på en sångarfärd till Finland ordna en hela landet omfattande 
anträda resan samtidigt med Ru- tima drogo vikingatågen med väcktes till liv. Det var vid sån- lustresa till Finland. Förslaget 
neb~rgs-sångarne nästa söndag,, svärd och brynja över hav och garfasten i Olympia 1925 som j antogs, och krafter sattes genast 
den 25te maj. Vid kalaset i sön- land för att underlägga sig värl- förslag gjordes att tillsätta en igång för att realisera tanken, och 
dags roade sig sällskapet med elen, nu kommer det med frids- komite för att utröna huruvida att det problemet kommit till en 
"500" och många vackra priser palmen i handen för att ~amrnan-1 möjligl1eter s~ulle finn~s f~r pla- lycklig lösning är synnerligt 
utdelades, varefter en smaklig knyta broders- och vanskaps- nens forverkltgande. Vid sangar- hedrande för Martin Carlson, 
supe serverades. Närvarande vo- band. Färden är vidare re1'11ar-

1 

mötet i Portland förlades huvud- ordförande i komiten och kördiri
ro herrskapen Fred Peterson, kabel, ty det är första gången· i I komiten till Tacoma. Denna ko- gent samt Leonard Sved berg, 
Alex Hokanson, John Lund- Amerikas hi.storia som en rnass- mite utgjordes av Martin Carl- kassör, Eclw. Ahlskog och övriga 
ström, Fritz Dahlin, N els N elson, exkursion av en nationalitet ut- son, Leonard Sved berg, Frans korniterade. Här nedan hava vi nöjet åter
August Benson, K. L. Larson, g~tt och oföreta~its från fjärran I Höglund,__ Edw. Ahlskog och Ett synnerligt elegant och ar- giva bilden av Finland-körens 
R. Carlson, N els Olson, Jacob vasten, fran Stilla · havskustens 'i\Tm. Hoglund. Den framlade tistiskt program och si'mgalbum medlemmar. 

Oas, E. 0. Onstad, 0. G. Stave, 
T. Kronlund, C. \;Valters, Harry · 
W ang, samt Mrs. Alice Gunder
son och Mr. A. Olson. Hjärtli
ga lyckönskningar för färden ut
talades vid avskedet. · 

Tre 'guld-stjärne' mödrar, som 
förlorade söner i världskriget, 
och en dito i.inka, som förlorade 
sin make, avreste i torsdags från 
Tacorna för att på regeringens 

bekostnad f~ra till Frankrike ~ch I 
besöka de smas gravar. De aro 
Mrs .. Anna Hart, Mrs. B. Hicks, 
Mrs. Nellie Mosier, Mrs. Ruth 
Leisure. En annan "gulcl-stjär
ne" moder, Mrs. 0. Bull från 
Parkland, 
veckan. 

avreste redan förra 

Årets konfirmationsklass i För- I 

sta lutherska kyrkan konfirmeras 
nästa söndag förn1idclag. Kon
f i r m a tionshögtidligheten äger 
rum kl. 11, då pastor Svenson 
predikar över "Meaning of Con
f:irmation," varefter examen vid
tager. Klassen utgöres av föl
jande: Kenneth Bergman, Mar
tha Carlson, Orville Carlson, Ray 
Dahlin,. Harald Evans, Bernice 
Holmgren, Runar Jacobson, Do
rothy Larson, Florence Larson, 
Lillian Larson, Howard Lind, 
Anita Lindeman, Carl N elson, 
Hugo Nelson, Martin Nelson, 
N eva Olson, Marvin Paulson, 
Carl Person, Carl Svedberg och 
George Svenson. Var och en av 
konfirmanderna erhåller som gå-

dagar sedan. Hans namn är 
Charles Cogliger, och han döm
des till 20 dagars fängelse. 

"Hugo och Nina," konstnärs
paret Johnson, äro så välkända. 
från tidigare besök i Tacoma, 
att någon vidare presentering är 
överflödig. Det är nog när vi 
rikta våra . läsares uppmärksam
het på annonsen i dagens num
mer, tillkännagivande ett upp
trädande å N orrnanna hall, tors
dags afton den 29de maj kl. 8. 
Hugo och Nina ha alltid dragit 
fullt hus vid tidigare besök i 
Taeoma, och man kan med gott 
skäl v~inta en repetition av före
gående framgångar. De hava nu 
gjort ett tillägg i programmet, i 
det en "kämpakarl" nu deltar i 
underht11Jningen. En fenomenalt 
kra'ftig herre, som bl. a. slår 7-
tums spik genom 4-tums plan
kor med ba1'a handen, vrider 
hästskor med blotta händerna 
efter tycke och smak som um de 
voro g·jorda av gunum. 

Franklin P:ark association sa
ker att bekomma $50,000 av 
framlidne s1igverksmagnaten Le
unard Howarcls donation till Ta
coma. Han testamenterade $150,-
000 till staden med bestämmel
sen, att summan skulle användas 
enligt stadsstyre Isens gottfi n n an
de. 

De federala förbudsmyndighe
terna i staten Washington äro i 
dessa dagar föremål för en 
grundlig undersökning. Att man 
nu har för avsikt att på allvar 
utreda begångna förseelser mot 
förbudslagen vartill en del fede
rala förtroendemän gjort sig 
skyldiga, bevisas av att man från 
förbnnclshuvudstaclen hitsänt ad
vokater som skola föra regerin 
gens talan. Bland andra har 
Roy Olrnstead, som var ledare 
för whisky-ringen här i staten 
och som nu avtjänar fyra års 
fängelsestraff å McN eil ön, in-

(Forts. sid. 5) 





PUGET SOUND POSTEN 

JYA0 SJO""SJUKA SJo""MÄN både pängar iå fylla, men di sa' pii grått papper. Hade det inte brådstörtat. Hans klädsel visa
nej varenda en å gav dä beske- varit för den där burrhåriga töc de tydligt att han tillhörde nå
det, att före helgen kunde nog sens skull, hade han struntat i gon av de yrkesgrupper, som ha 

På den gamla kolhojen "Teo- "Teobald'' inte fil besättningen alltsammans, men nu klev han sin utkomst vid hamnen. Hans 
bald" togo stuveriarbetarna om- l~ornplettera<l. dristeligen på. mössa satt svajigt på sned och 
bord de sista propslängorna i - Men vet styrman va' redarn När han kom till hörnet vid den marinblå korta stortröjan ha-
däckslasten. Styrman Svensson sa'? Se ja' kommer just från gamla "Ettan" dök han in där de sjömanssnitt. Ansiktet vitt
såg på klockan och konstaterade kontoret nu. Jo han sa' att dä för att få en tankeställare. I nade dock tydligt om att han 
att det bara var en 'timmas över~ vimlar av sjöfolk i sta'n, å så kväll var det lika tyst och sti!l:i. v.:i.r van vid salta vindar uch även 
ti<l på hela lastningen, och nu lät han mej förstå att dä fanns i1;111e på detta högt skattade nä- vid de värmande medel, som be
kunde "Teobald" gå när som gott om fartygsbefäl också. Om ringsställe, som i hamnen och på hövas när en nordost blåser. Det 
helst, om inte . . . ja om inte vi inte skaffar de två vi behö- kajerna och några kolleger såg är inte ofta man i naturen träf
själva faen suttit i märket, som vcr för tl bli fulltaliga så vi kan han inte till. Några gamlingar, far på ett sådant färgspel, som 
qeflälhavaren på fartyget, kapten g~1 senast i morron bitti, så får som lagt upp sutto i ett av bå- i denne mans ansikte, möjligt
Gastlnnd, behagade uttrycka sig. både styrman å ja' lägga å. sen och vispade ägg-toddy och vis finnes det hos den där sor-

Det var en stilla förvårskväll Skepparn hade blivit allt spa- så var det några unga bokhålla- tens rosor, som i viss belysning 

Noggrann ögonundersökning 

KACHLEI BROS. 
TACOMAS LEDA!NDE OPTIKER 

315 år i samma lokaler. 

3 

och en tunn blå skymning börja- kare i rösten medan han talade re, som började påskhögtiden verka svarta men samtidigt skif
de sänka sig över Göteborgs och han slöt talet med en nästan med ett glas punsch. Det var ta i violett, blodrött och grell 
hamn. Rasslet från kranar och ödmjuk vädjan till sin underord- riktigt spöklikt tyst i lokalen, karmin. På ett effektfullt sätt 
vipschar dämpades, åkarvagnarna nade, vilket aldrig hänt förut. men det passade styrman Svens- bröt sig en pannlugg och en stub
skramlade tomma hemåt se'n de - Styrman brukar ju inte va- I son utmärkt ty nu kunde han i bad mustasch i gyllenrött mot 
gjort dagens sista fora, stuveriar- ra elen som ä' rådlös när dä gäl- lugn och ro få smida sina planer. dessa färger. 

906 BROADWAY BROADWAY BLDG. 

Callson 'El. Ahnquist 
IKE.JWD.llE 

betarna drogo i muntra klungor ler å klara en hyska. Tänk på: Han kröp in i det bortersta bå- Mannen satte sig i en soffa 
uppåt sta'n med löningen brän- att vi säkert får bomsen båda, set och beställde visky och soda. så dess ekstomme knakade och 
nande i fickorna. Riktig helg- om vi inte skaffar två man. Han var själv förvånad över att började slå i marmorbordet med 
dagsstämning vilade snart över - Ja' får la försöka en gång han nu kände sig precis kolugn, en askkopp. Flickan trippade 
hamnen, men så var det också! te då, sa' styrmannen efter en trots att hans utsikter att skaffa J fram ·och sade halvt snäsigt, 
skärtorsdag·skväll, och alla ham- funderare. Men då blir dä ta' två matroser voro mindre än in- i halvt gemytligt: 

anbefalla sig i allmänhetens benägnn fltanke for nt. 

förande af allt hvad till yrket hörn. Stort lager d.f 
Inhemska och importermde tyger alltid pfi lage:r. 

501-502-503 Washington Builcling 

nens arbetare hade brått att kom- mej tusingen inget annat än ja' ga. Men cigarrettens rökslingor - Nä, min käre Blopudding i 
ma hem var till sitt för att tvät- ffir shanghaja dom. å pängar formade sig till en bild av burr- da' blir dä inget mer, du har 
ta sot och svett av sig och se'n komm;o:r dä nog också å kosta. huvuden, som viskade och log fått nog! 

PETERSON BROTHERS 
GRAIN & FUEL 

börja påskfirandet. _:Vassego, här ä' en hundra- emot honom och tycktes viska Med en basröst som kom lam- 1002-4 South K St. - Main 331 
Det hade varit e11 jäktig dag, lapp, sa' kaptenen ivrigt och till honom: "Lugna dej, det ord- porna att skallra och som fyllde 

ty alla skeppare ville förstås bli hans bekymrade mm ljusnade nar sej nog - det måste ordna elen förut så tysta lokalen med 
klara att sticka till sjöss på kväl- nfigot. Klä' sej nu för landgång sej!" Såna där lättsinniga fan- öronbedövande buller protestera
len. Såväl julgröten som påsk- och ge sej av mä samma. Ja' tasier har naturligtvis inte nyk- de mannen mot denna snöpliga 
äggen får nämligen sjöfolket äta har talat mä en tjänsteman pri tra landkrabbor, men sjömän få behandling. Flickan var emeller
till sjöss, och några extra ligge- sjiimanshuset, som kommer hit så ofta lita på slump och lyck- tid obeveklig och deras samtal 
dagar för att de skulle begå så- ner å klarar i)apperen när styr- liga tillfälligheter i sin dagliga antog mer och mer karaktären 

Ved och Kol, Mjöl, Foder, Hö, Kalk, 
Gödningsämnen och utsäde 

Endast bästa slags varor Resonabla priser 

dana högtidsmål i land ville in- man kommer m~i karlarna. gärning att de få respekt for av gräl. 
gen vettig redare vara med om. Att kapten Gastlund kommit i allsköns varsel och ingivelser. Styrman Svensson hade följt 

Seamon' s Flower Shop 
När nu lyktraderna tändes ef- denna svära situation kunde han Han väcktes av att ytterdörren mannen med ögonen och genast, 

TWO STORES 

ter kajerna -och lysbojarna bör- inte si'i mycket hjälpa själv. Men till kafeet rycktes upp och en han fick syn på honom, fick han 9th and Broadway 
jade glimma ute på rivieret, gled "Teobald" var kiind som den stor bredaxlad man tumlade in (Forts. sid. 4) 
också det ena svarta skrovet ef- ru ttnaste och eländigaste holk i 
ter det andra i sakta mak utåt den civiliserade världens han
och ur skorstenarna bolmade rö- delsflotta, och dessutom var det 
ken svart, avtecknande sig likt g-enon;uselt med bricle schlafplat
svarta j~ttepl~mer mot den glö-1 ser. matordning och arh~tsförhål-
dande vasterh1mlen. landen. Redaren låg ständigt, 

Men "Teobald" låg stilla. Ovan I över l.;:aptenen att det skulle spa
däck syntes ingen levaude va-I ras och snålas ·och sf1 blev det 
relse mer än styrman Svensson, så. att endast kackerlackor och 
och han föreföll i högsta grad råttor trivdes ombord på "Teo
npprörd och nervös, där han bald." 

trnmpade av och an med händer- N~ir de kommo till Göteborg 
na djupt nedstuckna i kavajfic- efter sista resan hade två man 
korna. 

Tunga klam pancle steg hördes 
på landgången. Det var skeppa
ren, och av hans sätt att flåsande 
ropa p~ styrman, innan han ännu 
hunnit ombord kunde man förstå! 
att ·han iivenledes var ur järn-
vikt. 

-Nå, hur har dä gått - har 
styrman fått fatt i nå'ra? 

- Nej, sa' ska' tala om för 
kapten, att ja' sprungit orn kring 
i sta'n så det osat om skankarna, 
både på ka.feer å snd1hotell å kro
gar för å inte tala om sjörnans
hemmet, men inte en man finns 
å uppbringa. Ja, har frestat mä 

GÖR SVERIGERESAN I ÅR 

DIREKT 

TILL 

GÖTEBORG 

PÅ 

8-9 DYGN 

STOR BESPARING 
å Tur- och Returbiljetter I Cabln, An· 
dra, Turist Terdje och Tredje klass. 

Turlista ·frän New ·York 
Gripsholm ...•.•••...•......• 30. maj 
Kungsholm ......•......•...•. 7 juni 
Drottningholm ......•........ 21 juni 
Gripsholm ................... 27 juni 
Kungsholm ..........•........ 2 juli 
Drottningholm .........•..••.. 16 juli 

För vidare upplysningar beställnin
gar av hyttplats, biträde vid utfär
dande av nödiga papper, etc., hän· 
vände man sig till närmaste agent 
eller till · 

SWEDISH AMERICAN LINE 
209 White Bldg., 4th &. Union, Seattle 
Hedberg Bros., 508% So. llth; John 
Soley, 306 Fidelity Bldg., F. C. Hew-

son, 903 Pacific Avenue, Tacoma. 

TIDIG VÅR I SVERIGE 
Efter en ovanligt mild vinter i Sve· 

rige förutspås en mycket tidig och 
behaglig vår. Resande till Sverige 
göra därför klokt i att välja en båt 
som avgår redan i april eller början 
på maj och därigenom undvika träng· 
seln på senare seglingar. 

Som en uppmuntran till tidiga Sve
rige-resor beviljar Svenska. Amerika 
Linjen STOR RABATT PÅ TUR· och 
RETUR-biljetter i Andra, Cabin, Tu· 
rist Tredje och Tredje klass. 

Rådfråga linjens närmaste agent 
eller kontor. 

plötsligt blivit "sjuka," d. v. s. 
styrmannen kunde svära på att 
det inte var det ringaste farligt 
med dem, men en doktor hade i 
alla fall gett dem skriftligt på att 
de behövde stanna i land för att 
vårda sin hälsa, och hångrinande 
åt både "Tcobald" och befälet 
hade de knipit i land. 

Naturligtvis hade de där två· 
1w gått och skrävlat om sin bra
vad blapcl leclighetskomiterat sjö
folk, och så hade en tyst över
enskommelse gjorts att ingen 
skulle mönstra på hojen före hel
gen. På si't sätt skulle redaren 
få en näsbränna, ty det kostar 
pängar att ha ett fartyg liggande 
i hamn, och dessutom kunde de 
andra pojkarna ombord få ta 
igen sig en smula. 

När styrman Svensson åter 
kom upp på däck riggad för att 
gå i land, hörde han dragspels
musik och munterhet från skan
sen. 

- Ja roa er nu bäst ni .vill, 
men skrattar bäst som skrattar 
sist- mumlade han mellan tän
derna. Vaktman gav han strän
ga order att inte släppa iland en 
själ av manskapet. 

När han nu drev kajen fram
åt måste han erkänna för sig 
själv att det var ett hopplöst fö
retag han givit sig in på, men 
ändå var det något som drev på 
och tvingade honom att fortsätta. 
Det var tanken på en viss ljust 
burrhårig tösunge, med de un
derbaraste blå ögon, de ljuvaste 
röda läppar och smidig och mjuk 
i kroi)pen som en liten sjöjung
fru. Hennes fader, en barsk 
kopparslagarmästare i Majorna, 
vägrade bestämt att ge henne till 
styrman Svensson, men när den
ne kunde titulera sig kapten var 
han villig att fundera på saken. 
Nu hade redaren halvt om .·halvt 
lovat honom att få befälhavar
platsen på nästa skuta, som blev 
ledig. Men om "Teobald" skul
le bli liggande i hamn över på
sken knnde han hälsa hem med 
alla sköna framtidsdrömmar, ja, 
som skepparn sagt, det var inte 
alls möjligt att. det blev avsked 

ti 
DET FINNS ENDAST en verklig orsaH: att rolrn och det är njut· 
ning, vilket dock är en god sådan. Den cigarett Ni i längden 
väljer, blir den som mest bidrager till Edert välbefinnande. 

Camels tillverkas just med tanke på detta - den tanken att 
verklig rök-njutning är vad Ni fordrar av en cigarett. 

När Ni försöker dem skall Ni finna en uppfriskande olikhet 
- en mild, mjuk rikedom av utsökt tobak- vällukt i harmonisk 
blandning, silkeslen - som gör rökningen till en njutning. 

Det faktum, att millioner flera människor hava valt Camel 
än någon annan cigarett, är ett erkännande åt en oförfalskad 
vara, förd i marknaden med ett ärligt uppsåt. 

e 1930, llt. J, lb7nolde Tobacco 
Oompany, Winston·Salem, N. c. ör njutning 

255 llth St. 
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TACOMA-NYHETER Stor världskonf erens i San 
Francisco Hjälp till att uppehålla en Tacoma-industri 

genom att röka 

{Forts. fr. sid. 1) Sjundedagsadventist samfundet SAN-TEX CIGAR 
'kallats som vittne inför grand häller världskonferens vart fjerde 
juryn i Seattle. Alfred Hub- år. Denna organisation utför nu 
bard, en av () :s medhjälpare, har missionsverksarnhet i 135 länder. 
erkänt att organisationens om- Predikoverksamhct bedrives på 
sättning rörde sig omkring $15,-, 279 olika tungomål. De utgiva 
·000,(YJO och att över en .n1illiou litteratur p~t över 350 oiika språk 
·dollars utbetalt,; i mutor. och p1lbörja i medeltal verksam-

5c, lOc, och 2 för 25c 

het på ett nytt språk varje femte 
Svensk kongress-kandidat. Ad-

TEATRARNE och göra sina· Önskningar kända I 
för den s. k. "locating commit
tee/' sn111 .111öter och on1händerta
ger alla besökare i City Audito
rium under konferensen. 

R-K-0 Pantages har denna 
vecka ett gott Yariete-program 
som börjar på lördag och fort

. sätter söndag och måndag. Där
efter kommer en utmärkt film. 

'voka ten 0. M. N elson i Mon te- dag. 
The North Pacific Union Con-

sano 1-wrnrner att uppträda som 
ference av Sjuncledagsadventist

kandidat för elen republikanska 
samfundet, som inbegriper sta-

11ominationen till kongressen för 
tcrna \N ashington, Iclaho, Mon-

svdvästra \Vashington distriktet . 1 0 1 1 1• · tana oc 1 reO'on, (On11ner att J 1-
gent emot kon o-ressman Albert .. "' . .. 
:- " • 0 va mer an vanligt val rcpresen-J ohnson. Detta blir andra gan-, . . .. . 

1\1 N l 
. 

1
" . . ·f .. "cl terat vid varldskonferensen 1 San 

:gen " r. e son 111 ater sw 1 aJ 1., . . .. · · 
- "' 'ranc1sco, som tacrer sm borJan 1 
·:med Mr. Johnson om kongress- "' .. 

L morgon, elen 24 maj och fortsat-

Zeppelin sätter flygrekord 
Graf Zeppelin, världens största 

flygskepp. fullboraded i torsdags 
sin tropiska transatlantiska flyg
ning fri'rn Seville i Spanien till 
Pernambuco, Brasilien. Skeppet 
tillryggalade utan minsta miss
öde elen 8,750 mil li'tnga sträckan 
på Cl timmar eller cirka 130 mil 

* * * 

mandatct. Mr. Nelsons platform, 
ter till och med den 12te juni. 

som vi in föra å annat ställe i da-
Pastor och fru V. A. Liclner äro 

gens 1111111 mer, förklarar hans 
sti"indpLmkt i de viktigaste och 
nn mest uppmärksammade lag
,stiftningsfri\gorna. 

Lincoln Teater bjuder på "Hol
lywood Review" med flera film
stjärnor. Stycket går söndag, 
måndag och tisdag·. Onsdag och 
torsdag kommer "Acquittcd," och 
fredag och lördag den skrattre
tande komedien "Senor America-

i timmen. Fly gexpeditionen hiil
sacles 1.necl dundrande salut och no." 

* * * delegater från Tacorna svenska jubel av tusental, när den landa-
församling·. Övriga representan- de på Pernambucos flygfält. Fox Rialto förevisar "The Gay 

Nineties" med Marion Davies ter från svenska församlingar i I 
vVashington äro pastorerna B. 1929 Svenska Amerika Lin- och Lawrence Grey i huvudrol-

D I 1 A J c L · · lerna. Filmen uppfriskar minnet 
Stor import från Sverige till 

Everett. Från Karlstads mekani-
erg um, . . 0tone, ew1s Jens bästa år 

J 1 c A M 1 A H om "elen gamla goda tiden" och 01 nson, ·· · e een, · · \T1'cl 1· · G"t b ·h,~lle11 ny igen 1 o e org ,, bjuder på många roliga episoder. 
ska verkstad avgick den 24 april 
ett extratåg på 35 a 40 vagnar 
-rnaskingods till Göteborg för vi
.aare transport med J ohnsonlin
jens ångare till Everett. Leve
ransen omfattar två större tork
m.askiner för en nyuppförd sul
fitfabrik i Everett. 

Larson, A. vV. \Vennerberg. årsstämma med S\re11slra A111e1·1·-. · Colonial visar "Her Gulden 
I North Pacific Union Confer- ka Liniens aktiea"gare beslo"'ts en Calf." och om vi icke misstaga 

ence finnes det 224 församlingar utclelnine· av 6 procent för år 0 

~ oss sa. gäller det i1a0 got 11elt a11nat 
och medlemmar från dessa för- 1929. 

samlingar komma att ofantligt Styrelsens årsrapport vi s ar 
förmera elen officiella delegatio- 1929 som linjens bästa år hittills, 
nen. både beträffande passageraretra-

Representanter från 135 olika fik och allmän utveckling. 
American-Scandinavia.n Foun- länder där verksamhet bedrives Under året förde linjen 37,968 

,dation. I förliden veckas mnn- komma att närvara. Den största passagerare och 94,344 ton frakt
-mer meddelades, att rubricerade samlingslokalen i hela California, gods. Den genom reduktionen i 
stiftelse bland andra stipendier The City Auditorium i San F'ran- immigrantkvotorna upp komna 
utdelat 14 till amerikanska stu- cisco har förhyrts för denna stor- födusten i immigranttrafik till 
<lenter för studier i de skandina- slagna världskonferens. Omkring Förenta Staterna har mer än 
viska länderna. Bland andra tio tusen medlemmar från de oli- uppvägts av det ökade antalet re-
1yckliga mottagare av dessa sti-, ka staterna komma att bevista sande till Canada och det avse
pendier äro Eric Cyril Bell- konferensen. värt större antalet amerikanska 
quist, Universitv of California Inom The North Pacific Union turister till och från Skandinavi-• , I 
:för nationalekonomiska studier i Conference bo flera än tretton en med linjens fartyg. 
Sverige; Milton Daniel Burgh, tusen medlemmar av Sjundedags- Linjens flotta stod vid årsskif-

. än en fyrfota kalv. 
* * * 

Blue Mouse. "King of Jazz" 
med Paul Whiteman är ett lyx
spektakel vartil man ej förut sett 
maken. Musiken är oöverträff
lig och sceneriet överväldigande 
och förvånansvärt. 

Fotograf F. J. Lee har havt 
brått på senare tiden med foto
grafering av konfirmander och 
graduenter. Han erbjuder speci
ella gottköpspr'is, men man må
ste skynda, innan det blir för 
sent. Hans specialitet är även 
att fotografera brudpar, och nu 
snart är bröll opsmånaden inne. 
F. J. Lee, 4cle våningen i Cali
fornia Blclg. 

AV STÖRSTA VIKT 
Kapellet, inredningen, lik

vagnar och andra fordon, den 
ledandes ideal, intresse o. s .... ,,.. 4 

-allt detta är av vida större 
betydelse än varjehanda varor 
som ingå i betjäningen. 

Men en begravningsentrepre
nör bör väljas med särskild å
tanke för ALLT som ingår i 
betjäningen. 

Gradua;;::i 
Gåvor 

Pen and Pensils Sets 

Diamanter, Armbandsur, 
Fickur 

bäst och billigast hos 

Skandinavisk juvelerare 

WASHINGTON BUILDING 
11te och Pacific 

23rd Street Cleaners 
Community Cleaners 

McKinley Park Cleaners 

"GET THE HA.BIT TO 
DRESS NIOE" 

Detta är en Tacoma-firma. 

"DIRECT PLANT SERVICE" 

~~ 

Heavy weight ! 
1 

DENIM ?LAV SUITS $1 

48th &. Yakima 

:Michigan Statc College, för lit- adventist samfundet, en av cle 
teraturstuclier i Sverige~ William största grupperna i en enbar nni
Sanrnel Carlson. University of onskonferens i hela världen. Des
Michigan, för meteorologiska sa gåva flera hundra tusen clol
stuclier i Grönland; Hugo Natha- !ars till samfundets kassa för 
·nael Swenson, Carleton College, verksamhetens främjande i både 
för fysiska studier i Danmark; hem- och utlandet förlidet år, 
Hans Seirstecl Hoiberg. Grand mera an under något annat år 

tet, efte1· elen vanliga a vskrivnin
gen å tonnaget, bokförd till ett 
nettovärde av kr. 30,705,000 samt 
andra tillgångar till kr. 8 . .144,000; 
aktiekapitalet och reserver ut
gjorde kr. 28,000,000 och andra 
sku 1 cl er kr. 8,231.000, lämnande 
ett överskott · av kr. 2,818,000. 
vilket disponerats sålunda: 6 pro
cent dividend till aktieägarna kr. 
1,440,000, till skatter kr. 600,000, 
till pensionsfonden kr. 500,000 
samt överskottet till vinst- och 
förlustkontot. 

·;~:u'.;~;;~N ;~so~;~· i 
Raksalongen i Olympus Hotell '"""~~ 

har i dagarna övertagits av Ted I~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ 

View College, för att studera förut. 
högskoleorganisationen i Dan- Delegationen från North Paci
·mark; Carrol Lawrence Christen- fic Union konferensen kommer 
.son. University of Chicago, för J att ledas av pastor Morris Lu
-eko:10111iska studier i Norge; Dr. kens som är ordförande för den
··walter R. Johnson, University na konferens. Pastor Lukens 
.of Minncsota. för studier i me- kommer att officiellt represente
ilicin i Sverige. ra försa!lllingarna i sin konfe-

F. C. Hewson, biljettagenter i 
'903 Pacific avenue, representerar 
"bl. a. ångbåtslinj er även Alaska 
S. S. Co., Pacific S. S. Co., Ca
-nadian Pacific S. S. Co. och Ca-
111adian National S. S. Co. Seg-
1atser nästan varje dag. Han 
stt1r gärna till tjänst med råd 
.och upplysningar. 

Gynna våra 
ANNONSÖRER! 

rens. Samfundets sanatorier och 
sjukhus, skolor, tryckerier och 
bokförlagshus. komma även att 
sända delegater. Rev. G. A. 
Thompson, pastor för Tacomas 
amerikanska församling ämnar 
även övervara konferensen. Un
gefär två tusen medlemmar från 
California väntas deltaga. 

Lekmän som ämna resa elit och 
som möjligen önska möta släk
tingar och vänner ifrån de ut
ländska fälten böra anmäla ;sig 

NYA COLOMBIA 
Svenska Skivor 

Vi specialisera i svenska skivor och hava 
ett fullt lager av Columbia, enligt katalog. 

HÄR ÄRO NÅGRA A VDE NYASTE POPULÄRA: 

22103-F .............................................. "När bröllopsklockor ringa" 
"Vi ska' segla livet samman" 

22104-F .......................................... "Te' dans mä' Karlstatösera" 
Fylgia. Valsen 

22107-F ............................................................................ Brudvalsen 
Nya Dragspelsvalsen 

26085-F ···--·-·-·········-··············-·····--·····························"Vind får våg" 
"Uti ljusa sommarnatt" 

Vi inbjuda Eder att komma in och höra dessa, och vilken
somhelst annan skiva i vårt provmm. 

Broadway Radio 
Music Company 

908 Broadway 

Grunden, en kompetent och po- Mabel's Beauty Shop C 

pulär barberare, som säkert kom- DENNA BANK A••R 759% So. 38th. - Mad. 251 5 
mer att draga en massa kunder Permanent, Finger Wave C 

med sig till sin nya lokal. Han CENTRALT for two months - $7.50 ~ 
inb1'uder land.smönnen att komm,·t All Beauty Work ! 

~-.......... ~~ 
till Olympus och bliva tillfreds-
ställda med förstklassig betjä- OCH BEKVÄMT 
ning. 

onsert och ans 
arrangeras av de världsb€römda dragspelartisterna 

·HUGO 
-·- NINA Il 

r~ormanna Han I 
15de och So. K St. 

TORSDAG, 49 MAJ, KL. 8 

(Under auspicier av Söner och Döttrar av Norge) 

NYTT PROGRAM - MUSIK OCH KOMEDI 

samt extra attraktion: Världens starkaste man 

MR. ANTON ASPLING från Sverige 
OBS.! - Enastående kraftprov! Aspling kan slå in en 7-
tums spik genom en 4-tums planka med bara handen. Han 
kan även halla en 3-8 tums spik i tänderna medan en man 
från publiken cvrider elen tills den liknar en korkskruv. 

DANS EFTER PROGRAMMET 
efter Hugo och Ninas taktfasta musik. ·En trevlig afton 

garanteras. 

Biljett pris: Endast 50c. 

TILL ALASKA 
Vi äro agenter för fyra ångbätslinjer och kunna giv.a Eder absolut 

förstklassig betjäning. 

BILJETTPRISER-FÖRSTA KLASS-TACOMA TILL: 

Ketchikan ............... : ............. $30.00 
Wrangell ................•....•...•... 34.50 
Petersburg ..•............... , .•...... 36.00 
Juneau .••..............•.•..• , ...• , .. 41.00 
Skagway .................••.........•.. 45.00 

och till många andra hamnar.. Vi stå med nöje till tjänst. Tur och 
returbiljetter i alla klasser. Vi inbjuda Eder att komma in pä kon
toret för närmare upplysningar. 

F. C. HEWSON 
Main 7159 AGENT 903 Pac. Ave 

BELÄGEN f öR ALLA 

Mitt i hjärtat av sta
dens affärscentrurn
lätt tillgänglig för al
la som ha ett spar·" 
eller check-kmito. 

Vi inbjuda särskilt 
damer att göra sig till 
godo de bekvämlighe
ter denna bank erbju
der. St[im möte här 
med edra vänner när 
ni går ner i staden 
för att göra uppköp. 

Puget Sound 

road ay 
ank 

C. E. LINDQUIST 
Vice President och Kassör 

Bro.adway at 11 th 
(Fidelity Bttilcling) 

För Expert Ur Reparation gå till 

W. G. HAMELIN 
Juvelerare och Optiker 

319 So. 11th St. Tacoma 
Mellan Rhodes och Market St. 

Rimliga priser. Gott arbete 

KARL A. ANDERSON 
SHEETMETAL 

WORKS 
613 St. Helens Ave. Main 5900 

MUELLER FURNACES 
De bästa i mMknaden 

BA Y CITY MARKET 
Wholesale and Retail 

FRESH & SMOKED MEATS 
Ship u.s your V eal and Hogs 

1144-45 Pacific A venue, Ta<:oma 

J. A. JOHNSON 

Olympic Branch Store 
Large assortment of brick and bull! 

Ice Cream · - Home made Candy 
Fresh daily 

L. JOHNSON, Mgr. 

1109 So. K Mall• 3411 

SVENSKA 
VICE.KONSULATET 

I SEATTLE 
209 White Building 

omfattande staterna Washington och 
Idaho hålles öppet alla helgfria da
gar. Arvsutrednlngar utföras, full· 
makter och andra handlingar utfär
das och legaliseras. Personer, som 
cinska erhålla pass, skola inlämna 
ansökan därom minst 10 dagar töre 
avresan. Tel. Maln 5640. 

ERIC BRATTSTRÖM, 
vice konsul. 

K. Andersen 
URMAKARE 

Förstklassigt arbete ganmteru 

MODERATA PRISER 

1125 Taco-ma Avenue 





mig omöjligt att redogöra för all 
\den nedrighet, som användes vid 
.detta tillfälle. 

Dessa ivriga förföljelser upp
väckte hos mig tvivel på att 
_Amalia· verkligen var brottslig, 
.och jag besökte henne därför i 
fängelset, kort före hennes ned~ 
komst. Det samtal jag hade med 
henne övertygade mig fullkom
ligt, att hon var oskyldig; men, 
i:yv.ärr fanns ingenting som ju
ridiskt kunde bevisa det. Hon 
n1edgav, att ingen annan än hon 
:Själv hanclterade elen flaska, av 
vars innehåll mannen ljutit dö
.den, samt att densamma sedan 
befunnits gömd i chiffonieren, 
ehuru hon icke kunde förklara 
på vad sätt elen kommit elit. Att 
få henne av lagen frikänd var 
• och förblev en omöjlighet, det in
s1tg jag. Jag föreslog därför en
dast att fä taga hennes barn, när 
idet blev fött. samt uppfostra 
det; men med ädel fasthet avslog 
:hon mit't tillbud, sägande: · 
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- Nej, Tristan, detta barn, sa ord; men lyfte gossen upp på ett dylikt hopp var en dåraktig-
vars födelse man velat bränn- mitt knä och frågade: het och utvisade att jag icke tog 
märka med en dubbel och oför- - Vem har sagt dig det? i beräkning den passion, som 
tjänt vanära, skall jag aldrig, så - Mamma, svarade han. Hon behärskade dem. Själv hade jag 
länge mitt hjärta klappar, lämna sade härom dagen, clå hon kysste insatt det djupt förorättade bar
ifrån mig. Förlusten av detsam-1 mig: Nu blir du my.cket rik, min net uti en förmögenhet och 
ma skulle beröva mig styrka att gosse. Jag frågade vad det var. ·ställning, långt over den man 
bära mitt olyckliga öde; men om Då sade mamma, att jag skulle frånrövat det. 
jag blir dömd att dö, bliv då en få morbrors alla. pänningar. Tänk 1 Några veckor därefter dog min 
far för mitt arma, övergivna I så roligt jag skall få att lägga hustru, och efter hennes död blev 
barn. golvet fullt därav och dansa på Amalias dotter ensam arvinge till 

Jag gick ifrån Amalia, med I b~ra granna guldstycl~en .. ?ch den fnrsteliga. ri.kedom: s~m i 
hjärtat uppfyllt av de mest mar-1 hann ed klappade den lille 1 hån- egenskap av fide1komm1ss over
terandc kval, och tog vägen till clerna. gick på min hustrus äldsta barn. 
min syster. Leona hade dagen Jag satte gossen ifrån mig Min syster och svåger voro för
förut fått en dotter. Som hon med verklig fasa; ty jag hade sänkta i djup sorg, emedan alla 
ännu var mycket klen, besökte fattat en förfärlig misstanke och dessa efterspaningar avlupit to
jag endast hennes barn, vars ett beslut att hämnas denna av- talt fruktlöst; flickan var och 
rum var beläget i nedra vånin- skyvärda egennytta. Dagen där- förblev borta. Äntligen, efter ett 
gen. Försjunken i sorgliga tan- på födde Amalia en dotter - års förlopp, föll domen över 
kar, satte jag mig vid den lilla I och L.eonas lilla flicka hade fö:- Amalia. Hon dömdes att mista 
nvföclclas vagga då Axel Leonas svunmt. Generalen lutade sig livet och hennes barn, såsom o-

maren kunna få tillfälle bevista 
en operaföreställning, inte hela 
sommaren visserligen, men kung
liga teatern planerar en extra 
sejour under juli och augusti 
månader, vilka väl kunna tän
kas bliva just de månader, då 
besökanclefrekventen är som all
ra störst. Vilka program, som 
skola givas är ännu ej fixerat, 
men det troliga är, att operet
tens musa skall få en framskju
ten plats. Det talas bland an
nat om, att framföra "Glada än
kan." Jag vet av egen erfaren
het, att gästande främlingar of
ta framföra sitt beklagande över, 
att de ej under sitt sommarbesök 
i Stockholm kunnat få tillfälle 
besöka operan, som åtnjuter så 
gott anseende överallt i elen mu
sikaliskt intresserade världen . 

s~n. kom till 1~ig, säga:1de med tillbaka stolen och andades äkta, förlustigt all arvsrätt efter 
ett sjuårigt förstånds naivitet: tungt. Heyse . . . Generalen höll upp, Hans obehag försvunno. Mr. 

- Samma dag· Amalias dotter och en tystnad inträdde. Arthur Turner, Regina, Sask., - Vet du, morbror, nu får jag 
alla farbror Heyses pänningar. 

Jag ryste ovilkorligt vid cles-

sf1g ljuset, nedkom även min hu- - Dagen därpå, återtog gene- skriver: "Jag var ytterst ner.vös 
stru med ett barn, som dog nå- ralen, hade både Amalia och hen-' och led mycket av förstoppning. 
gra limmar cfarefter. Jag lät nu nes barn försvunnit ur fängelset, Efter alt ha anv~int Dr. Peters 
elen förras lilla flicka intaga den utan att jag eller någon annan Kuriko endast några dagar, kän-

• I dödas plats, utan att någon mer visste vart. Vem som hade för- de jag mig som en ny människa. 

TVÅ SLAGS BETJÄNING 
I än barnets amma visste det. hjälpt henne pf1 flykten skulle Alla mina obehag hade försvun
I Men för att kunna lyckas, utan jag fiirs.t tjugu år därefter bliva nit; jag sover nu lugnt och vak
! att med detsamma alldeles för- underrättad om., nar om morgonen stark och 
/krossa elen redan tillräckligt o- Aren gingo därefter för mig, frisk." Denna utmärkta örtme-Peoples Association står alltid redo att betjäna 

:.två o1ika sätt-
1.-Genom att betala generös fqrejänst 

på. hos oss i~satta sparmedel. 
2-Genom att lana Eder de erforderliga 

medlen för att skaffa ett eget hem. 

Eder pi'i 

Och båda fallen kunna vi bistå vänligt med goda råd. 

1 

lyckliga Amalia, fick min systers utan andra avbrott än dem ut- clicin har gjort sig känd för sin 

1 dotter intaga elen bortrövades nämningar och utmärkelser för- m~irkliga inverkan på den orga-
1 ställe . . . de med sig, utan att jag förmåd- niska verksamheten; den regle

- General, utropade Thora, er de glömma den olyckliga Ama- rar och p[1skynclar avsöndringen, 
dotter var således min syster! lia, som kastats ut i världen för hjälper och underlättar· matsmält-

- Ja, svarade generalen. att gå en oviss och kanske olyck- ningsproccssen; ett tillförlitligt 
- 0, min Gud! snyftade Tho- Jig framtid till mötes. styrkemedel och en upp byggare 

ra, gömmai{de ansiktet i sina Alla m111a ömmaste känslor av kroppen. Icke till salu i apo
koncentrerade sig uti en gräns- teken; tillhandahålles endast av 

'1 

ARV FRÅN SVERIGE 
inkasseras, affärer med banker, för· 
säkrtngsbolag . och privata personer 
ombestyras. Fullmakter, intyg och 
'.!;ndra lagliga handlingar uppsättas: 
oversättningar. Skriv till KONSU;E:i 
ANDREW CHILBElRG, U23 Futh 
Ave., Room 5537, Seattle. W.ash . 
~~# 

Try the 

Hillc:rest Meat iirarket 
1114 So. K St. - Main 3490 

FREE DELIVERV 
Service Always Our Motto 

J. F. VISELL 00. 
Papper. och Sta.t.ionl!llr) 
Tidninga.:r och Böck8lr 

Bll.JETTER 
Till ncb fr!\o F.nrcM med 

j',.irstklassi14a lini•"T 

909 Pacific A VA 

UEN'S PHARMACY 
Lien cl Selvlg, egare 

Skandinaviskt Apotek 
RECEPTIDR V.A..R SPECIA.hlTET 

Agenter för 
SALUBRIN, HASSELRO.TS JERN· 

VIN och FLUSS PL.UJTElR 

MAIN 7314 
1026 Tacoma Avenue South 

BRANDFÖRSÄKRING 
i de bästa och pålitligaste bolag 

Ni kan alltid vara viss om acku

ratess och redbart bemötande av 

de bolag jag representerar. 

Frank Ekberg 
Insurance, Notary Public Peoples Savings & Loan 

Association 
I händer. 

- Jag ansf1g mig ha va handlat l rättvist, men glömde därvid, att 

lös ömhet för min upptagna dot
ter. Fyra år efter Amalias flykt 
dog min ~väger. Leona gjorde. 
kort därpi\ en oförmodad och för 
mig oförklarlig resa till Sverige. 
Hennes son, Axel, en livlig, vac
ker och lovande gosse, tog jag 
under moderns fd111varo i mitt 
hus. Den förkärlek, jag alltid 
hade hyst för honom .. fick nu en 
bestiimd riktning, och jag önska
de i framtiden en förening emel
lan honom och Laura. Amalias 
dotter. Föi- andra gången ville 
jag leda händelsernas gång och 
bestämma över andras öden; 
men även därför skulle jag straf
fas. Jag tyckte mig då, på ett 
ganska fullkomligt sätt, hava 
gottgjort orättvisan . emot Ama:.. 
lia soch Heyses dotter, ty hon 

lokalagenter; direkt från labora-
(<>. 939 Commerce St. toriet av Dr. Peter Fahrney ~" Tacoma 

1109 Pacific Ave. 

Home of the Thrifters - Where Savings Grow 

• • , 
GODA BRUKTA AUTOMOBILER 

1925 CHEVROLET LANDAU SEDAN ....................... $250.00 
1926 Ford Tuc1or, Ruckstell Axle ............................. $195.00 
1929 Durant 6-takts motor, 4 Door Sedan ................... $645.00 
1929 Durant De Luxe Sedan, "4 Speeds ahead" ............. $1.050.00 

över 20 goda brukta automobiler att välja på. Kom och se dem! 

TACOMA DURANT CO. 
(Pierce County Generalagent för Durant märket) 

Vi ha svensktalande betjäning. 
So. 34th och G Street Tel. Madison 5320 

I 
·.männi:kan. al~.ticl n:issly~lrns, cli'i: 
hon vill tillvalla sig· Forsynens 

, ro!. Jag framkallade genom den-
1 na min handling händelser, vilka 
intet mänsklig·t förutseende kun
de på förhand beräkna. 

Leona och min svf1ger, vilka 

I 
av snikenhet med så mycken 
hätskhet förföljde Amalia för att 
I rit sina barn roffa en förmögen
! het, som tillkom hennes, clrab
j bacles nu av straffet att förlora 

I ett av sina; en förlust så mycket 
förfärligare, som de icke visste I dess öde, Jag hoppades genom 

I denna sorg kunna väcka tankar
! na på huru illa de handlat emot 
Amalia och hennes barn;.· men 

Sons Co., Chicago, Ill. 

ROYAL SHOE REPAIR · 
A. S. HOLMGREN 

205 So. llth 

VIKTIG UPPFINNING 

GEO. J. WEILER 
SKRÄDDARE 

Arbete och material garanteras. 
Reparationer utföras. 

1220 So. K St. Main 5638 

ATT HYRA ER Till 
SALU 

Höns·, frukt-, bär- eller mejerig11r· 
dar enastäende billigt. Tala om för 
oss vad Ni önskar. Goda betalnfn~is· 
vill'kor. Skriv till Konsul Andrt·'llll 
Chilberg, . f.537 White-Henry Bld1J., 
Seattle, Wa..sh. 

JOHN HEDBERGS 
J~:!~~~:!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~!!~!!~!!!!~~~!!~~~~I kom därigenom i besittning av · 1 faderns namn och förmögenhet. 

Apotekare S. Almklov, Coopers
town, N. D., har efter många års ex· 
perimenter lyckats finna ett ofelbart 
medel mot den vanliga huc1sjkudomen 
skabb, klåda, ohyra, "Seven Years or 
Prairie Itch Scabies." Han kallar 
det "Almklov's ltch Specific," vilket 
har kurerat tusenden under de sista 
40 åren. Denna storartade framgång 
förmådde honom att experimentera 
med att finna ett liknande medel mot 
allvarligare och mera ondartade hud
sjukdomar s1'tsom Eczema, Saltflod, 
Barbers Itch, Ringorm, gamla sår, 
Psoriasis, Impetigo och andra klian· 
de och brännande hudutslag, och ef· 
ter många experiment fann han ett 
alldeles enastående medel, som har 
kurerat tusenden under de senaste 30 
ären i många olika länder. Några 
av dem ha sökt läkare. i flera civi
liserade länder utan något resultat. 
Detta medel kallar han "Almklov's 
Eczema Specific." Dessa tvänne spe
cifics sändas över hela Förenta Sta· 
terna för $2.00 pr ask. Som dandruff 
icke är annat än torr Eczema av hu· 
vudsvålen, har han därför en "Scalp"
och"Hair Tonic" som botar dandruff 
borttager klådan och avstannar hå 
rets avfallande. varföre d()t vunnit 
stark efterfrågan. Säljes för $1.00 
per flaska. Hans adress är: 

Skomakareverkstad 
508Yz So. llth St. 

Subskribera 
för 

Eder själv 
och 

för vänner 
·i Sverige! 

ostar endast 
cirka 

!lit 

I vec an 
PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1125 Tacoma Avenue 
Tacoma, Wash. 

E 

Undertecknad prenumererar härmed på. Puget Sound Po-

sten för en tid av ett år. 

P t . 'f $l.OO n~rslutes. renumera 10nsavg1 ten, 
erlägges senare. 

Namn --·········-···-·········-····-·····-·······-··-·····-···-· ··--·············-········· 

Adress ··-··-·········-··-·················---·····-············-···-··-··················· 

Axels barnalynne och karaktär 
hade jag, tyvärr, alltför I i tet tid 
att studera, emedan min tjänst 
som militärisk befälhavare läm
nade mig få ögonblick övriga för 
familj cli vet. 

(Forts.) 

Förberedelserna för Stock
holmsutställningen 

Härom skriver Kordstjernans 
Sverige-korrespondent: 

. Snart öppnar Stockholm stora 
famnen för hela världen. Ännu 
rricler förstås kaos inom utställ
ningsområdet, åtminstone före
faller det så för ett lekmanna
öga, men vederbörande förklara 
enstä1:-1111igt att arbetet tvärt om 
fortskridit snabbare än vad man 
vågat hoppas, cl. v. s. med andra 
ord, att det på förhand uppgjor
da arbetsschemat kunnat till 

, punkt och pricka fullföljas, ja att 

S. ALMKLOV, 
Box 345, Cooperstown, No. Dak. 

TACOMA TITLE CO . 
ALMIN L. SWANSON 

Pres. och Mgr. 
"Abstracts of Title" och "Title 

lnsurance" 

Main 2331 Bankers Tr1:1st Bldg. 

l
) Vi .äro beredda att giva betjäning 

såväl dag som natt. 

TU FUNERAL HOME 
2215 Slxth Ave. Main 580 
~~ 

l 
man till och med kommit ett SVENSK FOTOGRAF 
stycke fängre fram än beräknat. ~ 
Arets utställning h~r karatäris.e- { . J ·. ~ 
rats som en maskin, som kon~ I \...J:f/· / 
struerats för att roa folk och nu · / ---_-
återstår bara att folk komma i ., d Fl • ..n oor Puget Sound Banlr 
sa stora skaror att den dyrbara 
maskinen verkligen skall kunna 
betala sig. Det där med nöjes" 
ma~kin bär verkligen syn för sä-
gen. 

Special 
Building 

Attention 
Ghildren 

given t-0 

OLOF BULL 
Violinist 

CONCERT ENGAGEMENTS 
LEKTIONER PÅ VIOLIN 

Temple of Muslc Tacoma 

har prima utru&tning för skorepare
ring. Full tillfredsställelse garanteras 
och vi stå gerna vänner och gyn
nare till tjänst vid behov a.v något 
i skodonsväg. 

KOKBOKEN 
som redigerats och utgf\rits av 
damerna~ inom Första Luther
ska kyrkan tillhandahll.lles hos · 
oss och kostar endast $1.00. 

P.VEBORG 
Tacoma 

LAT OSS GE EDER RAD 
HURUVIDA NI SKALL 
ANVÄNDA GLASÖGON 

ELLER EJ 

Vilket vi avgöra endast efter en 
Noggrann och Vetenskaplig Under

sökning för vilket vi ej taga 
betalning. 

- och där kvalitet, betjäning och 
pris alltid äro utom all fråga. 

VI TALER SVENSKA 

BINYON OPTICAL COm 
DR. H. C. NICHELSEN 

920 Broadway 

Telephone: Broadway 1421 

~~ 
Fullt lager av = 

Stockholmsutställningens re
stauranger, nöjesfält och alla 
möjliga andra arrangemang för 
att mätta elen nöjeslystna publi~ 
ken komma helt naturligt att 
draga till sig lejonparten av pu
bliken i sommar, men detta har W 
inte hindrat alla, som ha med 
nöjeslivet att skaffa att ansträn
ga sig alldeles särskilt denna 
sommar. Vad då först och 
främst teatrarna vidkommer skall 

Ur, Klockor, Ringar och 
Diamanter 

Lagning av ur och klockor, samt 

man i sommar bjudas det mycket ~ 1147 Broadway Guldsmedsarbete 
ovanliga nöjet att under som-. L~~ldlltdlli!i!JININllJ~iJ dlll!Jll~lllllMINOOdll*~!a$lN~~~*~'MINOOdli 




