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! T acoma och Washington 
i 

I gav i tisdags bankett å \Villard 
~ hotel, vVashington, D. C., för ett 
t stort antal kongressmän. Scott 
I Henclerson presiderade som ce
! remonimästare, biträdd av S. A. 

~-~.,_ • ......,.....,,.....,,,,......, __ ,,,,~ __ .,,.. ...... ....,.. ....... ...,,.... ............. ,.; Perkins och handelskammarens 
Andoll Anderson i bilolycka. för säsongen å Valhalla h~ll. Des-

prcsiden t Fred G. Brewcr. DeIngcniörcn Andoll Anderson, ri- sa "card parties" hava under elen 
legationen uttryckte sin tacksamtare för Puget Sound Iron grrngna vintern och våren visat 
het till kongressen för dess välW orks Co., råkade i går ut för sig vara mycket populära samt 
villighet vad beträffar appropriaen svår auto-olycka. Han har de hava alltid varit ovanligt välbe-
tioner till Tacomas förmån, två senaste månaderna varit sjuk- sökta. Vid det i torsdags, som 
vilket hjärtligt besvarades av de Jig och mesta tiden intagen på, besöktes av cirka 200, vanns da-
närvarancle lagstiftarne. Följanhospital. I går kände han sig mcrnas första pris av Mrs. Es-
cle dag skedde uppvaktning hos något bättre och företog en au- ther Dahl, och andra av Mrs. Au-
presidenten, som mottog säll

totripp, från sitt Puyallup hem. 
skapet pit det vänligaste sätt. Under trippen välte auton med 

Skolstyrelsen har sanktionerat 
förslaget om ett extra val för 
taxering av ·ytterligare 3 mills 
för skoländamål. Valet kommer 
att hållas denna sommar å dato 
som framdeles bestämmes. 

Tulpan-utsi~ällning.en, som an
ordnats av Pierce County Horti
cultural Association, öppnas i 
dag, fredag i Tacoma hotell. Det 
är en av cle finaste blomster
expositioner som på länge hållits 
här i staden. Tillträdet till ut
ställningen är fritt. 

Stämd advokat. En invecklad 

vekvarns märkliga gjntJarnspro
dukter, för svenska glasvaror, 
för svenska textiler och för 
svensk tillverkning av konstnär
liga tenn- och silverartiklar 111.111. 

ALLMÄNT NYTT 

elen på följ cl att Anderson blev 
allvarsamt skadad. Han fördes 
till Puyallup hospitalet där han 
nu vårdas. 

rättegång har inletts mot advo-
Konsul Chilberg i auto-olycka. katen Charles T. Peterson. Han 

Blir katolsk prelat. Rev. Frank 
Dyer, f. cl. pastor för Första kon
gregationalist kyrkan i Tacoma 
och på sin tid en av stadens 
stridsfärcliga prästman har över
gått till katolicismen. Han flyt
tade för några år sedan till Los 
Angeles och därifrån ingår nu 
underrättelsen att han avsagt de 
kongregationaliStiska doktrinerna 
och omfattar de katolska samt 
blivit utnämnd till "Padre" i Ju
nipero Serra kongregation. Den
na tillhör icke den romerska utan 
den amerikanska branschen av 
katolicism, vilket är lyckligt för 
Rev. Dyer, ty han är gift och 
den amerikanska branschen i 
motsats till elen romerska tillåter 
sina präster att vara gifta. 

Origin kvotan bibehållen. Se
na ten beslöt i torsdags med en 
rösts majoritet att ändra sitt nå
gra dagar förut gjorda beslut om 
att slopa national origin-klausu
len. Det var senator Norbeck 
från South Dakota, som inläm-' 
nade förslaget samt insisterade 
på att klausulen utgör en orätt
visa mot skandinaver och tyskar. 
Vid förnyad behandling av Har
ris-billen slopades senator N or
becks tillägg sedan senatorerna 
Swanson fr.ån Virginia och Car
away från Arkansas starkt oppo
nerat sig däremot. 

Columbia konferensens årsmö
te ägde rum i Bethania kyrkan i 
Seattle förra veckan med början 
})å onsdagen, då pastoral konfe
rensen hölls. Torsdags förmid
dagen inleddes mötesförhandlin
garna av konferensens ordföran
de, pastor G. K. Andeen. 

Ur sekreterarens statistik fram
går, ;i.tt medlemsantalet inom 
konferensen vid årets hörjan 
uppvisar 6,623 äldre och 2,048 
barn; således tillsammans 8,671. 
Dessa fördelas på ett fyrtiotal 
församlingar med 30 pastorer. 

Anslag för hemmissionen blevo 
år ungefär lika med förlidet 

år. 

Majdagen, den första 111aj, ur7 
sprungligen firad snart sagt över 
hela världen som en glädjens 
dag, då vårbrytningen kommer 
bebådande sommarens inträde, 
gick förbi i torsdags nästan obe
märkt. Det förekom varken här 
eller annorstädes några demon
strationer. För elen amerikanske 
arbetaren har första maj inget in
tresse som demonstrationsdag. 
Men i vårt gamla hemland sam
lades man och samlas väl ännu 
med Just och gamman kring 
majstången. Här i vår goda stad 
var det en härlig dag, inbjudan
de till glada sällskap i elen vack
ra naturens fria sköte. 

Hedrad California gäst. Mrs. 
Hilding Lindberg gav i tisdags 
ett utsökt tea party i sitt hem 
vid N orth E street till ära för 
sin svägerska Mrs. G. H. Lind
berg från Piedmont, Cal., som 
nu är på besök här i staden. Vid 
serveringen biträddes värdinnan 
av Mrs. Charles Ingram och 
Mrs. Henry Isaacson (Martha 
Lindberg) från Seattle. Den be
sökande Mrs. Lindberg, förut' bo
satt i Tacoma har härstädes en 
stor vänkrets, för vilken visiten 
är mycket kärkommen. 

Vår högt aktade och avhällne 
svenske konsul Anclrew Chilberg 
i Seattle råkade i lördags efter
middag ut för olyckan att bliva 
påkörd och kullkastad av en 
automobil nära hörnet av 2ncl 
a venue och Union street. Kon
sul C. hade bråttom att komma 
med på en passerande spårvagn 
och gav i hastigheten icke akt 
på elen ankommande bilen. Han 
fick ankeln bruten och ett kross-

har av sin broders, G. E. I'eter
sons frånskilda hustru, Mrs. Ole 
Oliver blivit stämd med fordran 
på $22,000 i ersättning för hen
nes förre mans förlorade kärlek 
och vänskap. I klagomålet upp
gives att advokaten Charles T. 
Peterson genoi'i1 allehanda intri
ger brutit upp broderns äkten
skap och ruinerat det äkta parets 
förut lyckliga samliv. -

sår på ena armen, men blev i öv- Omkommen flyg;are. Den be
rigt icke vidare allvarsamt ska- römcle aviatören löjtnant Her
dacl. Dock torde det på grund bert Fahey, som innehade uthål
av hans framskridna ålder, 85 år, I lighetsrekorclet, omkom i sön
clröja rätt länge innan han blir dags i Tennessee, då hans. plan 
f1terstiillcl. Han vårdas av Dr. välte vid uppstigningen och föll 
Johanson på svenska hospitalet. Över honom. Löjtnant F. var 

Dödsfall. Snickaren Andrew 
Swanson, 73 år, avled i lördags 
efter en längre tids sjukdom i 
sitt hem vid Portland avenue. 
Han har varit bosatt i Tacoma i 
42 år. Han var skicklig i sitt 
yrke och en hedersman i alla av
seenden. Den avlidne är sörjd 
och saknad av en stor vänkrets. 
Han efterleves av hustrun Ellen. 

välkänd i Tacoma, där han vista
des förra sommaren och var be
hjälplig med anordningarne för 
löjtnant Bromleys tillämnade To
ldo flygning. 

Köper hem ~ Florida. Utgiva
ren och ägaren av Svenska Ame
rikanaren i Chicago, Mr. F. A. 
Liarson, har i dagarna för $75,-
000 inköpt John M. Murrells 
ståtliga residens, 3417 Alhambrn. 
Circle i Coral Gables, Florida. 
Residenset är ett av de största 
på platsen, och innehåller 10 rum 
med en väldig simbassäng samt 
en praktfull italiensk trädgårc1 
med fontäner och skulpturer. 

President Hoover har tillkän-

Mr. B. G. Lovegren, Pacific 
nordväst manager för Scandina
vian American linjen, kommer 
att åtfölja Rune bergs sångarex
kursionen då denna avgår från 
kusten på sin färd till ,Finland. 
Mr. Lovegren medföljer till New 
York. Mrs. Lovegren kommer 

l i1agivit att den mellan de fem att förena sig med sångarna oc 1 
stormakterna vid flottkonferendeltaga i en tre veckors konsert-
sen i London undertecknade turne vid ankomsten till Helsing-

f F
. 

1 
cl överenskommelsen rörande be-

ors, 1n an . I .. · k · fl 1 gransmng av ngs ottorna rnm-
Damerna inom Första luther- mer att ·sändas till senaten för 

ska kyrkan servera en smaklig ratificering, så snart dokumen
micldagsmåltid varje tjsdag från tet anländer till Washington. 
kl. 11 :30 till 2 i kyrkans under- Diskussionen i senaten om för
vanmg. Denna anordning blir draget anses komma att räcka 
allt mer och mer poulär och mån- i tre veckor. 
ga komma långa vägar för att Den reguljära flygtrafiken till 
njuta av den väl tillredda maten. Europa. Dr. Hugo Eckener har 

Tisdag e. m. kl. 2 nästa vecka vid återkomsten till Europa till
samlas Circle No. 1 hos Mrs. Ed- kännagivit, att regelbunden luft
ward y oung, 15 N orth E st., och skepps trafik mellan Amerika och 
Circle No. 3 möter hos Mrs. Ma- Europa börjar i maj 1931 med 
thilcla Anderson, 3605 South A två under byggnad i Amerika 

varande luftskepp, dubbelt så sto-
street. 

En institution har under året 
öppnat sina dörrar, nämligen 
"The Girls' Hospice" i Vancou
ver, B. C., underhållet av kvin
nornas missionsförening. Till
sammans med Columbia Hospi
tal, Astoria, Ore., Emanuel Hos
pital, Portland, och Columbia 
Home for the Aged, Seattle, äger 
således konferensen nu fyra in
stitutioner, till vilka man kanske 
också borde ansluta dess må
nadsticlning "The Columbia Lu
theran," vilken ju utgör konfe
rensens officiella organ. 

- Mrs. Elizabeth Lindström, 
50 år, avled i lördags å hospita
let. Hon hade varit bosatt i Ta
coma i 22 år. Hon efterleves av 
maken Charles, sex söner och en 

Svensk kvinna auto-orner. Mrs. 1 c otter. 
Hanna Iseberg, 68 år, blev i sön-

De fre största städerna i syd
västra Washington äro, enligt 
den nyss avslutade folkräknin
gen, Aberdeen, Vancouver och 
Hoquiam, som ha respektive 21,-
209, 15,537 och 12,475 invånare. 
Aberdeen har under de sista tio 
åren ökats med 5,672 och Van
couver med 3,119. Folkmängden 
i Camas har under samma tid 
ökats från 1,843 till 4,100. Stör
sta tillväxten registrerades i 
Kelso, vars hefolkningssiffra har 
ökats' från 2,133 till 6,145. Long
view har 10,491 invånare. Sta
den grundades efter 1920 census
tagning, cl;\ det blott fanns cirka 
100 personer inom arealen å vil
ken staden är uppbyggd. 

Dorcas föreningen i Första lu
therska kyrkan förbereder en vår
fast sfim kommer att M11las ons-

ra som Graf Zeppelin. Trafiken 
är avsedd att gå mellan Balti
more och Sevilla med minst en. 
tur i veckan i vardera riktningen. 
Flygskeppen skulle kunna föra 
omkring 100 passagerare, förut
om post och fraktgods, och far
ten skulle bli omkring 90 mil i 

Vid val av ämbetsmän blev 
pastor G. K. Andeen, Astoria, 
Ore., omvald såsom ordförande, 
pastor H. P. Johnson, Portlancl. 
Ore., invaldes såsom vice ordfö
rande, pastor C. G. Bloomquisi:, 
Seai:tle, .återvaldes såsom sekre
terare och pastor P. H. Nord
lancler, Yakima, såsom kassör. 
Såsom styrelsemedlemmar för 3 
år invaldes pastorerna P. H. 
Nordlancler och dr. C. R. Swan
son samt herrarna R. Vv. Peter
son, Seattle och Sven Göranson, 
Vancouver, B. C. 

Redaktören för "The Columbia 
Lutheran" blev även i år pastor 
H. P. Johnson, Portlancl. 

dags kväll övei·körd av en auto
ist, som rusade bort utan att 
stanna. Mrs. I. var pf1 väg från 
kyrkan till sitt hem i Fife. Det 
fanns inga ögonvittnen till olyc
kan, så att det är obekant hur 
den hände. Hon blev funnen lig
gancle medvetslös på vägen av 
JVfr: och Mrs. A,lfred Muller, som 
bragte henne til! hospitalet, där 
det konstaterades att huvudskå
len var bräckt på två ställen och 
att hon även tillfogats invärtes 
skador. Hon avled tidigt på 
måndags morgonen. Mrs. Ise
berg efterleves av två söner, Carl 
B. och Ernst, båda i Tacoma, 
döttrarna Mrs. Oscar Bloom i 

Vasa nyheter. Medlemskam- Roy och Mrs. Leonard Prenvall 

1.1_ .. ])I.lclade Vasa i Tacoma samt systern Mrs. panjen inom den r 
,, · Storm i Sverige. Begravnings-logen "Western Star är nu 1 

full gång. Förliden tisdags afton gudstjänst hölls under stor till-
var ett storslaget intagningsmö- slutning från Lynns kapell. 

te anordnat därvid 10 präktiga Doktor till Sverige och cen
ungclomar förenade sig med lo- tral Europa. Sture Strömberg, 
gen. Logen har ej ännu haft tid direktör för N orthern Pacific 
att få i stånd en intagningsstab, Hospital fysikaliska avdelning, 
men de nybakade tjänstemännen avreser elen 7 dennes med mo
sköta sin sak som veteraner samt torfartyget Kungsholm till Svc
äro geom det vakna intresse de rige. Direktör S. kommer att 
visa för Vasa ordens verksamhet tillbringa någon tid i Stockholm 
en ära för svenskarna i allmän- för att i sällskap med sina för
het. Vid detta möte användes äldrar bese utställningen därstä
för första gången en prydlig ljus- des. Senare kommer han att fö
stake, skänkt av elen välkände retaga en resa till central Euro
föreningsmannen och guldsme- pa i studiesyfte, och i Wien kom
den Peter V eborg. Tyvärr kun- mer Mr. S. att stanna några vec
de Mr. Veborg ej bevista mötet kor för att studera fysikaliska 
utan hade han ombett Elmer behandlingsmetoder vid Allmän
\Vilson att å hans vägnar över- na Sjukhuset därstädes. Mr. S. 
lämna gåvan, vilket denne med åtföljes på sin resa i Europa av 
några passande ord gjorde. Gå- sin broder, kirurgen vid Lunds 
van blev under allmänt jubel Allmänna sjukhus, Dr. Henning 
mottagen och önskar föreningen Strömberg. Å,terkomsten till U. 
på det hjärtligaste tacka Mr. Ve- s. A. sker på hösten. 
borg för visad bevågenhet. Ef
ter mötet roade· man sig med 
dans och lekar samt njöt av en 
lätt supe. 

- Logen Norden avhöll sistli
den torsdag sitt sista 'card party' 

Tacomabor uppvakta presiden
ten. Delegationen av ett 30-tal 
av Tacomas ledande affärsmän 
och industriidkare, som nu äro 
ute på en annonseringsexkursion, 

Till majdrottning kröntes i går, 
torsdag, Miss Evelyn Björkman, 
då College of Pug·et Sound asso
cierade medlemmar höllo sin tra
ditionella vf1rfäst i\ frilnftstea
tern. Efter kröningen följde ett 
anslående musikprogram. 

Dynamitdåd. Mr. och Mrs. 
Benjamin Northrup i Vancouver, 
\Nash., blevo i onsdags natt 
ögonblickligen dödade i sitt hem, 
då detta sprängdes i luften ge
nom en dynamitexplosion. Myn
digheterna äro fullt övertygade 
om, att det var ett attentat av 
någon ovän till familjen, men e
huru ett par personer äro miss
frinkta har ännu ingen arreste
ring företagits. 

Dödad under sonens lastbil. 
John Hae, 78 flr, välkänd isyn
nerhet i McKinley distriktet, där 
han i många år varit vaktmästare 
i den publika skolan, blev härom 
dagen ögonblickligt dödad under 
hjulen av sin sons lastbil. So
nen hade kommit med ett ved
lass till fadrens hem, och då han 
backade bilen upp till vedbocl
dörren, trädde den gamle mannen 

dess väg och blev överkörd. 

Vansinnigs dynamit dåd. M. 
Rice, 39-årig farmare i Puyallup 
dalen, ändade i ett utbrott av 
vansinne sitt liv genom dynamit 
explosion. Han hade på efter
middagen dragit sin hustnt och 
dotter in i vedskjulet och försökt 
sätta dem på en låda full med 
dynamit patroner. Med yttersta 
ansträngning lyckades de slita 
sig lösa och springa ut ur skju
let. Därefter gick mannen in 
och satte sig på lådan, antände 
en stubinträd, och hans kropp 
slungades bokstavligen i bitar 
genom taket upp i luften. En 
djup håla i marken utmärker 
platsen, där skjulet stod. 

dag kväll nästa vecka, kl. 8. • Ett 
intressant program ar uppsatt. 
BI. a. komma två 1-akts lust
spel att uppföras av elever från 
Pacifi~ Lutheran College. timman. 

Ruskigt dåd i Seattle. Man L. ut h erska kvinnornas mis- Ahrenberg planerar Atlantflyg-
fruktar, att Pearl Lindsay, 12 år 
gammal adoptivdotter, har mött 
~amma öde som sin fostermoder. 
Denna förmodan framkastas av 
myndigheterna, sedan de fram
grävde liket av Mrs. Lindsay i 
bakgården av familjens hem vid 
10014 42nd ave. S. vV. Maken 

sionsförening samlas till möte nä- ning. Det är påtagligt, att kap
sta torsdag e. m. kl. 2 hos Mrs. ten J\hrenberg nog fortfarande 
Bernhard Anderson,.2511 No. 8th hyser planer på att som första 
street. "Konfirmationsminnen" svensk luftledes korsa Atlanten 
blir ämnet för eftermiddagens från väster till öster. rå direkt 
program, so mu tföres av fruarna 
C. J. Lindquist, C. J. Ahnquist 
och Thomas Sanclegren. 

E. F. Lindsay, som är anklagad En "Mor och dotter" bankett 
att hava mördat sin hustru, sö- l tt I 0 ll· - 1 th I . . <ommer a 1a as 1 u · ers ;:a 
kes nu av j)Olism)'nd1g-heterna ,1 1 1 .. 1 . 1 ·· 11 1 lOd 
•• 0 L · <yr <an orc ag <va en c en e 
over hela landet. Sp11ren tyckas . 11 6 ,., 0 F .. 1 oc.h so··11e

1
-. . maj. <. 1:,1. "acer _ 

leda till Canada emedan en be- 1 · h 1 I . . ' . .;:omma att ava 1anc om serve-
kant till Lmdsay är säker på, att 
han såg den sistnämnde stiga på 
en buss, destinerad till Vancou
ver, B. C., sistliclne måndag. 
L.inclsay var clå ensam, och man 
antager, att han även tagit livet 
av sin fosterdotter för att undvi
ka gra verancle anklagelser från 
denna. Den ruskiga händelsen 
har väckt stor uppståndelse och 
en belöning på $500 är utfäst för 
infångandet av mördaren. 

Amerikas äldsta kvinna tro 
censustagarne, som verk ställa 
folkräkningen i staten W ashing
ton, sig ha funnit i Bothel, Wash. 
Hon är 106 år gammal samt sy
ster till indianhövdingen Seattle, 
efter vilken staden uppkallats. 

SwediS!h~American Trade, Jour
nals april-nummer kan ni.ed skäl 
kallas ett konstindustrinummer. 
Dess förnämsta artikel behandlar 
den kommande Stockholmsut
ställningen med särskild hänsyn 
till inriktande på att visa det bä
sta som Sverige kan producera i 
industriell och dekorativ konst. 
Övriga artiklar redogöra för Nä-

ring och program. 

Frälsningsarmen. På förekom
men anledning framflyttas syför
eningens försäljningsafton till 
lördagen elen IOde maj. 

Till Eielsons minne. Senator 
Nye från N o. Dakota har väckt 
förslag om att ett berg i Mc
Kinleynational parken i Alaska, 
vilket hittills kallats Copper 
Mciuntain, skall givas namnet 
Mount Eielson till minne av den 
förolyckade norskbördige flyga
ren Carl Ben Eiels6n. 

Många flygolyckor. Icke min
dre än 16 personer dödades i 
lördags och söndags vid flyg
olyckor på olika platser här i lan
det. En av de värsta flygolyc
kor, som i år ägt rum, förekom 
i FayetteviIIe, Tenn., då en fly
gare sopade ned bland åskå
darna på ett flygfält, därvid 8 
personer dödades och 16 skada
des. Två 13-åriga barn, vilka så" 
som passagerare gjorde sin för
sta luftfärd, dödades i Ports
mouth, N, H. 

tillfrågan har han inte nekat tiH 
sina planer, men samtidigt fram
hållit, att· han åtminstone inte 
tills vidare hört a vnågon fri
kostig mecenat, som skulle vilja 
skjuta till de för företaget nöd
vändiga medlen. Dyker en så
dan upp, kommer det säkerligen 
inte att dröja länge förrän han 
sticker i väg, men denna gång 
kommer säkerligen avfärden icke 
att ske under reklamtrummornas 
larm utan i största hemlighet. 
Ni'igra kontrakt om att framföra 
post eller gods komma ej att av
slutas, något som förra året var 
en nödvändighet för finansierin
gen av företaget. P.å detta sätt 
menar den trygge kaptenen skul
le färden endast bliva ett uttryck 
för den svenska energien och- vi
sa världen, att vi 1nte ge upp 
en sak bara därför att vi mött 
svårigheter. Med andra ord 
skulle färden, om den nu överhu
vud taget kommer till stånd, den
na gång bliva en ren sportbragd, 
som dock bleve en slags rekog
noscering för .en flygroute till 
fromma för framtida utveckling. 
Kapten Ahrenberg framhåller, att 
svenskarna ju ha samlat en gan
ska stor fond av erfarenhet, var
för det vore på tiden att en in
ternationell aeronautisk insats 
gjordes, men när det gäller luft
fart har det visat sig ganska 
svårt att i Sverige fä kapita[ 





När Ni 

skall resa till 

'GAMLA LANDET' 
köp Edert 

RESGODS 

hos 

Tacoma Trunk Co .. 921 Broadway 

(Vi giva speciella gottköp om Ni nämner denna tidning!) 

ÄNNU EN UTSTÄLLNING 
I STOCKHOLM 

nes och Lovisa Ulrikas tid. Det 
var under denna tid av si°1v~il ut
rikespolitiskt som inrikespoli
tiskt förfall, svensk industri i 
egentlig mening skapades, sam

Linnes och Swedenborgs tid väc- tidigt som hanclclsforbindelser 
kes till liv. inleddes med den fjärran östern 

och svenska forskare utsändes 
En bild. av den svenska veten-

1 

till snart sagt alla del.ar av jord
skapens, mdustnens och ocean- klotet. 
sjöfartens gryningstid får Stock- Av den tidens materiella och 
holm och de främlingar, som be- andliga uppsving ger den i da
söka staden under de närmaste garna öppnade u tstållningen en 
månaderna J)[l Nordiska Mu se- I talande bild. Diir visas utsökta 

' I 

cts specialutställning: Från Lin- prov på Mariebergs och Rör-

SPECI~LL 

SOMMAR 

strands porslin samt p~1 Kosta 
och Kungsholms glasbruks pro
dukter, som visa att svensk kera
mik och svenskt konstglas har 
gamla anor. Text i lindustrien har 

EX K URS I O N också sina montrer, fyllda med 

Till 

Via 

Cherbourg och Southampton 

Med Cunard Linjens pa

latslika fartyg 

"AQUITANIA" 
Från New York 

DEN 28 MAJ 
Under personlig ledning av 
Mr. E. E. UUberg från vårt 
Seattle kontor. Passagerare 
anlända till London på min
dre än 6 dagar, och under den 
korta tid de stanna där, före
tages en rundtur kring staden 
på bekostnad av Cunard Lin
jen, 

Snabb, direkt förbindelse mel
lan London och Göteborg med 
ett av Svenska Lloyds fartyg 
anländande i Sverige efter. en· 
dast 29 timmars färd över 
Nordsjön, Passagerare som 
landstiga i Cherbourg fortsätta 
resan till Sverige genom Frank
rike och Tyskland. 

För pris, förfrågningar, och re
servationer. vänd Eder till när
maste agent eller 

208 White Bldg. 
Seattle, Wash. 

prydliga inhemska bomullstyger, 
blommiga satiner och hemma
gjort siden. Drottning Lovisa 
Ulrika försökte sig ju, ehuru 
med måttlig framgång, på sil
kesrnaskoclling ute pi\ Drottning
holms slott. En mycket intres-

1

sant1;rupp bildas av minnen från 
Ostindiska kompaniets handels
färder till Asien. Där finnes en 

GÖR SVERIGERESAN I ÅR 

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 
Kungsholm ..... , . , . , .. , ..... 10 maj 
Drottningholm ............... 24 maj 
Gripsholm ..• , •... , ..... , .... 30. maj 
Kungsholm .. , ..•• , ..•.•...... 7 juni 
Drottningholm •. , . , .•••..•... 21 juni 
Gripshi>lm ................... 27 juni 
Kungsholm ..... , ....•........ 2 juli 
Drottningholm ..•• , , ..•.•..••• 16 juli 

F'ö.r vidare upplysningar beställnin· 
gar av hyttplats, biträde vid utfär
dande av nödiga papper, etc., hän· 
vände man sig till närmaste agent 
eller ti Il 

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 e'n 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. 
'.'Flådfråg·a linjens närmaste agent 

L,..,......,..,....,.....,....,...,...,....,...,....,. ........ ;.1 eller kontor. 

PUGET SOUND POSTEN 

En storslagen donation. 
Johnson, som av led i sitt 
1174 Grand avenue, St. 

John 
hem, 
Paul, 

Minn., för två år sedan, har en
ligt vad som förra veckan med
delats, testamenterat hela sin 
förmögenhet till Minnesotakon
ferensen för V asa barnhems 

Svensk Chicago-läkare död av 
blodförgiftning. Dr. Joseph G. 
Strömberg i Chicago och sedan 
något år tillbaka fast vid Sven
ska missionsförbtmdets lasarett, 
råkade en dag för några veckor 
sedan !klämma ett finger i dör
ren till garaget invid hemmet 

modell av kapten Mats Holmers 
tremastare; där finnes också den 
käcke kaptenens hamn beskriv
ningar, kompaniets. högtidliga 
löfte om t".å månaders extra lön 
åt den som slåss bra mot sjörö
vare .. och andra roliga papper 
jämte en del prov på handels
varorna och den kinesiska kon
sten. Belysande för de djupgå
ende förbindelserna med det sto
ra asiatiska riket under kompa
niets tid är också en samling 
moc.eller tiJI lantbruksmaskiner, 
som byggdes enligt kinesiska 
principer. Man observerar i sam
ma vrå också några Polhemsmo
deller, utkastet till Swedenborgs 
flygmaskin och den bok av Fag
got, som gav stöten till stor
skiftet. 

vet. Där finns bl. a. vetenskaps
akademiens första protokoll, skri
vet av Linne på Riddarhuset 
1739. Andra Linneminnen äro 
några av botanistens pressade 
växter i herbarium. Sparrrnans 
reliker från resan med James 
Cook till Nya Zealand förtjäna 
också att nämnas, liksom en ut
vald samling prov på konst- och 
litteraturalster från denna sjut
tonhundratalsepok som i många 
avseenden var en föregångare till 
Sverige av i dag. 

r~kning. För111ögenheten upp- i och brydde sig för -tillfäl!et ej 
går till $100,000. Johnson var om detta, troende att det hela 
född 1 Sverige och kom till St. ingenting hade att betyda. Om 
Paul för 55 år sedan. Han skaf- några dagar inställde sig dock 
fade sig ett landstycke och nå- blodförgiftning, och denna med
gra kor samt sålde mjölken. Ge- förde döden. 
110111 sparsamhet kunde han och 
hans maka snart utvidga rörelsen 
och bedrevo under många år en 
omfattande mjölkhandel. Själva 
barnlösa, . adopterade de en gosse 

Namnet Hamelin är välkändt 
i Tacoma. I rnl1nga år inneha
de Chas. G. Hamelin en juve
lerare och ur-affär vid 24de och 

Skall Ni besöka Sverige i som
mar? Om så, varför inte göra 
litet omväxling gei.10m att resa 
via Panama kanalen och bese de 
storverk som modärn ingeniörs från barnhemmet i Vasa. Men Pacific ave. Nu har sonen W. G. 

Utställningen ger också en re
petitionskurs i frihetstidens po
litiska historia, demonstrerar se
der och levnadssätt - med ofta 
mycket lustiga exempel - samt 
återspeglar även det andliga Ii-

s 

konst där möjliggjort? Gå if! denne avled efter några år, och 
och förhör Er hos Mr. Hewson, de överenskommo då om, att vad 
903 Pacific avenue. Han kan be- de möjligen efterlämnade skulle 
visa fördelen av en Sverige-resa tillfalla barnhemmet. Hustrun 
sjöledes hela vägen, fri från alla avled 1919 och mannen 1927. 
onödiga bestyr i sammanhang 

Han var då 83 år gamm. al. 
med järnvägståg, ombyten o. s. v. 

OM NI BESLUTADE er för att producera den bästa cigar

rett, som någonsin rökts ... skulle ni inte börja med att 

utvälja de bästa tobakssorter i hela världen? ... Skulle ni inte 

använda tid och pengar utan knussel för att upptäcka och 

utveckla den mest fulländade blandningen? .•. Naturligtvis 

skulle ni göra det. Och det är precis, vad Camel har gjort. 

Det är därför Camel så snart blev den mest populära cigar

retten i Amerika. Det är därför som ni inte, oberoende av vad 

ni betalar, kan finna dess make vad beträffar mild, ljuv väl

lukt och den behagliga riklighet, som gör den till den fullän~ 

dade cigarretten. Erfarna rökare kunna säga er ... Det är en 

storartad cigar1·ett ! 

Avstå inte 

© 1930, R. J. ReYitolds Tobacco 
Company, Winot.oa-&alem. N. C, 

ån den lyx som är 

Hamelin övertagit affärer, vil
ken är inrymd i 319 So. llth. 
Se annonsen ! 

Sänd in meddelanden om bjud
ningar och dylikt, eller telefone
ra därom till Main 2520. 



Vi avhämta dem, plantera och återleverera dem! 

Rikt urval av: växter för blomsterrabatter 
till rimliga priser._ 



Hjälp till att uppehålla en Tacoma-industri 
genom att röka 

SAN-TEX CIGAR· 
5c, lOc, och 2 för 25c 

KHIGSRUSTNINGARNA 
1·ecla ett nytt sf1dant med långt 
fasansfullare följder. Krigsinclu-

PUGET SOUND POSTEN 

SKANDINAVISK-AMERIKANSK 

5 

GREENWICH COLISEUM 
13th och Market St. 13th och Market St. 

FRI-LEKTIONER i skandinavisk dans 

r"ll I" In I r::.:.n l"fnr"ll'U"IU strien och - kemien ha gjort Schottisi Hambo och Polka-KL 8:30 till 9:00 e. 
. 1 .. f .. 1 (8 instrument) I m. .en rAnA run rncucn sitt iastf;: ~r att upptmna c c D . 25 p . td 1 . Herrar 50c (Herr- och dam-instruktörer) 

mest e tckt1va rnassmordsred- amer c risu e n1ng 
De kretsar och organisationer, 

vilka ivra för krigsrustningars 
fortsättande i olika länder, påstå, 
:att de därmed vilja trygga fre
den och värna folket. Sft påstodo 
ju rustningsivrarna och krigsin
dustrikapitalisterna också före 
världskriget. De sade, att sta
terna måste vara väl rustade för 
:att kunna upprätthålla "den väp
nade freden." Men i stället för 
freden framkallade kapprust-
11ingsraseriet ett f ö r ödancle 
världskrig, vilket krävde 12 mil
joner offer i människoliv och 
:indirekt 48 miljoner samt mate
riella förluster till ett viirde av 
3,2 biljoner guldmark. 

skap. De nya uppfinningarna ·~nnanniiilinnnnmn~BBBBBBBBBBmB~~~===~============~==========~ ha skapat nya förintelsesmöjlig-
heter - men ävci1 ny avsättning tressen och om möjligt med vål- föregivna försvaret och folk-
för krigsindustrien och nya mil- dets och vapnens makt vinna nya skyddet. 
jon vinster. maktorn rl\den och mandat eller Historien är full av bevis pi\' 

Detta är dock icke tillfy llcst. i "bästa" fall dela riket med an- krigens och krigsrustningarnas 
K1·iget slukar krigsmateriel och dra intressenter. 

iikar avsiittningen
0 

i långt högre Lyckas man ej på dessa ljus

g:· .. acl. D. arfor 111. ast~. clets~mma I skygga vägar få ett ~stundat 
pn ett cycr an_nat s<:tt framkal- krig att flamma upp, så tvingar 
!as. - Aro kng·skonJunktnrcrna · 1 .. i·· t ·J state : ' man 1ansyns os· anc ra . ·< r 

egoistiska syften. De s. k. krist-. 
na ktilturfolken ha icke så sällan 
i svunnen tid ställt till männi-
skojakt och masslakt pä infödin
garna i andra v~irldsdelar och 
dels utrotat dem för att kunna 1111.nclre u)•nnsamma arran•,.eras ~ . . ... 

. b ' • b. att gnpa till vapen och boqa elen I 
oroligheter eller uppror 1 vissa ·I .1. o· l-- . . . o-. röva i'it sig deras lii.ncler mec 

11oc1,,,a ,<1mpen mot sma & 1 an- alla uaturrikeclomar. De ha öde-stater för att diirigenom injaga f 11 
nar till dessas och sitt eget o .::s J,•tffl: rnilno-a hlomstrande forn-fruktan ho;:; folken for den ho- ,_, b 

olycka. Kallblodigt tvingas fred- i tidsknltur~r och leta nu efter 
Iig·a rniinniskor med makt bud att [ f · · 1 tt

1
· 11 ]10·· ·· ornminnen 1 gTus- oc 1 r -

gii ils.~ad. och siinclcr_slita sina garna, vilka vit.tna 0111 fiirfadrens 
meclmanmskor och morcla dem vandalism. De ha gjort främ
massvis och föröda seklers kul- rnancle folk till slavar och använt 

Mö L 
Nya Möbler - Gamla Möbler omstoppade - Re

parering - Rullgardiner, etc. 

Vi sälja LINOLEUM och ombesärja nedläggningen 

NYA MöBLER PÅ LAGER 
Möbler av alla slag tillverkas på beställning 

uality Ui hot stery 
GUS GEIGER---EDWlN JOIJNSON 

758 South 38th Street Madison 2412 Efter världskriget talar och 
;::;kriver man ikke längre om krigs
rustningar utan om "försvars
beredskap" för att sålunda bätt
-re kunna förblinda och vilseleda 
folken och göra dem villiga att 
·bära krigsskattebördorna och 
.offra på krigsrustningarna till 
:sitt eget och andras fördärv. I 
de flesta fall ha de krigförande 
makterna förstått att giva åt 
anfallskrigen, skenet av försvars
krig, så också under världskri
get. Alla makter förklarade ju, 
;att de deltoga däri för att för
svara sina självintressen, eller 
att de förde krig för att göra slut 
på kriget. I följd av denna vil
seledande framställning lyckades 
man få folken med. 

tande faran och göra clcm be
redda för nya offer för krigs
iinclarni'd till krigska pitalismcns 
fromma. Osanna uppgiiter ut
kolporteras och en intensiv hets
propaganda bedrives genom tal 
och press. Miljoner offras för 
att med pressens tillhjiilp hetsa 
folken mot varandra. I hokcn 
um Ba::;il 7aharoff finnes h;ip
nadsvi.ickanclc bevis liiirför. 

tnrarhete. Si\ t. ex. tvingades 
Grekland att övergiva sin neu
trali lct under vårlclskriget och 
att deltaga i detsamma. För upp
ni'1cndct av detta resultat sJ.,lyclde 
man inga medel. Brottslingar 
köptes for att framlproYoc(era 
demonstrationer och oroligheter. 
och 1 ögnpropaganclan il orerade. 

och 11tln_rttJ"at dem för sina SJ.iil- . .. 
miinniskomaterial. -- Knget ar Svenska Amerika linjens fartyg 

Drottningholm avgår från N cw 
'{ork i morgon, lördag. Bland 
passagerarne miirkes ett anta1 
framstttenclc svenska affärsmän 
som under Stockholms Dagblads 
atlspicier företagit en rekrea
tionsresa här i landet. New York 
hor som resa med Drottningholm 
äro bl. a. Eric Sylvan, medlem av 
N ordstjcrnaus redaktion, och fru 
Sylvin; A. J. van Dugteren, (Or
refors glasbruk), Ivan Mortens
son, Benjamin Bergquist, Eric 
Hallden, :Knut Jernkrantz, Sig
frid och Joel Ottoson, m .fl. 

Yiska syften och lf1tit dem under- det stcirs1.a oförnuft. 

gt1 en omänsklig behandling. Därför liorcle alla ansvarsmecl-

()ch icke nog därmed. De s. 

k. kristna kulturfolken ha upp
riitthilllit dilcliga krigshiirar och 
arsenaler icke blott för att ned-För att utvidga sina 111aktom

ri'1 den, förskaffa makterna sig vis
sa rättigheter att driva affärs
och industriell verksamhet i an- hur litet de 

mt:ja de s. k. hedningarna utan 
för att förgöra och förinta var
andra in bi:irclcs och ödeliigga var
andras kultur. Sft t. ex. minska
des befolkningen i Tyskland un
der 30-ririga kriget med 10-11 
miljoner. nder Napoleons krig 
offrades 8 miljoner miinniskor 
och under viirlclskrigct, silsom 
tidigare niinmb 12 miljoner di
rekt samt de genom krigssjuk
dornar och hunger av lidna. Hela 
provinser och landskap iiclclacles 
under dessa krig. S:°1dan var och 
iir den tryghet krigsrustningar-

vetna och iörnuftiga människor 
gcira ;;in plikt och bekämpa kri
get, det onda, som hotar vårt 
sLiktc med chicl och fördiirv. Allt 
111ilste göras for att avskaffa kri
get, innan kriget avskaffar 
mänskligheten. En djup avsky 
bör väckas mot detsamma. -
Frarntidskriget m[1ste förhindras 
och omiijliggöras, om sliiktet 
skall fortleva och kul turen 1Jesti'1. 
Tkt iir kulturfolken ovärdigt att 
icke kunna avgöra rneningsskil
jaki.igbctcr pi'i annat sätt än gc-
110111 krigsbarbariet. varigenom 
all riitt och riittfärclighet för
trampas. N utidcns främsta upp
gift ;ir att göra ett slut pi'i krig 
och krigtsförbercclclse och fora 
freden til seger. 

dra länder och förvärva sig kon-
cessioner i dessa. !Jemliga cli-
plomafr.;l.;a avtal ing~1s och 
främmande stater tvingas att 
11 nclerteckna traktater, vi Ika för 
clen1 kunna bli ödesdigra i fram
tiden genom elen möjlighet till 
in blandning i dessa staters inre 
angelägenheter, som därigenom 
beredes för andra sildana. Vid 

ubbelt slitbara kosty er 
ed par byxor 

Sätta en ny nivå i kostnaden 
i proportion till valutan 

Våra kostymer - med 2 par byxor, och där
av följande dubbel slitbarhet - bjuda på det 
bästa av vad modet kräver. Fasongen och den 
utmärkta kvaliteten göra dem till ett fenome
nµlt gottköp för $25. Tygerna äro av alla 
slag och färger önskvärda. Men kostymernas 
värde sitter djupare än på ytan-det överläg
set goda skräddarearbetet skiljer dem totalt 
från vad man kan räkna på att köpa för $25. 
Jämför dessa kostymer med andra, men kom 
ihåg det extra paret byxor, snittet, kvaliteten 
och arbetet-och vi äro förvissade om att Ni 
skall inse sanningen av vad vi här påstå-en 
ny, högre nivå för valuta i mäns kläder. 

Andra kostymer, med två par byxor, 

till $35.00 och $45.00 

"Arch-Support" Skor av gediget läder 

för män-$5.00, $6.00 och $7.00 

för gossar-$2.95 och $3.95 

LUNDQ IST--
955 Commerce Två ingångar 

LUNDQUIST-LIIY 

kvalitet hattar 

$2.85 

ILLY 
952 Pacific 

I 

na skänka. 

Rustar en stat. st1 är följden 
elen, atl även grannstaterna ru
sta, och så fortgi1 kapprustnin
garna, medan skat~crna ökas. 
tills kriget bryter ut och världen 
står i hrancl. Sf1 skedde under 
viirldskriget och si1 kommer det 
alt fortgi1. om rustningsvanvetct 
icke upphör. Rustningarna i en 
stat väcka bcriittigad misstro i 
cle angränsande staterna, ty rust
ningarna måste ju vara riktade 
mot ni\gon av dessa. Följden 
blir motsvarande åtgärder och 
ett rustningsraseri, vars kausa
följd blir massdödande i stället 
för skydd. och detta i al I syn
nerhet med nutidens krigstck-j 
niska och kemiska medel: flyg
homhplan och giftgaser. 

Detta är ett genom seklernas 
krig hnisat faktum, som borde 
väcka varje fiinmftig rnilnni,;ka 
till besinning och insikt om vil-1 
ket mänsklighetens öde blir, ifall I 
riittcn icke får bli den a \·göran
de i stället för vrlldet, ifall krigs
förberedelserna icke upphöra och 
förnuftet segrar. Man frågar: 
Hur länge skola folken låta för
blinda och vilslecla sig och offra 

d:t ~11esta pri_ sitt eget .. fö;därv, I 
pa s111 och sma medrnan111skors I 
olycka och unclergi\ng? Skola de 
icke vakna upp ur den stora I 
vflldsvillfarelsen, innan det är 
för sent? 

I
. Vad vinna folkens flertal ge-
nom kriget? Följden av varje 

·krig har varit en kulturell och 
moralisk tillbakagåqg och ett 
förintande av folkens hästa kraft, 
deras unga män, Aldringar, kvin
nor och barn ha dels lämnats 
kvar att framsläpa sitt liv i nöd, 
och elände. Hunger, pest och I 
dyrticl följa i krigets spflr. Det 
produktiva och kulturbefrämjan- I 
de arbetet fi:irlämnas, endast 
krigsindustrien - till de mångas 
död - inhöstar vinster för några 
få. (Liis "Den mystiske ettro
peen" av Morus !) Kriget för
virrar genom sin dubbelmoral 
rättsbegrepen och skapar brotts
lingar.. Kriget ödelägger seklers 

En duktig svenska. Å-r 1923 
kom en ung flicka vid namn Ing
rid Osberg från Karlskrona, Sve
rige, till St. Paul. Hon kunde ej 
mftnga engelska ord, men snart 
lärde hon tillräckligt för att kun
na inskriva sig vid Johnson hög
skolan där. Nu meddelas, att 

lsta maj intriifiaclc i i\r med hon icke blott klarat graderna 
h~irligt vårväder och solsken. Na- vid skolan utan gjort det så väl, 
turen iir redan klädd i sommar- att hon nästa juni kommer att 
skrud. Niir Ni känner Er rna- utses till "valerlictorian." Hon 
nad att följa exemplet, gå direkt 1 iir nu 17 iir gammal. 
till Jctland & Palagruti, 912 1-'a
cific avenue. Där skall Ni finna 
allt som tillhör en modärn herr
ekiperingsaffär.-( Adv.) 

Gynna våra 

ANNONSÖRER! 

Blommor för Mors dag! 

ROSS FLORAL CO. 
So. 52nd &. Park 

Madison 5294 

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

En vänskaplig 
bankbetjäning 

TRY FRISBEE'S i 

I 
For better Baked Goods ~. 

I 
Mad. 91 710 So. 38th; 
~~~~ 

I I' För Expert Ur Reparation gå till 

Vi önska att Ni skall ha 
känslan av att detta är 
"Eder bank." 

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

Öppna ett sparkonto, eller 
ett affarskonto hos oss. 
Eller förvara Edra värde
saker i en av lådorna 
vfi rt säkerhetsvalv. 

Puget Sound 

road ay 
ank 

C. E. LINDQUIST 
Vice President och Kassör 

Broadway at 11 th 
(Fidelity Building) 

. W. G. HAMELIN 
Juvelerare och Optiker 

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

Rimliga priser. Gott arbete 

KARL A. ANDERSON 
SHEET METAL 

WORKS 
pl3 St. Helens Ave. Main 59CIO 

MUELLER .FURNACES 
De bästa i mruknaden 

BA Y CITY MARKET 
Wholesale and Retail · 

FRESH & SMOKED MEATS 
Ship us your V eal and Hogs 

1144-46 Pacific Avenue, Ta~oma 

J. A. JOHNSON 

Olympic Branch Store 
Large assortment of brick and buU 

Ice Cream · - Home made Candy 
Fresh daily 

b. JOHNSON, Mgr. 
1109 So. K Maln M1€ 

SVENSKA 
VICEXONSULATET 

I SEATTLE 
209 White Building 

omfattande staterna Washlngton och 
ildaho Miles öppet alla helgfria da· 
.gar. .A.rvsutredningar utföras, full
makter och andra handlingar utfär, 
das och legaliseras. Personer, som 
önska erhälla pass, skola tnlämn.a 
ansökan. därom mini;t 10 dagar före 
avresan. Tel. Main 5640. I kultur och ruinerar riken eko-1 

j nomiskt. Kriget slukar cle bästa 

l~nmnnniiiinnnnnnniiinnnnmniiiiinnnniiinnnnniiiiiiiiiinnnnnmn~ råmaterial och det livsdugligaste 'liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnmmmniiiiiiiii: ERIC BRATTSTRöM, 
vice konsul. 



"Jag led 
av frstoppning, svindelanfall. av 
trötthet och sömnlöshet," skrive1· . 
Mrs. Anna Boda, Chicago, IlL 
"Jag var oförmögen att sköta 
mitt husarbete, och som jag be
fann mig i den kritiska periodenr 
blev jag förtvivlad över mitt till
stånd. Jag eftersnde Dr. Peters· 
Kuriko, och på jämförelsevis kort 
tid var jag på tillfrisknandets 
väg samt åtnjuter nu god hälsa.'r 
Till f6ljd. av dess speciella inver
kan på de organiska funktioner
na, har denna märkliga ö1·tmedi
ci11 visat sig vara av stor nytta 
för lidande kvinnor; den reglerar 
avsöndringsprocessen, förbättrar 

De ·skandinaviska blodets tillstånd och styrker nerv 
ningar, som nu hållas varje lör- systemet. Den tillhandahålles 
dag kväll i Greenwich Coliseum; direkt, icke i apoteken; tillskriv 
ha lockat fullt hus. Prisutclel- Dr. Peter Fahrney & Sons Co.~ 

2501 \IV ashington Blvd., Chicago,. 
Illinois. 

ningen och .Finland med Rune
bergsordens sångkör den 2Ste 
maj, 1930. Begär reseprogram 
från Martin Carlson, 1610 South 
Sheridan A venue, Tacoma. 

'.U .. OOIU .. 



PUGET SOUND p.OSTEN 

• 
LÅT ICKE KÄLLAN SINA! 

K.jellman, zoologen A. Stuxberg 
och läkaren E. Almquist, jämte 
några utländska vetenskapsmän. 
Den 22 juni 187 läp111ade "V ega" 
Karlskrona och ankom den 17 

denskjölds namn står outplånligt 
inristat på rullan av Sveriges 
stora män.-(N*) 

PASTOR HOAS HAND
LAR AV IDEELLA SKÄL 

Uuli till Tromsö, där Norden-
Som det ofta händer med vattenkällor, så kan det även 

gå med källan till allt det materiella goda Ni väntar av li
vet-den kan sina ut. 

' ~:~öl,~1~•-g:~'.c -~m~?~~d __ --=-; __ ~::~!~ __ :~ 
IJCH U\,...1.- Cl.V JJc.1. U'Cll C:iJVl\.bUlc:LJlUC 

färden. 

Den förståndige och framsynte förebygger ett sådant 
missöde genom att insätta sina sparpängar i Peoples.' 

Hiär är icke platsen att redogö-
, ra för expeditionens öden och 
äventyr, dess mödor och stra
patser. Vare det nog att på
minna om hurusom Nordenskjöld 
sedan fartyget kämpat sig ige
nom packisen så långt som till 
Koljutsjin Bay, ej långt från 
Chatangaflodens utlopp, fann sig 
nödsakad att gå i vinterkvarter, 
mycket mot sin vilja. Detta var 
elen 28 september 1878. 

BÖRJA I MORGON-MED EN DOLLAR! 

Peoples Savings & Loan 
Association 

1109 Pacific Ave. 

Home of the Thrifters - Where Savings Grow 

• Il • •• 
ET. J 50-A0 RS•MINNE !under f~ra århundrade~~ bemö-

danden mgen lyckats !osa. 
Det var mot slutet av 1800-

Femtio år ha i dagarna förflu- talet som Erik Adolf Norden

Det visade sig emellertid att 
en rik ersättning för missräknin
gen vanns genom de tillfällen till 
anställande av forsknigar, som 
därigenom erbjödos, och till hop
föranclet av de storartade bota-

tit sedan "Vega" med Erik Adolf .skjölcl trädde fram på arenan. niska, zoologiska och etnografi
Nordenskjöld och hans följelsa- Han hade redan med mycken ska samlingar, som sedan hem
gare ombord anlände till Stock- framgång lett åtskilliga expedi- fördes till Sverige. 
holm, efter en färd, som med rät- tioner genom de isfyllcla polar- Efter nio lfinga månaders vän
ta räknas bland alla tidens främ- trakterna och skaffat sig ett be- tan lossnade isen kring "Vega" 
sta forskningsexpeclitioner, och römt namn som forskningsresan- omsider i juli 1879, och två dagar 
sedan N ordenskjölcl löst uppgif- de, c!il han 1877 för konu1w senare passerades Ostkap i Be
ten att via Norra ishavet nå Stil- Oscar framlade en detaljerad rings sund. Den 2 september 
fa havet, en uppgift, som förut p,lan för en expedition till det 1 inlöpte "Vega" 1 Yokohamas 

arktiska ishavet med nordostpas- hamn, efter att ha fullbordat 

f nordost1rn::;sag·en utan förlust av sa15ens genom örande som mål. 
Kostnaderna för företaget bestre- en enda :.nan.' utan sjukdom 
dos utom av konuno- Oscar av bland besattn111gen och utan 
G ö t e b 0 r g s köpma~men Oscar skada pi't fartyget, och därifrån 
Dickson och ryssen A. Sibiria-, kunde sli hedriften telegrafiskt 
kov. F[ingstfai:tyget "Vega" in- förkunnas för en viintande viirlcl. 

köptes och utrustades vid iirlogs-1 Hemfärden anträddes genom 
varvet i Karlskrona. Befäl och, Sues-kanalen, en mängd harnn

n~.:111ska: t~:gjordes av '.rivillif·a I platser bes?l~tes och överallt fi
fi ,111 svensL..t flottan. Till betil- rade cxped1t10nens ledare och 
havare utsiigs löjtnant Louis Pa- I mecllemmar välförtjänta trium
lander, och i den vetenskapliga fer for det geografiska stordåd, 
staben miii·ktes botanisten F. R. som av dem utförts. Och elen 

24 april 1880 tingade "Vega" 

GODA BRUKTA AUTOMOBILER I 
upp på Stockholms ström mel
lan flaggprydda stränder och 

j emot irnrrancle folkmassor. He-1926 CHEVIWLET LANDAD SEDAN ....................... $250.00 
1926 Ford Tudor, Ruelrntell Axle ...................... , ...... $195.00 
1929 Durant 6-takts motor, 4 Door Sedan ........ , .......... $645.00 
1929 Durant De Luxe Sedan, "4 Speeds ahead" ............. $1.Q50.00 

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 

l 
la Stockholm var på benen för 
att hylla Nordenskjölcl och hans 
män, och genom hela landet fi
rades bragden under festligt ju-
bel. 

Nordostpassagens genomföran
de utgör dt av de stoltaste bla
den i Sveriges historia, och N or-

1 

kostar e ast 

Subskribera 
för 

Eder själv 
och 

för vänner 
i Sverige! 

I 

• 
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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 ---------·-·····--·-···-·-----··-··--·······--······--································ 

AdreS:s --·····-··--·······-····-·-········································-·--------·---·--

En svenskbykoloni i Kanada är 
dock möjlig, anser C. P. R:s 

representant i Göteborg. 

Det är sannerligen inte lätt 
att i närvarande' stund bilda sig 
någon klar uppfattning i frågan 
om svenskbybornas resa till Ka
nada. Sedan svenskbybor-dele
gationen för en tjd sedan sände 
sitt första meddelande, om att 
hela resan till Kanada avråddes, 
ha dagligen de mest motstridi
ga telegram kommit. Canadian 
Pacifics kontor i London har så
lunda meddelat, att pastor Hoas 
uppgifter om att land och ar
bete ej skulle stå att finna där
ute, vore endast löst prat. Sam
tidigt har en av delegationens 
medlemmar, Malmas, telegrafe
rat till sina släktingar i Sverige 
att komma så snart som möj
ligt, enär han redan ordnat med 
arbete åt dem. Det senaste mecl
clelanclet från Canaclian Pacific 
i London låter till och med på
skina, att pastor Hoas skulle ha 
handlat av rent efSoistiska skäl. 
Om in te en omedelbar och kon
centrerad kolonisation där ute nn 
konune till st;°111d skl!lle han näm
ligen förlora sitt leclareskap över 
svenskbyborna och det vore där
för som han avrfitt hela resan. 

Med anledning av dessa med
delanden har I-I. T. haft ett sam
tal med direktör J. A. Hägglund 
Yid Canaclian Pacifics kontor i 
Göteborg. Direktör Häggfoncl 
kunde inte dela London-konto
rets uppfattning. Han sade sig 
mycket väl kunna förstå pastor 
pastor Hoas. Han handlar av 
ideella skäl. Han har sökt fil 
till stånd ett nytt Gammal
svenskhy där ute för att i största 
utsträckning kunna . bibehålla 
svenskbybornas traditioner. Här
vid har han emellertid ej tagit de 
praktiska sidorna av saken med i 
beräkningen. 

Uppgiften att clet där ute ej 
skulle finnas land för svenskby
borna, är endast löst prat, fort
satte direktör Hägglttnd. Där 
finns så mycket land som helst 
och även om det för närvarande 
ej finnes ko mm unika tioner till 
en del platser är det endast en 
tidsfråga, när så blir fallet. En 
koncentrerad kolonisation där 
ute ansåg direktör Hägglund 
alls ej omöjlig. 

Prisfrågan kan ej heller spela 
någon roll, yttrade direktören 
vidare. Markpriserna därute äro 
åtminstone 50 procent billigare 
än i Sverige. - Obruten mark; 
kan av Canadian Pacific-bolaget 
på en amorteringstid av 25-30 
år köpas för 5 till 12 dollars' pr. 
acre. Alldenstund bolaget är 
mer än villigt att sälja sin mark 
på dessa villkor, kan det omöj
ligt ha varit detta, som kommit 
förhandlingarna att stranda. 

Enligt vad direktör Häggluncl 
hade sig bekant komma nu en 
hel del av svenskbyborna att re
sa över till Kanada så snart som 
deras medborgarskap har ord
nats. Flera ansökningar ha till-

LIEN'S PHARMACY 
Lien &. Selvlg, egare 

Skandinaviskt Apotek 
RECEPTER V.AR SPECIALITET 

Agenter för 
SAbUBRIN, HÅ:SSEbROTS Jll.lRN· 

VIN och F.bUSS PhlSTER 

MAIN 7314 
1026 Tacoma Avenue South 

BRANDFöRSÄKRING 
de bästa och pålitligaste bolag 

Ni kan alltid vara viss om acku~ 

ratess och redbart bemötande av 

de bolag jag representerar. 

Frank Ekberg 

l 

'I 

styrkts av länsstyrelsen och o
möjligt är inte att några av des
sa komma att behandlas redan 
vid första konselj. 

Nytt .svenskt affärsföretag. I 
dagarna har öppnats en ny af
fär under namnet Quality Up
holster}', i lokalen 758 So. 38th 
street. Innehavarne äro Mr. Ed
win Johnson och Mr. Gus Gei
ger. De äro båda specialister i 

I ett sista telegram från clele
gationsmedlemrnen Malrnas ber 
denne kyrkvärden Buskas båda 
~;;n,.::i,... ".lt+ ,,,1=1rl c-;nri f.,,.....,;1;a ... 1. ..... 1""'1_ :.C.-..~1-~.i. l\1f •• T-1------- --,.--, r;:_~-~~ 

:1~~·vö;:1:. ·-·Lu~l~~L;s~:~ ... l~j:•lp·f~:-:-1 t'~;~t~ga "'i:.· t u~J~:1~~ !~~~ ~~~~ 
ningen i Kanada har dessutom mon Furniture Co. Som firma
meddelat att arbete kan beredas namnet angiver är deras specia
samtliga svenskbyfamilier om de litet tillverkning och reparation 
så önska. av stoppade möbler, vilka ju nu 

Medan sålunda Canadian Pa- mera än andra äro på modet. 
cificbolaget sänder elen ena för- För övrigt kommer affären att så 
klaringen efter elen andra och småningom inriktas på allt vad 
svenskbybon Malmas gör allt för som ingår i möblering av ett 
att få sina släktingar att resa hem, från rullgardiner till lino
över, är delegationens övriga leumsmattor. Vi hänvisa till 
medlemmar med pastor Boas i annonsen å annat ställe i dagens 
spetsen fullkomligt tysta. De nummer. 

Kemisk reaktion 

Läraren: - Vad inträffar med 
ett stycke ädel metall, guld eller 
silver, om det får ligga ute under 
bar himmel? 

synas sålunda vilja vänta med 
sina förklaringar till de komma 
tillbaka hem till Sverige. Tills 
dess är det nog också bäst att 
vänta med ytterligare kommen
tarer. Man mar nämligen svårt 
att tro, att pastor Hoas skulle 
ha handlat så egoistiskt, som Eleven: - Det det ... 

vissa meddelanden låtit veta då blir bortstulet. 
man betänker det arbete som han 
tidigare nedlagt till sin svensk
bybors fromma. 

Solsken och fågelsång! Ja, sol
sken får man ju nöja sig med 
att njuta av när tillfälle yppar 

l I X. a .. r· }'t- si.L.r, men fågelsång· kan man hö-Den gam e rnmrer ., ~ 

terst tankspridd. En dag möter ra efter behag, om man gör ett 
han pä gatan fru Y., som för- besök .i Hansen's Bir~l .. Store, 
undrda fdigar honom, varför han 3523 S1xth avenne, och ko1~er. en 

ser så orimligt ledsen ut. l~ller _.et~ o-pa~· av .~1.ans .prakt1~a 
Jo, det har hänt mig en stor ~~anan~f,i"'lai. Dar .. l!Mn man 

olycka [ Då jag nyss gick hem- aven !ar~. vad man bor veta ?m 
ifrån, var jag alldeles frisk och deras skotsel. mat och dylikt. 

f Se annonsen! färdig och ser inte run att 
jag haltar så förskräckligt. 

- Nåja, det iir väl inte så un
derligt, cm kamrern g·rir med ena 
foten på trottoarkanten och med 
den andra i rännstenen. 

Glöm icke prenumerationen. 

VIKTIG UPPFINNING 
Apotekare S. Almklov, Coopers

town, N. D., har efter många års ex
perimenter lyckats finna ett ofelbart 
medel mot den vanliga hudsjkudomen 
skabb, kläda, ohyra, "Seven Yeara or 
Prairie Itch Scabies." Han kallar 
det "Almklov's ltch Specific," vilket 
har kurerat tusenden under de sista 
40 ären. Denna storartade framgång 
förmådde honom att experimentera 
med att finna ett liknande medel mot 
allvarligare och mera ondartade hud-
sjukdomar såsom 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 enastäende medel, som har 
kurerat tusenden under de senaste 30 
åren 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

MAR•K EV•ERY GRAVE 

PACIFIC MONUMENTAt 
WORKS 

Visit Plant and Save Agent'11 
Commlssion° 

Main 2214 2015 Paclflc Avr.-

ATT HYRA ELLER Till 
SALU 

Höns·, frukt-, bär-. eller mejerigur
dar enastående billigt. Tala om för 
osa vad Ni önskar. Goda betalnfn~· 
vill!kor. Skriv till Konsul Andrt!W 
Chilberg, 5537 White-Henry BldiJ., 
Seattle, Wash. 

JOHN HEDBERGS 
Skomakareverkstad 

508% So. 11 th St. 
har prima utrustning för skorepa.ra
ring. Full tlllfredaställelse garanteras 
och vi stä gerna vänner och gyn
nare till tjänat vid behov av något 
i skodonsväg. 

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 det vunnit 
stark efterfrågan. Säljes för $1.00 
per flaska. Hans adress är: 

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

TACOMA TITLE 00. 
ALMIN L. SWANSON 

Prea. och Mgr. 
"Abstracts of Title" och "Title 

lnsurance" 

Bankers Trust Bldg. 

Vi äro beredda att giva betjäning 
såväl dag som natt. 

TUELL FUNERAL HOME 
2215 Sixth Ave. Main 580 

SVENSK FOTOGRAF 

2nd 

0·~ '~~-· 
Floor Ruget Sound Ban}r 

Building 
Special Attention given to 

Ghildren 

OLOF BULL 
Violinist 

CONCEl'!,T .ENGAGIDMID,NTS 
LEKTIDNER PÅ VIOI::.IN 

Temple of M'"uslc Tacoma 

KOKBOKEN 
som redigerats och utgivits av 
damerna inom Första Luther· 
ska kyrkan tillhandahålles hos 
osa och kostar endast $1.00. 

P.VEBORG 
1147 Broadway Tacoma 

LÅT OSS GE EDER RÅD 
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 CO. 
DR. H. C. NICHELSEN 

920 Broadway 

Telephone: Broadway 1421 

~~{€,~~~-!f;~,~~i!Ql[!till~~~~~~~~~~~ 

Fullt lager av 

Ur, Klockor, Ringar och 
Diamanter 

I 
I 

~ Lagning aY ur och klockor, samt ~ 
Insurance, Notary Public I 

11.4. 7. Br. oadwa. y . Gu. ldsmedsarbete 
939 Commerce St. Tacomi- · · 

lill-~i)l~~~llll~ll~~ 




