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TACOMA, 

gen inträffade auto-kollisioner. 
i Varje gång kolliderade han med 
! en av de av staden ägda auto
-~ mobilerna. Cornmissioner Cof-

fee påstår att Batton icke var 
5 

en 
ytterligare bevillning på 3 rnills 
att äskas vid det stundande va
let. Denna tillökning i taxerin
gen skulle in bringa cirka $200,-
000. ·" 

Mr. Norman Hall, välbekant 
Tacomabo och agent för Union 
Pacific järnvägen och atlantiska 
f111gbåtslinjcr, avlade ett vänligt 
besök på ticlningskontoret och 
lyckönskade elen nya firman, ut

nykter vid kollisionerna och har 
arrangerat en undersökning inför 
"ci vi! service" nämnden. 

Bränd till döds. En 15-årig 
flicka, Ruth Arrnstrong i Bal
lard, ådrog sig livsfarliga bränn
sår, i torsdags morse. Hon hade 
just stigit upp och höll på att 
kläda sig framför spisen då en 
edlgnista . antände den tunna 
nattdräkten. Innan tillskyndande 
personer kunde släcka elden var 
hon omvärvd av lågor. 

tryckande sig i hoppfull ton om Till _vice priesident i staten 
affärstilståndet i allmänhet under \Vashingtons Real Estate Asso
det nya året. Vi tacka för upp- ciation valdes Olof Eratrud vid 
märksamheten. organisationens årmsöte i Taco-

Mrs. Mathilda Kling hade i ma förra veckan. 

torsdags inbjudit ett antal släk- Ledarne för ett tjuvband, som 
tingar och vänner till en finfin de senaste månaderna huserat i 
luncheon i sitt trevna hem vid Tacoma och . andra ·w ashington 
south 41st street. I städer tror polisen sig ha infån-

Mrs. CJias Frye och sonen gat, då de arresterade Paul 

\Varren från California, som nn-
der helgen ''istats hos herrska
pen Carl och Luther , Rosene, 
återvände i morse till sitt hem 
i "den soliga södern." Mrs. Frye 
är bröde.rna Rosenes syster. Un
der vistelsen härstädes hava de 
besökande varit föremål för ett 
mångtal hyllningar i form av 
middags- och luncheon-bjudnin-
gar. 

Dr. Alex F. J. Hansen tillkän
nagiver att han flyttat sitt kon-

Dr. I-lansen är 

Dömd förfalskare. James E. 
Johnson, av polisen ansedd som 

Howard och Arnold Moas. I 

Vintern gjorde sitt inträde på 
allvar i Puget Sound trakten med 
början av denna vecka. En snö
storm bredde sin vita duk över 
berg och daiar och efterföljdes 
av en köldvåg, som stundom 
bragt termometern ned till 18 
grader över noll-punkten. 

Svensk radio-predikan. Pastor 
C. R. Swanson vid Gethsemane
församlingen i Seattle utsänder 
varje söndag eftermiddag kl. 
3 :45 en speciellt anordnad radio
gudstj änst på svenska språket 
över radio KJR. Sången preste
ras av församlingens kör, 'kvar
tett och solister. 

den mest produktive bland falska Funnet lik. Liket av 24-firiga 
växel utprånglare i nordvästern, Solveig Ulvestad, student vid 
blev härom dagen dömd till fän- musikavdelningen av statsuniver
gelsestraff i sex till tio år i sitetet i Seattle, fanns i måndags 
\Valla \Valla. Bland annat ha- å. rl. flytande i Lake Washing· 
de han givit Olympia Rotel Co. ton. Hon hade varit försvunnen 
en falsk växel på $750 i betal- en månads tid och det antogs att 
i1ing för rum och logis samt en hon drunknat. Vid likbesiktnin

automobil. I g~n upp~äcktes det emellertid .at~ 
Stort dödsbo. Mrs. Matilda cloden fororsakats av skador 1 

Falk i Seattle, änka efter sjö- I huvudet och på grund därav ha
kapten Peter Falk, avled nyli- va polismyndigheterna igångsatt 
gen, efterlämnande ett sterblms en undersökning. 

värderat till $i25,000. I sitt testa- Seattles största poliskonstapel, 
mente delade hon förmögenheten svensken L. P. Appelqvist, vil-

uppvisa- mellan sina två gifta döttrar. kcn icke vant i aktiv tjänst de 

En Olson-Johnson tävlan kom
mer att gå av stapeln nästa 'vec
ka. Den är anordnad gemen
samt av Tacoma Ledger samt 
komikerna Ole Olsen och Chic 
Johnson, som uppträda å Panta
gcs teatern. Genom tävlingen 
skulle utrönas vilken, OJ.son eller 
Johnson, bland de tusen sönerna 
i Pierce county har den största 
familjen. De tre prisvinnancle 
skola undfägnas storståtligt å te
atern nästa torsdag. Hågade as
piranter kunna anmäla sig ge
nom att ringa upp Ledger kon
toret, Eroadway 2244 .. 

Dödsfall. Mrs. Ethel Stolberg, 
49 år, avled i sitt hem i Web
stcr apartment i torsdags. Hon 
efterleves av sin make, Alvin, 
och systrarna Mrs. Sylvia Har
rison och Mrs. Lucille V arstad. 

senaste åren på grund av ska
dor, som han erhöll i biiolycka, 
råkade itisdags under en prome
nad i det halkiga väglaget ut för 
olyckan att falla omkull och bry
ta sitt ena ben. Appelqvist vä
ger 365 pouncls. 

Om inköp av materialier för 
vägkonstruktion och underhåll 
har mcningstvist uppstått mellan 
county cornmissioner Ostluncl å 
ena sidan samt Meath och Carnp
bell å andra sidan. De senare 
förordade att alla inköpen göras 
och underkastas prövning av he
la county nämnden, medan Ost
Iund vidhåller att inköpen göras 
särskilt av var och en commissio
ner för hans eget distrikt. 

Den stora damm, som nu är 
under konstruktion för N orth
western Elcctric Co. vid Lewis-

Registreringen av rö,stägande floden i Shirttail Canyon, kom
giir "sakta men väl." Hittills mer att bli ett paradis för sport
hava endast omkring 1,000 om fiskare. Dammen kommer att 
dagen registrerat, vilket icke är skapa en insjö, nästan 12 mil 
hälvten av det väntade antalet. limg och en halv till en hel mil 
Antagligen har det kalla vädret, bred. Bolaget måste hålla sjön 
avhållit många från att besöka öppen för allmänheten samt ut
registreringskontoret. släppa fiskyngel i den. En fisk

utkläckningsanstalt skall byggas 
för en kostnad av $100,000. 





Hon blev ·bet. . I 
upplagan trycktes redan i 1914, drar kat
men så många rättelser och för- ten i öronen, så drar jag dig i 
åmlringar ha sedan dess varit dina Öron, och om du drar ho
av nöden, att en grundlig om- nom i hf1ret, så drar jag dig ock-

ex-

VID ARSSKIFTET 
Åter har ett år hänsvunnit 

Bortom tidens, glömskans hav, 
Och dess sista timmglas runnit; 

Trötte vandrarn gått i grav. 
Men i öster ren det dagas 

Där ett nytt år rinner opp, 
Tvivlets tunga dimmor jagas 

Bort av livi:~od, ljus och hopp. 

arbetning nu måste göras. så i håret, förstår du det? 
Boken, som utdelas fritt, läm- Lille Pelle: - Dr1 vet jag, vad 

nar praktiska och lättfattliga jag skall göra - dra honom i 
anvisningar om, hur den nyföd- svansen. 
de skall badas, klädas· matas, 
de skall badas, klädas, matas, 
skötas, etc. Hur populär boken 
ej mindre än 430,000 exemplar 
utdelades under 1928. Dessutom 
säljas många av det federala 
tryckeriet, varför års~rnsättnin
gen torde överstiga en halv mil
jon examplar. 

Boken som är illustrerad, är 
avsedd såväl för husmodern i 
staden som hustrun på landet, 
"sixty miles from the doctor." 
Skriv till Children's Bureau, 
Washington, D. C. och begär ett 
gratisexemplar av "Infant Care." 

GÖR SVERIGERESAN I ÅR 

Dil.~EKT 

TILL 

GÖTEBORG 

PÅ 

8-9 DYGN 

med de magnifika, luxuösa nya mo
torfartygen 

KUNGSHOLM, GRIPSHOLM, 
och 

S. S. DROTTNU.JGHOLM 
Beställ hyttpfats NU! 
STOR BESPARING 

å Tur- och Returbiljetter i Andra 
och Tredje Klass. 

Turlista från New York 

Pu VEBORG 
1147 Broadway 

ATT HYRA ELLER Till 
SALU 

Höns-, frulrt-, bär- eller niejerigår· 
dar enastående billigt. Tala 'om för 
oss vad Ni önskar. Goda betalnin~
vmkor. Skriv till Konsul Andriw 
Ch Il berg, 5537 White-Henry Bld1»1-, 
Seattle, Wa.sh. 

Vid behof a.f 

Ta·fvel-Ramar: 
eller 

FöRJSTORINGAI-. 

blil' ni bäst betjänt af 
THJORELL 

708 St. Hele:qs Avenue 

tre tomter i norra delen av sta
den. Storslagen utsikt över 
sundet. Tel. Proctor 1002. 

Vår svenske guldsmed, Mr. P. Ve-

Ett teleskop tio gånger star
kare än det 100-tums teleskop 
vid Mount vVilsonobservatoriet, 
som nu är världens kraftigaste• 
håller på att konstrueras för 

*DROTTNINGHOLM ........ 25 
KUNGSHOLM (W. I. Cruise) 1 

borg, har .,fo guldsmeds- och juvele-JAN. , 

*GRIPSHOLM ............... 1 
*DROTTNINGHOLM ........ 22 

California teknologiska institut. -.-C-a-11-ing Halifax. 

FEB. rarebutik i lokalen 1147 Broadway. 
FEB. Nyt tlager af ur, klockor, ringar och 
FEB. diamanter; 

Dess reflektor har en diameter För vidare upplysningar, beställnin-
gar av hyttplats, biträde vid utfär

av 200 tum och teleskopet kan dand.e av nödiga papper, etc., hänvän-
mecl denna intränga / e gånger de nian sig till närmaste agent för 
la .. 11::-re 1· de oka··11da>.. -:;.},1'onerna 1· linjen eller till Träsnitt :;iv 0. Sunde, Kent, Wash. ::; '"' .5 

~~~.~~"""'~~~"""~,,...,,~~-~~ rymden än Mt. Wilsoninstru.- SWEDISH AMERICAN LINE 

NEW YORK SOM 
HAMNSTAD 

· · · ·· · · · · · · 209 White Bldg., 4th & Union, S.eattle 
Det finns nämligen många ex-luddt'n, de sydvästra a(3iatiska meAntbet.t t • t 1 I t pa"ga"r SHe

1
dber

3
g 

6
BrFos., 

1
5081AB2 So. llth; John 

I . r e e pa e es wpe · o ey, o •ide ity ldg., P. c. Hew-
empcl j)å att skc1)P från de nämn-

1 
hamnarna samt öarna i Indiska En modell av 

111
_ son, 903 Pacific Avenue, Tac.oma. nu som bäst. 

da städerna icke allenast befrak- ! oceanen. strnmentet förevisades helt ny-~~ 
t. as för New Yorks räkning, utan Denna ständiaa och li. vJi2a · N - I A d f SVENSKA M d n hel Va··rldsdel bakom sig ,.., c, Jigen i at10na ca emy o 

e e . . · · även bitkomma från utrikes or- kommunikation med alla de an-
Sciences byggnad. VICEKONS. ULA. '1'. E. 'i' (Ur K. GOSS.ElLM:ANS arbete "Resa ter, håde för att losöa och lasta, dra världsdelarna skall natur- · 

Då tel .skopet är färdigt, kom- I SEA"'TLE i Norra Alll.erika") utan att under sina resor hava ligtvis samla en mängd resande 1 

• 'k . d . . mer det att sträcka sig 85 fot "09. Whi'te. Bui'.lding k nagon kommum -at10n me sma av olika nationer härstädes, vi!- "" 
Man behöver icke mera än a-. 1 t I i höjde1· vilket är .detsamma som omfattande stater·na, Washington och · "· 'egna P a ser. ket tillsammanlagt med stäl ets · 

sta en blick på k.artan för att 1 
• _ • • en six, eller åttavå,ningars kon- ldaho lJ.ålles öppet alla helgfria da-

l Vad Soll1 lnest bl 11·arre1· till tt e(!na .• av åtminstone alla de nord- ·' b gar. Arvsutredningar utföras, full-
finna, det få hamnar i världen, ... _ r . .c 0 ~. ~ L':J·sbyggnad. Själva tu en är makter och andra• handlingar· uttär-
sa• v1'da de·t fi'tlns 11 a· goii hai·:gma New Yo1k till en allman liga staterna sammansatta be- h" cl. ff 1 •• "tt d h 1 1. P · upp ang t en ga e pa sa sa , as oc ega rnera~. ersom~r, sm:n 

Vl.dstra"clrt 1·nom'lands I marknaclsplats för Förenta Sta- folkning, som ständigt uppspä- önska erhålla pasf!, skola inl!imn'a 
• 1 :itt fostrumentet kan svängas i ansökan därom rnim;t 10 daga.r töre 
Y M · te1·11a t 1°l'e" h. !el .. cless des med europeiske emigranter, f sjöfart som New ork. e- s u r ' s anc ar godtycklig riktning. Ett kra - avresan, Tel. Malri 6640. 

delst East River, eller sundet in- centrala läire emellan de norra skall giva denna stad ett bro- tigt klockverk driver instrumen- EJUC BRATTSTRÖM, 
nanför Long Island, kommunice- och södra handelsplatserna i nni- kigt och livligt utseende, vilket tet, så att refkktorn alltid följer vice konsul. 
rar den inomskärs med såväl onen ävensom dess egen så för- på samma gång det skiljer elen .. 1 • 1 . 1 

t "ffl' . 11 " t' l .. fn°111 alla de andra större städer- stjärnornas rare ser pa 11mme en. I~~~ 
denna ö som de tre närliggande I ra J~a., 1 a .. a ars H er o~pn.a Vi specialisera i 

I 1 tt I t h 11 t na i unionen även Q'Ör New York st. aterna Massachusetts, Rhoclc I 0~. 1 a ·. an op ·: ~mn, vi {.e ~ DAMERS SKODON 
Island och Connecticut, och ge- gor denna stad bade t merkantilt till elen angenämaste vistelseort I 

I t' 1 t 1 .. 1 t'll fiir främlingen i hela Norra Arne- nh · Sh 'Sh nom' de många vikarna samt se-1o~ 1 nau IS (. ians.eem e \I ~n En av Tysklands allra förnäm- V amp1on oe op 
gelbara floderna har den lika s~i .. omtyck'. samlrngsplalts for rika. Atminstone föreföll elen sta publikationer, den stora in- 1302 South K St. 

J l 1 l oss så .. icke allenast vid de för-lätt förbindelse med de inre de- sa va amen rnns 'a som anc ra ternationella tidskriften "Die i;....._ ..... ~...,. ...... ._.~ ............ ~-~~~~ 
1 N J I '" nationers 1-n1cle ])rodukter och sta besöken därstädes, utan åven anm av ew ersey-staten. · a 
Hudsonflodei1 och Eriekanalen fartyg. Härtill kunde man väl dtt'r tillbakakumsten från ut
ledes den inrikes sjöfafren icke tilläggn, stållets egen överliig- farten till de betyclliga städerna 

d 1 f lk senhct i både befolkning och mera söderut; och om vi få döma allenast genom e mest )e o a-
cle delarna av den vidsträckta skeppens antal, elrnruvål detta efter vår egen erfarenhet i den 
staten New York, utan utsträc- företräde snarare är en verkan vägen, så lär det finnas få stål
kes även flera. hundra mil iiver än en orsak, likasåvål som en len i nya världen, som även för 
insjöarna och till de många vä- annan omMiindighet• vilken ja- I c~t längre. vistande skulle. v~ra 
stra staterna, vilka upp blomstra lousien hos dess grannar icke sa lJ.ehaghgt .. som detta. hvh.ga 
på deras stränder. Genom sido- 1 underlåter att anföra såsom och 1 .. alla l1anseenden sa skont 
,,.renar från nyssnämnda vatten- 1

1 mäktigt inverkande, fastån i vår och val belagna New York. 
'°'1 • • 1 .. • tonke 111Pcl lika liiet ,]-'i] då c]et edn111u· 111 (01lltner n1a11 aven i·, (:~ - ... --~·- - ' -- - .._ \..t:: ' r w 

sjöarn~ Ontario, George och riittare ä1· en effekt än en kraft. 
Champlain, och har således en Detta är nämligen den ovanliga 

God fångst. 

lätt kommunikation med de höjd, till vilken man här upp- Det var på en bondgård på sö
nordliga länderna eller Övre och 1 cl.rivit den regttljä!·a k?mmunika-1 dersliitt i ~~cåne, so1:; var mycket 
Nedre Canada samt Vermont. tlonen emellan sa rrinnga olika talrikt bcsokt av moss. En dag 
Med ett ord, man kunde nästan och avlägsna handelsplatser, el- sade bonden till drängpojken: 
säga, att staden. New York har ler den mångd så. kallade paketer, - I dag finns här ·ingenting 
en hel världsdel bakom sig· med vilka på bestiimda dagar avgå att göra utan du får försöka fån
vilken elen står j en daglig och härifrån till nästan alla möjliga ga rniJss. 
nära förenir!O' medelst sina mån- lånder. - Det skall jag göra, sade 

b 

ga ångbåtar och mindre skär- I detta avseende är New York pojken. 
Bonden gårdsfartyg, på samma gång elen ej olik ett stort universellt post-

- f" "ffl' 1 l · borta en genom s111 ortra 1ga 1amn oc.1 ·kontor, på vilket ej allenast brev .. 

avlägsnade sig och var 
stund, och när han se
till baka, frågade han dan kom 

pojken: 
-Hur många har du nu fån-

många större skepp står i en nä- utan även personer och varor J·e
stan lika livlig förbindelse med gelmässigt avgå såväl till alla 
alla de övriga världsdelarna på de olika platserna i Norra Ame-
vårt klot. ;ika som även till E)uropa, gat? 

Till en början hade New York Västindien och Södra Amerika - Jo, sade pojken, när jag får 
mäktiga mecltiivlare i denna ut- samt även Afrika och Ostindien. ta en till förutom den jag lurar 
rikeshanclcl i städerna Philaclel- Här finnas nämligen, utom den på, så har jag fått två. 
phia, Baltimore och Boston; och på timme11 bestämda dagliga 
den fi:irstnåmnda av dessa rivaler farten med mindre fartyg och 
var för sitt nära grannskap så lingbåtar, längs kusten ach på. 
mycket farligare, som den icke floder samt kanaler, även vissa 
allenast var mera rik och be- dagar i varje vecka lägenheter 
folkad, utan åven någon tid ha- med de förtriHfliga paketskepen 
rle .den fördelen att vara huvud- till England och Frankrike, även
staden för hela unionen. Det som på utsatta dagar i månaden 
oaktat besegrades de alla på ett med mindre fartyg till Västin
sådant sätt, att man om de öv- dien och Södra Amerika, samt 
riga större handelstsäderna i en näst;ln lika reguljär· om icke 
detta land numera snarare kan fullt så livlig kommunikation 
säga, att de bidraga till dess medelst de stora fregattlika Ost
handel än att de tåvla därmed· incli,emäm~er~a med Goclahopps-

En ursäh-t. 

En spårvagnskonduktör hade 
en dag växlat så mycket, att 
hans växelkassa var nåra på 
slut. Då han kom till en ung 
fru, som hade ett litet barn i 
knåt, räckte hon honon) en två
krona. 

Konduktören: - Är de' dä' 
minsta ni har? 

Frun (förlågen): Ja, jag 
har bara varit gift ett år! 

Böttcherstrasse" har i sitt sena
tse n'ummer, som helt ågnats den 
anglosachsiska kulturen, öppnat 
sina spalter för den aktuella frå
gan "U. S. A. och Europa." I 
raden av framstående kulturper
~onligheter från när och fjärran, 
~om uttalat sin mening om det 
brännande spörsmålet, är det för 
oss av ett alldeles särskilt in
tresse att finna. vår egen Verner 
YOn Heidenstam. 

"När jag i min ungdom/' skri
ver diktaren, "kom till Stock
holm, såg jag inte ei1 människa 
göra sig någon brådska. Nu där
emot i[r förhållandet ett annat: 
var och en formligen jagar till 
sitt kontor, till idrottsplatsen el
ler vart det nu kan bära hän. 
Det är från Amerika vi fått det 
där hastanclet, den där snabba 
takten in i vårt liv, och jag år 
av den fasta förvissningen, att 
det nu för tiden är någonting ab
solut nödvändigt i kaI?-1pen för 
tillvaron. I näring5livet, i mn
gängeslivet och i <let praktiska 
livet iiverhuvndtaget ha vi just 
från Amerika fått många väckan
de impulser, som äro värdefulla. 
Så är för övrigt också förhållan
det på det andliga livets områ
den, diir am.erikanismen genom 
kriget gjort raska framsteg. Jag 
kan emellertid inte tro, att den
na amerikanism slagit djupare 
rötter i Europa, och i varje fall 
tror jag inte den blir av någon 
varaktighet. U. S. A. har endast 
föga att bjuda vårt andliga liv, 
och det är . inte Amerikas för hål-

i de bästa och pålitligaste bolag 

Ni kan alltid vara viss om acku

ratess och redbart bemötande 

de bolag jag representerar. 

Frank Ekberg 
Insurance, Notary PubHc 

939 Comrii.erce'St. Tacoma 

++++++++++++++++++++++++++ 

FöRENINGSNOTISER 
Vet Ni att 

VASA ORDEN 
är den största och bästa 
Sjukhjälpsförening 

i Amerika. Logen Norden No. 233 
möter 2 och 4 torsdagen i månaden 
kl. 8 e. m. i Valhalla Tempel, 1216 
South K St. Ordförande, Maria Gn
stafson, 1012 East 35th; vice ordfö
r1mde, Sigrirl Carlson, 403 so. 54th; 
!ca plan, Hilda Lund: ceremonimästa
re, Alma Nilson; bitr. ceren1onhnä
stare, Mrs. Alm; inre vakt. Mrs. Free
lin; yttre vakt, John Person; sekr., 
Louis Person. 2509 So. L; finans
sekr., Carl A. Anderson, 2530 So. L; 
lmssör, Otto Carlson, 1902 So. M; 
ordf. i sjnkkomiten är Sigrid Carlson, I 
403 So. 54 th st. 

. . 
Swedish Order of Vafhalla 

möter första och tredje ons
dagen . i månaden. Ordfö
rande, "'Fred Petterson; vi{'B 
ordförande, och ordförande i 

sjnkkomiten, Sven Fredrickson, 1753 
So. M Street, 'I'el. Main 9541-L; fi
nanssekreterare, Karl Hegglnnd, Val· 
halla Temple; kassör, P. Veborg, 1147 
'Broadway; selffeterare, Elmer Wil
son, 1110 So. 17th Street. 

llEN'S PHARMACY 
Lien cl!. Selvlg, egare 

Skandinaviskt Apotek 
RECEPTElR VÅR SPECIALITET 

Agenter för 
SA:DUBRlN, HASSELROTS JERN· 

VIN och FLUSS Phl..STER 
MAIN 7314 

1026 Tacoma Avenue Soutb 

SVENSK FOTOGRAF 

~ 
2nd Floor Puget Sound 

Building 
Special Attention. given to 

Ghildren 
++++++++++++++++++111!++++ 

. Be sure you get the genuine 

Pinaud's 
Eau de Q!inine 
-th<; wor!d's most 

hair tonic. 

Checks dandruff, -

keeps hair thick 

and strong., 

Y onr fa vorite store, 
or mail t.his ad v, t.o 
Pinand, Dept. M, 220 
!!last 21st St., New 
York. Froe Bam11le. 

SCHOOL NURSE SAVS 
ALL GIRLS SHOULD 

KNOW THIS. 

Talking to a roomful of 
high school girls on per
emrnd hygiene, an experl
en Cf'!l district nurse sa.id: 
"One of the llasic rules of 
health for girls ~s to keep 
the · system fnnction!ng na
turally. Norm al exer,cise 
and diet should be encour
aged. Bu't when necessary 
th ere is no harm In t:>1king 
NU.JOL, since it can't dis
turb the normal runctlons 
of any organ of the bocly. 

"Partlcularly wlth girls, 
there are times when NU
.JOL should be taken. Take 
a SJlOOnful every olght be
ginning · a few days before
band. "It won't canse dls
tress." Keep !t on hand. 

; < 












