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Scandinavian Fraternity logen 
Harmony anordnar bankett och 
aftonunderhållning med ett an
slående och intressant program i 
morgon, lördag afton, kl. 6 :30, å. 
Valhalla hall. Mr. Bertil John
son blir taffelmästare och afto
nens talare blir Mr. E. B. King. 
Ehuru festtillställningen var äm
nad för logens medlemmar och 
familjer, har man dock lyckats 
arrangera så att även utomståen
de kunna deltaga, och intressera
de landsmän hälsas välkomna. 

Eielsons och Borlands likfärd 
från polarregionerna skedde un
der storslagna ceremonier. Kvar-

. levorna fördes å flygplan från 

Millionär-son anklagad. Do-
nald Spottswood, 35 år, medlem 
av en Minneapolis millionärfa
milj, har någon tid som reseex
peclit för en Minneapolis firma, 
vistats i Tacoma. Han var förut 
ledare för Minnesota universite
tets atletklubb. Han anklagas 
för att ha stulit $250 från Mar
garet Johnson, som innehar ho
tellet i vilket han logerade. Då 
han. ställdes inför rätta, ville 
Miss Johnson icke fullfölja an
klagelsemålet mot· honom, men 
prosecutor Bertil Johnson beiv
rade, att målet skulle fortsättas. 

För svunnen sågve~kssuperin
tendent. En bland Tacomas le-

TACOMA, WASH., FREDAG DEN 21 MARS, 1930 

Under pågående gudstjänst i 
svensk-finska baptistkyrkan för
liden kväll bortstals Gust Ny
lunds automobil. Rapport gavs 
omedelbart till polisen som se
dermera återfann den stulna bi
len minus reservring och diverse 
annat. Det vore hög tid att ord
ningsmakten toge itu med den 
tjuvliga som nyligen förövat så. 
mycket okynne i näjden. 

I förtvivlan över lidna förlus
ter i följd av ·vVall street lua
schen, berövade reseexpeclitör T. 
D. Shannon vid North L street 
sig livet i lördags natt. Han ha
de gått in i köket hos sin när
boende granne, som lämnat dör
ren olåst, sla~t sig ned invid 
gasspisen, brett ytterrocken över 
huvudet och vridit på gaskranen. 
Grannen fann honom på morgo
nen sittande clöcl vid spisen. 

ALLMÄNT NYTT 
Till hederspresident i Svenska 

Handelskammaren av U. S. A. 

svensk-amerikanska t i cl ni ngen 
Utah-Posten i Salt Lake City, 
avled nyligen i en ålder av 59 år. 
Han var född i Håbo-Tibble soc
ken i Uppland och blev 1888 

blev \N ollmar Boström, Sveriges medlem av mormonförsamlingen 
1111mster till Förenta Staterna i Stockholm samt kom till Utah 
vald vid handelskammarens mö- 1903. Han har bl. a. översatt 
te i New York förra veckan. Det James E. Talmages' "Trosartik
är första gången denna heder larna." 
betygats någon i handelskamma-
rens tjugotreåriga historia. Men Cyklon hemsöker Los Angeles. 
så har också Boström ·sedan sin En cyklon sopade i lördags fram 
utnämning till Sveriges minister från oceanen i trakten av Palos 
i U. S .. intagit en av de mest Verdes norr om San Pedro, an
framskjutna platserna i den di- stil_lande betydlig. egendomsska
plomatiska kåren i Washington, da I ett .. hal~t d41ss111 av Los An
D. C., och uträttat storverk för geles forstader. Egendomsska
svenskh~ten i både industri.~lt I dan berä. knas u1:pgå ~ill min~t 
och soc1elt avseende. Bostrom $500,000. Unde1 20 mmuters tid 
är född i Tyn,esö, Sverige, 1878. I f~Ho hage~ så stora som körs
Efter att hava avlagt juridisk bar, . och I Long Beach, San~a 
kandidat exame1; i Upsala, blev M.omca, s.~n Pedro och Yi~l
han utnämnd till sekreterare i mmgton fororsakade en haftig 

rägnstorm översvämningar. 
N orth Cape, Sibirien, till Fair- dan de män i sågverksinclustrien, Gig Har bor Community Club den svenska legationen i Paris, 
banks och därifrån per järnväg John J. Nerbonne, superinten-1 höll i tisdags sitt årsmöte i St. och senare till legationen i Lon- Flottkonforensen var f. v. nä
till Sewarc!. Under hela färden dent för St. Paul & Tacoma\ Johns hall. Till ordförande val- don, och därefter till Sveriges ra att upplösas på grund av den 
var process10nen eskorterad av Lumber Co., har varit försvun- · des vår aktade f. cl. Tacoma minister i Spanien. 1925 ut- franska delegationens vägran att 
amerikanska, kanadensiska och nen senaste vecka. För 10 da- landsman N. P. Schylen. Han nämndes han till Sveriges minis- sänka sina fordringar på en ökad 
ryska flygare. I ni.ånclags buros gar sedan lämnade han sitt har under de senaste två tiotal ter till Förenta Staterna, efter- flotta. Sedan dess har den för
liken ombord å Pacific ångitren l)raktfulla hem vid Nortl1 G st. 0 · · · l h · c· trädande minister Axel Wallen- måtts att ingå pa0 någ1·a mi11dre aren vant 1 sitt vac ua em ~ 1g 
'Alaska," för att föras till Seattle, och tog en taxi för att gå ut på Harbor och tagit livlig anpart i berg. jämkningar, på grund varav man 
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EGENDOMLIGT UVSöDE 
AVSLUTAT 

Påvlige kammarherren, markisen 
Claes Lagergren avliden 

Enligt meddelande från Rom 
har påvlige kammarherren, mar
kis Claes Lagergren avlidit där
städes. En i många hänseenden 
märklig levnadsbana har därmed 
lyktats. 

Claes La.gergrens bana låter 
som en saga i vår prosaiska och 
normaliserade tid. Det är berät
telsen om en ung svensk lant
mannason som drog ut i världen 
med ett par tomma händer och 
slutade sina dagar som inneha
vare av ett bland landets min
nesrikaste storgods,. kabinetts
kammarherre hos påven med 
verklig tjänstgöring och samti
digt patronus i två svenska för
samlingar, -Tyresö och Dalarö. 
En så sällsynt och originell kar
riär göres naturligtvis endast un
der särskilda omständigheter och 
med en mindre vanlig begåv
ning. 

dit "Alaska" ankom i dag, fre- en kort affärsresa. Han bar un- samhällets publika angelägenhe- Augustanasynodens president, hoppas, att konferensen skall 
dags morgon. Ombord å ånga- gefä:r $300 på fickan, och famil- ter. dr. G. A. Brandelle har några kunna uppnå ett i hög grad mo- Claes Erik Filip Frans Josef 
ren voro Eielsons åldrige fader jen fruktar att han blivit över- k · · R 1 . clifierat n e cl rus t ningsförslag. Leo Lagergren var född på: 

Pionier skohandlare död. Wal- vec or vistats 1 oc 1ester, Mm-
och Borlands husfru och två fallen av rövare. N. har varit Frankrike har bl. a. avstått från Hammar i Asker i Örebro län T Il I cl · ·t h · nesota, där han undergått opera-
barn. Eielson sr. åtföljer sonens i St. Paul bolagets tjänst over ter urre av e 1 si t em 1 tion å sitt vänstra öirn i hopp sin fordran på skydd från de den 20 oktober 1853, samt son 
k 1 t ·11 b . I t 21 a01· ocl1 a·· 1· ·e11 a\T dess 111est torsdae-s förra veckan. Til'1.sam- ~ .. . t 1 t cl t"ll . . t G t f L ·var evor 1 egravmngsp a - - _ ~ 0111 att denna OJ)eration skulle ovnga s orma,;: erna me avse- 1 possess10na en us a a-

. l rcr N th l l l · mans med sin broder George cl o · cl · · · sen 1 1emorten, . .iutton, or Jetroc ca tjänstemän. visa samma goda resultat som en e pa sma besittningar vid gergren därstä es. T1d1gt börja-
D k · B 1 cl h cl · t 1 grundade han 1884 Turrell Shoe M cl lh cl h k.. 1.. h a ota. or an a e s1t 1em M D 11 dd .11 operationen på hans höe-ra för e e avet. e an ·anna angtan ut - ans 
hos sina ännu levande föräldrar c owe utse t1 mayors- Co. som i många år var det för- ett 1)a1· ,~11· seda11. Ti"ll e~11 lJ0··1·- första heta önskan lär ha varit 

. 1 sekreterare. Ny I igen invalde nämsta i sin bransch i Tacoma. - . Dödsfall. Samma dag som 
i Seattle, och begravnmgen wm- l\I · 111 G '[' 1 .11 1·,,,_ 11 s·,~ 12. clet tit son1 0111 detta 1 . f . . W H att bli skådespelare - och det 
mer att förrättas därstädes. Med- , ayor iv • • . ennent 1ar t1 - Affären gick utmärkt, och på ·~ c 11e jUst1ce m. . Taft avled var på den grun'd han 1872 fick 

kännagivit utnämningen av Mr. 1890-talet startade Georire T. en hopp sk,ulle förverkligas. Sena- skördades även en annan med-
1emmar·11e i hedersvakten av tio • ~ s1"11 sl<olga0 ng fo··rlagd från Karo 

Llovcl V./. McDowell till sekrete- re underrättelser från Rochester lem av landets högsta domstol · · -
flygmaskiner, som eskorterat ån- -' avdelnil1gsbutik Seattle, som · 

1 
linska läroverket i Örebro till 

rareposten. McDowell är vida vuxit upp till den ledande där i giva c ock vid handen, att opera- av clöclen, nämligen Edward T. 
garen Alaska, jii1t1te polis- och känd i Tacorna och nordvästern tionen varit misslyckad och att Sanford. Han var 64 år gam- Schartaus handelsinstitut i Stock-
American Legion trupper, voro staden. Walter Turrel! efterle- 1 · k 0 holm. Efter en kortare anställ-

för sin publicistiska verksamhet. ves av maka och två döttrar. 1an ej ·an aterfå sin syn på det mal samt blev 1923 medlem av 
med i processionen från ångbåts- , ·· t D B 1 Il 1 ning hos en färgerifirma Anders 

Mr. Tennent beprisar högeligen alla bos.atta i Tacoma. oga · r. ranc e e 1ar några högsta domstolen,' 
brygg~1l tiU Seattlehandelskam~ McDowell och säger>att "fö:r för"- år lidit av starr,,eller vad vihär. Berg & Co. på Söder i Stock-
mare, där sorgegudstjänst hålles t 0 1 T t Nytt $300,00 kylmag· as_in. Kon- i' Amer1"ka . ba"ttre ka"11na som Amerikas nyutnamncle minister holm gav han .sig så i vä.g till s a gangen rnmmer acoma a t 
och därvid unga Marion Swen- traktarbetet IJå det nva munici- "catar·act." till Stoc1.,t.. 0 Jm, John M. Moor- utlandet och blev volontär hos hava en man med nationell er- -' l.\\1< 

son, god vän till de omkomna f 1 1. . . pala kylmag·asinet, "cold storage E .. .. . head var i fredairs .hedersiräst_. den stora sidenfirman Marcilley, aren 1et som pub 1c1st 1 city hal! I B d ~ ~ 
aviatörerna, höll minnestalet. iilant," vid hamnen å ske1)1)s- sa ran stram l New y. ork. vid en stor middag- som g-avs ·1iå Arbelot & Co., först i Lyon och och vars aktivitet skall lända sta- ~ ~ 

På sin 80-års födelsedag i mån-' elen till stort gagn." McDowell bryggan n :r 2 påbörjades i mån-' s.eclan ett P~.r vec!~0r befmner I Metropolitan Club i New York. sedan 1875 i Paris. Den unge 
dags den 17 mars blev Mrs. An- var länge associerad med Great dags under ledning av hamnin- sig Elsa Brandstrom, numera Bland gästerna märktes dr. Hen- kontoristen ägnade sig emeller
na Paulson hedrad med "silver ge1110ren Geo. Osgoocl. Maga- Mrs. Robert Ulich, i New York, I r)' vV. Chase, i)resiclent för _the tid icke blott åt arbetet vid pul-N orthern presidenten Louis Bil I. L' 

tea" bjudning i svenska luther- Han har varit medlem i reclak- sinshyggnaden, som kommer att där hennes make kommer att University of North Carolina, peten, utan även och kanske med 
Ska l·y1·ko1)arlo1·11 Ett stort an- · f kcis'ta $300 000 sl<all ])l1'va fvr·a idka studier och föreläsa för nå- o-e11e1·all•o11s11l Olof H. La111111 ännu större eneriri åt sällskaps-
tal f~o.·r·sa111line-sn~edlemmar och t1~nsstaben å f lera Tacoma tid- . , ' , ' - gra månader framåt. Det var ,c,.,11·1·. G. , I·r1"!111e1· Lt111dlJeck, N1"ls' livet. Bland de~ många vänner ~ nmgar och örestocl president våningar hög, 136 fot lllng och ci . 

vänner hade infunnit sig till Hoovers kampanj annonserings- 130 fot bred samt ha en kapa- sedan Miss Brändström för ett Johanneson, John Vl. Hanes. re- han här förvärvade var även en 
fästligheten, som ai1orclnats av byrå för staten \N'ashington och citet av tillnärmelsevis -1,000,000 par tre månader sedan fullkom- presenterande guvernör Garclner gammal madarne Mallet, som 
Mrs. P :s döttrar Mrs. T. San- kulJikfot. Arbetet skall bedrivas nat sin stora organisation för i N orth Carolina, Su1Jreme Court han med sin artighet och tjänst-

bar även handhaft annonseringen 1 · ·· 1 
degren, Mrs. Matbilda Anderson för Portland Rose Carnival. Un- med all möjligt skyndsamhet, 1Ja P och understöd till förmån J ustices Francis Martin och villighet erövrade så helt, att 
och Mrs. t>. lbert W ekell, och och byg_e_·naden beräknas bliva för föräldralösa barn i Tyskland, Phoenix In_ grahm, Robert Brid- hon, som själv av sjukdom var '°' <ler cle senaste nio åren har M. '" 
svärdöttrarna Mrs. Salomon, · färdig i böri·an av j0 Uli månad. som hon ingick äktenskap med e·es, Martin Conboy och ireneral förhindrad att resa till påven i 

vant associaterad med styrelsen I R ·1 u1· · ~ ~ 
Mrs. Alfred och Mrs. John Paul- c r. "-O Jert ich, professor vid Charles H. Sherrill. Rom för J att erhålla hans väl-

för \Vestern ·\Vashington Fair i S · k ' I son. Pastor E. G. Svenson höll ·venska p r a tex e mp1ar av högsko an i Dresden, minister- signelse, sände Lagergren tiH 
Puyallu1) och ombestyrt dess pu- " I l" l l l E d I I fl · lyckönskningstal och ett kort manc om, moc oc 1 star rn rnr- råd i den saxiska regeringen och tt bety e sefu It ygexpen- Rom som sin ställföreträdare, 
blicitets departement. Han kom- · 1 ·· cl 0 • 

Program utfördes, som bland an- lar gjorde 1arom agen en pa- en av Tysklands ledande veten- ment. Till synes tvärt emot med hemlig förhoppning tillika, 
mer att tillträda sekreterarebe-

nat lll)})tOC" ett ])ar favoritsånger hälsning å Puget Sound Postens skapsmän. "Sibiriens ängel" är tyngdlagarnas alla principer, de- att han kanske genom den far-
~ fattning-en i j

0

Uni, då Mr. Ten- D C J b. · a.v heclerse-ästen och recitation ~ kontor. e ära arl aco ·son sig lik sedan hon sist besökte monstrerade den berömde flyga- den skulle vinnas för elen rätta 
~ nent återvänder till City Hall för h ·1 1 T 1 F · A ·k Cl D Cl J 1· · av några födelsedagsverser, de- oc tungv1 ds )rottaren _ o 111 n- men ·a för att skaffa understöd ren arence . mm )er 111 1 lära hon själv omfattade. För-

dicerade till "Grandma," av fa- att ånyo intaga mayors-stolen. berg, som innehar n,1ästerskapet i till det stora barnhem, som ci'å söndags å Roosevelt Field att ett hoppningen slog in·: Lagergren 
miljens yngsta medlem, lilla Tabitha föreningens i luther- brottning. I måndags expediera- var under byggnad, och hon är modernt plan, vars maskin svi- stannade för alltid i Rom och 
Shirley Paulson. Läckra för- ska kyrkan avdelning n :r 9 ser- cle Friberg en rysk brotare i alltjämt lika varmt intresserad av kit nppe i luften, kan manövre- upptogs 1881 i den romerska 
friskningar serverades å det du- verar dine tisdag kväll i kyrkans Seattle och i tisdags en irländsk de barmhärtighetsgärningar, för ras ned till jorden utan kraft, kyrkans sköte, omhändertagen 
kade och vackert clekoretade unclervåning. Serveringen börjar dito i Tacoma. Båda komma att vilka hon vunnit en hel konti- långsammare än det tar en fall- av storinkvisitorn själv, mon-
bordet, och eftermiddagen förflöt kl. 6 :30. stanna i Tacoma några veckor nents beundran och tacksam- skärm att tillryggalägga samma signar Ballua och de tre sista av 
under angenämt samkväm. "Fö- och uppträda ä plats och ställe het. avstånd. Deltagare i experimen- sina nuvarande förnamn rikare. 

Dödsfall Mrs. Amelia Peter- som kommer att senare medde- tet med Mr. Chamberlin voro Han hade då också blivit rikare 
delseclagsbarnet" fick mottaga son, 81 år, avled i fredags förra Avliden tidningsman. Carl. Al-
flera lvckönsknii_1irsbrev samt för- !as. 1 . ~ kapten Arthur W. Wallancler vid på annat sätt, ty madame Mallet -' ~ veckan i sin dotters, Mrs. Chas. )111 Crantz, som under många år 
a··racles vackra blomsterbuketter D 1 .. k "k 1 b l"k ,, . polisdepartementets flygkår samt hade även testamenterat honom N ogelgards hem i Puyallu1J. Järn- en po itls a a a a i en 1 var biträdande redaktör vid elen 

h t Fred Cole. 1,500 fot i luften sin för111ögenhet. Nu kunde han 
oc presen er. te Mrs. N. sörjes hon av två huvudstaden fortgår. och statens av mormonsamfunclet utgivna 

-.Senar·e ·på kvällen bevistade .. 1 cl 1 cl bl stoppades maskinen och i samma helt hängiva sig åt det reseliv, systrar Mrs. Gottfred Peterson over rnvu oc 1 an ra storgu )ar . 
fl cl ·· cl l ··11 ögonblick hoppa.de Cole med sin vartill hans åstundan stocl. Spa-

era av e narvaran e )ro op, och Mrs. Ida Hagnerud. äro i luven på varandra. Gt.iver- säljningar, och att han satt $50,-
då Mrs. Paulsons dotterdotter, H 1 kl bo cl . fallskärm ut ur planet. Cham- nien, Frankrike, Marocko, Egyp-
Miss Violet Anderson och Wm. Mrs. Anna Gunderson, 84 nör. art ey an agar a e stats- 000 borgen för rättrådig förvalt- berlin manövrerade i en serie av ten, Palestina, Tyskland, Österri-

år, avled i freclae-s förra veckan auditor Clausen och land com- ning av sitt ämbete. Vidare ha 1 ·1 · f ·· cl 1 ·c1 ·· l · f W. Sinclair sam_manvigdes. Vig- " . . S ·c1 f.. -· b f.. Jn pnt ut or a g 1 rore ser sitt ke, Amerika besökte han eter 
i sitt hem vid East 3lst st. Hon misisoner avi ge or am ets or- Clausen och Saviclrre anmodat I l · 

seln förrättades av pastor Sven- 1 N"' .. Cl 0 · plan ned till fä tet oc 1 gjorde en vartannat för att dock städse be-
har varit bosatt i Tacoma sedan see ser. armast ar ausen statsadvokaten Dunbar att fin-

son i hemmet hos brudens tant, k cl f.. 1 1° · · · · mönstergill landning två minuter vara Rom som det egentliga 
1887 och var medlem i lutherska attac era or att rn atit sm na huru många och vilka av g-u-

Mrs. Alice Samson. Hemmet b C E Cl ·· ~, efter det ögonblick maskinen av- hemmet och medelpunkten. Där 
kyrkan. Hon efterleves av dot~ rorson · '· ausen, som ar vernörens vänner i lee-islaturen var vackert dekorerat med blom- . . ff" . cl ~ stängts. Cole hade med sin fall- firade han också med sina ovan-
tern, Mrs. Bilda Mullens i Ta- clerk I aud1torns o ic1n, raga innehava lukrativa statsämbeten. ska··r111 11,·01.tt .terra f1"rina 63 ·selr11n-mor och grönt. Brudparet irra- f 11 1.. f.. $500 cl t ~ liga umgängesgåvor sina. största 

~ coma och sonen Georg-e Gunder- u on. unge ar ' un er re Det råder således allt annat än · · 
tulera_des hj. ärtligt och fick mot- ~ o cl · "d l cl der t1chgare. triumfer, en favorit både inom 

son i Ellensburg samt fem barn- mana ers tt som rnn var me fred och endräkt i den admini-
taga många vackra och nyttiga . f 1 . C l"f · 1 k .. cl J h E . S . . N främlingskolonierna och hos elen 

.. d barn. sm ar )ror i a I orma oc 1 ·or e strativa familjen i staten Wash- o n ncsson oc1ety i ew inhemska aristokratien, till vil-
presenter. Aven fira es samma hans auto. Land commissioner · York gav i lördags bankett på 
afton 30-årsclagen av Mrs. Paul- - Mrs. Anna Dergstrom, 71 Savidge är av guvernören be- mgton_._________ Engineers Club till minne av ken påve Leo XIII :s utnämning 

··id I tt A cl ··1 år, avled i sitt hem vid South av honom till kammarherre 1884 sons a sta c o er man as a {- skylld för att ha sålt en del Eft 1 sextioåttoncle årsdagen av "Mo-
tenskap med T. Sandegren. I street. Hon efterleves av so- statsegenclom till underpris. Bå- er yses nitars" seger över "Me.rrimac." och till ärftlig markisvärdighet 

S k f. k b t" tf"" l" nen Carl och döttrarna Mrs. C 1889 beredde honom tillträde. vens - ms a ap is orsam m- de Clausen och Savidge ha gi- harles Gustafson eller Charles Omkring fyrtio personer cleltogo 
b t f .. · fo·· taltar Paul J effrey i Tacoma och Mrs. o 1 Cl o o p f 1 " V. art han vände sig vann han gens ar e s orenmg rans vit svar pa ta . ausen pastar. r· eterson e ter ys. es pa grund av i den festligt arrangerade mid-

1 t . · 1 l 2303 S R. Rosenquist i Red Wing, Minn. f . även vänner, i Amerika därtill en au,;: 10n 1 ,;:yr rnn, o. att hans brorson var berättigad arv e ter en avliden broder. Gu- dagen. Matsalen var pryd'cl med 
Sheriåan ave., i IIlurguil, lördag Tabitha 'föreningens aiia avdei- till två veckors iön, enär det va1 stafson eller Petusoir kom hit · ·' · - -' ----='--·--'-- .ri__ sin första brud, elen för ovanlig 

1 . ::;vcu::;Ka ucH auii::1 ''.~a 11 ""'a 11
a 5 -, fä rin och stora rikedom kän-

kväll. En mängd välgjorda hane - ningar samlas nästa torsdag e. hans lagenliga ferietid och åter- till Tacoma för 40 år sedan från ·gorna och John Ericssons byst. g g . . 
0 

arbeten komma att säljas. Hu- m. kl. 2 i lutherska kyrkans till stoden av beloppet lär han ha St. James, Minn. Meddelande Det beslöts att sällskapet skulle! da Carohne_ R~ssel.l8~ifterm;.~e.t 
vuddelen av inkomsterna sättas g.·e.me. nsamt möte. Avdeln!ngen I r:turneroat till statskas. so.· ren. s~- från eller om honom torde adres- inlämna ansökan om, att få en n:ed __ 1:enn_e t~gtcks 0~.h a!
åsido för avbetalandet av kyrko- n :r 7 har hand om servenngen v1dge papekar att statskontrollo- seras till denna tidnings expedi- byst av John Ericsson rest i the lpa foljde mkopet av Tyreso slott, 
skulden. efter programet. ren godkänt alla hans landför- tion snarast möjligt. Hall of Fame. (Forts. sid. 8) , 





NÄR TOBIAS PÅ KLIN
TEN VAR KÄR 

Kärleken är ändå en underlig 
ting, den kan ibland rent av gö
ra underverk. Ja, den kan få 
den gamle att känna sig som 
ung på nytt och den unge att 
åldras i förtid. 

Tobias på Klinten hade ännu 
aldrig varit förälskad, trots sina 
fyrtiofem år. Men nu hade kär
leken flugit i honom också till 
sist, så han höll på att bli kär. 
Men innan vi gå längre i To
bias kärlekssaga, så låt oss ta en 
titt på hans ställning i det var
dagliga livet. 

Tobias var ende sonen till 
Magnus på Klinten, en av sock
nens storbönder. Magnus hade i 
sitt äktenskap blivit välsignad 
med fyra barn, tre pojkar och en 
flicka. Men två av pojkarna ha
de dött redan som små, så To
bias och hans sex år äldre syster 
voro enda kvarlevande av sy
skonringen. Fadern var död, mo
dern började bli ganska gammal 
och orkeslös, så Tobias och hans 
syster fingo sköta gården bäst 
de ville. Systern var heller inte 
så kraftig, så Tobias var sr1 gott 
som ensam. Ibland måste han 
ju skaffa hjälp, men detta ko
stade pängar naturligtvis, och 
Tobias rättade sig i allt och allo 
efter ordspråket: Sparsamhet är 
en dygd. · 

Förlänad med ett bra utseen
Ge hade han blivit. Och att han 
ännu gick ogift var hans eget 
fel, för hade han hjälpt flickor
na så mycket på väg som att 
sträcka fram en hand. så hade 
han fått en tös för varje finger. 
Men Tobias var noga, han tog 
minsann inte vad som helst. -
Ty förr än jag gifter mig med 
en flicka som jag inte tycker om, 
så skall jag väl försöka krftng
la mig fram genom livet på 
egen hand, brukade han säga. 
Och stackars Tobias hade inte 
stora utsikter att bli bekant 

~~~~~ 

! PERMANENT W AVE 

I $5:oö) 
) Inclucles Sharnpoo ancl Fingerwave 

but cloes not include the Finger
wave for three months free as clo 
our $7.50 and $10.00 waves. 
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med några andra av ~vas döttrar jeskutt när han på hemvägen bli henne kvitt, ju förr desto En moders erfarenhet. Mrs. 
än dem han redan kände, for satt vid hennes sida. Och att billigare blev det. Narcisse Bernier, Hauteur, Que., Vanity Beauty Shoppe t 
sällan färdades han så långt ut- hon var lika belåten med honom, Och så fick Olga de tusen skriver: "Jag brukade vara yt- Marcelling &. Finger Wavlng ~ 
om hemmet som utom socken- :"Om han var med henne, var han kronorna. varefter hon reste, för terst nervös och kunde inte"sova· 50 cents ~ 
g-ränsen ens. alldeles säker på. För om han att antagligen s.öka ett nytt of- nattetid. Sedan jag började an- Madison 286 5439 So. M ( 

Men så beslöt han anlita tid- inte bedrog sig allt för mycket, fer. Men Tobias hade för sä- vända Dr. Peters Kuriko. känner ~~ 
ningarnas hjälp för anskaffande så trodde han sig ha sett he~me kerhets skull tagit brevbuten i jag mig emellertid helt .annorlun- J:'"'-' ............ .....,......, ...... ........_.....,a.... ...... ..,.,. .................... ""'1! 

av en passande hustru. Och så göra ett försök att ta honom om utbytte, vilken han ·fortast möj- da, har god aptit och god sömn. I HILLSDALE FUEL CO. 
knådde han ihop en annons av halsen. Nu skulle han visa ligt låt försvinna i lågorna. Min 13-åriga do;tter va.r alltid. Vår ved har aldrig varit salt 
följande lydelse: granngummorna, att när Tobias Det var både första och sista klen och - trött klagade över 1' vatt~n. Lägg in ''g~e~n slabs" 

0 
' nu, urnan barken borJar lossna 

"En välbergad, nykter och på Klinten tog sig hustru, så tog gånge11 Tobias på Klinten var ryggplagor och led ofta av hu-. 6018 McKinley Ave. Mad. 1126 
skötsam man i medelåldern ön- han också en som kunde fylla sin förälskad. Och om någon språ- yudvärk. Efter att .ha använt 1~ ................. ....,.....,,..,...,,....."'"" ..... ~ 
skar i äktenskapligt syfte stifta plats var som helst. kade till honom om hans olyck- Dr. Peters Kuriko, är hon nu en 

bekantskap med en skötsam och De närmast följande dagarna liga hustruaffärer, så var det stark .flicka och. icke alls ·.·sjuk- V. I .äro beredda att .giv. a be.tjäning •

1

C 
godhjärtad dam i trettiofemårs- gick Tobias som i en berusning. rent av livsfarligt att vara i när- Jig. Så snart som någon i famil- . såväl dag .som natt. 

åldern. Svar, helst med fotogra- Och var helst man såg Olga ktm- heten. jen blir ~llamåen~e, ger jag de~n TUELL fUNERAl ffOME 
fi till 'Nykter och skötsam,' den· de man vara säker på att få se - Tvi för den lede ! skr.ek genast htet Kunko, som alltid 2215 Sixtf;I Ave. Main 

580 
r1a tidnings kontor, f. v. b." Tobias. Att de skulle gifta sig han och spottade. Och om man hjälper." Denna enkla gamla """ ....... ,,...,,""" ..... '""'"""'"'"' ....... ,_....,,,...,,...,........,.,..,.: 

Att någon överbliven gammal tog 'fobias för avgjort, men 01-: då föredrog att ha sin.a revben örtmedicin, är det bästa hjälpme7 
tant skulle nappa på annonsen ga tycktes inte ha så bråttom.' obrutl).a, så V?r det b_~st att del för de vanliga åkommor, sum 
var självklart. Och en vecka ef- Men i stället lirkade hon så snabbt försvinna.-Säterbo. · hemsöka varje familj, och <let-
ter annonsen varit synlig i tid- smått med honom för att k.omma ta till följd av dess inverkan på 
ningen, fick Tobias det ena par- åt innehållet i hans plånbok, var- matsmältnings- och avsöndrings-
fymdoftande brevet efter det an- nti hon också lyckades rätt så Stalin sjunger på ny ton organen. Den är ingen handels-
dra, från giftaslystna fruntim- bra. För lrnnde hon inte medelst vara, utan tillhandahålles från Ia-

Att Sovjet-Ryssland under se
mer i olika åldrar, mellan tjugo- fagra ord och smekningar fä 
fem och fyrtio år. bukt med honom, så tog hon ögo-

I hela högen av brev och foto- nen fatt, och grät stora, glänsan
grafier var det bara eU enda, de konstgjorda tårar. En sådan 
som föll Tobias i smaken. Da- borde ha vunnit framgång vid 
men i fråga hette Olga, och hon filrnen, som av naturen blivit 
var visserligen bara tjuguåtta ~ir. förlänad med fördelen att kunna 
Men det kunde ju aldrig skada gråta när hon behagade. 
att få ett tungt ansikte med i Den ena 111[1naden försvann ef-
familjekretsen, tänkte han. Och ter den andra, som elen alltid 
sr1 ritade han ihop ett brev samt bcrJ· ort och antai:di2·en kommer att 

nare tider stått inför en betänk-
boratoriet av Dr. Peter Fahrney 
& Sons Co., 2501 Washington 

lig kris, därom har man nttme-
1 I . . d"l cl Blvd., Chicago, Ill. ra )O siev1st' 1 datorns eget or .. 

Stalin har plötsligen upptäckt 
att de ansträngningar, som gjorts 
för att med våld kollektivisera 
Rysslands bondehemman, för att 
använda hans egna ord, äro "dår-
aktiga och reaktionära." Han å
fagger .<le lokala sovjctmynclighe

Lustresa till Stockholmsutställ-
ningen och ,Finland med Rune
bergsordens sångkör den 25te 
maj, 1930. Begär reseprogram 
från Martin Carlson, 1610 South 
Sheridan Avenue, Tacoma. * 

~ ~ terna att omedelbart mildra de 
lade in sitt fotografi och sände 1 göra. Oht.a var fortfarande kvar Gynna våra annonsörer! 

~ tyranniska 111,etoder, som de un-
henne. 1 _prt Klinten men Tobias var än- 1 · der ett anta år använt emot tu- ~....,. ....... ....,...., ...... ~..., 

Några dagar senare erhöll To- nu ogift. Dagen i ända satt 01-
bias ett nytt brev från sitt hjär- ga i skuggan och läste eller ock
tas dam. Ett brev som riktigt så gick hon i trädgården och :It 
tog honom mecl storm till och upp körsbären. Så Tobias börja
med. I smickrande ordalag be- de så småningom vakna till be
rcirnde hon Tobias för hans älsk-1 sinning. Vad skulle han .egent
varda utseende och ett som. an- Jigen ha henne till, om han iin
nat. Och han kiinde med sig, att ski.int gifte sig mecI honom, vil
även han till sist funnit elen rätta. ket han började fiirstä ~ttt hon 

sentals ryska hemmansägare,' vil
ka berövats all möjlighet till 
självuppehälle, där de icke kall
blodigt nedskjutits. 

Detta bestyrker, att de upplys
ningar, som Miljukov - f. d. le
dare fö1- den frisinnade borger
liga oppositionen i tredje och 
fjärde riksclumorna - nyligen 

Tiden gick, O<'.h Tobias skrev aldrig iimnat sig till? Arbeta 
- gav i en adress inför Frankrikes 

det ena kärleksgli)dande brevet ville hon inte, och nägon levan
dcputeradekammare, voro tagna 

efter det andra och lovade allt. de 1)1 .. _l'<lnaclsartikel hade Tobias 

I 

på kornet. Miljukov förklarade 
möjligt. Och om hon blott gåve inte del att bestå sig med. Hon 

däri, att Stalin sedan 1929 }1 rs 
si_tt bifall, stl var,. han vi'..lig att kostade honom allaredan si'i myc- början instituerat ett skriickväl
sancla henne respangar nar som ket, att han kunnat hålla sig med de och >en förföljelsepolitik, mer 
helst, ju förr desto bättre. Ja. både plJ!.a och dräng ett helt ;ir. 

" - intensiv! och mer omfattande än 
Olga var in_ te on_1edgörlig, men Nc't. s.·t,·t ~-åne· Ole·a försökte få t1i1de1· 0 • l . '" ~ ~ nagon annan penoc i 

~1on lovade mgen:mg, h~n kunde pängar av Tobias, sade han be- Rysslands historia. Och han 
JU l~omma och halsa pa honom, I stämt nej. Och han lät henne förutsade, att om den hänsynslö
om mte annat. veta, att hon antingen mi'iste hör- sa politiken gent emot boncle-

NELS' QUIC:l{ SHOE 
REPAIRING 

3820 N o. 26th Street 
26th &. Proctor Distriktet 

DIREKT 

TILL 

GÖTEBORG 

PÅ 

8-9 DYGN 

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

Turlista från New York 
Gripsholm ................... 4 april 

KOKBOKEN 
som redigerats och. ptgivi~s av 
damerna inom Första Luther· 
ska kyrka!) tillhandahålles bos 
oss och kostar endast $1.00. 

P.VEBORG 
Broadway 

FISKARE'! 
Vi ha de redskap ni behöver 

till moderata priser. 

TACOMA qMARINE 
SU PIL Y CO. 

103 So. 11 th St. Tacoma ·~ .; 

LÄT 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 frå~ga. 

VI TALER SVENSKA 
Dagen blev bestämd, när Olga ja arbeta och på si't vis gi.)ra ståndet fortsattes, kunde den en

skulle komma, och när täget iin- skäl för sig, eller också ge sig clast resultera i två alternativ 
gacle in på stationen hade Tobias iväg. antingen en fruktansvärd ny 
varit där och väntat en hel tim- Så. bestämd hade hon aldrig hungersnöd eller en ny revolu-
me. Men herre du milde, ett förut hört honom. Och tonen i tion. 

Kungsholm ................. 12 april 
Drottningholm .............. 26 april BINYON OPTICAL co 
Gripsholm .................... 2 maj . . 111 
Kungsholm . _ ................ 10 maj 

SANSROM'S 
Beauty Shop 

~ 2519 No. Proctor Proc. 179 

~ti ''.it ~vac~(ert ~n11:\im'.n~r .•.. Ho_n1 hans ord sade henne också något Riktigheten av Milj~kovs ana
: a1 cl,i _mmst tt? ,,,.t:1get skon~te som hon gfitt och väntat på. En lys har nu bekräftats av Stalin 

1
1 verl~hgh_eten an pa fotografiet, hel störtskur av konstgjorda tå- själv. 'Den framgång vi haft;' 

I och sa himmelens vackert som rar strömmade 1111 utför skön säger denne autokrat, "må kom

i hon lo? ~en.1.. . . .. 
1 

Olgas kinder, hon tog Tobias om ma våra partivänner att bli över-
1 Tobias h3arta tog riktiga glac - halsen, kysste honom och bad så modiga och underskatta våra fi-

Drottningholm ...... , ........ 24 maj 
Gripsholm ................... 30. maj 
Kungsholm .................. _ 7 juni 920 Broadway 
Dr?ttningholm .... , ..... , .... 21 juni T I h 
Gr1psholm ................... 27 juni e ep one: Broadway 1421 
Kungsholm .................... 2 juli ~----

DR. H. C. NICHELSEN 

gar av hyttplats, b1trade vid utfär- · · ·. · ' bevekande samt försökte på alla enders styrka." Detta är den 

TACOMA DURANT SPECIALS: 1 vis att mjuka upp honom. Men motivering han erbjuder när han 
Tobias hade genomlevat dessa nu retirerar från den politik av 
aktstycken för många gånger, så 'kollektivisering med våld," som 
han var obeveklig. han själv förut instituerat och 

För vidare u_ pplys~in.~ar b~s. täll. nin-1 DAY-FAN-RADIQ 
dande av nödiga papper, etc., hän· ' 
vände man sig till. ·.". ärmaste agent . 6TH A.VE. RADIO. H. _o_ u_s_E 
eller till 2806 6th Ave. . Main 4225 1928 Durant Coupe -·-·--·-·-·-·---·-------·--·-···-·-·-·----------·-·-·-··--··--$385.00 

1928 Durant 75 l;:>e Luxe Sedan, 4 speetl transmission $850.00 
1927 Star Roaclster, nymålad och iståndsatL·---·-·-·-···-··--$285.00 
Vi ha på lager brnkta automobiler i gott skick till rimliga 

pnser. Kom in och se dem. Ni skall bliva 
behagligt överr.askad 

TACOMA DURANT CO. 
Vi ha svensktal.ande betjäning. 

So. 34th och G Sti.-~o;;t Tel. Madison 5320 

Vid behov av trycksaker, vare 
sig det gäller ett visitkort, en 
bok eller vad som hälst inom 
branschen, kom ihåg att vi äro 
beredda att stå till tjänst med 
modäma maskiner och redskap. 
Samvetsgrannt arbete och ferm 

expedition 

Pugef Sound E!.ublishing Com,pany 
11Z5 Tacoma A ve, So, Telephone Main 2520 

SWEDISH AMERICAN LII\TE SALES & SERVICE 
209 White Bldg., 4th & Union, Seattle , 

Nu förstod Olga, att hon ba- förfäktat i de våldsammaste or
ra hade slutakten kvar på sin dalag i sin fordran på utrotandet 
komedi. Hon satte näsan i väd- av all 'kulakism" och elin1ina

Hedberg Bros., 50872. S0• lltb; John ~~ 
Soley, 306 Fidelity ·Bidg.; F. c. Hew- LIEN'.S PHARMACY son, 903 Pacific Avenue, Tacoma. 

ret, stampade med sin lilla fot, tion av alla småbönder som en TIDIG V ÅR I SVERIGE 
och i tydliga ordalag lät hon samhällsklass. 
Tobias förstå, att med mindre Men av Stalins frontförän
han gav henne ett tusen kronor clring bör ingen låta lura sig. I 
som en plåsterlapp på hennes sitt skoningslösa uppsåt att med 

Efter en ovanligt mild vinter i Sve
rige förutspås en inycket tidig · oc_h 
behaglig vår. Resande till Sverige 
göra därför klokt i att välja e'n båt 
s~m aygår redan ,i april eller början 
pa ma! och därigenom u,ndvika. träng· 
seln pa senare seglingar. 

Lien·&. Selvlg, egare 
Skandinaviskt Apotek 

RECEPTER VAR SPECIALITET 
Agenter (ör 

SALUBRIN, HASSELROTS JERN· 
VIN och FLUSS PLASTER 

MAIN 7314· 
1026 Tacoma Avenue South sårade hjärta. så skulle hon stäl- våld och blod, där det så erfor

la honom inför domstol för bru- dras, omvända alla ryssar till 
tet äktenskapslöfte. bolsjevismens läror, och att av-

Som en uppmuntran till tidiga Sve• 
rige-resor beviljar Svenska Amerika ..,.,.__,..,...,.........,.,.....,~,......,.. ...... ....,,._. ...... .,.r 

J o, mr hade han allt sann er- skaffa all privat äganderätt till 
Jigen ställt till åt sig. - Inför produktionsmedlen, äro Ryss
domstol ! Då skulle skvaller- lands nuvarande herrar mer be
kärringanrn få något att lägE"a slutna än någonsin, och mer ...., 
sina näsor i. Och kanske till och energiska i sin yttre propagan
mecl hans namns kom i ticlnin- cla, varom kommunistoroligheter-

. garna. Men tusen kronor var na i vår egen stad på senare ti-

Linjen STOR RABATT PÅ TUR- och 
RETUR-biljetter i Andra, Cabin, Tu
rist Tredje och Tredje klass. 

Rådfråga linjens närmaste agent 
eller kontor. 

JOHN HEDBERGS 
heller inga småslantar att punga cl_er bära vittn~: Ingen aoutokr~- Skomakareverkstad 
ut med så där i en hast. Och tisk st~~·else" o~erger nagonsm 508Yz sb. llth St. 
vad kunde hon egentligen be- en politik, sa !ange den gagnar b. 1 t t _ 1.. k . .. · · • . ar pr ma u ru& mng or s orepare-
v i sa? dess d.ogmatiska troslaror. Men I ring. F_'ull tillfredsstä~~else gal'. anter&e 

- Du kan ing·entine- bevisa, när ett bakslag inträffar när ve- och v1 stå gerna vanner och gyn. 
~ .. · ' .. nare till tjänst vid behov av något 

så gå du till domstol, sade To- derborande, som det nu hant med i skodonsväg. 
bias tvärsäkert. Stalin, övertygas om att en fort- ---------------

- Jaså, kan jag inget bevisa, satt terrorpolitik månde leda till 
svarade Olga försmädligt och att sänka landet i hungersnödens 
drog fram en bunt med brev. fasor, eller leda till öppen re
Känner du igen de här du? fort- volt. då händer det att de för 
satte hon och stack brevbunten tillfället stämma ned tonen, pre
under näsan på honom. cis som Stalin nu gjort .. -(Nord-

Tobias bleknade, när han i stjernan.) 
breven igenkände dem han sjalv 
skrivit, och vilkas innehåll var 
nog att få honom på det hala. 
Den markattan, hon var slugare 
än han hade tänkt. 

Tobias drog sig till minnes att 
han hört om fall något liknan
de detta, som lett till rätte
gång och som kostat stora pen-

- Kalle, för att komma fram 
vår bransch gäller det först 

och främst att i alla avseenden 
iakttaga elen allra största spar
samhet. .Jag blev därför myc
ket förvånad då jag i morse såg 
dej plocka upp flugorna ur soc
kertunnan utan att först borsta 
sockret av benen på dem. Låt 

SVENSK FOTOGRAF 

f.L,AMf; 

'~~--
2nd Floor Puget Sound Bam 

Building 
Special Attention given to 

ehildren 

OLOF BULL 
Violinist 

CONCERT ENGAGEMENTS 
LEKTION·ER PÅ VIOLIN 

Temple of Muslc Tacoma gar. Så han fann för gott att 
ge henne vad hon begärde och mig inte se det oftare, Kalle! . +++-+ + • + + + + + + + + H + + t + + H+++ 

ATT HY 
Höns·, frukt·, bär· eller mejerigår~ 

dar enastående billigt. Tala ·om tör 
oss vad Ni önskar. Goda hetalnfnss
vil1'kor. Skriv till Konsul Andrem 
Chilberg, 5537 Wbite-Henry Bld1., 
Seattle, Wa.eh. 

- Service First -

Spörj 
efter 
Harvey 

Telef. 
l\'lai n 

676 

KEEP THE RAIN OUT 
Driving rains and tearing 
winds force their way tbru 
Windows and odoors to the 

· discomfort of the occu
pants, as well as the loss 
of fuel. · · 

CECO 
METAL WEATHERSTRIPS 
installed on windows and 
doors make tbem water 

. anQ. wind proof. 'l'pey~·-pa.r 
for tbemselves in added 
comfort and lessened fuel 
costii. 

GEORGE SCOFIELD CO. 

1533 Dock . St. 



GARDEN NOTES 

By li'R4;NK M, BEECHER 

Vi saluföra endast bästa· 
kvalitet frö, av pålitliga 
märken för bästa resultat. 

SPENCER 
SWEET PEAS 

Vår stora 
Frö Special 

Ni kan välja 10 paket av 
blomsterfrö för 

Nu är rätta tiden för 
Spraying 

Rosbuskar och fruktträd. 

Magnolia är bästa sortens 
gödningsämne. 

Köp frö i en fröhandel ! 

PQOLE' 
1142 Pacific Ave. 
114L Commerce 

FRI LEVERANS! 

Kom in och arrangera om en provkörning med en 
ny Ford. Lär känna maskinen genom erfarenhet, 
Lär vad andra lärt och erfarit, nämligen att i en 
Ford kan Ni erhålla allt som är önskvärt i automo
biltransport .... Och till det ohört låga priset av 
$435.00, och högre, f. o. b. Detroit. 



GRUVRASET 
PUGET SOUND POSTEN 

tersorten. cfar Sivert arbetade gick inte an att stå och tänka fall icke gjorde sig så bi'åttom. 
ensam. Alla de andra knogade mörka tankar om något skulle Han fick för sig, att han måste 
på gruvans botten. Ett vigt bli uträttat. ge sig tillkänna på något sätt. 

Skiftet hade börjat. Gruvkar- språng och elen unge gruvarbe- En sten, stor som en knytnä- Han fyllde lungorna med kvav 
]arna stodo samlade i klungor vid taren stod på bron. Så fattade ve fi:ill ned alldeles intill ho- och tryckande luft och skrek så 
.gruvlaven i clet grå rnorgonlju- han om ringtri'idcn och ringde num. Sivert sparkade undan mycket han orkade. Sil lyssna
.set. Borrar och dynamitpaket två slag. Och tunnan fortsatte den. Sedan fortsatte han sitt de han. Ett dovt sprängskott 
slängdes vi'trdslöst ned i tunnan, sin färd mellan de vattendrypan- arbete som om ingenting hänt, blev svaret. Hörde de honom 
.och ett halvt llu:osin män satte de bergväggarna. fast småstenar gång efter annan inte? Han måste nog gräva sig 
sig på tunnans botten så endast,- Smågnolande gick Sivert orten folio ned på hans rygg. Så ram- fram själv, om det skulle bli ni'1-
deras bredskyggiga hattar syn-. framåt. Borr knippan dinglade lade en skuta p'ä väl ett halvt got av. Han sprang mot sku
tes över tunnkanten. De små p[1 hans breda rygg. Han var ton ned från taket. Den unge tan och slog sina händer hlo
oijelarn porna lyste med flaclcl- ovanligt glad nu. Ty han hade gruvarbetaren tog efter lampan. diga mot dess skarpa kanter. 
;ande gula lågor. fätt jaord av Inga. Hon hade Nu fick det bli som det ville, Jolm Sivert var van att alltid 

NÄR DE VETA 
allt som är att veta om vår bc
tj äning. då äro de efterlevande 
dlticl väl tillfreds med valet. 
Detta av den orsak att trots våra 
låga priser giva vi fullt först
ldassig betjäning och trogen om
sorg i alla avseenden. 

5;1 kom Johan Sivert, en kraf- lindat sina mjuka armar om hans hiir kunde. han inte stanna driva sin vilja igenom, men cles
tigt hyggd ortdrivare i sina bästa hals och sagt att hon älskade ho- längre. sa jätteblock trotsade alla hans 
. ftr. En oförskräcktare man fanns 110111. Och di! hade han kysst Di\ kom raset. Det var som ansträngningar. B.an rasade som 
inte i gruvan och alltid låg det henne. Framtiden sf1g han myc- 0111 hela gruvan sjunkit samman en galning. I ilskan sparkade 
ett Lickt leende över hans väl- ket ljus. Han var övertygad om över honom. Sivert tog ett. jät- han till lampan så att den slog 
Nidade ansikte. att iå skjutarplatsen efter gamle tesprilng mot bergväggen. Och i bergväggen och slocknade. Tog 

Våra ptiser äro låga, men vår 
betjäning av HÖGSTA kvalitet, 

alltid . 

·- Hej pi\ er gubbar! ropade Ang, som väl må::;te sli1ta ende- i samma ögonblick föll ett block språng mot muren där framför 
han på F1 ngt hidl. - j\r ni re- ra dagen. lfan var ju sfi svag på flera ton ned på elen plats där honom. 

"SM.aximum in Service 
<:::M.odestly Priced '' 

,,Oan klara att åka ned? Jag hade pi\ synen att han inte. såg att fan- han stfitt. Lampan slocknade Di't John Sivert kom till med-

Pltone 
cÅtain 1145 

så när försovit mej i dag igen. da dynamitskotten. av lufttrycket. Det blev mörkt vetande låg han en stund med 
- Vi är in fe ute och driver Nu var han framme vid pallen omkring honom. Och han föll ögone11 slutna, innan han våga-

11ela nätterna som du. svarade där han hade sitt arbete. Han åt sidan och slog huvudet mot de se upp. Någonstans lilngt 
.en av de äldre med ett torrt ställde lampan p;°1 en flat skuta, niigot hi\rt och skarpt. borta mumlade röster. 
skratt. - Men vi föd:1ta dej, och snart sjöng släggan sin !din- Då John Sivert vaknade, var S[t fördes nilgot mjukt över 
Jolm. Vi ha varit unga en gång gamle sång mot borrnacken. det fortfarande becksvart. N11- hans ansikte. Då tittade han sig 
• ~· 1 · I " f ·· cl t förvirrad omkrin,i.:-. ln<ra stod 1 LlC en v1 oc <Sa, · ast nu ar · e Det fnasade och knäppte om~ got varmt droppade från pan- ,, · "' 

0 J 1 ·· t II Hatl och turkacle blodet från hans 1'.10g manga av oss som 1a gom kring honom i mdrkrct. ~är var mm ned pi'1 näsan. var 
-" t s· · h 1ianna Hennes ög·on yoro röda ue · aldrig riktigt tyst. Men ivert skaclad, kände sig yr 1 uvudet ' '· 

~ h s· · 1 cl I d 0 t 1 av g·d1 t. j)o n ivert mc rn e een e a var så van vid sådant att han och mörbultad i he a kroppen. 
,;; I S 0 t"ll l l · s · I · 1 \Ti tr·o. dde att d11 var död ,_,e gam a. . a s a c e 1an sig tog föga notis därom. om poJ- Ungefär som om 1an vant rnec ' 
som vanligt på tunnkanten och ke hade han hört en hel massa i ett slag,;mål och fått stryk. John, sade hun stilla. Sivert tog 
t tt t cl . t t m 1· a11 I d f hennes händer mellan sina och 

.

o.g e .. sa tg ag o_ .111 I sagor och säg~.1er .från gruv"rn. Han trevade me·cJ rnn en eter ~.....,..,......,....,,...,.. ............ ~ ....... ~...,.~~~·~ 
:rmed e.na handen. Gi uvfogde Det va1· (). 111 vattar, tomtar och lan11}a11. Gt1d vare lov! Den var drog henne närmare intill sig. . · · nanstransaktion. Kreuger är, 
Emn, som stod bredvid såg på' vitklä{lcla sköna kvinnor, som oskaclad. Nu korn gruvfogden fram till Store Greenhouses 
··'- 1 ·11 l 11" k N I · cl · dem. Gruvkarlarna höllo sig' som kanske tidigare är bekant, 
iuOJ10m mec en ogt anc e ) 1c . van1acle 1· farans stund. u troc - ]Jan tog· fram en ask tan st1c- 1, 1 1 . 1.. k 1 Main 3095 Madison 3816-J · :o..a mar )0, 1 vars arover · 1an -

T[ I . t s· t l . S''" t 1·· 0 

n I t lc<·J'I' t1r s·tor·va··stf1"cJ,-an och stro"k bakom honom. GULLBERG'S ·- h.ryp nec 1 unnan, iver , c e rnte iver· angre pa sac an· , . · 1 E 1· 1 "f - Det var en underbar rädd- gic '- 'n tgt c e uppgt ter, som 
:befallde han i skarp ton. - Det cfar skrock. Han läste mer än eld. Den lilla, gula lågan brann 1 k f" · ]"' 
:är livsfarlig1; att stå så där. l? .. Tuvkarlar i allmänhet och aflt flämtande svagt, men i skenet Ming, Sivert, sade han. Vi må- av )O ·ens ortattare amnas, BLOMSTERHANDEL 

· ste frakta bort minst hundra ton skulle Kreuger under sin skol- ·a12 Tacoma Avenue 
John Sivert skrattade förman- tal om makter slog han bort med fd1n den blev han varse sin be- tid närmast av kamraterna ha be-

. · "k t E k 1 1 1 I sten, innan vi funno di!!. Allt som tillhör ett orangerl. 
:nen :mitt upp 1 anst te · ett skratt. lägenhet. < 11 -o ossa s rnta ia- u traktats som e11 riktig slöfock Blommor för alla tillfällen. 

·- J· ae- fi\r inte rum. sade han. Me11 1111r det var kändes det I cle· .slae-it ned 1)å endast en me- - Jag skall aldrig mer bära 
., - • u ~· och drömmare, men det fanns 

Gubbarna sitta som IJackade docl,· litet kusligt att arbeta här ter.s avstånd, och ovanför honom mig dumdristigt åt, svarade Si-. 1 nog också hos honom en smula 
sillar. ensam. lfan ville inte förneka hade ett annat block laet sie- vcrt. Ni skall ha tack al esam-~· u av spelevinken. På Teknis gick 

- Då får du vänta tills nästa c.let inför sig si· älv. Men han var mot benzv~igriten. Säkert hade mans, karlar. · · · I' cl 
u , u 111ge111or \.reuger un er namnet 

j"esa. fast besluten att göra arbete< j)allen rasat igen. Och dessa "I t t " h l t t f .. 
Ta .. ndst1"ckskungen fö.rlovad? .. c .. e ys e oc . < •. e namne or-

- Inga dumheter, gruvfogden! färdigt. tv~ jätteblock hade räddat hans I B ] 
Det beställsamma f)'ktet för- t.i .. anar Jan nog .annu. · o 'en~ 

Ni vet lika bra som alla andra Ortdri va ren UJ)l)hörcle med ar-1 liv. f I k f' täl1· er att Ivar Kreu.i.rer ärnar tor ·attare 1.ar. mte_ ·unnat " a 
att i· ae- har stått så här under ])'"te.t oc!1 . toi·J,-acle svette11. 111· Jol111 _Sive .. rt stod och stirrade ., · 1 I J - f tt 0 ' ••• J' • • · 1 tram c en n .::twe . <..reuger · a · 

df t 1 I I 0 

1 k l t cl cl t h ror ova SH?.', men 111ge11 har um- . :" 0 . ' :ne ar en 1unc rata s ganger. - pa1111a11 . s·'}\ toe· han lam1rnn oc 11 ra t ut l mor ne ·, un er e an u • J I t 11 t ]/ u fo 0 I l ··1· I Q I tag 1 nyc{e 11 I era an .. '\.reuger, 
I. N' b 0 l m.1· t · a m1e·on )e ua te se I)<L om ... ·. ·.·. . . b • Det är inte far 1gt. 1 är ara Jvste över huvudet. Det var ett torkade blodet fran pannan mec u t f. tt 1 tt I J ' ry·ktet är taget direkt ur luften 11 an 11 · · nuJa sig mec a · rn rn 

harhjärtade, gubbar! 1~wcket farliet ställe att arbeta tröjärmen. Han var innesfangcL 0 1 k 1 ·· 1· 
• u c!Jler om det vilar j)i't någon reel soppa pa. c e ·napp rnnc iga llPP.: 

Cruvfog·de Bom vände sif! 0111. pa0 • Ftillt med sprickor i taket. En bergmassa på flera hundra ft 111 J d" ~ l 1·J l. 1. I . t.. l. t. I . e-. 1 er o 1ans j)erson, so1n •... 
f 0 

•• I gn1nc. en i 1 vane e ·anc s ·1c rn- " 
Den där Sivert var en omöjlig Nu ville han se efter om rem- ton skilde honom ran yttcrvar - .. och di\ sipprat ut, när det gällt 

M 
· 1 l · · 1 · 0 1 drottningen skulle enligt ryktet . . .. 

ikrabat. en han vtl e 1ögst o- mm ovanför hade vH gat sig na- c en. . .1 1 att måla en bild av 111ge111or 
·· .. · I h cl · ' 0 Ha11 sl<al,-acles E.tt clO\'t b 1lle1· nådde hans vara en grevmna n g e ) 0 r g ·garna gora sig av mec 0110111. got se an 1 gar. , -- - t Wachtmeister, dotter till en köp- Kreugers segerrika frammarsch. 

Han var en av gruvans bästa ar-, av en liitt rysning. Sprickan ha- öron. Tvian spriingcle med dyna- ()111 hans verklig·a förmåga, hans 
"-etare. Förresten var det en of- c.l" 1111·,, 1·t flera tum bredai·e. Noe· I, rnit borta i ortmynningen. Hans man i l\'lalmö, som år 192f gifte 

frntlig hemlighet här vid gru
'Van att pojken skulle hli måg åt 
l10nom.. Dd var lnga, älclstjän
;lan 11ans. lnga hade bli vit m yc
kit föriinclrad pu sista tiden. 
Var rakt som om hon fått oro 
~ lroppen. Nästan varje kväll 
tog ihon sig en promenad till 
sjön ..... 

!U • u • 1 J.·~i·i'J,· ,~ .. 11 st;·ii' sätt att förbereda och utföra si-, · f Il J f.. sig mec greve _ , u _ 
visste han att faran inte var srt kamrater voro 1 u t ar )Cte or na transaktioner, som väckt he-

-- Du får skylla dig själv, om 
.,del händer något, Sivert, sade 
;grnvfogden. 

Tm111an började långsamt sän
J;:a s'ig ned i det svarta djupet. 
Snart såg man ingenting anna1: 
.av tunnan och dess last än små 
gula lågor, som flämtade och 
\brnno likt stjäh10r på en moln
fri himmel. 

Tunnan sta1111ade vid 75 rne 

VVachtmeistcr. Grevparet bosat-
övcrhängande som den såg ut i att r~idda honom. la världens undran och förvå.nini.t, 

te sig i Paris, diir greven efter ~ 
det svaga skenet från lampan, Han lyssnade spänt. Med lån- får man en mycket svae· före-

ctt par års äktenskap avled, ef- - ~· 
men det var i alla fall en lek ga mellanrum hörde han spriing- ställning. Det enda nya är blott 

0 l h tcrlämnande den unga änkan 11JL'd döden att stanna pa < enna skotten, som kommo 0110111 att någTa incliskretioner från hans 
med en liten ,;on, som nu är 

arhets1)lats. Sivert önskade n;i- skill rn av glädje. Men så kom 
1 

. , 
1 

skol1JoJ'ks- och studieår, som dock 
' Olll o-111g tre ar gamma . Grev-

s tan där han stod att han aldrig ångesten över honom. Han var inte g·e 1·ust någon föreställnine-
1 

innan sJiir ej på allra bästa fot u 

g.·ivit sig ned till detta avgrunds- inte fangre clell sjiilv::;äkre och • om hans personlie-het och hans 
med sina förnäma grevliga släk- ~ 

hril. Vad hade !mat honom till \i.ivennoclige John Sivert. Skulle förmåga. 
·11 I tingar, vilka inte kunnat glömma ~~~~~~~~~~~~~~~ det? För::;t och främst v1 e 1an räclclningen hinna fram innan 

· greve Eriks mesallians. Nåja, 
visa sina kamrater att han rnte han svalt ihjäl? Det var inte 
fruktade någonting. för det an- I gutt att veta hur länge han !e-
dra fick han dubbel betalning I gat medvetslös. Han kände re
för att han vågade livet 8 tilll- dan en obehaglig sugning i ma
rnar om dygnet. Om inte mörk- gen. 
ret funnes ändå! Det lade sig Den unge gruvarbetaren log 
tungt på sinnet. Om tio år skul- ett bittert leende., Männen diir
le han vara lika böjd och grav-

1 
borta vuro nog övertygade om 

allvarlig som alla cle andra. John att han var död, krossad under 
Sivert tog :Hcr 'till släggan. Det J liergrnassurna. Kanske de i så 

blir hon täncbticksdrottning, tän
ker jag att den saken nog kom
mer att ordna sig. Allt är som 
sagt bara ett löst rykte, och det 
enda man verkligen kunnat för-
\·issa sig om :ir att det verkligen 
i Paris finnes en o-revinna b 

\Vachtrnei;:;ter, fiidd J eppson bu-
satt. 

En vänskaplig 
bankbetjäning 

Vi önska att Ni skall ha 
känslan av att detta är 

11.--------D_i_n_g,_D_in_g_, _D_i_n_g_-.......~~-- ,] 0 
har Kreug·er fyller i clagarne 

femtio år. Naturligtvis kommer 
den bemärkelsedagen iute att bli 
an ledningen till någon större 
festlighet. Si'iclant är inte i elen 
svenske storfi11amdäreus smak. 
En bok om tändstickskungen har 
i dagarna utkommit och i denna 
skingras fttminstone en ::;mula av 
den mystik, som omgiver elen 
mäktige finansmannen, som nä
sta varje månad som gi\r förvI't
nar världen med nf1gon större fi-

"Eder bank." 

Och oavsett vad slags be
tjäning Ni önskar - om 
det blott gäller att växla 
pänningar - var förvis
sad om att Ni skall bli
va vänskapligt och hövligt 
bemött här. 

Lincoln 
Theatre 

16de och K St. 

SöNDAG ooh MÅNDAG 

'IS EVERYBODY 
HAPPY?' 

Vanlig entre 

Öppna ett sparkonto, eller 
ett affarskonto hos oss. 
Eller förvara Edra värde
saker i en av lådorna 
vilrt s~ikerhetsvah. 

Puget Sound 

road ay 
ank 

C. E. LINDQUIST 
Vice President och Kassör 

Broadway at 11 th 
( Fi del i ty B uilcling) 

YAKIMA DRUG CD. 
F. W. CARLSON, Prop. 

Mad. 400. 3805 So. Yakima 

Special 

N orwegian Cod Liver Oil 
Fints 69c-2 for $1.25 

We give S. &. H. Green Stamps 

Alla slags 

VED OCH KOL 

BERGLUND FUEL CO. 
Yard 1107 So. L St. 

MAIN 2451 

~!TACO~~ 
ALMIN L. SW'ANSON 

Pres. och M'gr. 

I "Abstracts of Title" och "Title 
lnsurance" 

Main 2331 Bankers Trust Bldg. 

~~-

KARL A. ANDERSON 
SHEETMETAL 

WORKS 
~13 St. Helens Ave. Main 5900 

M:UELLER FURNACES 
De bästa i m:irknaden 

BA Y CITY MARKET 
Wholesale and Retail 

FRESH & SMOKED MEATS 
Ship us your Veal and Hogs 

1144-46 Pacific A venue, Tacoma 

J. A. JOHNSON 

Manager 

SOCIAL DANS 
Hvarje lördags kväll 

å 
V ALHALLA HALL 

1216 K St. 
Come and have a good tim"" 

Olympic Branch Store 
Large assortment of brick and bula 

Ice Cream - Home made Candy 
Fresh daily 

L. JOHNSON, Mgr. 

1109 So. K Mal11 8413 

SVENSKA 
VICEKONSULATET 

I SEATTLE 
209 White Building 

omfattande staterna Washington och 
Jdaho hä.lles öppet alla helgfria (la· 
gar. Arvsutredningar utföras, full
makter och andra handlingar utfår· 
das och legaliseras. Personer, som 
önska erhä.lla pass, skola lnlanina 
ansökan diirom minst 10 dagar före 
avresan. Tel. Maln 5640. 

ERIC BRATTSTRöM, 
vice konsul. 



Utmärkt. 



-300 fartyg försvinna årligen 

spårlöst. 

.Havet besitter en 
-ttjuskraft. Det är som 
.ett levande väsen. -

sällsam 
vore det 
Det kan 

·vara smeksamt och lockande som 
t:n kvinna, och man tvekar inte 
:.att Ha i <less svaia famn. Men 
ile.t kan även yra -0ch piska om
:kring $0111 ett retat rovdjur, och 
1!/e den., .som råkar ttt för dess 
·vrede. Havet har i alla tider 
sysselsatt människans fantasi 
och otaliga äro de historiet och 
:sägner. som man berättar om 
.det. Man påstår, att folk, som 
·na mycket med havet att göra, 
:med tiden bli skrockfulla. Men 
det är kanske inte så underligt. 
J\./[an behöver endast vistas kort 
:.I.id till sjöss för att bli en helt 
:annan människa, som i åtskilligt 
skiljer sig från landkrahborna. 
V <-1rpå kan detta bero? Det sam
:manhänger helt och hållet med 
,de stundom synnerligen egen

domliga erfarenheter, som man 
.är i tillfälle att göra med det våta 
,f:1e:m.e11tet. l\'Ian kan stå i timtal 

och stirra ned i havets djup el- dirvancle fartyg, om 'den flygan
ler se solen glittra på dess yta. de holländaren" och söndcrbrut
Vilket grandiost skådespel erbju- na master uppkastade på fjär
cler icke havet i uppror, vilken ran klippöar? Litet var säker
oförglömlig anblick är inte de Jigen. Men man frågar sig kan
meterhöga, skummande vågber- ske, om allt detta finns än i 
gen, och vad allt hemlighets- dag. -· Firins det verkligen ro
fullt tycker man sig inte skönja mantik, ouppklarade mysterier, 
i de dunkelgröna eller svarta hemlighetsfulb dramer, som ut
vågdalarna ! spelas pi'1 det oändliga havet i 

Man berättar Mde gott och våra dagar, då. tektiikei1 nått en 
ont om havet. Det är svårt att utveckling som man knappast 
avgöra, vad som är sant och ens kunde föreställa sig för en
vacl som är osant. De, som ge dast femtio år sedan? Försig
sig i lag med havet, bli med glir alltjämt händelser pä elen 
tiden mer eller mindre enstÖJl'in- glittrande havsytan, som man 
gar, och framör allt utrustas de med vifrt lltvecklacle signal- och 
med tiden med ett slags sjätte kontrollsystem icke kunna in
sinne. Vana :;jö111ä11 och erfarna registrera? Det låter otroligt, 
fiskare kunna förutsäga. når men faktum är att vi iiunu ej 
fara hotar pii havet. Solen må lyckats avlocka havet alla dess 
skina än så skönt och havet hemligheter, det leker alltj~imt 
må ligga än så lugnt. De rätta med oss och enligt en statistik, 
sig efter andra omärkliga tec- som uppstållts av en amerikansk 
ken, och de ha inte för ro skull sjöfartstidning försvinna årligen 
givit sig i havets tjänst. - De så gott som spåi:löst icke mindre 
känna sin herre och veta, vad än 300 fartyg ! Detta är någon
det betyder, när han rynkar ting, som är ägnat att i högsta 
pannan. grad väcka lekmannens förvå-

Vem har inte hört talas om ning. I-Inr är det möjligt att 
· " h · farty·!! helt enkelt. försvinna utan myten pa ög SJÖ, om äve1Hyr- ~ 

Jigt försvinnande av en hel be- att man kan taga reda på, vart 
sättning, 0111 redlöst pi'i havet de Hirsvunnit? Detta faktum är 

• , , 
SNIKENHET 

, • 
för övrigt destu märkligare ef
tersom det numera knappast 
finns något havsomri\de, som 
inte utforskats av vetenskapen 
och så gott som alla fartyg äro 
ju som bekant försedda med ra
dioapparat och andra tekniska 
inriittningar, med vilkas tillhjälp 
de äro i tillfälle att sätta sig i 
förbindelse med radiostationer 

S'tiik'ri~et är ett fult och fördömligt karaktärsdrag. Men 
lika fördömlig är också vanan att ödsla bort pänningar. 

Det är dessutom riskabelt, ty oförutsedda utgifter komma 
allt sorti oftast, och utan åsidosatta besparingar blir det 
besViärligt om ej rent ut en omöjlighet att reda utgifterna 
utan att draga växel på framtiden. Spara regelbundet! 

Hos oss äro Edra bespC!ringar i gott förvar, och sedan 1917 
hava vi aldrig betalat lägre årlig ränta än 

5 1k% 
Peoples Savings & Loan 

Association 
1109 Pacific Ave. 

Home of the Thrifters - Where Savings Grow 

och fartyg. 

Alltsi1 300 skepp försvinna f1r

ligen ! Man skakar ofrivilligt 
på huvudet inför denna siffra. I 
de flesta fall lycka~ man aldrig 
få reda på, vilket öde som mött 
dessa fartyg eller deras besätt
ning. I ytterligt rn fall uppkla
ras det hemlighetsfulla försvin
nandet först efter flera i\r. Ett 
exempel från det sistförflutna 
året bevisar. att dylika, hemlig
hetsfulla händelser inte endast 

fantasibegåvade sjömän. - Den råkat antända innehållet i en en av de största posterna i Sve
engelska ångaren "Asiatic Prin- av bensintankarna. riges handelsbalans. Ehuru ut
ce" för at nämna ett exempel, Mången hemlighetsfull skepps- nyttjandet av Lapplands tillgån
lämnacle San Pedros hamn i undergång låter förklara sig på. gar under de senaste trettio åren 
mars förra året för att frakta en fullt naturligt sätt. - Så hände har haft ett livgivande inflytan
last, vars värde uppgick till en det för någon tid sedan, att ett de på alla grenar av svensk in
mil)ion dollars till Yokohama. fartyg gick sin undel'gång till dusiri uch i hög grad bidragit 
Besättningen utgjordes av 34 mötes därigenom att det lastats till landets anmärkningsvärda 
kineser och endast kaptenen och pä olämpligt sätt, så att det blonistring, utgör denna nordliga 
de övriga officerarna voro vita först fick slagsida och därpå la- landsdel en praktiskt taget oför
män. Men det skulle bli ånga- de sig helt och hil Het på sidan. minskad tillgång. Dess största 
rens sista resa. Man hörde al- 300 skepp försvinna }1rligen ! värde ligger måhända i framti
drig ni'1gonting mera av fartyget Det är därför kanske inte så den, då förhållandena gynna en 
eller dess besättning. Alla efter- märkvärdigt, att mer än en djärv mera omfattande exploatering av 
fmskningar voro fö1"gäves. - I Atlantflygare måste plikta med dess väldiga naturrikedomar. Ge
närheten av Hawaiiöarna upp- sitt liv för sin djärvhet och för- neralkonsul Osborne har även 
fangade en förbifarande ångare svunnit i havet på samma sätt haft ögonen öppna för Lapplands 
111'1gra S. 0. S.- signaler, men då som så mflnga fartyg. Havets turistiska utvecldingsmöjligheter. 
rlcfl lyckats taga sig fram till hemligheter äro många, och Landskapet överflödar, säger han 
den plats, varifrån signalerna många äro de som sökt lösa dem. på berg, sjöar, skogar och vat
hacle kommit, funno besättnings- Men skulle vi kunna tänka oss tenfall. Det är lätt tillgängligt 
männen inte ett spår av nligot havet utan hemligheter? Näp- med järnväg, och bekväma tu
nöclställt fartyg. - Inte heller peligcn ! Därför ge vi oss till- risthotell ha anlagts vid olika 
kunde man upptäcka någonting. freds med elen omständigheten punkter. I den mån Lapplands 
som tydde p11 att ett fartyg lidit att havet för oss människor med naturskönhet blir. mera känd, är 
skeppsbrott pli denna plats. -- största sannolikhet i all evighet det att hoppas att elen skall visa 
Först 11i'1gon tid senare fann ma.n kommer att vara en gåta, om- siga vara en ständigt mera värde
liket av· en vit man rn~d en dolk given av en romantik, som alltid full tillgång för landet. 
i ryggen på en av de närliggan- på nytt fängslar oss och sätter 
de öarna. och man korn då till vår fantasi i rörelse. Norman Hall, ångbåtsä.gent, 

med kontor i 114 So. 9th st., har 
En amerikansk rapport om agentur även för Cunard, Vita 

den slntsatsen, att elen kinesiska 
besättningen eventuellt gjort 
niyteri, mördat officerarna och 
sj~il \'it försvunnit med fartyget 
och den dyrbara lasten. - Men 
fullt uppklarat blev detta myste
rium icke. 

Orsaken till fartygs plötsliga 
försvinnande iir väl i de flesta 
fall, att de lidit skeppsbrott. Des
sa skeppsbrott kunna emellertid 
stundom ha tämligen egendom
liga orsaker. Nyligen passerade 
en märklig händelse i en ameri
kansk hamn som klart belyste, 
hur det kommer sig att ett far
tyg och dess besättning plöts
ligt kunnat försvinna inom kor
tast tänkbara ticl utan att lämna 
ett spår efter sig. En väldig 
pråm. vars last bestod av ben
sintankar flög· med ens i luften. 

Inom några minu ier hade ha \'et 

slntit både pråm och besättning 

i sin famn. Olyckan hade för-

Lappland Stjärnlinjen och United States 
Line samt German Lines, och re
kommenderar särskilt resa med 
de snabbaste atlantångarne "Bre
men" och "Europa." För när
mare upplysningar torde man te
lefonera till Main 2717. * 

I Commerce Reports, elen för
näqiliga publikationen vari För
en ta Staternas handelsdeparte
ment inför alla konsulers och 
kommersiella rep rese ntanters 
rapporter om de ekonomiska för
h:Hlandena i utlandet, har nu i 
en följd av nummer publicerat Första klass skoreparering 
generalkonsul John Ball Os- HANS P. JENSEN 
bornes redogörelse för vad han Electric Shoe Shop 

f . 607 So. Proctor 
er ant under sin resa till Övre (Vi giva s. & H. Green Stamps.) 
Norrland. Rapporterna, vilka _..............,wwwwww .. 
innehålla en mångfald tekniska 
och ekonomiska data, sysselsätta 
sig framför allt med de lapp
ländska järnmalmfälten och med 
clr: nya fyndigheterna i Väster
botten. 

Blommor för begravningar 

Gör ett försök hos oss! 

leva i en del äventyrsförfattares orsakats genom en enda .liten 
fantasi eller äro uppdukade av gnista som genom kortslutning 

Lapplancls betydelse för Sve
rige kan knappast överskattas, 
skriver han bl. a. Dess gruvor 
och skogar utgöra grundvalen I 
för industrier både i hem- oc.h Sixth at Pine 
utland, och malmexporten utgör .,,_.,,.,....,,.... 

renu erera för der själv . 

och 
f är vänner i östern! 

• 1 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND 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 ..................................................................................... . 

Adress 



Köpas av de mest kons;eTvati
va affärsmän, män som hava 
undersökt och äro förvissade 
om säkerheten och räntefoten. 
Kom in och lät oss förklara 
för Eder huru vi kunna betala 
7 procents ränta, och huru Ni 
kan komma i besittning av 
dessa certifikat. 

Mortgage & Rea.Ity 
Corporation 

. 954 Commerce Street 
Tiacoma - Washington 

framkomsten till detta önskemål. 
Men med flera byggnadt.-r bJ:k 

.;____;. __ _..;__;__~--'---4--'--'-'--1det flera patienter och större ut
gifter. Sänden kärlekens gåvor 
till de lungsiktigas vård under 
adress: Swedish Nationa;l Sa11a.
tori11111, Denver, Colorado·. 

S. G. Öhmar;, 
176 Sterling PI., Brooklyn,. 
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