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LUNDEQUIST UTNÄMND 
TILL VICE KONSUL 

Skriv hem till julen! Erik John Ljungberg Svenskens ·förbehållsamhet NOBEL FREDSPRISET 
I Sverige ha vid denna tiden Miss Elsie McCormick, tid- ---

folkets tankar börjat rikta sig Mjölnarepojken som gjorde Sveriges äldsta bolag till ningskvinna och kasör i The Ärkebiskop Söderblom och Frank 
mot den stundande högtiden, och storindustri. World, där hon då och då bidrar B. Kellogg e·rhålla respektiva 

Härom dagen ingick telegra- i mången moders sinne har re- .. . med e:O spalt under rubriken "A 1930 •Olch 1929 års priser. 
fisk underrättelse från konsul dan den undrande frågan tagit t(_Hkalrme.d presesnte~a vi nt :~ 2d ite:i- sig uppehälle. Erik Johan kom Piece of Her Mind," var en av . . ar i e serie om venges s orin us n- . . .. 
Wallerstedt i San Francisco, gestalt, om hon nu till Jttlen om- ers grundläggare och ledare. Den för- mte 1vag alldeles med detsamma. de amerikanska journalister, som I erkänsla. för hans aktiviteter 
chef för svenska västra konsu- sider skall få höra från de kära, sta var omdLt. ~: lEdrikssfontt' gdrundtlä1g- Under ni\.gon tid arbetade han under sommarens lopp besökte vid Kellogg-Briand fredsfördra-. .. garen av e var som a an e e e- . · . . .· . 
latdistriktet i Förenta Staterna, som flugit ut ur boet for att fonbolaget. Artikelförfattaren är re- tillsammans med fadern i den hl. Sverige och Stockholms-utställ- gets ingående, blev Frank B_ 
att Mr. Ivar Lundequist ut- söka sin lycka i främmande land. daktör Harry Kolare.)-iR.ed. la kvarn, som fadern arrenderat. ningen, och har hon mer an en Kellogg, U. S. förre statsminis
nämnts till Sveriges vice konsul Ungdomen är mottaglig för Stark ström med egna vågor Men både kvarnen och brödka- gång delgivit tidningens läsare ter, den 27 nov. tilldelad Nobel 
för Washington och Idaho med nya intryck och insuper begär-1 går genom havet . . . kan, som där blev, voro små, och sina intryck därifrån. På det sto- fredspriset för 1929. Samtidigt 
högkvarter i Seattle. Auktoritet ligt nya erfarenheter. Inför allt Det vittnades 0111 Erik Johan ~rik Johan fångades ~elt natur- ra hela. taget är hon mycket be- tillkännagavs att Dr. N athan Sö
för utnämningen kom från sven- det underbara de se och. ~Ila de Ljungberg vid Vetenskapsakade- hgt av. s~mma :entnfugalkraft, tagen 1 Sveriges både land och <lerblom, Sveriges ärkebiskop, 
ske ministern Boström i Wash- nya problem de möta i sm nya miens höotidsdao· den 3 april som dnvtt hans aldre syskon ut folk, och det enda, som röjer en hade erhållit fredspriset för 1930. 
ington, D. C. omgivning, i det överretade liv, 1923 i de~ av IZ. Langenskiöld i världen. Det måste sägas, att smula missmodighet, är hennes Dr. Söderblom är en stark för-

Mr. Lundequist är särdeles väl som brusar omkring dem och den utförda m i n n e steckningen, att han inte alls stretade :mot. Poj- filosoferande över svenskens be- fäktare av fredssaken och har 
kvalificerad för den viktiga post, febrila brådsl~a, som råder över- K 0 p p ar bergs Bergslags bort- ken ~ade ~ott g~y i stg, och om kanta stelhet och otillgänglig- utgivit många högt värdesatta 
varmed han 

0 

b:ivit anförtrodd. a'.lt, fl~.ge1~ tiden på snabbare I gångne chef var "av ett •Jtpräg- han a:mu mt~ visste'. v~d . han het, åt vilk'."t ~mn~ h~n äg~_ar en skrift~~- i dess .. intresse ... För 
Han har mangarig handelserfa- vmgar an 1 fosterlandet, och det lat självständigt skaplynne." egentligen .. skulle bh, sa VJSste hel spalt 1 sm ttdmng for en fredsrorelsen utforde han aven 
renhet, vilket kommer honom blir då lätt att förlora siktet på I Han o·ick sin väo- fram med han och kande han nog med sig, kort tid sedan. ett betydelsefullt verk genom 
väl till pass för befrämjandet av veckor~1as och månadern~s gång. stora, tt~1ga, fasta s~eg och med att någ~~ rej.ält sku:le det bli. 'Miss McCormick är ingalunda organiserandet av ett förbund av 
h_andelsförbindelser.na med Sve-[ l!raktlatenheten ~tt skriva hem I blicken lugnt och sansat fäst på . Det foll sig .. ocks1: l:elt. natur- elen enda som förundrat sig över kyrkosamfund, ~om stiftades vi.d 
nge. Han har på ett hedrande td mor och far, till bror och sy-I det mål han föresatt sig att nå. ltgt, a~t han sokte sig 111 1 bergs- svensken:s reserverade attityd en konferens i Stockholm for 
sätt skött vice konsulatet som 'ster, motiveras därför icke alltid Det står ofta iskyla om histo- hantermgen. Han blev kontors- gent emot fränmlingar. Var och fem år sedan. 
tillförordnad och vi lyckönska av likgiltighet eller vårdslöshet, 

1 
riens ensamma o-estalter. De ly- biträue vid Hellefors bruk. Där en som rest på en svensk järn- Vardera priset medför ett an. 

honom till fortsatt verksamhet. icke :ns av medveten slöhet, I sa och blända,,, men de värma bl,ev .~an inte gammal, ty redan väg har känt den isande atmos- slag J.V 173,000 kr. eller cirka 
Han ir 31 år gammal, den yng- utan 1 dets tora flertalet fall av sällan. pa forsommaren 1860 flyttade far, som råder i kupeerna. Vid $48,000. 
ste av svenske vice konsuler i ren glömska. E~ 'k J I L' b . han över till Villingsberg, där inträdet beskådas man flyktig Dr Söderblom och Mr. Kel-

• .. • 
0 

n · o rnn JUng erg var i · · · .. . 
Amenka. Men darhemma sitter nagon, 'tt . Il d han av brukspatron C. ]. Yng- av ögon som tydligen fråga vad logg vantas till Oslo den 10 de-. .. s1 nanc an e en ensam in an, . . ._. , .. . 

Konsul Lundequist är född i vare sig det nu ar mor eller far 1 t f" . t 1 cl ~trom blev antagen som elev. i all världen man har där att cember for att personligen mot• 
0 0 

• .. .. • 1an og oga 111 ryc c av an ras 0 • 

Sollef+ea Ano-ermanland den 2? eller annan nara anhang, som d" 1 t tt De tva - chefen och hans o-öra Ingen vanlig blick möter taga prisen. - . • ,, , ~ . .. . om orne - rnns ege var go ." .. ,, · . .. .. 
februari 1899 Efter avslutade mte glommer. I s111 lugna om-1 h I k k t yngste man - kommo ftan bor- den resande främlingen och in- Dessa fredspns aro de forsta · · . . . . nog - oc ians -on urren er . .. 
skolstudier gav L sia- in l)å den g1v111ng och sitt stillsamma hv f' . 1. t t 'Jan bra overens. Brukspatronen tet ord JJasserar svensk.·ens tätt sedan 1927, då priset delades li.-. ' · ,, . .. 111go sanner igen ve a av, a t' o . 0 

kommersiella banan bedrev bl ha de mer tid att tanka, och 1 1 d M h . k I sag, att det mte var nagon van- slutna läppar . Att tilltala en ka mellan en tysk och en fransk 
• • ' • • 

0 
.. • 1an .ev e. en var an g1c 1 

• • • o- r · · · .. . 
a studier 1 Tyskland och Italien tanken flyger da garna till elen f . k 1 1 ft I !tg poJkspolm,, han fatt hand om. svensk herre innan man blivit statsman Forut hade pnse11 · . . ' ram· 1 nys ·apanc e ua , sprang 0 • • • • •• 

varefter han 1 fem års tid hade s~n eller dotter, .~om va:1clrat ut det upp liv och rörelse, värden I fyra ar kamperade de ~hop, och formelt presenterad är ett maje- t~lldelats fyra amerikaner, nam-
anställning hos Ekman Foreio·n till de stora forhoppnmgarnas sk d tt' 1 t t'll t under denna . korta tid hann stätsbrott Efter att ha suttit hgen Theodore Roosevelt 1906, ,, , . .. . ·apa es, ny ·ig 1e er 1 vara o- . . . 0 • • . • 

Agencies, Lt., i Shanghai, Kina. l~.nd I . va~ter: De ktu~na tc!<e gos, fabriker grundades, sågverk LJung?erg.. bh befoordrad fran sida vid sida med okända sven- Ehhu Root 1912, Woo~rovv W1l~ 
Denna firma är Svenska Ostasi- satta sig 111 1 det hektiska liv, 1. · d k _,.. 1 t elev tt.ll forste bokhal.lare. Bra ska resande från G.öteborg till son 1919 och ambassador Charles 

• • • 
0 

•• . • Jygg es, s ·ogar, uar <napp · en . 1 · . 
atiska kompaniets generalagent som rader har, de kunna mte I .. kl" f t t t ma1sc 1erat - men det var bara Stockholm är man lika främ Dawes 1925. . . .. . mans · 1g o rampa , avvunnos .. . . . -
och är en av de firmor som all- fatta, att en ]aktande tillvaro 1 • .. fl ·· 1· ·1 d borpn. L]tmgberg betraktade mancle för dem vid resans slut ' .. . I sina over oc 1ga n <e omar, - 11 . 0 0 . 0 • • • .. ... 

ra längst ha idkat handel med kan forclunkla mmnet av barn- n 1 f" lt ·t · 0 t a ttd dessa fyr-a ar sasom nagra som vid storten En karaktäris S1ncla1r Lewis hamtar SJalv 
• • .. .. 

0 
rn m a , som sovt 1 m-ang u- . . . . . - · . . 

Kma Firmans förnämsta varu domshem och foraldrar. Och da cl 0 l'"'d b av de lyckligaste 1 sitt liv. Han tisk historia är den som berättade sitt pris 
• - • • .. 

0 0 
sen e ar, gen JO o av gruvar e- ·. h 1 . . · .. · . · 

slag är~ sv~nskt papper och t~_s:1iaden .. blir alltfor lang, da. tarens hacka och dynamitskot- gick.</ t t~pp i arbetet och !ar- hur två goda vänner sutto och . --- . . 
svenska maskmer samt telefoner borJa de angslas, ty, mena de, t k k h"ll b"l de st,, allt han kunde komma berättade roliga historier för . Nobelpristagaren S1ncla1r Le-' .. · .. . . ens s ·arpa e ·o, sam a en i - .. . .. . . . 0 

således flera av Sveriges bety- nar barn~n fo~s.umma ~ma pl'.k- clades, hem skapades, skol()~. in- over. _._Men det .. rackt,: mte .ttl.L varandra i en kupe, som lockade wis och hans maka. avresa fran 
delsefullaste exportprodukter: I ter mot sme foraldrar pa det sat- fattades _ natur bl · 1; It . Han !~ande, att ·det n~ste bh h- fram den ena skrattSalvan efter New. York den 29 dennes med 

<l o l d . f' " ev ~u ur. t t tt .b " N" h . "D . 
nämnda firma kvarstod L. till år tet, a ~.an e.t ·mt~. i'.~n~: na_gon. Det var den ensammes stordåd, / mer a ygga? pa._ . ar . an den andra, medan en tredje obe- a~garen .. rott111:1ghol~:: och 
1926, då han Jämnade Kina för annan forklanng clarfor an SJttk- och det stordådet utförde han 

0
_ a~r 1864 slutade pd V1lltngsberg, kant herre satt och ansträngde vantas anlanda till Stockholm 

att tjänstgöra vid svenska vice, dom ::ich elände. fö t t t 1· d l - tt fick han genom brukspatron sitt yttersta för att hålla sio- all- elen 9 december på morgonen. 

I N
.. . r ru e var e ag tmc er e y t .. f" dl' . "cl . ,, U . 0 • 

konsulatet i Seattle. , ··. ar den som skriver dessa ra- h I t ? I d. d ngs roms . orme mg mtra e i varsam. Plötsligen resar sig den nder sitt uppehall 1 den sven-a v ctr1un 1a e. 1. 1 1 . F"l' 
<ler för ett år sedan gjorde ett u 1 t Il cl b t . Jergss rn an 1 1 1pstad, där han senare ocl1 sa·· ger. "Mi"tt 11amn ska huvudstaden är Mr. Lewis * * * m.en c e a ra un er aras e 1 .. c • 

T . _, k .. 11 1 
k 

1 

besök i Sverige och firade jul de1111 a llltti'clssao- var tt . stannade aven 1865 och där han är Anderson. får J·ag lov att Svensk-amerikanska sällskapets 
1suags va en c enna vec ·a .. .. .. .. . , 0 ,,a , a man- f" k d · k ' .. .. . · 

I d l h cl I f
.. darstacles for forsta gangen pa 1 . k ·k t d h 1 t' 1c · en teoretis -a grund, som skratta med?" gast Han laser och talar tyska 

rn e svens <a an e smanna or- . 
0 

• .. • nen Ja om ver -e un er e a t- .. .. · . . 
. . S trett10 ar, kom han 1 berormg 1 o t 1.. . ... 1 0 han behovrle for att kunna bygga F'· cl . 1 'k lika obehindrat som engelska och 

cnmgen 1 ea ttle arrangerat en _ . . .. c en mas e ara sig sp v, mas te: . d . or en gema e amen an en, .. . . 
bankett vid vilken Mr. Lunde- me~. ~n lanul!, som ?a<le en nara undervisa sig själv i allt som han 'J vi Uatrk~· f 

0 
k 

1 
r· som hunnit berätta hela sitt livs h~r ~oravsi.kt att under s_it~ be~ 

. h d 
1 

· anhang ute 1 Amerika. I denna f'" .tt . t.t tf"' H . ommen ran s o an 1ck h' t • f" . d sok 1 Sverige taga lekt10ner i qmst var e ersgäst. B and de . . . 
0 

oresa e sig a u ora. an 1 1 .d Udd 1 1s ona or sma me passagerare 0 .. • 0 .. .. familj rustade man sicr pa det 1 cl 1 cl 1 d .. 1 1an P ats v1 e 1olmsverken, · d f" t h. 1 t. f.. svenska sa att han fore sm ater-
narvarande marktes alla de ut- .. . ,,, .. . e < e an ra, ian regera e over I r· _ t ~ . d b kl 0 11 mnan en ors a a v imman or- ' .. 0 .. 0 

ländska konsulerna i Seattle samt s~tt, ~01:1 hela Sver.'.ge_ gor, IV- hundratals arbetare, han hade. ~lls S ~clsom. si 111

1
1 les 0 h 1U are flutit, är givetvis svenskens för- resa kan forsta och lasa spra-

rwt for JUien, och hogttden mot- 1 . . .. . .. v1c , tJernsunc s )ru <: oc sedan b h Il . .. 1. ket. 
ett stort antal av handelskamma-) 0,, • •• sta Jer av 111gen10rer och tian- 1 . .. d 0 r· 1 0 e a samma attityd oforklar 1g, . 
rens medlemmar och andra fram-i sags i_ned ljusa och glada for- stemän, som fått den mest sta- smn Jitra e at ~rv~. taren pa Detta så ·mycket mer som han, Lewi~ och hans maka hade ur-. 

0 

1 
hoppmngar. "Men," sade hus- 1 .1 tl .11 . . t'd 1 d . Munkfors bruk. . D. a forvaltaren .. f l't t sprungltgen planerat en turistre. staenc e personer. " .. . . JI a u )I c nmg, 1 en nm e ge, 1 1868 . nar arma 1 e erna av en presen- . . 
modern, den basta JUiklapp Jag 1 , 1 . . .. 1 dog, blev L3ungberg hans t t' d 1 .. 1. o tt sa ttll Stockholm i somras )ergsDru c, mgemors <:onst o. s. v. f .. 1 I· 0 0 a 10n ve er Jor igen genomga s, · 
kunde fii, vore ett brev frl'm min ]\~ ... 1 L 1 f o 1 .. . e tert;acare. Ian var da 25 ·ar f' . 1 1 o d .. 1 k .. cl Nobelpritagare uttala sig . . . .. . . .1en SJa v var 1an ran )Ol"jan 1 . · 111ne1 svens <:en )a e as var , . . 
pojke 1 Amenka; for den JUlklap- 1 f tt' ... 1 .1 gamma, och det talades vida t' 1 1... t .11 . M. "![ Fyra Nobelkolleger till Sm-Ny svensk exportvara " . .. . iara en a ig 111]0 narpOJ ,e, som 1 .. · .. . ar ·1g oc 1 Jans v1 1g. I iss 1\ c- . . . 
pen gave Jag med glad Je upp . t - t .. t . 01111'1 mg om den markbg·a ut- C . · k .. 1 1 o tt cla1r Lewis ha 1 St.-T uttalat . I 111 e ga t mer an et par tennmer .. . " 0 L 011111c - anmar 'er ·oc .;:sa, a . . 0 • • 

Vad svenska östersi' ö-fiskare i alla andra." . f 11 k 1 1 f t f" 1.. namnmg, som pa en sa ung man h 1 . d S . 1.. sig om hans val ;F3olarets pns-" .. .. 

1

1 o (S ·o a oc 1 or res en att a- .. e uru 1on v1sta · es venge an- · 
månrra år drömt om men aldrig Pa samma satt tanka tusentals ·a _. lit' ... 1 D t t k lade det stora ansvaret att sko.ta f" tt f' 1. . 1 t tagare Thomas Mann betyo·ar sin 

,, , . . .. . . 1, ~1g a mg SJa v. e yc er 
1 

.. . ge nog ·or a · ·a en c JUP respe ( . . . .. ,, 
trodde skulde realiseras är i andra kvmnor och n.rnn utJgenom J.. .. d t k t 1 ett av bo agets storst .. a bruk med f" 1 1 lt o f 1 1 t uppnkt1ga t11lfredstsallelse över , . . c1g ar e vac -ras ·e oc 1 mest . . .. 

0 
·or c ess n1 ·ur, sa ann 1011 c e · • .. · · 

dao- verklighet Exj)Orten av in Sveriges bygder. Om de mte ha t 1 . E .1. J 1 L' J betydande J.arnverk, sagverk och . o t tt f" t• d f 11 "S utgangen och forklarar att han 
,, • ,, - .. 

0 
• .. • .. s ors agna 1 < n' o rnn JUng-

1 
_
1 0 

svar a · · ors a ess ·o {. ven- .. . , .. ' 
lao-d '-'trömninO' är i full gåno- hort fran sma kara ute i for- 1 . . 1 1 1 unc e1 ydande egendomar. Man- 1 .. t 1. d t satter Lewis forfattareskap syn-

"' w ,, 0 . . • • .. Jer g s evnac s opp. I _ · . .. · s (en ar ro igen en mes reser - . .. 
och inläo-gningen industrialiseras skmgnngen pa hela aret fornt, E .1 J h .L. ..1- ... l l gen ::i kulle ha tvekat tnfor upp- 1 . d' . 1 . .. ld ,, .. nerhgen hogt. G. Bernhard Shaw 

» 
0 

• 
0 0 

.. . 
0 

, 'n' o an JUngJerg tocces

10
_.f L" b . verace 111 1v1c 1 var en, sager 0 • • •• 

0 

alltmera . Man har redan kom- sa lita de pa att fa ho.ra fran' 1 4 1843 " . d II ,,1 ten, men Jl!ng erg var 111te 1 "]" f" d 1 1 .. sva···rar pa ttdnmgens forfragan · . . _ . c en mars pa gar en - am- . 1on. am or mec svens <en ar .. . 
mit så långt att de ledande fö dem till JUlen. Krossa icke de- 111 11 . G . tl tt k . av den ullen. Med okuvlig ener- 1 f . h .. endast: Varfor mte. , - .. . .. ar 1110111 ry 1y e soc ·en 1 . . . . . enge smannen n oc opp en som 0 • • • • 

retagen i branschen planera att ras forhoppmngar, utan gor de- \T" t 1 d Ut . db k, g1 och blmnancle mtresse gick . .. bl . 0 1 k"ll De bada kvmnhga pnstagarm.,.. 
• .. • • • 

1 as man an . om JOr ru I . en smor amma. c 1 s 1 na- . . . 
ordna exporten o-enom ett ge- ras JnlgladJe fullkom!tg genom id! 1 f d. 1 b k han till ve. rket. Han var som en d Il k h d norna Graz1a Deledda och S1gnd ,, .. . . rnce a ern Jergs ru-, som .. F[f"··d en me an svens en oc en o- .. . 0 •• 

mensamt försälJ"ning·sbolarr för att sanda dem en iulklapp eller h b 1 .d G th tt . 0 I spand sta Ja er, som ett enda t .. k Undset forklara sig bada satta 
,, 

0 
• • '. • an ec rev v1 ry y an 1 na- _ . Ö vungna norrmannen mar er man .. 0 • • 

de fabriker som lägga in ström atmmstone ett Julbrev. Skjut e3 t . 1 lot•d 1 .. 1 1 sto1t muskelkmppe. verallt var o. t .. varde pa Lewis och gladde sig , . . - ·· .. . . .. go s ags ca 1 a rnmmumstts ,t . .. sa snar man passerat gransen ... 
ning i oli'a _ en exportförenino- upp .darmed til det sista ogon- ~amarb t m 1 d b .. I ha.n med, allt overvakade .. han, I( 11 . h" 1 . over hans val. 

,, • • b e e ec an ra ergsman. f • r · . ragarna J 1 ogre; Jugnmgarna 
för strömning bltcket, utan sitt ned I DAG och E .1 J h f k fd' t 1.. . ran 1 orsta stund var han den cl. 1 t t . k ---------

D
. t . N. I d b'" skriv hem til 3'ulen t nr o an _1c. ·1 ig 0 ara sig borne ledaren. 1,upa~e oc 1 e_mpera uren i u- JärnvägstJ.änstema"nnen 
e var 1 orr an man or- · att ta ordentliga tag bade i plog .. .. pen s3unker mmst 20 grader." · · 

jade "industrialisera" strömnings. och berashacka Med den bok Men nar arbetet for dagen var M" . protestera 
· l" · • ,, · - 1 t h h d 1 1 d . tss McCormtck har fullkom-
111 aggmngen, och det var A.-B. Den pratsJuke exkäJ'sa:ren liga utbildning·en blev det skralt s u oc ans un er yc an e gm- 1- .. .. · 

·- · -11 "lb h .. 1. . o igt ratt av en om hon med sm D 1 t f 0 ·f 1 f"' · Norrlands konservfabriker, som ___ Gästsr)elet i traktens by k 1 go t1 en va e ovig vila, da . • . 0 • • e ega er ran ac c orenmgar-
. . . . . s o a var 1 ... d L" b . fna, amenkanska syn pa tmo-en f""- ... ·· , "Il I · F". 

gick i teten. Dess fabnk i Vt- Då Tysklands fjärde rikskans- snart undanstökat och hade han Jor3a e 3ung e1g ett nytt arbe- f ·11 .. 1-·f. . M ;=-. na . or J;trnvagsansta ca I o1-
b .r .. . . 0 • • ' t D" t h f . b" gar tt ovec 11. t. - en 111te it- St· t . h C . cl 1 'd 
yg~eia h~r :edai: ett drygt lar, prms Bulow, en gang på mte haft sin mor, en ovanligt l·e. ~ :gel a1d1 raUm dsma. ~c~ skulle det skada svensken om e i a at ~-~~a ~c Cl .ana a 1a vi_. 

halvar vant 1 clnft och stora gamla dagar åhört ett anförande kunskapsrik och Hok kvinna ,er oc s u era e. n erv1snm- . samman ra e i . 1icago antagit 
· I '- ' · ]· .. ·k 1 .·· k · · 1 han lmacle upp en smula gent 1 f 0 o 

partier ha placerats i utlandet. I· i radio av kung· Haakon yttra- som lärde honom en del skulle gen t Jergss o an 1 ac te mte ttl . .. . en reso u 10n, som gar ut pa att 
.. o · ' ' f 1. iv· h f .. emot framlmgen. Inte skulle han 1 k" · 
Aven pa svenska' bord ha dess de han småleende: han inte ha nått så värst Emgt pa anga ta.g. 'orst oc ramst f" 1 . k b·1· 1 )C ampa regermgens prog.ram 

• c 0 1 . ·or ora 1 respe ta 1 1tet om 1an ... . · I d . ., 
produkter bitvit allt begärligare - Det var i alla fall skönt att över analfabetens stadium maste 1an kompletera sma kun- h"'l d ' .. . . tor man svattenv<V15ar. Reso.-

"N . .. . . · k . · et Il · · a sa e en obekant medmanm- lutione b f lld 1 ° f kf" 
och 'or~lands kv1ckstrom111ng" det inte fanns någon radio, när På gamla dar tröttnade fadern sl apei .. 1 md a. nrg'., men JU mer ska med ett leende i stället för \ . 11 an e '!' e .0

11
: <Sa ac or-

har vunmt stor popularitet i jag var kanslär M1mcra obe- på berO' och J·orcl och slog sig på rnn trang e 111 i kunskapens . .. . enmgarnas tva m1 1011er med~ 
• < » b • ' .. 1 1 d t . o h med en bl an o-mng '-(N*) z tt b t d ... 

Stockholm. tänksamma yttranden av käjsar handel. Men det skulle han aL var : , es o mer msag an, hu- ,, . ~~nmar a samar e a me Jarn-
I dagarne har en ny inlägg- Wilhelm kunde jag offentliggöra clrig ha gjort. Det låg inte för n: htoet ~an i själva verket visste ... k t d . k . . - vagsbol:gen för att få stö:re 

ningsfabrik öppnats i Stock- först efter grundlig revision. hans röst, och då 1857 års ekono- ~a sa satt tog han upp det ena 0 a Ull. ers ~tt 1 regenn s_k~tt p,a alla b~ss- och las:btls-
holms skärgård, närmare be- Men 0111 radion funnits att tillgå miska kris kom, stod han på hu- amnet efter det ~ndra, tysl~~' en- gens assa lmJer som :nvanda l~nds;agar-
stämt Nynäshamn, med ett 25- på den tiden så hade käjsaren vudet med hela affären Det blev gelska, matematik etc. Lararen F 0 W . . na, samt pa skepp11111gsf1rmor, 

• 0 •• ' • 'd T k l · k · · . . 'ran . ashmgton meddelas, i1l b k d · · .. 
tal arbetare; till varen okas styr- talat i mikrofonen minst två a-ån- konkurs och gården såldes Fa vi e no ogts a rnstitutet, se- . . . v rn ru a e av regeringen ag-

. · » ' · - d Id' k .. R' h att underskottet i regeringens I it -
kan till det dubbla. Utom lunch- ger om dagen, och då had.e mitt miljen fick hysa in sig i en min- ermera .. genera; ire toren tc . k - .· d. ·15 $278 291 - c e va_ envagarna. 
t ·· · ·· d b Åkerman har vittnat tt L' assa en nov. var ' , 

s rommng amnar man pro ucera äm ete varit ett rent helvete. dre P-ård som ägdes av Ljung- ' 'a .JUng- 356 .·Il ·$7l OOOOOO C _ -· 

inkokt strömning och även böck- Vad jag menar med det ko. mmer berg: m~rmor. Krasche1.1 förde J ~erg f~e~om . självstu~ie.r blev vid ;e.t~i:a tid' i f .. ···.J·•·.··ol sn~~:m:: t En ko~p. lot~,Si sy~te ··a·t .. t·.·. stör. -
ling. Den svenska strömningen man att till fullo förstå först när emellertid med sia- att de mer or rogen med tidens me- . . . ' ·.. • a monar Gen 1 pamen och upp-
.. b" .. . ' ,,, . ni talluro-' 'k f t .. h" d 1 skatten i. mitten av nasta manad rätta re bl'k h 'cl 
ar attre an den norskarna ha nuna memoarer en gåno- äro ut- L. jungbero-s.·ka barnskaran drevs ,,is a rams eg an an e - 1 · . . .. · . d ·k ... ' pu ·1 

' ar i agarna av-
'll 0 .. • • "" . . ,, . oc l i mars van tas oc utJamna slöj. ats a land ts . · · · · h 

att tt ga for Stn hernng. komna. ut i världen för att själv skaffa (Forts sid 8) d ott d . l· tt . V . e tegenng oc 
· · e a un e1 s ~o · 60 personer ha häktats. 

; 



hus,tru 

na var försäkrat för cirka 

* * * 
JÄMTLANDS LÄN 

Bfunnien kvarn. Längan~ kvarn 
i Landoll, OfferdaI, 11edbra1111 
natten till 29 okt. Utom maski
imrna gingo 400 kg. spannmåJ 
till spillo. Kvarnen var för.säk
i·ad fot 10,000 kr., vilket anses 

av det brunna. 
uppges vara kort~ 

* * *. 
KOPPARBERGS .LÄN 

KRONOBERGS LÄN 
Fruktexporten. I år har som 

* * * MALMÖHUS LÄN 

GOTIKöP PÅ OLJA 
5 gallons för $2.50 

\ Gilmore, Shell och Texaco 
Gasoline 

Samson och Firestone hjul• 
ringar hos 

Neighborhood Filling 
Station 

UPLAND SLAB 
and 

FOREST WOOD 

BERGLUND FUEL CO. 
Yard 1107 So. L St. 

MAIN 2451 

SKARABORGS LÄN 
Donation. Nyligen avlidna han

delsidkerskan fru Anna Noren i 
Lidköping har förordnat att av 

STOCKHOLMS LÄN 
Södertälje pastorats församli.n,. 

gar beslöto härom dagen att byg,. 
ga ett församlingshus för om
kring 210,000 kronor. 

Lidingö skall nu .få såväl ett 
stadshus som en ny 

brand- och polisstation. Stads
fullmäktige beslöto nämligen vid 
sammanträde den 27 oktober att 
anslå sammanlagt 331,000 kr. 
för de båda byggena. 

Arbetaren H e I m e r 

dagars straffarbete. 
dömdes Eriksson· att böta tjugo 
kronor för brott mot skatteför
ordningen för bilar samt att er
sätta målsägaren med 1,100 kr. 

* * * 
UPPSALA LÄN 

Eldsvåda, Den 28 okföber 
nedbrunno stallet, ladugården 

lantbrukaren K. A. Cederlöf i 
Hagby, Tillinge socken. Nästan 
all den tröskade säden samt hö .. 
skörden blev lågornas rov, me-

VÄRMLANDS .LÄN 
l)riftsinskränkning. . Vid Arvi.,. 

ka redskapsfabrik, där driften 
urider senaste tiden tJppehållits 
endast tre dagar i veckan, ha 

ett 40.:tal arbetare, 
är bristande ordertill-

* * * 
VÄSTMANLANDS LÄN 

Häktad inför sittande rä,tt. 
Byggmästare K R Åhlberg i 

nödläges I Västerfärnebo blev den 27 okto_ 
ber häktad inför sittande rätt. 
Han har sedan en tid stått tillta-



SVERIGE-NYHETER 

PUGET SOUND POSTEN 

ningsmannen i Elvströms döds- The Independent Merchantsj bok, och borde bokverket av den.: 
bo, som nu har att göra ett till- Association, in its endeavor tona anledning finna en god mark
lägg till den förut upprättade stimulate home - industry and! nacl. -

VÄSTERBOTTENS LÄN I och inregistrerade boupptecknin- home pay-rolls and to persuade I Det största värdet skall verket 
Märklig m,almavverkning. När gen. the independents merchant tol emellertid få för våra engelsk-

anläggningarna vid Boliden och foste~· and put home products talande stamfrän~er på denna si-
Rönnskär i slutet av nästa år ut- on 111;; shelves should sponsor a dan Atlanten. For dem skall bo-
byggts till full kapacitet, ber~k- fine industrial exhibit of Tacoma 1

1

. ken ge en klar bild av u~ve:klin-
nas den årliga malmavverknm- made products. There are many gen och de nuvarande forhallan-

3 

LAKESIDE HOTEL AND SANITARIUM 
Soap Lake, Washington. 

Steam.Heat Hot and Cold Wa.ter 
EVERT E. MALIN, D.S. 

Electro-Therapeutic Physic:ian 
Specializing in Chronic and N ervous diseases. 

gen till minst 300,000 ton, vilket who ha ve on.ly a slight con5eption j dena .~ det gam!~ moderland~_t, 
motsvarar omkring 7,000 ton 

1 

of the vanecl products mantt-. och har kan den direkt verka forj 
111 

kopp~r, 6,000 1~.g. g~tlcl och 23,000 facturte din Tacoma. . ett svenskhetens bevarande:. _ • · 
kg. silver. For narvarande be- 'vVe are sure such a display Detta praktfuIIa och va1de-

Reasonable Rates. Write for Information 

står den tillverkade produkten 
1 
would be a convincing demon- fulla verk kommer här i landet Ny-bränt kaffe, 4 lbs. för .................... $1.00 

av s. k. blisterkoppar, innehål- stration that mu~h _of the outsidel att försäljas till förrr:ån fö~ ''_Th~ 
lande över 98 procent koppar och Förvissa Eder om att den affär där stuff can be el11n111ated to the John Morton Memonal Bmldmg Färskt "Western Oreamery" smör, per lb ...... 40c 
största delen av malmens guld- Ni gör Edra uppki;ip skyltar med wholesome benefit of Tacoma - vårt svensk-amerikanska na-

. .. . ovanstående märke! · t' 1 · Ph'l d 1 h' och silvermangder. Denna bhs- prosepnty. JOna museum i · 1 a e p 1a -
F .. k .. " t d d " d . 30 ars a agg, s an ar , per ussm.......... c 

terkoppar exporteras tills vidare, Industrial Exhibit The m01_1ey spent for home och_ rekvisi_tioner . kunna s~äll~s TA.GOMA .BUTTER SJ .. O·HE 
men ett elektrolytverk är under --- products, like the money spent antmgen chrekt till denna msti- · - · · . 
uppförande och beräknas komma I (Fsor .PugEet Sou.nd Psosten by 

1
Audgust in independent stores, remains tution eller til "American Sons A E DAHLIN · I tem, xecutive ecretary n e- . . 

i gång under nästa år. Blister- pendent Merchants' Ass'n.) her~ to cl~ service. over and over and Dat~.ghters .. of S:-"'eden," vars 1146 Pacific Avenue Only One Store 
kopparn kommer därefter att där --- agam, wlule that sent away for kontor ar belaget 1 Room 623, ..,........._ ~ 

omvandlas till elektrolytkoppar It is primarily the aim of the · outside products is just like the 120 South LaSalle Street, Chica-. 'lt!4«~'11!1!illll!l!llN~lfli~li!l11i!il«l«llllC:llllCilll!~llll-lli!ilalC!ll~~N~~~~~~~~R~~~~---
samt rent guld och silver. Independent Merchants Associa- money spent in chain stores ... go, Illinois. Priset är $10.00. I _ 

* * * tion, Inc. to educate the buying it goes to enrich far away com. ~ ~ Fullt lager av 

Lots får fängelse för vållande public to purchase f~om incl~-1 munities. and helps to impoverish Förgift.ad spark ~$;&'(M Ur, Klockor Ringar och 
av sjöolycka. U\peå rådhusrätt penclent stores as agamst cha111_ the borne merchant and home --- n· ' t 

• • 0 Tl . . . lf I I . w l Il 0 - • JllijjJf.~ iaman er meddelade nyligen utslag i ma- stores. _ 11s 1s 1tse - a wort 1y commumty. egener s n1 e en gang 1 sm 
let mot kronolotsen J. Grahn, Pi- undertaking, J)t:.t eclucation of \Vbenever we are successful in ungdom stupa för en kula ur en I 
teå, som åtalats för vållande av the people to cc;me back to the a wakening· a strong civic eon- bovs pistol. I en pjäs förstås. 
sjöolyckan i Pitsundet den 17 borne store must embrace the sciousness in antagonism to Boven höjde pistolen och skrek 

1147 Broadway 
Lagning av ur och klockor, samt 

Guldsmedsarbete 
oktober i fjol, cli't norska ångaren cdncat'.on of the merch.ants to / chains. and likewise ~ loyalty to som bovar i gamla pjäser bru- .~OO!lllllMl~~~~~M~~llllill~~ ~ 
Fernlane påseglade muclderver- patro111ze home factones and' home 111dustry, we w1ll ha ve ac- kade: 
ket Simson, som sjönk, varvid stimnlate borne _pay-rolls. complisbed a great deal towarcls - Dö din hund! 
kokerskan Ebba Grahn följde A c:onsiderable portion of our the amelioration of distressful Weg;ener sjönk stönande på 
med i djupet och omkom. Sva- unemploymcnt coulcl be relievecl, conclitions now existing. knä -- till publikens förvåning. 

r~.mdcn döi:_1cles till två 1:1ånacle1:s l '.n fa:: rnnch of it woulcl 1~ot e~- Let our independent merchants :'y intet skott. ha. de hörts. Pi
fangelse for viillancle till kolli- ist, It every merchant dlC! h1s lead the way ! They are the stolen hade klickat. 

För första klassens 

GROCERIVAROR 
besök 

GUSTAF SALANDER 
1216. South K St., eller ring upp Main 6007 

Varor köpta hos mig levereras fraktfritt i alla delar av staden 
sionen och 300 kr. böter för oför-' best ':o put home mannfactured mannfacturers' outlet. Check Men med stor sinnesnärvaro 
stånd i tjänsten. Han förplikta-, proclucts on his shelves. your stock ... see if )1ou cannot slängde boven undan pistolen, 
cles därjämte att i rättegångs- For illustration, it is saicl, ninc I put morc home products on your tog ett par stora steg fram mot I.....,...,.,...,...,..._,,...,.....,._....,...,.,,....,.,,_ ..... .,..._,, __ ....,..,....,,.....,_,_,, ____ _, 
kostnader utge 7,500 kr. Grahn million pounds of cancly, from I shelves ancl thereby increase Ta- sitt offer och tilldelade honom 
kommer att överklaga utslaget. the outside, is sol cl in the State I com_a pay-rolls _ aucl Tacomas' en . ordentlig spark i det allra 

* * * of \/Vashington every year. We buymg power. Ue loyal to those heligaste. 
VÄSTERNORRLANDS LÄN j :·ealiz: that int_erstate commerce ycm cire asking to be loyal to \i\: egen_~'.- vände ögon~i.to:,na 

Driften vid Alne sågverk i is a vital necess1ty for the general you, and be loyal to yourself uppat, sionk som en mjolsack 
Norra Angermanlancl kommer, welfare and prosperity of our thereby. ned på golvet, kvidande: 
enligt vad såg ve r ksledningen country. But it goes without - Förbannelse! Stöveln var 
meddelat arbetarna, att stoppas i saying that WC also rcalize that En presentbok för alla sanna förgiftad! ... 
om en månad. Nedläggelsen be-' it is not necessary to bring the I svenskar Samt utandades därmed 
rör ett 100-tal man. !major portion of our consumption --- tydlig sista suck. 

* * * in from the outsicle. \Ve equally När Tullbergska förlaget i ,........,...~*~ 
öREBRO LÄN realize that whenever we eon- Stockholm för._ endast några år I LIEN & SEL VIG i 

Försvunnen från sitt hem. Vid sum~ our home products we are sedan under redaktion av gene- l PHARMACY i 
6-tiden på morgonen den 28 ok- helpmg those who help us. ralmajor Blomstedt professor Sk di · kt A ,_ i · . . ' an navts pote .. 
tober försvann från sitt hem, For further dlustrat1011, there Böök och d :r Upmark utgav det ~ RECEPTER VAR SPECIALITET : 
Skogalund i Skybärga, Hardemo -are. thousands of loaves of bread magnifika lyxverket "Sverige i ) Agenter rör ( 
socken skomakar.en August Teo- 1 many _ pouncls of cakes and past. våra dagar" riktades svens.k litte- ! SALUBRIN, HASSELROTS JERN· ! 

, . . ' VIN och FLUSS Ph.t8TER ' 
clor Larsson. Han har därefter nes brought i;1to Tacoma and ratur med ett stand,ardarbete av MAIN 7314 ! 

PETERSON BROTHERS 
1002-4 South K St. - Main 331 

VED och KOL, MJÖL, FODER, Hö, KALK 

Gödningsämnen och utsäde 

CALLSON & AHNQUIST 
SKRÄDDARE 

Anbefalla sig i allmänhetens benägna åtanke för utförande 
av aIIt vad tiI! yrket hörer. Stort lager av inhemska 

och importerade tyger alltid på lager. 

501-503 Washington Building 

ej låtit höra av sig. Larsson är sold by our mdependent mer- ganska sällsynt soliditet. I korta ) 1026 -T . A .. . S ! 11 
• < ' ) acoma venue outh • VI "R • 

omkring 50 år gammal. 1 chants and restaurants where lo- koncisa artikler gåvo ansedda l · t Fo STA OCH TALA SVENSKA 
I cl 

. 1 cl . ________ ......., 
* * * ca pro uct, JUSt as gooc an fackmän där förträffliga exposeer ........... ~--................ ~ ................. ...._......,....,._,,. 

öSTERGöTLANDS LÄN often better, should be sold. över utvecklingen på olika om- I 
Den gamla byråns hemlig:het. Vvherever a merchant loads his råden av svenskt kulturliv. Sam- BA Y CITY MARKET 

Ett värdefullt fynd gjordes för shelves ·with outside he is cutt-1 manförda kommo dessa överblic- J. A. JOHNSON 

~1å?:ra d~~ar sedan av en. pe~son ii:g clown t!1e buying power of k~r att ~)ilda en 
0 

tämligen heL Wholesale and Retail f 
1 Od~shog·sorten Han 111ko1Jte l11s commumty and he loses more u-inten bild av vart lands nuva- F h d S k d 'll.Jr t 

~ • • • "' > res an mo e .iv.a.ea s 
för någon tid sedan på auktion by ~h1s. than he ~a111s by the rande kulturella ståndpunkt, och Ship us· your Veal and Hogs I 
efter avlidne Attg Vilhelm Elv- profit, 1f any, which he niakes som väntat höj. <les också rätt ll44 46 p 'f' A T · ' - ac1 ic ve. acoma 
ström från Älvku1la, V. Tollstad, on tl:e i~ported stuff. I snart röster, vilka funno angelä-~~ 
en gammal nästan yärdelös byrå, It is ~a1cl there are 34 truc_ks, get vcira, att verket i sin helhet ...__,,. 
full av skräp i lådor och fack. !:den w1th foocl stuffs, enter:ng överflyttades till något av världs- ~ VED OCH KOL ( 
Hans första åtgärd blev att fri- 1 acoma every day and talong språken. 

Bästa slag.-Resonabla priser. göra byrån från däri befintliga out $1200, while there · are 30 Förlaget har . tydligen efter-

f~remål. Till sii: ~tora överrask- unen.1ployed bakers g~ing hungry komm.it .. de1~na önskan, _ty i. da~ 1· HARRISON BROS 
nmg fann han danbland en mot- to becl. And our City Fathers garna foreligger en,, vJSserhgen MAIN 93 
b~k ~11ed ett innestående ~)elopp 

1 

h~v: not yet. ~assecl that clrastic 1:ågot,~~es~ur~n, 1~:en u_~01n~rdent- _ __..._ __ ..........,..,. 
pa Cirka 5,.000 kr. Upphittaren ordmance. wl11ch they have been bgt rortraffhg oversattnmg av 
lämnade genast boken till utred-J import.uned to pass'. in defense of verket ifråga; denna har skett 

.. • home 111dustry, wlule Seattle has under överinsikt av mr. S. Char- Importerade Fiskvaror 
GOR SVERIGERESAN I AR I one that bars Tacoma deliveries. Ieston, lektorn i engelska språ. 

S K A S?m? of our merchants are ket vid Handels högskolan och 
samt alla sorters 

Färsk, Salt cch Rökt Fisk . ·. I begmnmg to comprehencl these Stockholms högskola. 

R I t( Å I ~~)~:s ;to o~l~e1:0. clo not yet seem ty~~:e föf~e1~ig~·::-~clem:1~::~~;~:kl:;~ 1· NORTHERN .f ISH GO 
Till mycket rimliga priser. 

L 8 NR E N . For instai1ce, coffe~ is roaste~ umg~~:gc kan .. aldrig _överskattas. · . . · q 

111 Tacoma, but thoughtless mer- Tv sJalvklart ar att ·Jti mer detta 15d h. o k st , ,, "' ' e oc oc s. 
chants continue to give prefer- växer, desto större blir också be-

' ence to the outsicle commociity, hovet av pålitliga informationer • " 

DIREKT Tacoma 

TILL 
GÖTEBOR 

1 
nothwithstanding that tests of rörande olika sidor av vårt" lands VIKTIG UPPFINNING -

G the local prod ucts show they are 1n:a te·i·iella och intellektuella kul- Apotekare s. Almklov, Coopej.'S
eq ually as good as importecl tur. För utlänningen· som äm- tow_n, N. D., har eft~r mänga ära ex-PÅ 

8-9 DYGN 

STOR BESPARING 

- ' . per1menter lyckats fmna ett ofelbart 
coffee. I nar besöka Sverige med den fasta medel mot den vanliga hudsjkudomen 

The labor that produces the. för~satsen att utvinna - möi'Iiga ska?~· kläda, ohyr'.1, "Seven Years or 
. . · · · - Pra1rie Itch Scab1es." Han kallar 

outs1dc commod1ty never cashes resultat av sin vistelse, måste det "Almklov's ttch Speclfic," vilket 

W. 
LcC\, 

Noggrann ögonundersökning 

KACHLEIN BROS. 
Tacoma·s ledande optiker 

906 Broadway 36 år i samma lokaler 

• n 
b'"!°'..::.. == 

Behåll hoppet 
äyen när andra mediciner ej lyckats hjälpa 
er. Ett enkelt, välbeprövat örtpreparat som 

DR. PETERS 

kanske kan föra er på bättringsvägen. Den har gjort detta med tusen• 
tals andra. Varför ej med er? 

Den är fullkomligt tillförlitlig. Den innehåller iinga skadliga droger. 
Den är bra för varenda en i familjen. 

Den intressanta berättelsen om dess upptäckt, tillika med värde
fulla upplysningar och sanningsenliga vittnesbörd, sändes fritt på 
begäran. Detta berömda örtbotemedel kan ej erhållas på apoteken. 
Speciella agenter tillhandahålla det. Tillskriv 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. 
2501 Washington Blvd. CHICAGO. JLL. 

!Levereras tullfritt i Kanada) 
=•::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· .. .. .. å Tur- och Returbiljetter i Cabin, 

Andra, Turist Tredje och Tredje Klass 
Turlista från New York 

*) Drottningholm ........... 29 Nov. 

a pay-check in our Independent förstudiet av ett verk såsom det har kurerat tusenden und.er de sista 
t , .. . ·. . 40 åren. Denna storartade framgång I=-----.................... .., ..... ,........, .... ._...,....,...,.......,,..,......,,_..,...,....,.....,....,...,..., 

s ores · foreltggande anse:; vara nog o- förmådde honom att experimentera • 

*) Gripsholm ................ 6 D~<:. 
**) Kungsholm .. , ...... , .... 19 Dec, 

Drottningholm .......... 27 Dec. 
**) Kungsholm .......... , ... 10 Jan. 

*) Gripsholm ............... 17 -Jan. 
*) Drottningholm ........... 31 Jan. 

**) Kungsholm .............. 31 Jan. 

*) Christmas Excursio:a 
**) Wes.t Indies Cruise 

Did you ever think of it that undgängligt _ och detsamma med att finna ett liknande medel mot 
wa M . M h t? .:11 · ... · . f-.. . allvarligare och mera ondartade hud· 

y, I.. erc an · ga er aven or dem, som redan sjukdomar. säsom Eczema, Saltfiod, 
You will doubtless reply that berest vårt land men som ön- Barbers Itch, Ringorm, gamla sår, 
t Il f · o o ' • Psoriasis, Impetigo och andra kl!an-

cus omers ca or the outs1de ska fa de manga mtrycken mera de och brännande hudutslag, och ef-
commodity. Surely they clo ! But preciserade- och fixa. ter många e;xperiment fann han ett 

you who are supposed to be a För en och annan, kanske mån- ~~~:::: t:~!~~~~n~~d:~:\:::i;teh:~ 
salesman should understand that ga kan det måhända synas gan- ären i många olika länder. Några 
't · · t 1 d . ' • - .. - o av dem ha sökt läkare i flera civi
l is JUS as muc 1 your uty to ska 9mot1verat for oss att pa liserade länder utan något resultat. 
sell home products to your cqn- detta sätt sysselsätta sig med ett Detta medel kallar han "Almklov's 

. För vidare upplysningar, beställ· sumer as it is up to the sales- bokverk som är mer tillrättalagt E_czema Specl~!c·" Dessa ~yänne sp&
ningar av hyttplats. biträde vid ut- . . - . ' · mfics sändas over hela Forenta Sta· 
färdande av nödiga papper etc.·· hän- man of the outs1de stuff to sell för en kosmopolitisk än en rent terna för $2.00 pr ask. Som dandruff 
":~nd~ .man sig till närm~ste 'agent it to you. By persistent and svensk läsel{rets Detta är i så icke är annat än tor~ ~~zema av hu· 
for linjen eller till . . . . . · - . vudsvålen, har han darfor en "Scalp"-

kmdly effort you can and w1!1, fall ett misstag. Volymen itpp- och"Hair-Tonic" som botar dandruff 
SWEDISH AMERICAN LINE in time ov'ercome the prejudice fyller nämligen till såväl den borttager klädan oc~. avstannar hå 
209 Wh't Bld 4 U . f . . . · . . _ rets avfallande. varfore det vunnit,_ 

1 e g., th & n1on, Seattle o the buymg publtc agamst praktfuI!a utstyrseln som inne- stark eftE?rfrågan. Säljes för $1.0G 

~!~~rf06B~i~~lft~8 ~1d8g~; j~t~'. -ir_~~ ~ome proc!ucts. And it is entirely 11AIIets'.half de allra högsta an- per flaska. Hans adress är: 
son, 903 Pacific Avenue, Tacoma. 111 your interest to do t.his, · · ·språk'., på -en förnämlig present- ·sox 345, -5c0~i!"e~s~~n~' No. Dak. 

r i::: :·)vj'. 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1125 Tacoma Avenue 
Tacoma, Wash. 

Undertecknad prenumererar härmed på. Puget Sound Po

ste.n för en tid av ett år . 
närslutes. 

Prenumerationsavgiften, $1.00 erlägges senare. 

Namn _______ . ________ -·---_____ . _____ ---·. ___ ·-·····-···---·· ... --···-··-· __ ·--·-···----

Adress .... ----. --. -·-· --. --"~---... -··----·---·--·-···-------·-·--· -······· ·· ··-···· ·-·· 



så-

välgörenhetsbriler, \Tid vilka 
dräkter. och sttpeer kosta· många. tusen dollars, 
och n~gra futtiga slantar lämnas till dem, som 
svälta. Man kastar ut förn1ögenheter för att 
invest~gera det timliga behov~thos familjer, 
vars försörjare varit· arbetslösa i ett år och kö
per 1=n kaka bröd åt dem nu och då, en kalkon 
tili tacksägelsedagen och en korg mat till jul. 

· Man>gårstolt förbi en trasvarg på gatan, som 
ber. om .en sla~t till en kopp kaffe eller nattlogi 
i .. 1calla nätter, men man njuter av att se sitt 
namn i ·tidningen såsom ledande själ i en väl
görenhets~organisation, som . litet eller·· intet . ut
rättar för nödens lindrande. Man insamlar en 
million och gef ut till verkligt behövande ett 
tusen; l\fan ger . sysselsättning åt en arbetslös, 
om han vill arbeta för .. hälvten av det vanliga 

. priset, och så slår man sig för sitt bröst oeh 
klappar sig själv på huvudet och tackar Gud 
för, att ntan ~jprt sin plikt, och så. går man .och' 
yänt~r på en helgongloria. Man ställer till ban
ketter och smörjer kråset med kramsf.åge!. och 
tycker synd om en stackare., som ej .har en· beta 
bröd i huset. Det är för ofta yäigprenhet i vå~ 
ra dagar .. Att.. de.t gives verklig välgörenhet 
också skola vi inte förneka. 

de sysslolösa, de lidnade." 

som 

Finest and very best 
Tailoring 

~~- .... ~ 
, .. MRS. I 

l MABELlE HAGENESS ~ 
I ... . . . ( 
1. Teacher c 
I PIANO •. and HARMONY f 
I • .· ·. . .. Residence Studi.o ! 
1 ..... .1.931 S. o. s .. herid.an.. Main 8Sl.2 
r .............. . ' 

De bästa. i marknaden. 

St. Helens Ave. Main 

JOHN HEDBERGS 
,Skomakareverkstad 

5()8!;2 So. 11th St. 
har prima . utrustning för skorepa
rering. . Full . tillfredsställelse ga
ranteras och vi stå gerna .vänner 
och . gynnare till tjänst vid behov 
av något ·i skodonsväg. 

THE VALHALLA 
Fountain Ice Cream and Dnnch, 
Soft Drinks, Beer on ·Draught, 
Candies, Tobacco, Cigars, etc. 
Gladt bemötande och vänlig in
bjudan till våra landsmän. 
.Anderson& Hegglund 

...................... ~~ .. 

! 
Henry Arnold Peterson 

Svensk Advokat 

1()16-19 Wash. Bldg. l\'lain 718 
l R•'1den•telo!on Pmtoc 2861-R 

J. M. ARNTSON 
Skandinåvisk ·advokat 

Praktiserar inför . alla rätter 
MAIN 5402 

PUGET SOUND BANK BLDG. 

209 White Building 

omfattande staterna Washington 
och Idaho hålles öppet alla helg· 
fria dagar. Ar'(;41µtredningar ut
föras, fullmakter< oql). andra av
handlingar utfärdas och legali 
seras. Personer, som önska er
hälla pass, .böra inlämna· ansö-
kan därom minst 10 dagar före 
avresan. Tel. Main 5640. 

- E 

BÄSTA GLASÖGON i 
frän $1-00 till ~5.00 C 

(Varför betala mera?) C 

Ni måste ... bU. n.o.'j4l, o.· m. lck.e. byta.. vi .~ om glasögonen kostnadsfritt. 
E. S. GUDMUNDSON 

725 St. Helens Ave. · · Tacoma ~ 

Try the 

Hillcrest :M:eat Market 
1214 .So. K st;-Maln3490 

FREE DELIVERY 

Service Always Our .Motto 

GEO .. J. WEILER 
SKRÄDDARE 

lnsättnlng av nytt foder I damera 
kappor och herrars rockar , 

\tji 
1220. So. K St. Maln 5638 

SVENSK FOTOGRAF 

~ 

som. redigerats och. utgivits a.v 
damer11a . ·inom Första Luther
.slta. · k;yrkan · tiUbndahälles hos 
oss och kostar endast n.oo. 

P. 'VEBORG 
Broadway 

STREET 
THEATRE I 

THEATRE 
Offers you the pest in Talking Pictur1es. 

FRIDAY AND SATURDAY NOV. 28, 29. 

The Great Greta Garbo 
,In anotnel" Triumph 

''ROMANCE'' 
with 

LEWIS STONE, FLORENCE-LAKE, GAVIN GORDON 
Vitaphone Variety Pathe Review 

Rin" Tin-Tin in "THE LONE DEFENDER" 

SUNDAY NOV. 30. Matinee at 2 P. M. 

v· 

Come and pay tribute to 

a great Sfär 
in his first and last 

Talking Picture 

"TheQ Unholy 
Three" 

vvith a great cast. 
.-ttL.i:J ;//'sf 

Cartoon -'-- Latest News - Good Talking Comedy. 

Matinee: Children a Dime - Adults 20c. 
Evening: Children 15c - Adults 25c. 

Every Monday s~Cent Sale: 
Children 2 for 20c Adults 2 for 30c 

~~~(llllll(lll~~~li!;l.(lj~il(ll~~(!.(tlNlC~~ 

co CBRT 
By 

Miss PEARL EVANS 
CONTRALTO 

A Student of Mme Schoen Rene in New York and Europe. 

Concert to be given at the 

MASON M. E. GHURGH 
North 28th Str~et Madison & Monroe 

DECEMBER 2, 1930, at 8:15 P. M. 

MRS. FRANK L. WORDEN, Accompanist. 

Ticklets, 75c: for sale at Sherman Clay Co. and at the door, 

'.ilil~tllll~~~~~~~~~$C;ll~~~~~~~~l!llli~~ 

IVI 
EN OMTÄNKSAM VÄRDINNA 
BÖR EJ FöRGLöMMA, ·ATT 
MA..~GA AV HENNES GÄSTER, 
SPECIELLT DE MERA NOG
RÄKNADE, :ID ö RED R AGA 

LÄTT-BERGMANS ENKAS 
SMÄLTA, Mö R A OOH VÄL
SMAKANDE KNÄCKiEBRöD ... 

om ihåg 
att I TID hemköpa ett paket vardera av 
Bergmans .Enkas FYRKAlNTIG'A Delika
tess- och RUNDA Hushållsbröd till Tack
sägelsedagen. 

WIN A WEEKLV PRIZE AT. TACOMA'S MOST POPULAR GREEN 
Prizes ]:)e awarded every Monday night for the past week's 
low score~prize for both Ladies and Gentlemen. 

NOT MINIATURE GOLF BUT REAL GOLF IN A SMALL WAY 

18 

Ho les 

25c 

Open 

11 a.m. 

to 

11 p.m. 



•. 

~ 

pUGET SOl]ND POSTEN 

11 acoma och Washif oll1\ 
~""...,, ........... .........,.,.,._~ ... ~~ 

Storslaget Vasamöte. Under $182,714 sabskriberats, vilket är 
ausµicie rav logerna Norden och ett överskott av $1,434. Mer än 
'Western Star hölls förliden lör- 150 personer intresserade i kam
.dags afton i\ Valhalla hall ett panjens lyckade resultat voro 
-exira möte med stor intagning, niirvarande. l\'.Iayor Tennent fun
till vilket logerna Frihet och Va- gerade som ceremonimästare och 
sa Hope från Seattle s~irskilt in- sade: "Vi hava orsak ait vara 
l)judits. De båda Seattlc loger- stolta över stadens affiirsmiin, 
11a voro mycket talrikt represen- som donerat $15,00 mer iin nä
terade. Fyra fullastade omni- gonsin förut," och han tackade 
bussar jämte ett SO-tal privatbi- även arbetsfolket som givit över 
1er bringade de besökandes an- förväntan stort bidrag. 
tal, nära tre hundratalet. Dess- * * * 
utom hade man nöjet möta re- Nästa tisdags e. m. kl. 2 hål-
presentanter fri\n de andra loger- les Första lutherska kyrkans 
na i Seattle samt frl1n Enurn- Tabitha förening sitt månatliga 
daw, Portland, Olympia, Belling- stormöte i Dorcas rummet i kyr-
1rnm och Vancouver, B. C. kan. Val av tjänstemän för nii-

lemmar mtogos 1 de bada Ta- aret. 

Realisation av 

DRESS-SKJORTOR 
Enfärgade Broaclcloth skjortor 
med fastsydd krage i följande 
färger: 

BLUE, TAN, PEACH, 
J3URGUNDY, GREEN 

Garanterade fasta kulörer. De 
säljas vanligen för $'2.50 styck, 
men erbjudas nu till gottköps
pris som följer: 

$1;95 
Eeller 3 skjortor för $5.50 

DICKSON BROS. 
co. 

1134 Pacific A ve. 

Vad antalet rnötcsbesökande be- sta ilr skall hållas, och sekrete
träffar kan cl etta anses som det rarne i de olika grupperna ( cir
största Vasa-möte som någonsin cles) ombedjas att inrapportera 

11ållits i .Tacoma'. 22 n~a med- ?m arbetet under det gångna I 
..coma-logerna. Intagningen ut- * * * 1 u .. 

fördes av staben från logen FrL För röveriet den 10 november, I . 
het, som pf1 ett mästerligt sätt då $1,565 kontant och $2,456 i ai:tiklar som lyx ko~11111 er .. att ut-
skiljde sig från sin uppgift. Mö- växlar bortstulos fr/111 Medo-1 bj.U(~as, P~~asnde. ba~l,:. for. eget 

t . . 1 11 t 1 del !orre s·\veet Da1'ry 11a F. l· ·I h111k och s,1som Jtilp1 esentet. te 1 sin 1e 1e e es av 0 • · , , , va 1 an c oc 1 
Nordens ordförande Teddy John- James Downs samt John Cayo * * * 
son, som ehuru jämförelsevis anklagats. Trion kommer att 
uno- inorn Vasa orden visat sig ställas inför rätta i december. 

b 

vara i besittning av utmärkta Av elen stulna summan har tm-
ledarctalanger, vilka vid detta gefär $700 funnits och återställts. 
tillfälle kommo honom väl till Växlarna brändes eller förstör-

Rymd från county fängelset. 

pass, i det han hade elen säll- cles på annat sätt av banditerna. . .. .. . .. 
sporda äran att för de försam- * * * gades darfor out i yttre fangelse-

George Spencer, en av Tacomas 
mest notoriska banditer, lyckades 
i onsdags natt rymma ur county 
häktet. Han fick tillåtelse att 
sända ett telefonbucl och ledsa-

lade presentera medlemmarna Dorcas föreningen inom Första k~ntoret :v fangvaktaren H~rolcl 
av distriktets verkställande råd, lutherska kyrkan har inbjudits B'.rcl. Da denne skulle stanga 
vilka dagen till ära infunnit sig. till möte nästa onsdag kväll i dorren, framclr?g Spencer en st~r 
Sedan det egentliga mötet med pastorshemmet, 811 So. 8th st. '.·evol~er .'av v10lke 1~ han kom.m1t 
intagning och diverse andra loge- Medlemmarna ombedjas att med- 1 .. besittmng pa nag~t mystiskt 
göromål undanstökats bjöd den föra artiklar passande för basa- s~tt. .Ha:1 ~vang _Bird att be. 
av endast damer bestående intag- ren den 5 december. giva sig 111 i det mre kontoret, 
ningsstaben på en uppvisning av * * * och lås~e dörren. Han var så-
"kontramarschering," som utan Stort anslag för hamnförbät· l:~nda fn, oc? hoppade __ genom ett 
överdrift kan säO'as vara den bä- tringar. Förenta Staternas in- fonster ut pa gatan, dar en hans 
sta som någonsin presterats på geniörs departement kommer att] kamrat .. väntade. med at'.ton:?~il, 
Valhalla hall. De besökande lo- till nästa kongress rekommende- so~ forsvann 1 det dnnholJda 
gerna biträdda av en del lokala ra en bevillning på $700,000 för I morkret. ~pencer blev de~ 7 n?
förmågor bjöclo därefter på ett flod- och hamnförbättringar i vem ber 

0 
for~larad skyldig till 

rikhaltigt och omväxlande pro- nordvästern, huvudsakligen i Pu- mord pa sm kamrat, Frank 
gram som var fritt och. öppet för get Sound distriktet. Det rekom- Lloycl. 

0 
Han had; förut ~vtjä

svenska allmänheten. Man hade mencleras att fonden göres till- nat. tva straf~te:mmer, en i ~c
också tillfälle lyssna till flera gänglig genast vid årets början N etl och en 1 Walla W ~Ila fan
från hjärtat gående tal av bl. a. i överensstämmelse med admini- gelset. P'.·osecutor Bertil John
distriktmästare Gust. Backman strationens plan att bereda ar- son stod 1 begrep1) ~tt ank.laga 
och verkställande rådets med- betstillfällen så snart som möj- honom som vanborclmg9 vilket 
lemmar såväl ,;om de båda in- ligt. Enligt det uppgjorda för- b~tyder livstids fängelse. Detta 
bjudna logernas ordförande samt slaget skall $210,000 anslås för gJorde honom desperat, och när 
andra för Vasa ordens framgång Dmvarnish kanalen, $136,000 för 

1 
han riktade revolvern mot Bird, 

ivrande. Efteråt bjöds på en ut- hamn tör bättringar i Taco m a, s~de han: "Det gäller antingen 
märkt supe, varvid tmgclomarne $56,000 i Olympia, $142,000 i clttt eller mitt liv." Han efter
från \i\T estern Star tjänstgjorde Everett, $25,000 i Bellingham, spanas a::, polisen i alla Puget 
som uppassare. Som evencman- $20,000 för Lake Washington Souncl staclerna. 

get var helt privat hade man ef- och $112,000 för vågbrytare vid * * * 
teråt nöjet att tråda dansen till Quilayute flodens mynning. Frälsningsarmen, 1114 So. 12th 
kl. 2 på morgonen. Det hela vi- * * * street avhåller sin årliga julba-
s.ar att Vasa orden lever och går De olika avdelningarna av Lu- zar lördagen elen 6 december' kl. 
framåt och att samförståndet lo- therska församlinO'ens kvinnoför- 8 e. m. Många präktiga hand-"' . 

· gerna emellan är ganska gott. ening sat'nlas nästa vecka på föl- arbeten kommer att försäljas, 
I allt deltogo omkring 500 sven- jande tider och platser: Circle hemstickade sängtäcken, förklä-
skar i fästligheten. N o. 1 hos Mrs. Gustave Pahrson, elen med mera. Inkomsten tilL 

* * * 420 N o. L st., kl. 2 onsdag e. m. faller kårens arbete. Kaffe kom. 
Beramat musikevenemang. För - Torsdag e. m. kl. 2: Circle 2, mer att serveras. Kommendant 

de musikaliskt intresesrade är hos Mrs. Edward Johnson, 936 Emil Benson från Seattle leder. 
det kanske av intresse att veta So. Ainsworth i Circle 5, i ·Dor. Gåvor till försäljningen mottagas 
att en centralkomite, bestående .cus rummet i kyrkan; .Circle 6, med största tacksamhet. Mötena 
av representanter från Tacomas hos Mrs. Robert Ca:rlson, 2906 hållas so1n vanligt lördag och 
ledande svenska föreningar, Va- N o. lOth; · Circle 9, hos Mrs. söndag kvällar kl. 8. 
sa orden, Runeberg orden och Harry Anderson, 4056 Fawcett * * * 
Valhalla föreningen, för närva- ave. - Fredag e. m. kl. 2, Mount Tacoma parken är snö-
rande äro i under handling om att Circle 10 hos Mrs. N els N elson, betäckt. Snöfallet har barrika-
arrangera en konsert inom när- Route 2, Box 337-P. clerat vägen från Longmire till 
maste framtiden för elen celebre * * * Paradis dalen, och den har 
pianisten John Sundsten och bi- Auto-dödad kvinna. Återvän- stängts för denna säsong. Men 
trädande artister här i Tacoma. dande hem efter att ha besökt en då Kalle Vinter brett sitt vita 
Närmare angående saken kom- sjuk dotter i county hospitalet, täcke över parken har den för-
mer att meddelas senare. blev Mrs. Edith Langdon vid höjt dess skönhet, och alla an-

,. * * McKinley ave. nästan ögonblick- strängningar skola göras för att 
En särskild bönedags guds- Jigen dödad i tisdags, då hon hålla vägen från parkingången 

tjänst hålles söndag kväll kl. 6 kullslogs av en auto på So. 37th till Longmire öppen hela vintern. 
i Första lutherska kyrkan under street nära Pacific ave. Bilen Snöstormen i måndags täckte 
ledning av kvinnornas missions- som körde på henne, fördes av vägen ovanom Loi1gmire med fy
förening. "Vad börien betyder Roy Binnings från Dash Point. ra fot djupa drivor. Alla auto
för mig" blir ämnet som kom- Han förde Mrs. L. till hospita- mobi~ som inkomma i parken, 
mer att behandlas av flera med- Jet och rapporterade genast ef- måste vara försedda med kedjor 
lemmar i 10-minuters tal. Past. teråt att på grund av dimman kring julringarna. 
Svenson talar över "Vad bönen körde han sakta, men kvinnan 1 * * * 
betyder för kyrkan." Ett rikhal- var halvvägs över gatan då hon Dödsfall. John B. Burg, 56 år, 
tigt musikprogram gives. plötsligt vände om och trädde avled i fredags eftermiddag i 

* * * rakt framför bilen.· Hon fick sitt hem vid No. M strect. Han 
Community Chest kvotan over· huvudskålen bräckt och dog på var född i Sverige och kom till 

tecknad. För första gången se- väg till hospitalet. Mrs. Lang- Amerika och Tacoma för 28 år 
dan Tacoma Community Chest don efterleves av två söner och sedan. Till yrket var han kock 
etablerats, har kvotan icke blott tre döttrar. och hade anställning ien Pacific 
fulltecknats utan även översub- * * * avenue restaurant. Han .efterle-
skriberats. Då slutrapporterna Julbazar. Fredag k_väll nästa ves av änkan Daisy, två söner 
avgåvos i tisdags vid en "vic- vecka hldler Dorcas föreningen i och tre döttrar. Begravningen 
tory dinner" i Viking rummet i Första lutherska kyrkan sin år- förrättades itisclags från kapellet 
Tacoma hotell, visade det sig att liga julbazar. Såväl praktiska i SouJh Tacoma., 

FREE CLINIC 
Examiniation & Consultation 

alldeles fritt 
för envar som lider. Vi hava 
hjälpt tusenden andra och tro 
att vi kunna hjälpa Er. Hälsa 
är rikedom. Förbliv ej sjuk; 
sök oss, bliv frisk och förbliv 
frisk allt framgent. 

DR DOUGLAS & GO. 
REMEDIES 

Öppet kl. 9 :00 f. m. till 9 e. m. 
3597 So. G St. 

~· GRETA GAQBO 

Greta Garbo, den amerikanska 
filmens mest glänsande stjärna, 
kommer att uppträda i "Ro
mance" på Kay Street teater i 
kväll och i morgon (fredag och 
lördag.) Hennes ypperliga konst
närliga tq.langer göra sig be
märkta i denna film mer än i nå
gon föregående. Den som kan 
se henne i "Romancc" utan att 
känna sig litet hjärtnupen må 
sannedigen vara skapad av sten 
eller annan död materie. Hon 
är helt enkelt förtjusande. För 
vidare detaljer se annonsen ! 

* * * 
Cascade tunnel projektet god

kändes av Washington Good 
Roacls association vid konventet 
i W enatchee förra veckan och 
det beslöts att av nästa legisla
tur äska ett anslag på $50,000 
för uppmätning och planlägg
ning. Vidare förordades att ce-, 
'mentbefagga statsvägen f!'f111 
Sumner till Auburn och därifrån 
till Fairfax och till Carbon Ri
ver inkörsvägen till Mount Ta
coma parken. 

* * * 
Konsert. Den populära norska 

sångerskan, Pearl Evans ( con
tralto) giver konsert tisdagen 
elen 2 clec. kl. 8 i Mason M. E. 
kyrkan, N o. 28th och Maclison. 
Miss Evans är så välkänd bland 
Tacornas skandinaviska musik
intresserade att något vidare or
dancle om konserten är överflö
digt. Se annonsen. 

* * * 
Skadad vid brunnsgrävning. -

Charles Skogmark, bosatt söder 
om Spanaway, blev i lördags 
svårt skadad ·under det han höll 
på att gräva en brunn vid sitt 
hem. Ett jordras förorsakade 
att en timm~stock instörtade 
och slog honom i huvudet, så 
att han blev sanslös. Hans hu
stru lyckades draga honom upp 
ur brunnen och förde honom 
till stadshospitalet, där det be
fanns att huvudskålen var bräckt 
på två ställen, och man hade 
föga hopp om mannens vederfå
encle. 

* * * 
Dödad vaktman. George Sim

mons, 23 år, vaktman vid Cush-
man kraftanläggningen, fanns i 
söndags morse skjuten till döds 
i sin parkerade auto på vägen 
nära Hoodsport. Han hade bli
vit skjuten i ryggen med ett ge
värsskott, och liket med geväret 
placerat över hans knä hade bli
vit uppstöttat i autosätet,, troli
gen i avsikt att antyda sjiilv
mord. Men denna teori förka-,. 
stacles, då det upptäcktes att 
skottet kommit bakifrån. Myn
digheterna höllo före att S. an
tingen blivit anfallen av rånare 
eller genom vådaskott dödats av 
en jägare, som icke ville hållas 
ansvarig för olyckan. 

Prenumerera på. P. S. Posten! 

5 

Vi erbjuda v[irt enasU1ende vackra kapell till lika låga 
priser som vilket som helst annat kapell i Pierce county. 
Eompleit betjäuing utan extra kostnader. 

Ui y,-' 
Funeral Church 

Tacoma Ave. So. lst 

"'~~~11;;~.ii::{(';~~r.r.;~ti:.:~~~ 

B. PAULSON 
Juvel- och Radioaffär 

Radio Sales Co. 
953 Market Street 

J ewelry & Radios 
1016 So. 11 th Street 

-.· PHILCO Försäljning och1reparation RADIOLAS I Rimliga avbetalningsvilkor 
~tr;<e;~~~~~~ 

Jetland & Palagruti, 912 Paci- Parerat 
fic avenue, ha allt vad Ni behö- En rinne och en lapp prome-
ver av kläder för vintern. Av- nerade tillsammans. Då de mö
lägg dem ett besök och bliv för- ta, en person med bindel för nä
vissacl om fördelen att göra eclta san säger finnen försmädligt: 
uppköp av herrekiperingsartiklar - Ser du, där går en som har 
hos dem. Dästa kvalitet och rim- fått en lapp på näsan. 
ligaste priser.-(Aclv.) -Jaa, han har väl nå'n ful 

finne som hans skäms för te 
tt+tttttt+tt++++++++++.+-+H , . 

visa. 

TEATER- YTT 
Beginning Friday: 

WINNIE LIGHTNER 
in 

"THE LIFE OF THE 
PARTY" 

BLUE MOUSE 

FOX BROADWA Y 
Starting Friday: 

"REMOTE CONTROL" 
starring 

vVilliam Haynes & Polly Moran, 
On the stage: Fountain of Youth 

one of Fanchon & Marco's 
largest Ideas. 

FOX RIALTO 
Starting Friday: 

"LAUGHTER" 
with Nancy_ Carroll. 

Starting Tuesday: 

"THE W AR NURSE" 

starring Robert Montgomery. 

Billigare 
Gossen: - Får jag 25 öre, jag 

skall gå och titta på den stora 
ormen i akvariet? 

Fadern : - Det är bara att 
slösa med pängarna ! Ta ditt 
förstoringsglas och titta på en 
daggmask! 

Var felet låg 
·- Larsson ser dyster ut - va' 

ä' de' för fel? 
- Jo, si, clirektörn, min hustru 

dog i fjol. 
- Dä' va" tråkigt, Larsson. 
- Dä' ä' inte dä', clirektörn. 

Si, ja' gifte om mej, si! 

CARL U. LARSON 
Skräddane 

Beställ kläder nu för helgen. 
Kostym $29.50, ytterrock $25 

Kom och välj tyget! 
Tel. Main 7289 

710 Jones Bldg., 909 B'way 

TACO:MA TITLE 00. 
AlJMIN L. SWANSON 

Pres. och M'gr . 
"Abstracts of Title" och "Tltle 

JöHNSiöSTEN--1'~ 
i ~ OL~~li~i~LL! c 

Concerts, Teaching, Recitals ! ~ CONCERT ENGAGEMENTS 

Pianist 

At the Studio Thursdays. 

~ 201 Central Bldg. Main 1951 

~ 

~! 
böcker g och skrivmaterial, 

och tidningar 
Papper 

Utmärkt fina 
JULKORT 

~ 
c 
( 

l Svenska, norska amerikanska f i 909 Pacific A ve. ; 

LEKTIONElR PÅ VIOLIN ~ 

) Temple of Muslc Tacoma i 

För Expert Ur Reparation gä till 

W. G. HAMELIN 
Juvelerare och Optiker 

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

Rimliga priser. Gott arbete 

Vi äro beredda att giva betjän.lng·1· 
såväl dag som natt. 

TUELL FUNERAL HOME 
2215 Sixth Ave. Maln 580 
~~ 

OLYMPIC BRANCH 
STORE 

Ice Cream in brick or bulk 
i stort urval. 

Vi tillverka färsk konfektyr 
och karame1Ier dagligen. 

L. JOHNSON, Mgr. 

1109 So. K St. Main 3410 



K. Andersen 
URMAKARE 

Förstklassigt .arbete garu~ 

MODERATA PRISER 

- Jag tror du ar 
min hustru. 

-A, jag ·blir vä.1 van vid det, 
svarade jag. Men jag .kan nu 
inte glömma, att jag blivit lärd 

FRITT VAL 
Den, som anlitar 

för- I 111itt Jiv .är i dina händer, sade 
jag, skulle jag gärna låta dig den, och min hustru gjorde in
köra, tills vi kommo i olycka. gen min av att sakta farten. 

, 1;~ vår tjänst har till
fälle att göra så
dant val som bäst 
passar i varje fall, 
vad beträffar kost.- ~,~· 
naderna. Vi över- ) 
lämna detta helt åt :;., 
kunderna. '.: 

-Tack skall du ha, sade hon. Vi passerade en vagn så nära, lif Vår b e t jä ning 
Du behöver inte låtsa, att det a~t vi skrapade målningen på t:, har visat sig högs! !V 
är så svårt a,tt köra. Det är h3ulnavet. ;i t i llfredstsällande 1 ' 

ju så lätt som aldrig det. - Nu kan du säga, huru jag. ;~ varje fall och un-

I. 
\j.I 

- Precis, sade jag. skall stanna, ropade hon. ,J; der olika omstän-
Ett horn tutade bakom oss. -Trampa på bromspedalen - \~ digheter. Den pas-

upp si~ me,11icke -:-- Kanske . de vilja ha dig att - bromspedalen! Hör du in- " sar ALLA. 
f,ör att frigöra sig från. hans arm. köra ur vägen, sade· jag. . -te ...,_ -
Tvärtom lutade hon sig formH- . - Varför skulle jag det? sade.. I nästa ögonblick kolliderade 
gen in i hans fam11. Hennes min hustru, i det hon hastigt såg vi med en spårvagn, en liten bil, 

sig om. Vi ha haft bil Iangre en grönsaksvagn och två barn-•·
än de där; Ja.g slår vad om, att vagnar. Då stannade.vi. Kon
de in.te gjort m.era än en avbe- staplar komma springande från 
talning. Jag skall visa dem nå- alla håll. 

C.O.LYNN CO. 
·MORTUARY 

'©istinctive Gfuneral Service 
-Phone:Maill 77+5 

~,,CO~AAVE. 

~~l! 

-Nu fick du då gjort det! ro-----------------

du helst ha höglpade. jag. ·.. . . • . . . •. 

1
. , .. 

Mm. h~.stru gick lugnt ur bilen. : ;(.'EiMo·. ·Ns· )F•t·o· WE. R i 
Det! - Jo, J•g klmde det, eade Z: :.;!"~!th Street I 

- Man och hustru få inte ge
mensamt rum .på sjukhus, sade 
jag. Ur militärlivet 

- Xr du säker på, att du inte Löjt'nant Pansarstjärna: Hör 
blir nervös? frågade hon. ni, sergeant Blom, tycker ni inte 
~Jag skall göra mitt bästa, som jag, att den där Lundgren 

"Sistlid-

till 'elen gamla stela kontorssoL svarade jag. Jag har betalt alla är den mest genomdrivna skälm, mitt tillstånd åter normalt." Den
fan, i vars högra hörn han var- mina försäkringar. 'som ni haft at göra med. Kan na välkända örtmedicin fördriver 
Iigt satte henn~ ned och place- Vi åkte mt ut på en fredlig ni tänka er bara! Jag skaffade giftiga bakterier och bidrager 
rade sig själv bredvid. lands väg. honom för någon tid sedan åtta till ökanclet av kroppens mot

-.. Sådärja, sade han småfläm- - Nu kan jag väl trampa på dagars arrest, men .alltjämt var ståndskraft och vitalitet, såme
tande efter ansträngningen, nu gaspedalen? Den är väl till för han sjuk och drev omkring i delst verkande såsom ett ypper-

att få titta riktigt att. användas. sjukhuset. I går såg jag honom ligt korrektivmedel vid behand-
-Ja, använd den, men. tram- åter på gatan. . Vänta, tänkte ling av alla slags förkylning. 

pa inte på .den! Tryck in den jaO' i.m skall du inte. undkomma Den distribueras icke genom . o,. 
sakta. Här kan du köra på. mig. Jag ropade därför: apoteken, utan direkt av Dr. Pe-
Närmaste stad är tio tJ.1il borta. I -'-- Lundgren, Lundgren! J\1en ter. Fahrney & . Sons Co., 2501 

-Tio mil? Och vad är kloc- kan ni. tänka. er·,· han h·.·örde inte,, vVashington Blvd., Chicago, IlL 
och när jag kom närmare så -

- En kvart över fem.. . .. .,va·r· det alldele~ inte han! 
1 

Gynna våra annonsörer! 
lv.[in hustrus vackra mun -blev • _ 

ett purpurfärgat, energiskt streck 
och vi susade framåt den fredli~ 
ga vägen. 

-Jag hoppas - cllt vet - hu-

mig. 
det, när vi 

en mera 

mig en tjänst? 

p 

.~ 

TI 

W E ARE folly equipped to 
do every kind of print

ing-Books,. N ewspapers, Period
icals, Pamphlets, Circulars, ;ind 
Ståtion.ery. 

All work done as you want it• 
when you want it, and at lo.west 
possible cost . . . Our overhead is 
lower, and we split the difference 
with the customer. 

"Efficiency spells Econorny" 

G 

Puget Sou.nd Publishing Company 
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I ( ~auline ~. den japa~ska . pavi~- h~n hade icke längre styrka att hennes lil!a syster gift Sed~nl - Skola. vi leka något? frå-
• • JOngen, dar de ofta tillbragte si- van ta. sade. han at Helene, att hon holl _gade Pauhne, som var fullkom-Et Blad U:r Ka:rJek.enS Bok ~ na eftermiddagar ... Där va.r my:- - Det ringer: det ~11å~te vara på a. tt tappa en. av sina h:nc!s~~r., ligt yr av. tan:<en ~)å. ·att 

0 

hon 

? Av EM I LE ZOLA l ke.t varm.t, ett ·.· varmleclnmgsror han, sa;le Paulme. plotsl.1gt.
0 

• I-:o .. n ~:ac. l~~d.e honon'. .. Fr. ~n tracl- snart. skul!.e g.~fta ~1g. N agot, 

~- spred där en kvavande hetta. De De bada systrarna satte pa sig ga.rden l.1ordes Paul111es rost glad I som mte ar for trottsamt. 
•10111111111111111111• . 1 1'1 ·1 . . D M .. h b'"d . M T 1 I d 0 l stora fönstren voro stängc a, man en 1 {gt hg 111111. et var a- och skamtsam; on OJ e sig 1 en _ eanne s ,;:a ,;:a e pa ntvu-

kunde se elen lilla trädgården i lignon, som kom, ännu mera kor- ned mot Malignon och viskade det. Under sina nedfällda ögon-
(Forts.) - Jag börjar bli gammal, tilla- vinterskrud, lik en stor, ytterligt rekt än vanligt, med ett litet avbrutna ord till honom, och han hår, lät hon länge sina blickar 

Helene hade blivit fullkom- de hon, jag kan inte leka jämt. skickligt utförd sepiamålning, stänk av allvar. Han tryckte de skrattade, då han svarade henne glida ph de närvarande. Dok-
ligt vit i ansiktet och greps av Mamm~ har roligt borta .. o~.h !.ag som lät :rädens svarta grenar händer, som sträckt~s n:ot h~- '.~å samma sätt tätt ~t'.till h.~nnes torn kom och talade om för h.err 

d .. d . · 'cl tanken på har roligt hemma, och darfor aro avteckna sw mot den bruna mar- nom men han avholl sig fran ora. Genom pav1liongclo. rren, Rarnbaud, att dennes skydclslmg en o srysn111g v1 . . . · . 0 • . ' . .. .. · .. • · · · .. . . • • 
0 

I .. p · Gode Gud att v1 mte tillsammans. ken. De båda systrarna voro 1 sitt vanliga skamt, han kom med som \amnats oppen, manclades ani-J1gen blivit mtagcn pa Hem-
att amna ans. ' J . .. . . · 1 · .. · · 1 .. l' · 
resa, så långt bort! Att med . Det blev tyst. ea~111e ry

0
ste full cli:pyt. . . .. en .v.1ss hogticlltgh:t td b~ka .. 1 Helene n:ed fortiusnmg elen ka. - met for ~bot_ 1gt Sjuka, och clen-

f" 1 . Henri att lämna de- tiill och stack fram sma bada - Lat mig slippa hora det! fam1lien; han hade icke vant dar la luften. 
1 

ne blev sa rord och tryck~te hans 
ens ~.r 1°

1

ka ' o . on händer över elden, som brann skrek Juliette. Det är klart på någon tid. Under det att dok- Detta tilldrog s.ig i samma händer så ivrigt, som om han ras kar e utan nagon morg - .. I . . 
0 

• • .. • , • • .. 

o t o •• cl . med ett starkt, rosenratt sken; som dao-en att det ligger 1 vart torn och Paulme beklagade sig orronbhck som J eanne och herr mottag·1t en stor personlig val-dao- ! Det var nago. sa son et- , 1. 1. . "" ' .. . .. o .. -

1 1 
.. . "' .. . . . .. . V · 

."' . .. 1 ... t tt hon sag verk igen ut som en 1- mtresse att unclerstodia Tur- over att han kom sa sal an, )OJ- Rambaud daruppe 1 rummet garn111g. ar och en satte sig 
shtande for hennes lJar a, a cl'" l . t . . . cl 1 . I l . . d b. I .. '111 l 1 cl . l" .. . . d .. J ten gumma, ar 1011 satt msvep klet. de J.uhette sig ne oc 1 vis <ac e tystnade 1 avmattnmg av . en e cvamt t. 1 Ja "a uta 1 en an. hon boJcle sw ne over eanne . . 1 . . . .. .. 

1 1
· 

•• .. • 
0 

• V'll J 1 en stor schal, med en s1denclu c - Men Jag har talat med en till Helene, som trots sm suvera- stora hettan framfor brasan. Je~ stol, och sam ta et blev behag 1gt 
for att dolJa sm oro. 1 e e- h l h 0 1 · l' . . l"l 'l . 1 11· . f" 0 d .. 1° cl f.. . 1· t R .. t 1 b t 

• 0 om a sen oc en annan pa 1u- ryss, svarade Pauhne 1ka 1vngt. na 1 i::g1 tig 1et, J 1v1t orvana : anne brot den !Inga tystna en ·ortro 1g . '-os ·erna c ogo or , 
anne resa? J eanne sag ut som l M I I . b 1' . cl .. 0 .. k . 0 l" l' l'l 1 1 t dt 1 t t Do · · .. .. vuc et. an anac e, att unc er Vi äro omtyckta 1 Peters urg, ycker m et ar sa mar - och fragacle p ots 1gt, 1 csom om oc 1 c et var s un a s ys ·. a 
om hon fros och hade knappt 1.1 cl l l"cl 1 . 1 . " 11' .. l' M' G 1 . .. . 0 • I l f D 1 1 1 h t 
• · • 0 .. • a a essa ' a er var 1on 1c ce det är clär v1 ha vara ver < iga vare 1gt . . . II1 uc, iag ar JU denna fraga vant c en. s utsats TU e )er e oc 1 ennes sys er 
ihop sma sma hancler. Ack Ja, större än en sjuk fåg·el, som satt bundsförvanter. inte ond på honom! . . . I grtm- hon kommit till i sina clrömme- talade med varandra, sade He-
hon ville så ~ärna, hon ville så där burrig och pipande. Herr Men J uliette tog på sig en all- elen är han en alltför hygglig rier: len,e till de båda herrarna: 
gä:na fara till solen, bara de Rambaucl knäppte ihop händer- varlig min och lade armarna i ung man för att man skulle kun- -Vill du att vi skola gå ut i - Doktor Bodin har rått oss 
tva, hon och hennes mor, ack, na kring knäna och stirrade in kors: na vara förtretad . . . Tänk er, köket? . . . Vi skola försöka, att resa till Italien. 
bara de två! Oc~ i hennes st~c- i elden. Sedan vände han sig _Nå, hur skall det då gå med att han har spårat upp en man om vi inte kunna se mamma. -Ack, då var det därför, som 
kars, magra ansikte med kt~- t~ll J eanne och frågade henne, den europeiska jämnvikten? åt Pauline. Tycker ni inte det - Det vill jag visst, det, sva- J eanne frågade mig! utropade 
derna härjade av feber, strålade om hennes mor hade gått ut cla- Den österländska frågan för- är snällt? racle herr Rambaucl. herr Rambaucl. Skulle du tycka 
hoppet om ett nytt liv. gen förut. Hon svarade med satte hela Paris i eld och lågor, - Jo visst, mumlade Helene Hon var duktigare än vanligt det vore roligt att få resa dit? 

Men Helene hörde icke på ho- att nicka jakande. Och i förgår elen var det enda man talade om, av artighet. i dag. Hon gick utan något Utan att svara tryckte J eanne 
nom längre, hon hade blivit upp- och dagen före den? Hon sva- och varje dam, som var något så - Ja, en vän till honom, som stöd och ställde sig med ansiktet sina båda händer mot bröstet 
:rorisk och misstänk:,am och var rade otändigt ja med en nick. när med, kunde anstäncliigtvis ic- är mycket rik, som inte alls tänk- tryckt mot en fönsterruta. Herr och hennes gråbleka ansikte ly
nu övertygad om, att de alla vo- Hennes mor gick bort varje dag. ke tala om något annat. Sedan te på att gifta sig och som han Rambaud stod ocksft och såg ned ste. Hennes blick hade för
ro i hemligt förstånd med var- Då sågo herr Rambaud och elen två dagar tillbaka fördjupade sig hade bedyrat att ta med sig hit. i trädgården. Det fans inga skrämd sökt cloktom, ty hon ha
andra, abben, doktor Boclin och lilla flickan länge på varandra, ocksä fru Deberle med djupaste Vi väntade honom i dag för att blad )å träden, och man kunde de förstått, att hennes mor råd
til! och med J eanne för att skilja bleka och allvarliga, som om de övertygelse i utrikespolitiken. fä bestämt svar . . . Och där- mycket tydligt se in i den japan- frågade honom. Han hade ryckt 
henne och Henri från varandra. delat en stor sorg. De talade ic- Hon hade mycket bestämda ide- för, förstår ni, måste jag låtsa ska paviljongen genom de stora till litet, men förhöll sig mycket 
Då elen gamle doktorn såg henne ke om den, eftersom en liten flic- er anaåencle de möjligheter, som som ingenting hade hänt. Åh, giasdörrarna. Rosalie, som höll lugn. Men helt plötsligt kasta
så blek och förstörd, trodde han, ka och en gammal man icke kun- kund~" inträffa. Hennes syster det är inte farligt längre, nu kän- på att se efter en köttsoppa, de sig Juliette in i samtalet och 
att han icke vadit ;10g försiktig, de tala med varandra om sådant, retade henne mycket, emedan na vi varandra. skämtade och sade, att fröken ville som vanligt vara med i allt 
dan skyndade sig att säga, att men de visste mycket väl, var- hon ville vara originel och un- Hon skrattade melodiskt och var nyfiken. Men Jeanne hade vad man talade om. 
det bd1dskade ju icke och be- för de voro så sorg·sna och var- clerstöclja Ryssland, tvärtemot rodnade en smula vid det minne fått se sin mors klädning, och - Vad är det ni säger? Tala 
stämde sig för att ta upp ämnet för de tyckte om att sitta så där Frankrikes solklara in t r essen. hon framkallade, sedan lade hon hon visade var hon var och ni om Italien? . . . Sade ni inte, 
en annan gfing. på ömse sidor om kaminen, .när Hon försökte att överbevisa hen- livligt beslag på Malignon. He- tryckte ansiktet tätt mot rutan att ni skulle resa till Italien? 

Just den dagen skulle fru De- huset var öde. Det var en stor ne men sedan. blev hon ond. !ene smålog också. Detta lätta för att se bättre. Pauline hade Det ~ir då ett lustigt samman-
berle stanna hemma. Så snart tröst för dem. De flyttade sig ~Ah, vai: tyst, du talar som sätt att ta livet ursäktade också råkat lyfta upp huvudet och träffande! Just i morse plågade 
doktorn gått, skyndade Helene närmare varandra, som för att ic- en fjolla? . . . Om du åtmirn- henne. Det var bra orätt att gjorde tecken åt dem. Helene jag Henri att resa med mig till 
att sätta på sig sin hatt. Jeanne ke känna så djupt, hur övergiv- stone hade studerat frågan med drömma om hemska dramer, allt kom fram och vinkade. Neapel . . . Tänk er, att jag 
ville icke gä ut, hon mådde bät- na de voro. De grepos av öm- mig . . . skulle upplösas ii förtjusande god- - De ha sett er, fröken, sade har önskat mig i tio är att få re
tre framför brasan, hon skulle het för varandra, de skulle ha Bon avbröt sig för att hälsa lynthet. Men under det hon så- Rosalie. De säga åt er att kom- sa till Neapel. Varje vår har han 
vara mycket snäll och icke Öppna velat omfamna varandra och på Helene, då hon kom in. luncla njöt en feg lycka av att ma ned. lovat mig det, men sedan håller 
fönstret. Sedan någon tid plåga- gråta. _Goddag, kära ni! Ni är inför sig själv säga, att ingen- Herr Ramband måste öppna han inte ord. 
de hon icke längre sin mor med . - Du fryser bestämt, sade mycket snäll ~om kom . . . Ni ting var förbjudet, hade J uliette fönstret. De bådo honom att - Jag har inte sagt, att jag in-
att få följa henne, hon såg en- Jeanne. Sätt dig närmare el- vet inte, ni. Det har varit tal i och Pauline öppnat paviljong- komma ned med Jeanne, alle- te ville, sade doktorn. 
dast efter henne med en lång elen! morse 0111 ett ultimatum. Ses- dörrarna och dragit Malignon sammans ville det. J eanne ha- - V ad för något, har du inte 
blick. Men då hon blivit ensam, - Visst inte, min älskling, jag sionen i kammaren har varit med sig ut i trädgården. Plöts- de tagit sin tillflykt tillbaka in i det? . . . Du nekade tvärt och 
sjönk hon ihop på sin sto1 och fryser inte. mycket stormig. · ligt hörde hon tätt bakom sig sovrummet och nekade häftigt, förklarade att du inte kunde läm-
satt så i flera timmar utan att -Åh, du narras, dina händer _Nej, jag vet ingentihg, sva- Henris röst, som talade lågt och i det !1011 påstod, att hennes go- na dina sjuka. 
röra sig. äro iskalla . . . Sätt dig när- raclc Helene som var mycket för- ivrigt: de vän hade knackat på fönstret Jeanne hörde på. Ett djupt 

-Mamma, ligger Italien långt mare, annars blir jag ond! vånacl över ämnet. Jag är så li- - Jag ber er, Helene, åh, jag med Uit. Hon tyckte mycket om veck lades över hennes rena 
bort? frågade hoi1, när Helene Nästa gång var det han som tet ute. ber er . . . att se på sin mor, men hon vi!- panna, och hon vred maskinmäs-
kom fram occl kysste henne. oroade sig. J uliette hade dessutom icke Hon spratt till och såg sig o- le icke mer gå ner elit, och på sigt på sina fingrar, elen ena ef-

- Ack, ja, mycket långt, min - Jag är säker på, att de inte väntat på något svar. Hon för- roligt omkring. De voro alldeles alla bönfallancle frågor, som herr ter elen andra. 
älskling. ha satt fram något bröst-te åt klarade för Pauline, varför Svar- ensamma, hon såg de tre andra Ramband ställde till henne, sva- - Ah, mina patienter, sade 

Men J eanne höll henne om hal- di1g . . . Skall jag göra i ord- ta havet måste neutraliseras, och spatsera långsamt i en alle. Hen- racle hon endast med sitt för- doktorn. På ett par veckors tid 
sn, hon lät henne icke resa sig ning det åt dig? Jag kan myc- nämnde allt emellanåt engelska ri hade varit djärv nog att fatta skräckliga "därför att," som ut- kunde jag väl anförtro dem åt 
1.1pp genast. Hon viskade: ket väl göra det . . . Om jag generaler och ryska generaler henne om skuldrorna, hon darra- tryckte allt. en kollega . . . Om jag hade 

- Rosalie kunde väl se efter skötte dig, skulle du få se, att förtroligt och med mycket kor- de, och hennes förskräckelse var - Det är inte du, som borde trott, att det gjorde dig ett så 
dina saker här? Vi behövde inte det inte fattas dig något. rekt uttal. Men Henri kom elit full av njutning.. tvinga mig, sade hon till slut stort nöje. 
ha henne med oss .. · Ser du, Han tillät sig icke några tyd- med ett paket tidningar i handen. - När ni vill, viskade hon, då med dyster min. - Doktor, avbröt Helene, är 
med en liten koffert, som inte ligare anspelningar. J eanne sva- Helene förstod, att han kom ned hon mycket väl förstod, att han Men han försäkrade henne, att det också er mening, att en dy-
alls vore stor . · . Åh, det skuL racle ivrigt, att hon fått avsmak för hennes skull. Deras ögon bad om ett möte. hon skulle göra sin mor mycket lik resa vore nyttig för J eanne? 
le vara så skönt, lilla mamma! för bröstte, hon hade varit tvun- hade sökt varandra, och de gå- De utbytte hastigt några ord. ledsen, och att man icke kunde - Utmärkt, elen skulle göra 
Bara vi två! . . . Jag skulle va- gen att dricka alltför mycket. vo varandra en lång och bety- - Vänta mig i kväll, i det där vara oartig mot sina bekanta. henne fullkomligt frisk igen ... 
ra så här fet, när vi kommo till- Ibland tillät hon dock, att herr clelsefull blick. Till slut omslö- huset i gränden cles Eaux. I-Ian skulle klä på henne, så att Barn må alltid väl av resor. 
baka, ser du! Rambaucl stökade omkri11g hen- to de varandra helt och hållet i - Nej, jag kan inte .. , Jag hon icke skulle frysa, och under - Då ta vi Lucien med oss, 

Hon spände ut kinderna och ne som en mor, han stack en en lång och tyst handtryckning. har sagt er det, och ni har lovat det han talade, knöt han schalen utropade J uliette, vi resa alle
satte ut armarna. Helene sade, kudde bakom hennes axlar, gav - V~d står det j. tidningarna? mig . . . kring livet på henne, tog av ben- sammans . . . Vill du inte det? 
:att hon fick väl se, så gick hon henne hennes medicin, som hon frågade J uliette ivrigt. - Något annat ställe då, var ne halsduken, som hon hade på - Jo visst, jag vill allt, vad 
och sade till Rosalie att se noga hade glömt, stödde henne, lät -.I tidningarna, min vän, sade ni vill, endast jag får träffa er. huvudet och satte på henne en du vill, s~aracle han leende. 
efter fröken. J eanne kröp ihop henne hänga sig vid hans arm, doktorn, där står ju aldrig nå- Hos er, i natt? liten stickad mössa. Till och (Forts.) 
-i hörnet vid kaminen, såg hur el- när hon gick omkring i rummet. gonting. Hennes känslor uppreste sig med .•1är hon var färdig, gjorde 
.den brann, satt där försjunken i Det v'!-r, allt detta, små ömhets- För ett ögonblick glömdes den mot detta, men hon kunde, en- hon .wårigheter. TilJ slut lät 
.drömmar. Emellanåt stack hon betygelser, som rörde dem. Je- österländska frågan. Det var clast säga nej med en gest, eme- hon honom ta henne med sig 
maskinmässigt fram händerna för a1rne kallade det, under det hon flera gånger tal om en person, dan hon greps av förskräckelse, med ·,rillkor att han skulle låta 
att värma dem. Skenet från el- såg på honom med sina djupa som väntades och som icke kom. då hon såg de. båda damerna och henne gå upp genast, om hon 
den tröttade hennes stora Ögon blickar, vilkas eld oroade den go- Pauline anmärkte, att klockan Malignon komma tillbaka. Fru kände sig 'för sjuk. Portvakten 

Sänd in meddelanden om bjud
ningar och dylikt, eller telefone
ra därom till Main 2526. 

Gynna våra annonsörer! 
Hon var så försjunken i tankar, de mannen, att de lekte pappa var snart tre. Åh, han skulle Deberle hade låtsat hon fört elen öppnade elen lilla bakdörren åt'~~ 
.att hon icke hörde, att herr Ram- och barn, då hennes mor icke nog komma, försäkrade fru De- unge mannen med sig för att vi- dem, och de mottogos i träclgär- ) BRANDFÖRSÄKRING 
band kom in.. Han kom nu club- var hemma. Men plötsligt gre- berle, han hade lovat det allt- sa honom en märkvärdighet, ett den med glada utrop. I synner
:belt så ofta som förr, han kom, pos de av ledsnacl, och talade ic-J för högtidligt. Men hon nämn- litet ~tånd violer, som blommade het visade sig fru Deberle myc
:Sade han, för at.t få tala om elen ke mer med varandra, utan sågo de ingen. Helene hörde på utan trots kölden. Hon gick fort och ket vänlig mot J eanne, hon satte 
>där lama gumman, som doktor på varandra i smyg, som om de att förstå. Allt, som icke var kom först in, glad och strålande. henne i en länstol bredvid värm-

i de bästa och pålitligaste bolag, 
Ni kan alltid vara viss om acku· 
ratess och redbart bemötande av 
de bolag jag representerar. 

Deberle ännu icke hade kunnat fattats av ett ömsesidigt meclli- Henri intresserade henne icke. - Nu är det gjort, sade hon. leclningsröret, ty luften var allt- ~ 
1 
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skaffa 111 pa Hemmet for obot- clancle. Hon tog numera tcke nagot ar- - Vad cla? fragade Helene. for skarp for det kara barnet. 939 C<>rnrnerce St. Tacoma 

FRANK EKBERG 

ligt sjuka. När han såg, att När de elen dagen suttit länge bete med sig, hon gjorde visi- Hon var ännu helt uppskakad Malignon hade gått. Och när!. ..... - .... .;..--~-~~ 
J eanne var ensam, satte han sig tysta, upprepade J eanne den frå- ter, som varade i två timmar, och ckom icke ihåg, vad det var Helene stoppade in J eannes ruf
i det andra kaminhörnet och pra- ga hon redan gjort sin mor: främmande för konversationen, fråga om. siga hår under mössan och var 
tade med henne, som om hon - Ligger Italien långt borta? nen, med huvudet ofta uppfyllt - Giftermålet! . . . Åh, vil- litet generad över att se henne 
·varit en vuxen människa. Det Ja, det tror jag det, sade av samma barnsliga dröm, elen ken lättnad! Pauline började bli så där borta hos andra, inpac-
-var mycket ledsamt, den där herr Rarnbaud. Det är därnere, att alla de övriga skulle för - litet besvärlig . . . Den unge kacl i en .schal och klädd i en 
:stackars gumman hade nu väntat bortom Marseille, långt borta .. svinna genom något underverk mannen har sett henne och tyckt, mössa, utropade Juliette: 
en hel vecka; men han skulle gå Varför frågar du det? och hon bli ensam n1ed honom. att hon var förtjusande. I mor- - Varför säger ni så? Vi äro 
nu strax och tala med doktorn, - Därför att, förklarade hon Emellertid svarade hon på Juli- gon skola vi allesammans äta ju allesammans hemma här 
,{)ch clå skulle han kanske få svar. allvarligt. ettes frågor, under det att Hen- middag hos pappa . . . Jag Lilla J eanne, det var bara hon, 
Emellertid rörde han sig icke ur Så började hon beklaga sig ris blick, som hela tiden vilade i skulle kunna kyssa Malignon för som fattades! 
·.stället. över, att hon var så okunnig.[hennes, gjorde henne ljuvligt hans goda nyhet. Hon ringde och frågade om ic~ 

- Du fick således inte gå ut Hon hade alltid varit sjuk, så 1 trött. Han . gick bakom henne Henri var fullkomligt behär- ke fröken Smithson och Lucien 
med din mor? frågade han. att hon hade aldrig kunnat få som för att dra undan en av sto- skac\ och hade skickligt manöv- kommit hem från sin vanliga 

J eanne ryckte liknöjt på axlar- börja i en skola. De voro tysta larna, och hon kände mycket väl rerat så, att han kom längre promenad. Men de hade icke 
na. Hon blev mycket trött av båda två, de blevo sömniga av på elen darrande rörelse, med vil- bort från Helene. Även han tyck- kommit. Dessutom hade Lucien 
:att gå till andra människor. Det värmen från kaminen·. ken han snuclclacle vid hennes te att Malignon var utmärkt blivit omöjlig, han hade dagen 
var ingenting, som var roligt Helene hade emellertid funnit hår, att han fordrade ett nytt älskvärd. Han tycktes glädja sig förut fått alla fem flickorna Le-
längre. fru Deberle och hennes syster möte. Och hon gav . sitt bifall, hjärtligt med sin hustru åt att se vasseur att gråta. 
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och 
en stor 

grundliga universitets..: och hög..: .Nervös brådska o.ch oro voro 
skolestudier/' · L3ungberg främmande. Det vi

Vad han läste och lärde, sökte lade lugnöver denkraftigt bygg
han alltid omsätta i praktiken. da, högväxta gestalten, ett lugn 
Han fäste. om den nya martin..: som ingen kunde. rubba. Men 
metoden, och han uppförde den trots detta var. han ytterligt verk
första martinugnen i Sverige. sam. oc.h tog vara på varje minut 
Han Jäste om utländska nydanin- under dagen. Han sad.e själv: 
gi:ir på; trähanteringens område, "Man säger, att tid är pänningar, 
och han uppförde en ny stör såg- 1:~en tid är mer än päningar, ty 
anläggning enligt av honom själv ~orlo~ade pänningar kan. man 
uppgjorda ritningar. Sågverket atervmna men aldrig den tid 
gav för övrigt ett glänsande re- man låtit gå förlorad." 

sltltat, och Ljungbergs namn * * * 
började gå ut över Ja11det; Produktivt arbete var den en-

* * * <la säkra möjligheten till höjan-
Ar 1875 skulle Stora Koppar- de av allmänna välståndet, 'saqe 

.....,__...-'"--r..;..;..;-...,...;..:....;_-'--'-....:.:.:....;_-'-.:__., b~rgs bergslag tillsätta en ny ~an.. Landets ptörsta tillgång 
disponent. Det var avgjort en la.~ I folkets . arbetskraft. Av 
av de största och viktigaste po- storsta betydelse var därför, att 
sterna inom . svenskt näringsliv, d~nna arbetskraft höjdes. Och 
och Ljungbergkallades titan an- LJlmgberg drog sig icke för att 
sökan. I fyra decennier tjänade praktiskt omsätta sina ideer in
ha~ Stora Kopparberg .med alla om det fält, där han var herre. 
sina krafter, allt sitt iiitresse, all Vid Domnarvet upprättades år 
sin oerhörda energi och skapare- 1896 e:1 teknisk skola, där kost
förmåga. . . Bergslaget var vid nadsfn undervi~ming n1eddelas åt 
Ljungbergs inträde ett av. laildets de av arbeta.mas barn,. vilka ge-, 
mest omfattande industriella fö~ no111 flit och,< gott uppförande 
retag. Det va~ ett pampigt bo- g~ort sig förtjänta därav ochsom 

husn1odefskolor 
och Domnarvet 

dal1gå1ignes · storslå.g11a · 1ivsvevk, 
Bergslagets styrelse vittnade, att 
bolaget hade honom att "tacki 
för sin omdaning från en föga 

samt en lanthushållsskola i Snöå, givande "affär till ett av vårt 
vilka finansierades med stora lands mångsidigaste och fram
poster från Bergslaget. Härut-. gångsrikaste industriföretag." 
över anslog Ljungberg stora be- Sannast tolkades kanske hans 
lopp till förmån för Bergslaget" gärning i de ord, som prästen 
dess tjänstemän och arbetare. fällde vid båren: 
Ljungbergs förmögenhet, som "V d d h .. d • · 

• • . o · a en a angangne var t kommit fran Bergslaget, ater- . . 
· k. t.ll B 1· t sm samtid och skall förbliva för g1c i ergs age . 

eftervärlden, det blev han genom 
sitt arbete. -Hans pliktkänsla i 
arbetet, hans arbetsintensitet och 
hans arbetsglädje gjorde den 
flärdfrie, enkle mannen till ett 
föredöme icke blott för de tusen1 

som arbetade under honom, utan 
för. oss alla. Hela hans liv var 
en storslagen ,hymn tilI arbetets 

* * * 
Efter en sällsport intensiv och 

lyckosam arbetsdag lade Ljung
berg den 5 april 1915 för a1ltid 
sitt huvudtill vila. Världskriget 
rasade, slukande varje dag tio
tusentals människor. Men den
ne ende mans bortgång väckte i 
vidaste kretsar inom hela Sve-
rige förstämning, och de vackra
ste och mest erkännsamma ord 
talades eller skrevas om den hä-

ära." 

Gynna våra annonsörev ! 

~~~----~ 

THANKSGIVING FRUIT CAKES . I 
and other home-made bakery good~ of highest qual!ty-Mince and ( 

Pumpkin Pies ;. Cookies, Cake.s, etc. . Also new Dates and Nuts, and ! 
Olympic Ice Cream Specials. Leave Olympic Special orders naw . 

ALDER ST. BAKERY & CONFECTIONERY 
North 26th and .Alder. - Proctor 467 

~ _..,..........,.,._,_,..,.., ........... ~.-
~ 

l FURNITUR~~~~~~~ING SHOP 
With a full line of Suites, End Tables, Lamps, Chairs, etc. 

W e Recover, Repair and Refin~sh Old Furniture. 

More than 20 Years Experience. 

Give us a Trial. 

2711 North Prnctor Street Gamble Building Proc. 313 lag, ock Ljungberg visste det. v1sade anlag för något praktiskt 
Det visade han )Jäst genom att i yrke. Han tänkte ju då nän1rnst 
ajs~ttom~~g~wmu&omir•••••••·-~--~~~'••••••••••••••~•-~~~~;;;;;;;;;~ 
1897, skriva följande: 

1111 
_ 
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.. "Stor~ Kopparbergs Bergslag 
ar Svenges äldsta ännu bestånd 
ägatide bolag och sannolikt den 
äldsta industrikorporationen i .he• 
la världen. Dess llistoria sträc
ker sina rötter djupt in i medel, 
tiden - man känner lika litet 
dess stiftare so.111 året för dess 
u PJ)rinnelse. Forskningar ha va 
tioek givit vid banden, att ma11 
m.ecl största sannolikhet bör för
lägga bolagets ursprung till ti
den mellan åren 1200 och 1250 

man, då ·man hör, att järntill
verkningen, som före L :s tid ut
gjorde 15,392 ton per ar (1875), 
redan 19bO sprungit upp till 47,., 
249 ton samt år 1913 utgjorde 
95,221' ton. Försäljningsbeloppet 
var 1875 911,907 kr., år 1900 8,-
105,273 kr. och 1913 12,7#',026 
kr. .En motsvarande utveckling 
ägde rum inom bolagets trähan
iering. 

Hela det väldiga nydaningsar
betet skred. framåt steg för. steg; 
Ljungberg byggde inte sitt verk 
på skuldsättningens lösa sand. 
Bolagets skulder voro 1898 min.
dre än 1875, då Ljungberg över
tog ledningen. Alla nyanlägg
ningar och inköp under dessa 23 
år, varigenom bolagets dispo
nibla ·årsvinst ökats från 316,390 
kr. till 2,944,640 krc, genomför-

des a·H···t.så····· •.m .···.~d ... holagf1ts egnain.-.. ·· .. •J• 

förtjänta medel. · · ·. · 

11'\T YO"IJB. OLD THADE 
TIRES 

. ' 

l\TOW" 
Don't get stuck trying to' get the last mile from. 

old tires. You niay be ten miles from home. We trade 
the old ones in and accept them as part payme11t oi;i. 
new Firestone .Gum Dipped Tires •. 

Guaranteed· tire and tube repairs. 

D- TI 
NORTH 26TH & ADAMS STREETS· 

So. 58th & Union 
Madison··22 

Lights - windshield wiper
horn - cigar lighter-starter 
..-all these and more are con
stantly draining the power 
f ro m batteries. Firestone 
Batteries have fäll thicknes8 
extra size plates-extra heavy 
cell connecto.rs and Sturdy 
Hard Rubber Cases. 

T h e se give yeu additional 
power. 

All Firestone Batteries ·ar e 
guaranteed. 

Reliable inspeetion ser vi c e 
free-Drive In Today. 

c !9 
Proctor 706 

So. 38th & G St. 
lV!adison. 4150 


