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Svenska ryttare till täv
lingarne i Ne wYork 

Red. Bengtson på föredrags
turne i Amerika 

TACOMA, WASH.., FREDAG DEN 3 OKTOBER, 1930 

En intressant hemlands-resa; Utrikeshandeln i fjol 

Förenta Staternas utrikeshan-

Ett svensk ryttarlag kommer På uppdrag av Riksföreningen Sverige i utvecklingens tecken del under fiskalåret 1929 (som 
att deltaga i de stora ameri- för svenskhetens· bevarande i ut- slutade 30 juni 1930), återspeglar 
kanska tävlingarne i New York landet kommer redaktör fil. d :r För Puget Sound Posten av Elmer Wilson. 'klart den nedgång i prisnivån 

nu i höst. Sedan inbjudan in- Hjalmar Bengtson i Harplinge, Vår välkände landsman A. V. demas bragder ej äro. tomt skryt. och köpkraft, som gjort sig gäl
gått, stod man länge undrande Halland, att företaga en före- Johnson som under sommaren Man känner sig stolt över att !ande över hela världen. Total
i Sverige, huruvida nuågot del- dragsturne till Förenta Staterna varit på besök i hemlandet efter räknas till ett släkte som växt exporten och totalimporten av 
tagande från svenskt håll kunde innevarande höst med början i en 20--årig vistelse i Tacoma, har sig starkt och hedrat i det så o- varor voro åtskilligt lägre i värde 
ifrågakomma, ty det är ju ett oktober, och är det meningen att helt nyligen återkommit. Besö- ändligt vackra men karga Ian- än under närmast föregående 
ganska stort och dyrbart före- han skall besöka New York, ket gällde i första hand bai;n- det där uppe i Norden. år, den förre huvudsakligen på 
tag att transportera hästar över Boston, Jamestown, N. Y., Chi- domshemmet, närmare bestämt Efter eri och en halv dags vis- grund mindre skeppningar, den 
A'tlanten. Men slutligen an- cago och Minneapolis. - Red. Umeå, Västerbotten samt där- telse i Stockholm avreste vi med senare främst på grund av lägre 
mälda sig fyra synnerligen re- Bengtson är bekant i Sverige boende åldriga föräldrar och an- ångaren "Västernorrland" till priser. Den gynnsamma han
presentativa ryttare, och Sven- såsom den förste svensk, som dra släktingar. Men som Mr. Umeå, Resan gick nästan hela delsballansen föll åtskilligt under 
ska ridsportens centralförbund genomströvat den australiska Johnson under sin vistelse här tiden inomskärs, och de som sett toppsiffran för året förut, men 
har översänt anmälningarna. kontinenten från söder till norr. varit intresserad i åtskilliga in- Östersjöns och Bottniska vikens var i alla fall större än genom-

Sedan 1912 i Stockholm Jrn Om sina omfattande erfarenheter dustriella företag (både som ar- skärgård i sommarens fulla fäg- snittet under de fem närmast 
amerikanska ryttare ej officielt såsom resenär har han berättat betsledare och delägare), under ring lnmna göra sig en föreställ- föregående åren. 
deltagit i europeiska hästtävlin- både i sina böcker och i tidnin- de senare åren som förman vid i1ing om huru vi hemkommande Värdet av exporten under 
gar, vadan intresset inför utgån- garna samt genom föredrag. B. Petermans stora dörrfabriker, så Svea söner kände det. Resan på fiskalåret var 4,694 miljoner 
gen är stort liksom undran är har även författat en diger bok äger han en vaken blick för ut- denna båt tog tre dagar. Vi an- dollar, vilket utgör en nedgång 
stor, huruvida amerikanerna kun- om sin hemtrakt. vecklingen av industrien och af- löpte under färden Sundsvaq och av 680 miljoner eller 12Yz pct. 
na ordna dessa tävlingar lika väl färslivet samt gjorde för den Härnösand. På båda dessa 'plat- jämfört med året förut. Detta 
som 5kett i Europa. Bemärkt dödsfall skull under vistelsen i hemlan- ser tillbrakte vi några angenäma ,är den första mera betydande till-

De svenska ryttarna äro löjt- det en rundresa genom det för timmar i land. Vid ankomsten bakagången sedan 1921-1922. De 
nanten vid Livregementets hu- Mångmiljonären och filantro- sina väldiga naturresurser om- till Umeå skiljdes jag från mitt viktigaste artiklarna förorsakan-
sarer R. Örn, löjtnanten vid pen Daniel Guggenheim avled i sjungna övre N orland. ressällskap samt begav mig strax de denna nedgång , voro bomull 
Smålands artilleriregemente Ohl- söndags i sitt hem i Port Wash- Denna tidnings korrespondent till mitt föräldrahem. Jag hade och automobiler. Ansenlig pro
son-Tiqamrk, lö~tnanten vid ington, N. Y., till :följd av hjärt- har intervjuat Mr. Johnson och tänkt att alldeles överraska de centuell nedgång utmärkte också 
Livregementet til häst greve lidande i en ålder av 74 år. Gug- det kunde kanske vara av in- hemmavarande, som ej i förväg andra varor såsom födoämnen. 
Clarence von Rosen samt löjt- genheim, vilken började sin bana tre~se för läsekretsen att få del . blivit underrättade om min resa. Importen uppgick till 3,894 
nanten vid Skånska kavallerire- såsom försäljare i sin faders av de erfarenheter och rön han Men det slog emellertid fel. En miljoner dollar, vilket är en, ned
gimentet H .Gisle. spetsbocl Philadelphia, var. gjorde. Detta hälst emedan det avlägsen släkting, som jag träf- gång på 433 miljoner eller 10 

Som de svenska ryttarna av- mest känd såsom ledare för de procent jämfört med året 1928-
gått med seger vid deltagandet stora Guggenheim gruvsyndika- 29. Exportöverskottet föll' an-
i alla olympiader alltsedan Stock- ten. För några år sedan skänkte senlgit under det för året när-
holmsolympiaden, då hästtävlin- han $500,000 för upprättandet av mast förut, vilket var 1,082 mil-
garna för första gången infördes, en flygskola, och efteråt donera- joner dollar, men var icke desto 
är ansvaret stort inför nästa de han $2,500,000 till en fond för mindre rätt betydande _ 845 
olympiad. Det är att hoppas att främjandet av flygkonsten. miljoner dollar. 
de ryttare, som nu krossa At-

TILL ISLAND 

Med anledning av dess tus~n
årsjubi1eum 

Hugstora minnen 
Slumrande ruva 
Än · över Heklas 
Ishöljde . kam -
Bleknen, frösvinnen, 
Nutida dimmor, 
Öfolket tågar 
I festskrud här fram! 

Sagornas jättar 
Vakna och skaka 
Rimfrost ur ;vilvrade 
Hjässornas hår -
Jöklarnas vättar 
Samlas till hjärtåg, 
Frimännens skara 
Till Alltinget går. 

·Bärsärkar fasta, 
Tomtar och bergtroll, 
Sturlesons ättled, 
Vaulunders smed, 
Trotsande hasta 
Ned ifrån bergen 
Ater att mötas 
På Thingvalla hed. 

Hell dig, du moder 
Av vikinga-kämpar, 
Frihetens amma 
I N ordmannaland ! 
Res dina stoder, 
Mana till mandom, 
Nu såsom fordom 
På iskransad strand! 

Ett nytt departement 
föreslaas De ledande exportartiklarna 

lanten, skola medföra hem po- Högrepostarvode ---
voro bomull, industrimaskinler, 

sitiva erfarenheter, på vilko de Rt th B O r . jordbruksredskap. elektriska ma~ l. ryan weno, epres.el),-
sedan kunna arbeta. Generalpostmästaren ämnar i , t t 1 f FI d · skiner och apJJiarater, petrole- an 1 wngres~en ran o~1 a, 

Gåvor från Sverige till 
Morton>fh useet 

D :r Amandus Johnson, som 
för närvarande vistas i Sverige 
för arkivstudier, har enligt vad 
han meddelat för Morton museet 

nästa kongress begära att postar- umprodukter, automobiler, slak- samt do~_ter __ tll w~ Jenmngs 
vodet på brev höjes från 2 till B f r tt d t .teriprodukter, J'ärn- och_ stålva- ryan, ores ar uppra an e av 
2Yz cents, _varigenom postver- tt tt · d t t ror, vete, mjöl,. koppar, kemika- e ny regerings epar emen ' 
kets inkomster skulle ökas med lier tobak frukt och nötter. D~ ~1ämligen ett departement för 
omkring $50,000,000 årligen. - POR.JUS-DAMM1EN vik~igaste 'importprodukterna vo- o~:1händerhavan~e . av 'spörsmål 
Postverkets räkenskaper visa f. · d d b . . . . " 'ro råsilk,e kaffe rågummi rör- roran e un erv1s111ng, arnupp-
n. en årlig förlust .av omkring sällan händer att en återvändande fade vid stationen 1 Umea, skvall- . _ . ' . ' ' fostran och välfärdsarbete. Det 
$85,000,000. landsman har något vidare av rade nämligen ur skolan och un- socker, tidnmgs- ~~h ann.~t pap- vore meningen att en kvinna 

allmänt intresse att beskriva. Vi derrättade tack vare det utmärk- per, hudar och sl,mn, tramassa, " . . .. i dagarna erhållit tvenne vackra , · . _ a bT k r Jl. h skulle sta 1 spetsen for detta 
0 H I 1 1 d 1 v1·k1'ngar anla"nda t1·11 låta Mr. Johnso. n SJ0 älv föra or- ta telefonsystemet, mm tar om vebeta I lS a 0 JO!", tenn, u oc cl . gavor. om )ergs mynt rnn e l .. _ a"d · a·:· .. 1 ·k epartement. 

St. Paul 'clet.· min hemkomst. Na"r· J'a.q ste.q av 11101ai, bo nmb::;amnen, pa sve1 · 1 Stockholm har sålunda till · ~ ~ 
museet skänkt ett .unikt guld- --- Jag reste från Tacoma med rutbilen utanför. grinden. stod I Av de oli~.a län~erna :,ar Ka- De tyska fascisterna 
mynt från Gustaf III :s tid och I söndags å. d. anlända till "Runeberg Special." Hela resan hela byns befolkning, med far i nada. elen storsta importoren av sjunga ut 
dessutom lovat att även håg- St. Paul, Minn. ett vikingaskepp, såväl med tåget som med båten teten, och -mottogo mig med amerikanska produkter. Expor- ---
komma detta vårt första verk- so mkommit frfln andra sidan över Atlanten var angenäm och Öppna armar. Att jag var väl- ten till detta land uppgick till De tyska fascisterna, som ge-
liga svenskamerikanska museum Atlanten och seglat uppför Mis- jag har för min personliga del kommen behöver ej tilläggas. 830 miljoner dollar och importen nom riksdagsvalen den 14 sept. 
med vidare gåvor av mynt eller sissippifloden elit upp. Fartyget intet att anmärka varken mot Efter återseendets första glädje därifrån till 487 miljoner dollar. fått ökad makt, ha uttalat, att de 
medaljer. Denna donation är är 60 fot långt och heter Roald arrangering eller betjäning. Väcl- hunnit något stilla sig ville det Veteexporten till Kanada, som ej anse de internationella avtal 
verkligt hedrande för givaren Amundsen. Det seglade från ret under havsresan var mycket aldrig taga slut på ömsesidiga är avsedd för Europa, föll från gällande, .som efter kriget på
och uppskattas också synnerligen Palos, Spanien, och hade varit 'vackert och vi njöto i fulla drag frågor och svar. 44 _ miljon_er d~llar till 

7
20 miljo- tvingades Tyskland, och ej hel

högt av cl :r Johnson. 53 dagar på vägen. Kaptenen av de bekvämligheter och för- Efter några dagars vistelse i net unclet perioden 19-8-1930. ler vilja de erkänna Tysklands 

Pastor öhman flyttar 
Sverige 

heter Gerhard Folgerö. Omkring 'friskningar som båten hade att föräldrahemmet avlade jag ett Till Europa exporterade För- skuld till världskriget. 
till 15,000 persone~- :oro samlade för bjuda.· besök hos min hustrus släkt i en enta · Staterna under året för 

att mottaga vilnngarna. Den första landkänning vi ha- annan del av landskapet. Jag 2,173 miljoner dollar eller 224 

1/eol. cl :r S. G. Öhm~n 
Brooklyn, N. Y., en av de mera 
bemärkta prästmännen inom 
Augustanasynoden, ämnar efter 
en 40-årig vistelse i Förenta Sta
terna inom kort bosätta sig i 
Sverige. Han har nyligen er
hållit svenska regeringens till
stånd att söka prästtjänst inom 
svenska statskyfäan och får där
vid på grund av sin prästerliga 
verksamhet i Amerika räkna 25 
tjänsteår. 

Framstående tysk krigs
herre avliden de av skandinaviska halvön var rönte här ett lika hjärtligt mot- 'miljoner mindre än under 1928-

Gilla 5-dagars arbetsvecka vid inloppet till Kristiania fjor- tagande som hos mina föräldrar. 29. Från Europa importerade 
den. Efter tre timmars färd ge- Detta hemman genomskäres av landet for 1,188 miljoner dollar, Prins Leopold av Bajern, tysk 

Typografernas in~ernationella nom denna underbart vackra Rickleå, en av de mindre Norr- vilket är 114 miljoner dollar f"lt . 1 1I d .. Id 1 . t 
f 1 f"' 1 d I · d 1 °1l't landsälvarne, men som dock sr)e- mindre .. und 1928 29 E · a mars rn { un er var s uige ' ac { or )Ull 1ar 1 agarna rn 1 farled ankommo vi till Oslo där an er - · x- har avlidit i Munchen en ålder 
sitt 75 :te årskonvent i Houston, vi möttes av tmgbåtsbolagets lar en viktig roll som denna porten från Förenta Staterna av 84 år. 
Tex., och därvid rapporterades, agenter, som med utmärkt artig- landsändas förnämsta flottnings- sjönk för alla europeiska länder 
att organisationen trots det otill- het ledsagade oss till hotell, där led. Här ha i sommar nedflot- med undantag för Ryssland, som Kandidater för Nobelska 
freclsställande ekonomiska till- vi på bolagets bekostnad inlo- tats ej mindre än 1,500,000 stoc- importerade för 124 miljoner 
ståndet ipom landet gått framåt geracles. Följande dag var trist kar av olika dimensioner, Mån- dollar amerikanska produkter fredspriset 
även under det senaste året. Ett och rägnig, så att jag och två ga sven:sk-amerikaner, som vis- jämfört med 59 miljoner t1nder ~.. . 
förslag att flytta huvndkontoret intima vänner fr[in Tacoma _ tats här ute blaq,d Washingtons närmast föregående år - Im- I• oreslagna kanchdater för no-

pol·tet1 f 0 · s .1 · d belska fredspriset, utom Frank från Indianapolis, Incl. till vVash- Konrad Dahlbero· och Anders och Oregon jättetimmer, göra rnn amma an upp- .. . 
· D C I.. I ·· ·11 "' l 1 ft tt S · 1 "'l u1'cl· t1"ll 27 ·1· ... f .. t I 13· Kellogg, aro Jane Adams 1 
111gton, . ., rnns rnts t1 re- Erikson _ (också destinerade till merenc e s .. e · ~r e · veng:- )eso { b ~ ~ nu JOner Jam or mec . .. . 
ferendumon.1rös.tni_ng .. Mötet ut- Umeå) beslöto att e-å det öv- ,den anrnark .. nmgen att .. timmer- 18 miljoner dollar · under ·året Clucago och borgmastaren Ltnd-

5 ~ t 1 d I h I f" t E "I · ·11 R haaen Stockholm . _.. . talade sig i princip for dagars riga ressällskapet i förväg. Vi s ·oc ~arna ar 1emma aro e st om . ; xporto rn111gen tI yss- t> • 

. ~n svår f:ygolycka mttaff~~e arbetsvecka på tryckerierna, men avreste därför följande morgon a.tt hkna med tai:_dpe~are. Jag land berodde huvudsakligen på 
1 son dags, da ett flygplan stor- beslöt att lämna denna fråga d 1 ° t t"ll St l l 1 G .. fmner denna anmarknmg he1t o- större skeppningar av elektriska Sveriges äldsta 

· I . 0 300 f . . .. . me ~age · 1 oc { 10 111 • ran- . 1 · . Stockholm 18 sept - Sveri-
tade til marken fran ots till de ohl·a facHoren1110-arnas e- d · 1 Cl 1 befoaad Det svenska timret har mas nner och a1)parater, JOrcl- .. . ' 

0 
• • .. . . .. . Id ' ~ b c sen passera es v1c 1ar otten- b · Id t St G t 

ho]d 1 narheten av J erome, a., rret avo-örande. Ett förslaa att 
0 

• .. • ej på tjugo år försämrats, vare bruksredskap, etc. Exporten av ges a s a invanare, ma re a 
cl .. ·c1 f". . t· t 0 b 0 

. b bero- <la v1 som bast voro 1 far- . . . . Abrahamson · Norrahammar arvi otaien sam va unga de lokale fackföreningarna skul- b . . sig 1 kvantitet eller kvalitet, och jordbruksredskap ensam, främst ,• 1 
c <' 

k · i· b :· d s . ten med att spisa middag, ·be- . . o • Småland fyllde i daa 106 år ·vmn iga passagerare ran e le givas tillåtelse att utfärda 0 

1 
d 

1
. . .. .. d .. Sverige star 1 dag, tack vare det clå traktorer, uppgick till 43 ' b · 

t ·11 d""d . . staenc e av e ic10st anratta e-os " ·Stockhol1n 23 se1)t Sver1· i o s. streJkorder Itan sankt10n av exe· . .. ~ av staten kontrollerade aterplan- miljoner dollar - en ökning se- .. . ' 
0 

• :-- -

kutiva rådet nedröstades. Mö- eller, som vi aro vana att kalla teringssystemet, långt framom dan året förut av 33 miljoner ges aldsta invanare, Stma Greta 
Chicago-utställningen tet antog en resolution, vari pre- den ''bass." Det är ganska svårt andra länder i fråga om skogs- dollar. - Bomullsexporten till Ahi:ahamsson, Norra hammar, 

Stockholm, 19 sept. - Sveri- sident Hoover uppmanas att ut- att beskriva de känslor varav vård. Ryssland sjönk med 18 miljoner Sma:and, söm. d~n 1 sept. fyllde 
ges reclareförening t i 11 st yrket nämna den kände arbetarleclaren man bemäktigas då man vet sig Vid denna plats hade jag ock- dollar. De länder som uppvisa 106 ar, avled 1 ·tisdags. 
svenskt deltagande' Chicago- Frank Morrison i Chicago till vara inom gränserna av det land så nöjet att beskåda den första den starkaste nedgången i im- +++++++++++++++ + + + I + + + + + + + 
utställningen. arbetsministe:. - N_ästa årskon-rc~~r ens va~ga s:ått, foc~ som m_an .industrianlägg~ing ~v någon b~- port från .Förenta Staterna voro Sverige .ställade sig si)ffrorna 

vent skall hallas 1 Boston. lamnade vid t3ugoars,ddern, 111- tyclenhet som Jag sag under mm England, Tyskland, Italien och på följande sätt: Export till 
Ny tulljagare nan man ännu visste vad vingar- visteise i Sverige; nämiigen Ro- N ecieriäncierna. - En markerad Sverige från Förenta Staterna: 

Stockholm elen 19 .spet. - Ge- Stockholm, 19 sept. - Leda- na kunde bära. Men nu då man bertsfors bruk, vackert beläget nedgång i importen till Förenta 1928-29 57 miljoner dollar, 1929-
neraltullstyrelsen begär för nä- ren av Barnens dag, grosshand- efter många och svåra prövnin- vid den insjöliknande nedre de- Staterna gör sig gällande för 30 52 miljoner dollar. Import 
sta budgetår 600,00 kr. till an- lare Eliasson, har erhållit guld- gar ute i vida världen återser len av Rickleå. Här fanns ett följande länder: Belgien, Frank- från Sverige 1928~29 51,7 miljo
skaffande av en ny tulljagare till medaljen av tolvte storleken för det, genomlöpes man av känslan ganska stort pappersbruk jämte rike, Tyskland, Grekland, Ne- ner dollar, 1929-30 52,9 miljo-
spritsmugglingens bekämpande. medborgerlig förtjänst. att hävda teckningarna om förfä- (Forts. sid 8) derländerna, och England. För l ner dollar.-FLIS . 



att defiriitivt försäljnings
kunna1: ethå.llas. U d-

* * * 
HALLANDS LÄN 

A~änsöverlåt~lse. Hand!. Edv. 

* * * 

* * * 
KALMAR LÄN 

pågående 

* * * 
. L.-~.~ .. , ~I: 

KOPPARBERGS LÄN 

* * * 
KRONOBERGS LÄN 

Marknad med en ko! Vid Urs
deri 5 

* * * 
STOCKHOLMS LÄN 

JÄMTLANDS LÄN . grader kallt och frosten var syn-
Kvinnlig mejexiskola i Dvär- nerligen kraftig. Jordbruket tor

sätt. Lant bruksstyrelsen har. de knappast ha lidit någon ska
träffat avtal med aktiebolaget da, då skörden i det närmaste 
Dvärsätts mejeri i Rödöns. soc- är inne. Potatisen står mogen. 
ken om upprätthållande av en I trädgårdarna däremot har fro
mejeriskola för kvinnor med sten fö1'orsakatavsevärd skada. 
plats för åtta elever, varav sex Höstblominorna stodo i sitt flor 
frielever och två betalande ele- och ärter, bönor, tomater och 
ver. Avtalc:t är avsett att trä- gm;kor voro i full växtkraft. 
dai kraft, den 24 oktober i. år, Även den rikliga fruktskörden 
och bolaget skall i ersättning är hotad. 
uppbära ett. belopp av 2,00 kro
tJ.Or per år. 

* * * 
JÖNKÖPINGS LÄN 

Vattenståndet i Bolmen. 

* * * 
VÄSTMANLANDS LÄN 
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SVERIGE-NYHETER GRATIS: ·I++++++++++++++++++++++++++ I In the restaurants and foun-1 !". ---------------------------::; 

MALMÖHUS LÄN 
Helsingborg får 200,000 kr. i 

donationer. Med anledning av 
sin den 6 september inträffande 
60-årsclag har disponent H. Dun
ker jämte maka till stadsfuUmäk
tige i Helsingborg överlämnat 
100,000 kr. såsom grunclplåt för 
åstadkommande av en stiftelse 
för beredande av bostäder åt s. 
k. pauvres honteux i Helsing
borg samt ävenledes 100,000 kr. 
såsom grnnclplåt för en stiftelse 
för bespisning åt obemedlade el
ler mindre bemedlade personer i 
Helsingborg. 

Veteskörden. Det visar sig ntt 

att årets veteskörd blivit en 
missräkning för lantm·ännen i 
Skilne, trots det veritabla ön
ske vädret. Man hör lantmän 
uppge att de fått 16 till 17 säc
kar vete pr. tunnland, vilket ju 
inte alls är så dåligt, men man 
hör också andra, som säga sig 
ha fått 10 säckar och därunder. 
Uppgifterna variera kolossalt, 
sammanhängande med de härj
ningar som vetemyggan anställt. 
Där dessa varit svårast blir gi
vetvis skördeutbytet i motsva-

Ett dricksglas med varje kanna 

VICTOR NEUSTADTL 
N. Y. City. 

National Distrib. 

A. J. Wolff & Sons, 
N. W. Distrib. 

Tacoma, 8 Wash. 

Dagbligt bröd blir en daglig 

läckerhet .2.... om brödet tas från 

Bergmans ENKA. 

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

Förvissa Eder om att den affär där 
Ni gör Edra uppköp skyltar med 

ovanstående märke! 

tain lunches · you will find chain 
breacl from Tacoma, Olympic 
pies, Mrs. Wickman's pies and 
Due pies from Se:ittle. vVhy? 

Is it reasonable to assume that 
all this product is "superior" to I 
that a1acle in Tacoma hy home
owned bakeries? Is it fai.r or 
loyal to put this stuff on the 

DIREKT TILL EUROPA 
Motorskeppet "Seattle" avgår den 15 nov. Ankommer till 
Hamburg elen 22 dec., och förmedlar direkt förbindelse med 
alla europeiska länder i tid för julhelgen. Biljettpris $200.00 
och högre. För \;idare upplysningar hänvände man sig till 
Hamburg-American linjens representant, 

Main 7159 903 Pacific 
shelves if it is equalled by Ta-

111 
coma product? 

F. C. HEWSON, Agt. 

Is it not time wc were de- t 
voting justa little thought as to ~ Ny-bränt kaffe, 4 Ibs. för .................... $1.00 
how we can help our colleagues 
in thc Independent Merchants' 
Association, lnc.? Is it fair to 
build our own business with no 
consideration to those who are 

Färskt "Western Oreamery" smör, per lb ...... 40c 

J?ärska ägg, "standard," per dussin .......... 30c 

"pfogging" for us? TACOMA BUTTER STORE 
Is it goocl judgment to feed ! A. E. DAHLIN 

the monstrous system that is de- ! 1146 Pacific Avenue Only One Store 
stroying us? That's what we ...,...,... " 

are doing when we sell chain ~-~~~~~~~~~OONRIR~ia~~OOOO~!lll~~~OO"N~ 
bread, cakes and pastry. We are I 
nourishing and sustaining the 

Fullt lager av 

Ur, Klockor, Ringar och 
Diamanter 

system that has ])rought us to 
our knees, imploring the people 
to come back and sa ve us ! Y et 
we deliberately help to perpe.tu-1 '" Lagning av ur och klockor, samt 

ate the system we are askmg 1147 Broadway Guldsmedsarbete 
the people to forsake and save ~ ,,. 
us from! 

'rancle grad minskat. På det he
la taget kan man pr1stå att det 
blir en liten veteskörd som Skå
ne får i år, en besvikelse alltså, 
när säden tidigare i sommar 
sett så lovande ut. 

har styrelsens förslag om ök
ning av bankens grunclfond från 
10 till 12 millioner kronor ge
nom utsläppande av 20,000 nya 
huvudlotter enhiilligt bifallit. 
Beslutet innebär ett uppgivande 
av planen på bankens uppgående 
i skandinaviska kreditaktiebola
get och i . stället ett beträdande 

Chain Bread Sold 
pendent Stores. 

\Ve have been askecl why clo I För första klassens 
in Inde-l mcrchants do this. We have in GROCERIVAROR 

* * * 
SKARABORGE LÄN 

av rckonstruktionsv~igen. 

Why? 

(For Puget Sonnrl Posten by August 
Steiu, rnxecutive Secretary Inde· 

pendent M;erchants' Ass'n.) 

0 x e 1 ö sunds maskinglas.verk, 
? . . . . " " Think of it! CHAIN BREAD 

som den ~l pmwn 1 ar rnastc . . ' 
Lagerhusförening i Vara. Va- t 1... tt l. 1 CAKES and PASTRIES sold by .. .. . s oppa nr a · Jyggas om, rnr nu 

raslattens lagerhusforenmg med '\tei· t 't 1 'ft A 1 t t Independent merchants vvho are 
•• 

0 0 
• < · upp ag1 · c ri ·en. n.r Je ·ss yr- . . . 

andarna! att astaclkomma organ1- kan vid fu1l drift beräknas till mem liers of thc lnclepenclent 
serad lagrin12· och försäl1'nini2' av 140 . 1 1 . 't t t'll l?O lVferchants' Association, lnc. ! 

~ .. .. u man oc 1 rnpac1 ·e ·en ·1 _ ,- . · .. 
medlemmarnas broclsadesspann- OOO l' 1 I? 1 " It would be extremely ncl1cul-ac or om - ~vm. per ar. 
mål konstituerades vid samman- Värmlands län. _ Det första ous .were at not so tragic. 
träde i Vara den 6 sept. En sty- 1 1 t . t . V" 1 1 W e ha ve often been told we . iygc esana ·one · 1 arm anc. tn-
relse på 25 personer valdes, vi!- l"ei·l· 10 .. ,.· J· ·t . . S"ffl . shoulcl extract the mote from . . .. . .. , \lt . s0Jl1 ,s ugan 1 a e, 1n- . 
ken mom sig skall valJa en for- .11. cl·t 1 1 ? · t 1 .l. our own eye before remov111g the 

~ · ' erac es c en ""' sep ·. av anc s-
valtningsstyrelse pi'i: 5 personer. t1·110. t 1 (]~ 1 

.. t 1 .. . .. beam from the · other man's eye; . .. .. . ,,,e ·s e ul lU ·er OC 1 oppnas 1n- . 

clefense repliecl that merchants 
were in a way helpless; that 
they must sell the people what 
they ask for. 

And it is true that the local 

besök 

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

Varor köpta hos mig levereras fraktfritt i alla delar av staden 
baking chains, by astute sales-

1
,_ ..... ....,._ .... .., ......... ._ ........ ..., __ ,_..,......, .... _...., ........ ...,.. ........ _ .... ..., 

m anshi p, backed by millions, in 
a national campaign of adver
tising, both over the air and 
through news print, have sold 
their product to "the penple." In 
a way they have compelled the 
Independent Merchant to han~ 
dle their procluct. This natio-

P·ETERSON BROTHERS 
/ 

1002-4 South K St. - Main 331 

VED och KOL, MJÖL, FODER, Hö, KALK 

Gödningsämnen och utsäde 

nal campatgn by the bakers' 11,•....,.....,...., __ ....,....,_ ........ ...., .... ....,....., .... ....,.,_....,. ........ ...,...,...,. .................... 
chain was doubtless put on with / 
1.he deliberate intent to exter-Memngen ar att forhyra statens om l·o1·t s~1 ~t( . t t perhaps there IS rnore truth than 

, . .. ' . . " i" Jne upp ager . . . . 
spannmalslagerhus 1 Vara, dar en ett 30-tal vflrdplatser och har poetry 111 th1s assert1011. m111ate the home-owned baker- CALLSON & AHNQUIST 
torkria finnes, som kan avverka drao"t I t l I · vVe have hcard it statcd in our ies, and in retaliation for their 

.. c 
0 

· • .. . < 0 1 en {OS na( av om umg .· . . 
200 sackar spannmal dagligen for 125,000 kr. meet111gs that our merchants part m the home-owned move-
den händelse torkning skulle va- * * * must "clean house." 'Vil e have ment. The very power that en-
ra påkallad. Föreningen är elen VÄSTERNORRLANDS LÄN been told that in Spokane the ables the bakers' chain to put 011 

första_ i !ande~: . .. Kyrkoherde dömd till förlust important question confro'.1ti:1g this ~tupendous carnpaign to ex-

SKRÄDDARE 

Anbefalla sig i allmänhetens benägna åtanke för utförande 
av allt vad till yrket hörer. Stort lager av inhemska 

och importerade tyger alltid på lager. 

501-503 Washington Building 
Jubileumsmassan 1 Skovde har a a"mbetet d • d mercbants was the error w1tl1111. tern11nate the home haker is the . . . v un er en mana . , . . . . . . . · · · , · 1111 

nu slagit igen sma portar. Om F vrl·ollei·clei · TPi • ,. t t N 1 hat 1f the error w1th111 were power that 1s trymo- to strano-le 111 
.. -~_, ' 1 1 . , SJU pas ora l . . . . . ,_, "' 

resultatet anser massbestyrelsen t'. E~cle' 
1 1 1 .. t ]·. t elmunated a nughty blow woulcl you, and every tnne )'OU sell a 

"" 1 1ar av 1ogs ·a c oms ·o- < 

det för tidigt att yttra sig-, men leiJ 1... t t'll · t · 'tt have been clelivered the enemy. loaf of chain bread or a ])OUnd 
.. ''· .. · c um s ·1 m1s ·111ng av s1 . 

att clorna av besokarantalet, som a"iill)ctc lt!J 1 °1 1 f'" If all Independent Merchants or clozen of cakes von are hel1J-c er en m< nac or • 
varit över 50,000, och bruttoin- \'~rcl 'li .. 1 et 1, .. ·s 1 1, .. . \VOulcl systematically begin to ing to wipe out the solclier who 

0 
., .. , s J>i 1 , 01.11111111ese, o 01- . . . . . . . . 

komstcn, som uppgatt till namn- st'll1cl ocll 
0 

ki' 1 1. 1 t . . el1111111ate cham goocls of every is fightrng your fwht 
• , ' S • C { 1g 1e I 5111 . . . . . , b · 

da summa 1 kronor, torcl: n~ttot tjänst. Kyrkoherde Eden hade clescnt~t1011, us~ng d1plomacy 111 It s now up to the Independ-
bhva mycket g·ott, och Skovcle 

1
• J"t 1111 .

1
•· 19? 9 ··it t'll 1 eclucatmg their patrons away ent Mercha11t to sell the 1)eOIJle , ,11 .·-· anrna s 1 co111-

hantverks- och industriförening 1,. Jll.tlet . _ ett 30 t 1 1
.... from their u::e, we can readily the truth 011 this matter That 

•d ctl• - a u1sam- · 
får en god slant i sin kassa i 11·11

o-s]Joi· ]9 1 9 tt 1_ . see the be11eficial effect it would may be a big job but we kiw\v .. . ,,, , c <.t ( e ans,tgo, a 'Yr- ' 
och for srn byggnadsfond. kohcrden förfarit felaktigt vid have. of. s~ores that have practically 

* * * ]JelJa clli'tJrr .. 1 ' It has been clearly demon- elnmnated chain breacl usino-'n 6 en av arenc en, som . . . ' · ·· "' 
Stoclo · sai1 1 1 1 t'Jl .. tt strated that the Amencan peo- km cl ly persuas1ve methocls with 1 < 1 )anc mec 1 sa ·an-

Prisläget på lingonmarknaden cl.et a cle f" ·e 1 f !I· 1. 11 ,. . pl·e arc loyal to home institu- their customcrs. The still handle , v 01 .nac e o "s "o <1ra1-, . 
i Norrbotten är under kampan- or·rra111· 't . 1 1 1 J 1 tJ' .. t tions. Thev need only be in- cakes and cookies from chain ,,, :s - oc 1 ' < c 'are · ans erna - . 
jens första skede så tryckt, att i Tå sjö förs-unlino· H D ·s dom formecl of the menace of cham 1 sources and from ontside, how-

NORRBOTTENS LÄN 

VI FÖRSTÅ OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ögonundersökning 

KACNLEIN BROS. 
Tacomas ledande optiker 

906 Broadway 36 år i samma lokaler ett flertal lingonuppköpare av- tito·o"i· fastst,''llel' ,_,. ··· 1 .. k .t stores to themseh·es and their ever. 
. • .. .. ,,, .... d :se av c om ap1 - . . 

brutit sma uppkoJ?. En oerhord lets och hovrättens utsl;:w. ch!lclren .. We know they qrnck- ,~-~...._. .............. .....,_..."""'-...... ~ ................ ....,.......,.\11 111 

tillförsel !ngår från. Hälsinglan~ * * * b ly respond to proper appeal to ) ·BRANDFÖRSÄKRING t 
och har astadkomm1t krasch pa ÖREBRO LÄN safeguard the future, because . .. " . . 

... .. . . l de basta och 11a1Itl!gaste bolag. 
marknaden'. Las.tade Jarnva~s- Laxå herrgård vilohem. Stif- we know they are commg back Ni kan allticl vara viss .. om aqku-
vaO'nar utbjudas till 20 a 22 ore t l B l .. Tl L' d to us. ratess och redbart bemotande av i 

"' • " 

0 

e sen ru \:sagare 10re 111 - de bolag jag representerar. ( 

pr k~., vilket. anse~. tyda pa att bergs donationsfond har av Lax- Bt:t we must also give people FRANK EKBERG l 
uppkoparna gjort forluster. Ex- ä bntl's al·ti"e])ola f". 100 000 crecht for avcrao-e "hor2e sense" · 1 N 

• .. • • 
0 

· '- " < g or , . "' . . ' ) nsurance, otary Public 
port h~r icke forel~o1111111t. 1 na- kr. inköpt herrgårds byggnad en ro:· possessmg cl Is c r e t I onary I 939 Commerce St. Tacoma 
go11 stor:·e omfattnmg .. L111gon- och den s. k. "museiflygeln" vid nuncls and for applying the rule ---------~~ ........ ~-
skorden 1 Norrbotten blir endast I Laxå gård med därtill hörande of reason to logical deductions. ! . . C 
medelmåttiff .. 0 ·nr1 TACOMA TITLE 00. ( ,,,. * * * stor tradgard och park. Herr- vv 1en a patron enters ~rour · ALMIN L. SWANSON · C 

gårdsbyggnaden, som är synner- store who unclerstands the s1tua- Pres. och l\fgr. 
!igen ståtlioo och i urJpförande tion one, we wil! say. who is l "Abstracts 1°f Title" och "Title 

S
.. l d k v· '- . "' ' . nsurance" 
orm an sban en. id extra kostat vida mer än köpeskillin- striving to help home-owned . 

1 lao- t'' d ] tt'' o- • • • Main 2331 Bankers Trt1st Bldg 

SöDERMANLANDS LÄN 

)~ ,,,ss amma me ~ a,,,atna 1 gen, skall efter tillträcleLi enlig- merchants, and then fincls that ~ · 
Sodermanlands enskilda bank het .. med . clo'.iators föreskrifter I merchant . rccommcncling cha~n · ~ 
GöR SVERIGERESAN I ÅR a~1vanclas till mrättandet av ett bread, cha1n . cakes and cham LIEN & SELVIG 

vilohem. j pastry as agamst the product of 

DIREKT 

TILL 

GÖTEBORG 

PÅ 

8-9 DYGN 

Kungsholm .................. 11 
Drottningholm ..........•... 18 
Gripsholm ..............••..•. 1 
Kungsholm . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

okt. 
okt. 
nov. 
nov. 

SWEDISH AMERICAN LINE 
209 White Bldg., 4th & Union, Seattle 

Hedberg Bros., 508% So. 11th; .John 
Soley, 306 Fidelity Bldg., F. C. Hew-

son, 903 Pacific A venue, Tacoma. 

a home-ownecl bakery, that cus- PHARMACY 
Gas bildning i magen. "Min' torn er begins to ponder as to Skandinaviskt Apotek 

111<.ln led mycket av gasbilclning whether the merchant is really RECEPTER VL~ SPECIAI:JTET 
. ·11 . l I. f" 1· l d 1 II Agenter för 1 magen, v1 ;::et tic ta s .ororsalrn- w '.lat 1e preten s to )e. - e SAbUBRIN, HASSELROT8 JERN-

cle ett sådant tryck pä hans may not voice his sentiments, VIN och FLUSS PUi;JTER 

hjärta, att han fick kramp, var- but cloubtless he goes ont hum- MATN 7314 ~ 
v_id han var oförn:ög:n att röra ming that little d.itty, ':,consist- 1026 Tacoma Avenue South j 
sig. Dr. Peters Kunko har be- ency, thou arta Jewel!. ~~ 

skriver Mrs. Chr. Scher Devol owned stores. You will see UPLAND SLAB 
friat honom från detta lidande," Take a peep into our home- ! 
Okla. Denna tillförlitlig~ örtme~ Frcnch and Rye. bread and cof- and 
clicin påskyndar matsmältnings- fee cakes by the N ordic Baking FOREST WOOD 
processen och hjälper de "Orga- Co. of Scattle, Putts Doughnuts 
niska funktionerna; det' har from Seattle. Granclma's cakes 
världsrykte såsom botemedel för and cookies from Seattle, Guest 
magåkommor. Apotekare kunna cakes from Seattle and Portlancl, 
icke förse er därmed; för upp and loads of chain breacl from 

BERGLUND FUEL COe 
Yard 1107 So. L St. 

MAIN 2451 

lysningar till~kriv Dr. Peter our local chain bakeries togetherl Sänd in meddelanden om bjud
~ahrney & Sons ~o., 2501 \Vash- with cakes from these same I ningar och dylikt, eller telefone-
mgton Blvd., Chicago, Ill. bakeries made in Seattle. ra därom till Main 25ZU. 

och vuxna äro tillfinnandes i de hem, där 

DR. PETERS 

I 
är husm~clicinen. Den är modems första tillflykt. när någon av hennes 
kära blir illamående, Den är alli:id säker och tillförlitlig. Man finner 
den i medicinskåpen i miljontals hem bådehärochifrämmande länder. 

Den är beredd av rena, hälsogivande rötter och örter, innehåller 
inga skadliga droger och kan tryggt givas åt småbarnen, såväl som åt 
unga och gamla med ömtålig konstitution. 

Apotekare kunna ej förse er därmed. För närmare upplysningar tilJskriv 

DR. PETER F AHRNEY & SONS CO. 
2501 Washington Blvd. CHICAGO, ILL. 

(Levereras tullfritt i Kanada) 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1125 Tacoma A venue 
Tacoma, W ash. . 

Undertecknad prenumererar härmed på Puget Sound Po

sten för en tid av ett år. 
närslutes. 

Prenumerationsavgiften, $1.00 erlägges senare. 

Namn -···--········-···----·············-···-····"'·······----·····--············-········ 

Adress 



c . . . ' 
När Ni är i Seattle, gå till 

NORDLYS ··o·AFE 

R. 
Lester 
KEllY 

Candidate for 

County (fornmissioner 
2nd Oistrict-Democratic Ticket. 

l<Jrfarenheten i det flydda har 
bevisat att den självständige 
borgaren som icke blint följer 
partilinjer, . kontrollerar politi· 
ken. N"är ett parti missbrukar 
sin ma.kt och .sitt inflytande i 
publika ämbeten, har det varit 
den frjtt stäende röstägande som 
har räddat situationen. . Jag 
tror att orsaken till våra höga 
skatter och andra missförhål
landen inom publika ämbeten ha 
sin grund i att samma politiska 
kombination har i allt för läng 
Ud regerat i Pierce · county. Det 
är illa nog när ett parti .måste 
bära skulden för detta, men än'. 
nu värre när ett .kotteri inom 
partjet fär husera efter behag. 
Ställningen i .Pie1,ce county har 
nu blivit ohållbar och en .för
ändrjng ilir av nöden. Mitt val 
till .de.t ämbete jag söker, skall 
spränga den politiska ringen 
och tillförsäkra allmänheten en 
rättfärdig och reel behandling. 

R. LESTER KELLY 

FöR SKANDINAVISK MAT !JI for 

10 r .. · i·· .. ksd·a··. ·I.er·,. a. t. t d•.· .·e. t firt·····ns?. frå..; j.~.1808. V:!.-.... 8th. Av. e., Sea·tt. le .• Wa.sh.. . County. Co.mmissioner 
ga e gumman. · . . · · · . . · · d · . . . · · .. ·. . ... ··. . .. ·. . I (% block fr.ån Terminal Sta.) . 2nd District 

Det var doktorn med om. - •· · . . · · · · · • .. . ·· · __ ...,....,....,....,._...,...., 

Och så tog gumman av .strum- · 

pan på sin andra fot och. visad~I ä . U . .. ~ .1 ..... ·. }· 
denna. . . p nJa maff ens en 

STATEMENT 
of fäe ownersh!11, management, etc., 
required by Act of Congress of Aug
ust 24, 1912, of Puget .Sound Posten, 
publis~ed weekly .at Tacoma, Wash., 
for October 1, 1930: · 

Pub}ishcr---Puget ·. Sound . }>ublishing 
Co,, a co-partnership, publishing Ull'• 
der Iease with optiån to buy. 

Owner-,T .. SandE)grcn. 
Managing editor-E. M .. Nyman. 
There are noknown bondholders, 

mortgagces or other s13cprity holders. 
· E. l\'L Nyman, Manager. 

Sworn to and subscrjbed before me 
this 30th day of .October, 193.0. 

M. Holmes, Notary. 

JOHNSUNDSTEN 
Pianist 

KARL A. ANDERSON 
Sheet Metal Works 

Direktören 
i vårt Piano departement 

SÄGER: 

Sherman Clay · Co .. erbjuder bästa 
valuta i nya och brukade pianon, 
jag har någonsin.har havt tillfälle 
att sälja. Varje piano är nedsatt 
i pris med från $35 till $300. -
Garanterade brukade pianon säl
jas så billigt som till $95. Vi giva 

. rill}liga avbefalningsvilkor· (Bru
ka4e elektriska Radios så lågt som 
$19.50; - ·utmärkta instrument.) 

Co. 
T. W. BROWN, Mgr. 

·EMIL S,TENBERG 
Svensk Advokat 

SAVE 
Time-Labor-Money 

by Cooking Electrically 
The fäll automatic features that 

save time and labor are what make 
electric cooking so tremendously 
popular. Let us show you how 
easy and economical it is to cook 
on the 

Westinghouse "Flavor 
Zone" Electric Range 

Buy now and enjoy a gray enamel, full automatic, elec
Jrk. range equipped with 4 high speed platform units and 

18 • inch . oven. 

This is a most remarkable buy at 

$124.25 

City ·of Tacoma 
Department of Public UtiUties 



rt acoma och Washlll00Il-l 
. . 
~~ ............... -.......~--

På g'rund av ett beklagligt missöde med en av ma
skinerna i tryckeriet har tidningen denna vecka be
tydligt försenats, och ha vi nödgats'i utelämna en 
del nyheter och insända notiser. Vi beklaga orn
st~indigheterna, men ~iro f. n. maktlösa, då närmaste 
agentur för maskindelar är i San Francisco. Även 
genom att använda flygposten uppstår ett oundvik
likt uppskov med det vanliga arbetet. Men vi hoppas 
att tids nog för påbörjandet av nästa numret vara 
i stånd att som vanligt "gå på i trasorna." 

Ett Vasa-besölc i Seattle. För att gengälda ett besök 
som Seattles engelsktalande loge "Vasa Hope," Vasa Or
den av Amerika härförliden gjorde till Tacomas engelsk
spr<'ikiga loge "Western Star" företog sistnärrinda loge en 
resa till Seattle förliden fredags afton. Resan gjordes a 
la mode med buss från Valhalla hall. I kontingenten, som 
fyllde bussen till sista plats, funnos utom ett 40-tal med
lemmar av "Western Star" också ett 10-tal medlemmar 
av loge Norden. Man anlände till möteslokalen, Vasa 
Hall i Ballard, efter cirka en och en halv timmas angenäm 
resa, under vilken sång, musik och roliga paschasor av
löste varandra. Vasa Hall var, tillfället till ära, dekore
rad i de svenska färgerna samt blomsterskrudad både in
nan och utan. En stor artistiskt utförd skylt, hälsande 
"Western Star" välkommen var placerad över ingången 
till hallen. Sedan de besökande av ordföranden för W est
ern Star, Miss Edith Lund presenterats för Vasa Hope, 
höll den sistnämnda logens ordförande ett vackert väl
komsttal vari han uttryckte Seattle logens nöje att se så 
många besökande. Efter en del anföranden av åtskilliga 
ordenssyskon bjöds på ett omväxlande program utfört av 
talanger från såväl Seattle som Tacorna. En särskild be
tydelse sattes på evenemanget i det att distriktets hög
sta tjänstemän besökte mötet, nämligen distriktsrnästa
ren, Gust Backrnan och sekreteraren, E. W. Ohlander. 
Det kännes gott att veta att Vasa Ordens numerär ige
nom dessa unga krafter, som nu genom de engelsktalande 
logerna tillökats, i framtiden kommer att göra ett stort 
inslag i bevarandet av det redan etablerade anseende som 
Vasa Orden vunnit i Amerika, ty fastän språket ej är 
det svensl}a så syntes det ganska väl vid sammankomsten 
i fråga att de Svea ättlingar· som under Vasa Ordens ba
ner förenat sig att föra dess runor på sitt fäderneslands 
språk, komma att göra det med den äran. Sedan man 
efter mötets slut intagit en utmärkt supe tråddes dansen 
med liv och lust av ung och gammal. Vid klockan 12-
tiden skiljdes man åt i bästa sämja, med inbjudan från 
Western Star att snarast möjligt återgälda visiten. 

En som vet var laxarna bo. Det har alltid varit van
ligt inom Valhalla föreningen att vid denna tid på året 
anordna en sillsexa. Härvid har den välkände speceri
handlanden Gustaf Salander alltid varit påkallad att släp
pa till sillen, viket han också utan knot har gjort. Men 

PUGET SOUND POSTEN 

Kom till ''Arion"s Konsert 
LÖRDAGEN DEN 4 OKT. i KYRKAN på 12te & I 

Entre 35c 

När Edra kläder behöva rengöras, pressas eller fär

ps, behöver Ni blott telefonera till 

Main 603 · 
Gott arbete. Rimliga priser 

Washington Cleaners & Dyers 
1104 - 6· Ave. 

-
Naar De er i Seattle, gaa til 

NORDLYS CA°FE 
FOR NORSK MAT 

1808\;2 - 8th Ave., Seattle, Wash 

KVINNLIGT BITRÄDE 
En begravningsentreprenÖ,r bör 

hava i sin tjänst ett kvinnligt 
biträde, ty det är mycket i be
tjäningen som bättre kan uträt
tas av en kvinnohand. 

Det arbete som vår kvinnliga 
assistent utför har tillvunnit vår 
firma det högsta beröm och er
kännande från publikens sida. 
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CY:i block from Terminal Sta.) !j Sänd in meddelanden om bjud- 01:1 ~i e! skriver hem ti~ ~n-
.. ningar och dylikt, eller telefone- ner 1 i.>venge ofta nog, sa sand 

GoR SVERIGERESAN I ÅR .. . M . 5....., Puget Sound Posten - en häls· . 

MR. HJALMAR JENSEN 

ra därom till am 2 .c;u. 

ENSK ning varje vecka. 
+++++tt+++++tt+tt++ .. tt·tt.-+ 

ERI KAITEATER-
LINIEN -

YTT 
DIREKT NOW! 

TILL EDDIE CANTOR 

GÖTEBORG 1n 

PÅ "WHOOPEE!" 

8-9 DYGN BLUE MOUSE 
Kungsholm .................. 11 okt. ------------
Drottningholm .............. 18 okt. 

SVENSKA 
VICEKONSULATET 

ISEATTLE 
209 White Building 

omfattande staterna Washington 
och Idaho hålles öppet alla . helg· 
fria. dagar. Arvsutredningar ut
föras, fullmakter och andra av
handlingar utfärdas och legali 
seras. Personer, som önska er
hålla pass, böra inlämna ansö
kan därom minst 10 dagar före 
avresan. Tel. Main 5640. 

Gripsholm .................... 1 nov. FQX BRQADWAY-.-........... .--... ........................................... ....... Kungsholm . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 nov. ~-

SWEDISH AMERICAN LINE Starting Friday: J f Y·ISELL co 'i 
209 White Bldg., 4th &. Union, Seattle "ANYBODY'S WOMAN" 11 I . . I 

den nye manager Piano Dept. I Hedberg Bros., 508:i,l, So. llth; John ' with . Papper och sk~ivmaterial, böcker 
S C C Soley 306 Fidelity B!dg F C Hew- och tidningar I 

herman lay o. .son'. 903 Pacific Aven~~. Tac~ma. .Ruth Chatt~rton in her biggest Biljetter 
p1cture yet. Till och från Europa med alla 

O th t . förstklassiga linjer. 
på kvällen. Inga beställningar mottagas och allt annat F h &

11
,u e ~ agMe ·cl 909 Pacific Ave. ( 

f 0 
• h t'd f" "b b " F J L C l'f . anc on .marco s o es § ar giva rum oc I or a yn. ·. . . ee, a I orma -----·~------ ........................ ~--...,.,.,,.. ............................... .........., 

Bldg. Telefon Main 2289.-- (Adv.) FOX RIALTO 
Mr .. B. G .. L_ovegren, generalagen~ för Scandin~_vian- Startin Frida : I .. VED OCH KOL 

Arnerican LmJen, med huvudkontor I Seattle, var haröm- g Y Basta slag.-Resonabla priser. 

dagen på besök i Tacorna och särskilt hos Mr. F. c. Hew- THE LAST OF. THE DUANES HARRISON BROS 
MAIN 93 

son, lokalagenten. Mr. Lovegren har nyligen återkommit .w10t~B . 
från en resa till hemlandet. George . nen. 

då man vid sistlidna möte började glunka om detta, så .. . .. .. . 
steg en av bröderna upp och ~vgjorde saken helt sonika f a1· Ni behover: klader,,hat~ elle~.mössa, kr0ag~ och hals
rned att föreslå, att man för ombytes skull arrangerar en du '· eHer a?nat i her_r~kipermgsvag!. korn da t~ll .Jetland 

Starting Tuesday: 
.... ..... ,.,.. ...................................................................... ....... 

"LOVE IN THE ROUGH" · 
. S .. .. & Palagruti, 912 Pacific avenue. Dar skall N1 fmna ett 

laxsex~. o::n ~orslagsstallaren, Mr. Max Anderson, se- rikhaltigt lager, rimliga priser och vänligt bemötande. * Robert Montgomery and 
dan manga ar mnehavare av Salmon Beach Boathouse, .. .. .. . . . ... Dorothy J ordan. 

with 
Vi äro beredda att giva betjäning 

såväl dag som natt. 

TUELL FUNERAL HOME 
2215 Sixth Ave. Main 580 garanterade att anskaffa laxen s·1 blev förslaget med all- For ha.,mnfo_rbattringar i Tacoma ha federala mgemo- !!"""'-"'"'""''!!""'""":""' ....... ____ _ 

.. . b 1 . So 'V 0 rer, som havt 1 uppdrag att undersöka terrängen rekorn-1 _ A.~ ~· · I ~ ............... 
rnant JU e antaget. a nu ha alhalla gubbarna nagot menderat att kongressen bevilja tt I . 0 $l36 000 ~ Y44 , · ~ ·· 
gott i kikarn och kommer fästkorniteen att upplysa om Pängarna komma huvudsaklige~ ~tt a:v~~J:s för ~pp: ~ 5 KOKBOKEN 
tiden och platsen senare. . muddring och utvidgning av Hylebos k;::tnalen och göra 

Auto-döden. I en auto-olycka i söndags dödades Ed- närliggande distrikt lämpligt för industriella anläggnin-
mond Sto~estrorn, 15-årig son till Mrs. Anna Stonestrom gar. . 

. vid South J street. Då han försökte gå tvärs över gatan .Ef~~rspa~e mördare. Geo. We~racp. och C. Avrea: 
under det en lång rad bilar passerade, blev han kullsla- rnISsta~kta for ~et brutala mor~~t pa ~i~hael .Hep.nesy I 

gen av en bland dem varvid han fick huvudskålen bräckt ett utvards~us vid Mt. T~c?ma V3;ge~. s1sth~?e JUm, e~~er-
• ·.. ' • 0 • spanas nu I Texas. De bada rn1sstankta aro desertorer 

och led invartes skador, av vilka han avled pa hospitalet från Fort Lewis, dit ett brev från Avrea ankom härom 
kort efteråt. Den avlidne ynglingen sörjes närmast av dagen till en hans forne kamrat och vän. Brevet var av-
modren och systern Erneline Stonestrom. stämplat i ett postkontor i Texas. 

Skjuten av misstag. E. K. Nilson, 37-årig farmare, Död av vådaskott. Årets jaktsäsong krävde sitt första 
bosatt nära Oak Harbor, blev i onsdags skjuten av en människooffer i onsdags, då Orie Harnblin, 35 år, fick ena 
jaktkarnrat, som misstog honom för en hjort. Nilson hande~ bortskjuten under jakt vid Patterson L!lke _n~ra 
avled några timmar efterU O~yrnpia. Med en kamrat hade han vandrat atsklllura 

CLOSE 
that crack 

under the door 
< • rnll genom skogen, då de stannade för att vila sig. Då 

Förbjudet laxfiske . .. Ch. Maybury, statsfiskeri-direk- Hamb.lin satte bössan mot ett träd, höll han handen över 1 !:rl!is % =~-'!!~i 
tör, har ytterligare utsträckt tiden för förbud mot lax- rnynnmgen. På ett eller annat sätt brann skottet av och want them for your whole 

. k . avslet h" h d H . to d 0 house. They k:eep out cold. fis e i norra delarna av Puget Sound där stora stim på ogra an en. . var I s an . att ga, men fram- dnlfts, anow, ra1n, nolae, duat-PBT 

milliontal "sockeye"-lax ännu dröJ·a p·l lekplatserna Det k.?rnrnen till Olympia hospitalet nedföll han död av blod- =..i~mse1~i.:n~ei~!;t 
• < • forlust out removing wlndowe or doors. 

första förbudet utfärdades den 15 september, men nu · . .. · SPECIAL - - -
har det utsträckts på obestämd tid. Stort :vhisky-beslag. ove1: hundra gallons "irnporte- By sav1ng this adv.: 

som redigerats och utgivits a.v 
damerna inom Fnrsta Luther· 
ska kyrkan tillhandahålles hos 
oss och kostar endast $1.00. 

P.VEBORG 
1147 Broadway ~Tacoma 

SVENSK FOTOGRAF 

·~ 
2nd Floor Puget .Sound Bank Blg. 

Specialitet: Barnfotografering. 
~·~~~~~~~~~~~~....;;: 

GOTTKöP PA OLJA 
5 gallons för $2.50 

Gilmore, Shell och Texaco 
Gasoline 

Samson och Firestone hjul
ringar hos 1J [' · le k · .. . r~~" whisky beslagtogs i torsdags, då tre federala prohi- Call eve~i·~~sre;ri~t:; 2826-Y. 

en po itis_ a ampr;n1en for county- och stats~_val~t den b~t10nsagenter anställde en rassia i Arthur Freers hem G. WALLIN 1 ·1 Neighborhood Filling 
4 novernb~r ~nleddes I torsdags ~ed ett massmote i Odd vid N orth 8th och Lawrence street. Freer arresterades Distribut.or. Installer. Station 
Fellow Hall i South Tacoma. Motet, som var arrangerat men frigavs mot $1500 borgen. · · , 
av "League of Progressive Voters," var välbesökt, och ett ' . 1111111111111111111111111m11111111111111111111•••111111111 ~-... 
flertal både demokratiska och republikanska kandidater · pubbelt 

0 
benb~o~~· Martm Robertson, välkänd börs

voro närvarande. Demokratiska kandidaten för sheriff n;ak~::ire, rakade 1 lordags natt under ett besök i Seattle att 
C. McKenney gjorde ett skarpt .angrepp mot sin med- fä hogra benet avbrutet P~ två ställen. Tillika med sin 
tävlare Fremont Campbell och förklarade att han skulle hustru had~.hai: hy~t rum i .ett 7th street apartment, i vil
avskeda varenda man nu tjänstgörande i kontoret, om ket eld 

0
utbrot vid m1dnattstiden. Då han öppnade dörren, 

han bleve vald. Bertil Johnson tackade för det generösa slogo lagorna mot honom, och hellre än att bli innebränd, 
understöd som korn honom till del vid primärvalet. t~g han chansen att hoppa ut genom fönstret i tredje vå-
. " ,, . . . . n;ng~n. Han fanns medvetslös på trottoaren, men ännu 

'!'r~e Ph?,to .Baby-Day. Ett fotografi gives /ritt till vid hv, fast med ett dubbelt benbrott. Under tiden anlän .. 
v~rJe ba~y fasd~gen ?,en .. 7 oktob~r. Da_gen ås1qosättes de brandsoldater och satte upp stegar, å vilka de nerburo 
for de sma. Ateheren ar oppen fran kl. 9 f. rn. till kl. 6 Mrs. R., som fanns avdånad i sängen. 

OLYMPIC BRANCH 
STORE 

Ice Cream in brick or bulk 
i stort urval. 

Vi tillverka färsk konfektyr 
och karameller dagligen. 

L. JOHNSON, Mgr. 

1109 So. K St: Main 3410 



W. E . ARE fully equipped to 
. · do evefy kind ofprint

ing-Bboks, Newspapers, Period
icals, Pamphlets, . Circulars, and 
Stationery. 

All. work done as you want it,/ 
when you want it, and at lowest 
possible cost . . . Our · overhead is 
Iower, and we split the difference 
with the customer. 

"Efficiency spells Economy" 

Puget Souncl Publishing Company 
Telephone Main 2520 

Hannar .. ·och hon,or 
- Mamma, jag har slagit ihjäl 

fem_ flugor. i dag; ~vå hannar 
och tre honor. 

--:.· Hur vet du det? 
...,._ •Jo, två satt på ölflaskan 

och tre på(spegeln. · 

Gynna våra annonsörer! 

1 

This bill provides for the creation of light 
They'will be managed by .·three commis-

WITHQl]T A VOTE OF THE PEOPLE, issue.un
Iimited- public utility bonds. A1so general 'bonds up 
t? one and. onechalf per cent .. of the value of all 
taxable property within the district. 

WITHOUT A· 

CREATE• local improvement districts WITBOUT 
A PETITION FROM THE PEOPLE and assess 
~gailJ.st the abutting property the entfre cost of the 
poles and wires, whetner service is . furnished to 
such property or not. 



PUGET SOUND POSTEN 1 

~ en drörnmande vila lik en jätte, icke se mera, sedan blickade hon var vid deras fötter, någonstädes het såsom biktfader en fräga: 

l E B1 d T T V•• .'l k B k som låter natten omsvepa sig åter ut över det ga1)ande tom- i avgrunden, de skulle icke ha - Namnet, säg mig namnet! 
f a U :r n.a:r.1.e eflS 0 och ligger orörlig ett ögonblick rum.' som .. tycktes ~a uppsh.1kat ku:urnt säga var. Och andra Hon tvekad_e. ~å kom h~_nne 

" Av EMILE ZOLA med ögonen öppna. Parts. Dar syntes annu icke ·ett gmstor syntes, den ena efter ett egendomligt ljud att vanda 

~ Ino-entino- gjorde Helene så ljus, det fullkomliga mörkret elen andra. De föddes i. natten på huvudet. Det var dockan, 
'•Ullllllllllllllllll'' 0

• • 
0 

0 • .. • • • • • • • 

vek till smnes som denna stund, lag pmnt utbrett, en natt av 1 en blink, plotd1gt och blevo som under herr Rambauds fing-
~.........., ............... då livet avstannade i elen stora svarta skuggor. Den höga, ut- kvar, glimmande som stjärnor. rar hade återfått sitt konstgjorda 

(Forts.) tycktes lugna sig, då hennes häl- staden. Sedan tre månader, un- tänjda tonen hade blivit mildare. Det såg ut som en ny uppgång liv, elen hade gått ett par steg 
Men Pierre hade visat sig på sa äntligen blev återställd. Hon cler vilka hon icke gått ut, utan -- Gråter ni? frågade abbön. av stjärnor på ytan av en mörk p~t bordet under ett gnällande av 

trappan: fruns sjutton kolly ha- frågade ofta som förut: suttit fängslad vid J ea_nnes säng, Han hade hört en snyftning. sjö. Snart bildade de en club- hjulen, som änim tjänstgjorde 
de kommit. Juliette försvann -Är du glad, lilla mamma? hade hon icke haft något annat - Ja, svarade Helene enkelt. bel rad, som sträckte sig från dåligt, sedan hade den fallit 
följd av sin man och Lucien, un- - Ja, mycket glad, min älsk- sällskap under sina vakor vid - Varför gråter ni .. min clot- Trocadfro framemot' Paris i lät- omkull baklänges och utan elen 
der det hon förklarade, att hon ling ! den sjukas lrnvudgärd iin detta ter? återtog abben. Kan jag då ta spräng av ljus. Sedan skura värdige mannens hjälp skulle 
var så smutsig, att man kunde Då strålade hon. De måste stora Paris, som bredde ut sig inte göra nrigot för er? andra linjer av lysande punkter elen ha hoppat ned på golvet. 
bli rädd för henne, och att hon förlåta henne, att hon hade varit \'id horisonten. Under de varma -Ack, låt mig vara! mumlade denna, hålinjer visade sig, en Ilan följde elen med utsträckta. 
skulle ta ett bad. Då de blivit elak, sade hon. Hon talade där- dagarna i juli och augusti sto- Helene, det gör mig gott att stj~irnbild framträdde, sti'itlig och hiinder färdig att stödja den full 
ensamma lade Helene sig ned på om som om någon sjuklighet o- do fönstren nästan ständigt öpp- gråta . . . Snart, snart . . . egenclo1i.1lig. Helene satt fortfa- av faderlig ängslan. Då han såg 
knä på filten, liksom för att lin- beroende av hennes viljo, som na, hon kunde icke gå genom Hon grät för mycket för att. rande ty:=t och följde med blk- Helene vända sig om, log han 
da schalen kring Jeannes hals. om en huvudvärk, wm plötsligt rummet, röra sig eller vända på kunna svara. En gång förut på ken dessa strålljus, vilkas sken förtroendefullt mot henne, som 
Sedan sade hon !'ned låg röst: infunnit sig. Det var något, huvudet utan att se det utbreda detta ställe, hade hbn gråtit i för- förl~ingcle himlen nedanför hori- för att lova henne, att dockan 

- Dn ~ir således inte ond på som uppfyl.lcle h:nnes .'.:järt~, e- sin eviga tavla. Det var där i I tvivlan. Men (rn var hon ensam, son ten i en oändlig utsträckning. skulle nog komma att gå. Han 
doktorn längre? huru hon sakert icke SJ alv visste alla väder, det delade hennes I hon hade kunnat grilta ut för- som om jorden försvunnit och började om igen att gräva i Iek-

Jeanne skakade länge på hu- vad det var. Al1a möjliga icieer sorger och hennes förhoppningar, krosrnd i väntan p[1, att elen sor- man från alla häll sett himla- saken med sin pryl. Jeanne sov. 
vudet. brottades därinne, svävande tan- som en vän, som kräver sin rätt. gens källa, som fyllde hennes valvets klot. Och hon erfor Dii blev Helene slapp och vek 

- Nej, mamma! kar, elaka drömmar, som hon ic- Hon kände fortfarande icke till bröst, skulle sina. Nu visste hon åter den känsla, som gripit hen- i denna fridfulla krets och vis-
Det blev tyst. Helenes kinder ke skulle ha kunnat berätta. Men det, i10n hade aldrig varit så dock icke med sig ni'1gon sorg: ne för en stund sedan, då Kar la- kade ett namn i prästens öra. 

darrade; hon var fumlig och det var över nu, hon skulle bli långt avlägsnad från det eller hennes dotter var räddad, hon vagnen hade börjat att långsamt Han rörde sig icke. Man kunde 
tycktes icke kunna knyta scha- frisk, och det skulle icke mera mei·a likgiltig för dess gator och själv hade åter börjat den van- svänga kring polen med skal- icke se hans ansikte i skuggan. 
len. Då viskade J eanne. komma tillbaka. dess folk. De delade hennes ens- liga lyckligt enformiga takten i men riktad uppåt. Paris, som Efter ett par minuters tystnad 

- Varför tycker han om an- --- lighet. Dessa få kvadratfot, det-' sitt liv. Hon hade plötsligt känt tändes, bredde ut sig, djupt och talade han. 
dra? . . . Jag vill inte. V. ta sjukrum, vars dörr hon o:å inom sig_som en beklämmande melankoliskt och förde med sig - Jag visste det, men jag mot-

Hennes mörka blick blev hård, Det blev mörkt. ,Från,~ elen ble- omsorgsfullt stängde, stod vid- känsla av oändlig sorg, en omät- förfarande drömmerier om ett tar er bekännelse . . . Min dot-
och hennes små händer smekte ka himlen, på vilken de första öppet för staden genom sina bå- lig tomhet, EOm hon aldrig skulle firmament, där det vimlar av ter, ni lider säkert mycket. 
moderns axlar. Helene ville sä- stjärnorna lyste, tycktes en fin cla fönster. Ofta hade hon grå- kunna fylla, en förtvivlan utan världar. Och han sade inga tomma fra
ga något, men hon var rädd för aska rägna ned över den stora tit, då hon betraktat dem, då' gräns, i vilken hon gick till bot- Prästen hade emellertid med ser om plikterna. Helene var 
de ord, som kommo på hennes staden. Hopade skuggor fyllde hon ställt sig vid fönstret för att ten med allt, som var henne kärt. den entoniga och milda röst. som tillintetgjord, bedrövad intill dö
läppar. Solen började gå ned. redan de stora djupen, och .. en dölja sina tårar för sitt sjuka Hon skulle icke ha kunnat säga, vanan vid biktstolen givit ho- den av abbens lt}gna medlidande. 
De gingo upp till sig. Zephyrin vägg, som liknade en flod black, barn. En dag, elen dag, då hon I vad det var för en olycka, som nom, länge viskat i hennes öra. Hon följde ånyo med ögonen de 
hade emellertid vis_a~ sig .igen s:eg ttl~P ~id horisonten ~,ch för- trott a:t J e~~111e .. skulle dö, l:,acle hotade hcn~_e, hon var utan hopp, Han hade ~arnat henne en kväll, gui~tor, s~m strö~des '.!kt gulcl
tned en bukett persilja, som han tarcle aterstoden av dagen, det hon statt dar !ange halvkvavd, och hon grat. · han hade JU sagt henne, att en- palietter over Pans' morka kap
rensacle, under det att han kasta- darrande ljus, sorr1 flydde mot med ho1:isnörd strupe och med Redan i den doftande kyrkan samheten icke var nyttig för pa. De fördubblades _i det oänd
de mördande blickar på Rosalie. väster. Nedanför Passy kunde ögonen följt röken fr[m krono- under jungfru Marias månad henne. Man förflyttade sig icke liga. Det var som eldgnistor, 
Hon kom efter och var litet rädd man icke längre urskilja något bagerierna, som spred sig i rym- hade hon känt dessa ·anfall av ostraffad utanför det vanliga !i- som löpa omkring i elen svarta 
nu, då där icke längre var nå- annat än nligra flikar av taken. elen. Och ofta i hoppets timmar vekhet. Paris' vida horisont i vet. Hon hade levat alltför in- askan av bränt papper. .Först 
gra andra; och då han nöp hcn- Sedan bredde den svarta floden hade hon anförtrott sitt hjärtas· skymningen, ingav henne en re- stängd, hon hade öppnat dö1:ren hade dessa lysande punkter kom
ne, då hon böjde sig ner för att ut sig, och det blev mörkt. glädje åt fönstäclernas avlägsna ligiös känsla. Vidden tycktes för farliga drömmar. mit frun Trocadero och o:träckt 
ta upp filten, gav hon honom en - Vad det är varmt i kväl_l l .. fjärran. Det fanns icke längre· en förstoras, ett svårmod steg upp, - Jag är mycket gammal, min sig mot stadens hjärta. Snart 
knuff j ryggen med knytnäven, sade Helene, där hon satt vid byggnad, som icke påminte ben- från des:oa två millioner varel- dotter, viskade han, jag har ofta syntes en annan härd till vänster 
så att det genljöd som i en torn fönstret, matt av de varma fläk- ne oni en sorg eller en glädje. ser, som man icke kunde se. När sett kvinnor komma till oss med åt Montmartre till, sedan en an
tunna. Nu blev han förtjust. tar, mm Paris skickade hen:1e. Paris levde i hennes tillvaro., det sedan blev mörkt, när sta- tårar och böner, med ett behov nan till höger bakom Invalidho
Han skrattade ännu invärtes, då - En vacker natt för fattiga Men aldrig älskade hon det så 1 elen försvunnit med sina döende av att tro och knäböja ... Där- tellet och åter en längre bort 
han kom in i köket, och han höll människor, sade abben bakon: högt som i skymningen, då det ljud, då öppnades hennes hjärta, för kan jag näppeligen ta mi!'te bredvid Panteon. Från alla des
fortfarancle på att rensa persilja. henne. Hösten kommer att bh vid dagens slut beviljade en och hennes tårar runno utför nu. Dessa kvinnor, som så iv- sa härdar sträckte sig på en gång 

Från denna dag hade J eanne mild. stunds frid, glömska och dröm- denna all bjudande frid. Hon rigt tycktes söka Gud, voro icke de snifr ll1gornas flykt. 
fått ·.rurm på att komma ned i Det va rtisdag. J eanne hade meri i väntan på att gasen sknl- skulle kunna ha knäppt ihop annat än stackars hjärtan, som - Kommer ni ihåg vårt sam
trädgårrlcn, sä fort hon hörde fru somnat vid desserten, och He- le tändas. händerna och mumlat böner. Ett plågades av kärlek. Det var en tal? återtog abben långsamt. Jag 
Deberles röst. Hon lyssnade lene hade lagt henne till sångs, - Vilken mängd stjärnor! sa- behov av tro, av kärlek, av för- man, som de tillbådo i våra kyr- har inte ändrat mening . . . Ni 
girigt till allt skvaller Rosalie då hon såg hur trött hon var. de abbe J ouve. De lysa i tu- intelse i det gudomliga skakade kor . . . , måste gifta er, min dotter. 
hade att berätta om det lilla ho- Hon sov redan i sin lilla säng, sental. henne. Det var di'1, som de upp- Hon hörde icke på honom, si'i · - Jag? utbrast hon förkros
tellet, intresserade sig för det under det att herr _Ra~nbaud satt Han hade tagit en stol och gående stjärnorna grepo henne häftigt upprörd var hon i de an- sad. Men jag har ju nyss be• 
liv, som fördes där, och smög vid bordet djups1nt11gt syssel- satt sig bredvid henne. Hon med helig tjusning och skräck. strängningar hon gjorde för att känt för er . . . Ni vet väl, att 
sig ibland ur rummet för att satt med att laga en leksak, en lyfte upp huvadet och betrakta- Efter en lång tystnad började se klart in i sig själv. jag inte kan ... 
själv spana genom köksfönstret. docka, som kunde tala och gå, de sommarhimlen. Stjärnbilder- åter ahhe Jouve. Bekännelsen undslapp henne · - Ni måste gifta er, upprepa
Där nere satt hon hopkrupen i som han givit henne och som na hade slagit in sina gyllene - Min dotter, ni måEte anför- lågt, halvkvävt. de han med eftertryck. Ni skul

en liten fåtölj, som Juliette lät gå~t ~ön?er: Han var mycket spikar:. En pla11et,_ som :att nä- tro er åt ~:ii~. Varför tv~lrnr ni? _Ja, jag älskar . . . Det är le gif~a er med, en värdig man .. 
flytta ut åt henne från salongen, skicklig i sadana arbeten. He_- stan anda nere vid honrnnten, Hon grat -~mrn, men stil.~a sc•m alltsammans. Sedan vet jag in- Han tycktes ha vuxit under 
och tycktes också vaka över fa- lene tyckte att det. var kvavt, lY.ste som .. en karbu.'.1ke'., och -~tt ett barn, trot_~, och .. kraftlos. genting mera, jag vet ingen- sin gai~1 Ia prästrock. Hans sto-
miljen. Hon var tillbakadragen hon led av denna sista s~ptem- ragn av nastan omarkhga st i ar- - Kyrkan torskracker er, fort- tino- . . . ra, löjliga huvud, som vanligen 
gentemot Lucien, otålig över bervärrne och hade slagit upp nor strödde över himlavalvet en satte han. En kort tid trodde N"' __ d . . .. . . lutade mot ena skuldran, med 
. 

0 
• •• • • 1 l · l I ~ 11 t D tt 1•. . 1 · . I/ . · G 1 f" . .. . _ u akta e han sig foi att av- .. hans fraCYor och hans lekar. 1svn- fonstr et 1e t oc 1 1cl e · e a s ,mu ande san( av gnistor. "-ai- pg, att ud 1acle 01 varvat er. 

1 
IT 

1 1 
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1 
ogemen halvslutna, var upplyft 

"' - • .. .. 1 . 0 . • . )ryta henne. . - on ta ac e ·e )er- · ' 
nerhet då doktorn var där. Då morka hav, denna svarta oanc · la vagnen vred sig Iangsamt om- Men det var annorlunda beslutat. 

1 
. . " 

1 
. l och hans blickar voro så stora 

· ' · ] J l · f · f'' · · l 1 ·1 t d t rr· 1 1 · .. a d1gt 1 sma rnrta menmgar, oc 1 sträckte hon ut sig som om hon lighet, som utJrecce sig ram or knng med sin srn m n,::·a mo ~.1m en 1ar sina egna vagar... ,.. . . ... ff :· • • . och klara, att hon säg dem lysa 
1 1 .. 1 l 1. d·' o· h"'"cl n,r . · 1 .11 f"' hon eifor en b1tte1 0 lddJe 1 att varit trött, och såg på med sto- 1cnne s rnn etc 1enne 111 11110· OJ en. 1v en om 111 1c 'e v1 an ortro er .. · ® • .. 

1 
i mörkret. 

d · · f l" t 1 d 1 ° d l" -1 .. .. . bekanna sm karlek, att de a med ;a ögon. För Helene voro cles- Hon ha e slqut1t ram en ans o - Se, sa e 1011, pa en c ar t1 1 prasten, varfor skulle n1 
1
. 

1 
- Ni skulle gifta er med en 

· · . ·· · - f" · · ,· .. 1 h 1'11 11" .... . b ·t · tt 1... 1:· .. :· . . f". . . " .. denne O'amlc man den hem 1g1ct, .. . sa eftenmclclagar ett grymt b- for att sitta 01 0:1g SJa v, oc i a Ja stiarnan 01 a 1 e 10111 ang1e vagia att ·01t10 c1 at van· 
0
° .. .. varclw man som skulle bli en 

· .. ·· t · · cl · ? ~om sa lange kvavt hGnne. b '·;. dande. Hon kom dock igen, hon hon overraskades av pras ens av hnnlen, Jag ser en vafJe nen. . far fi.ir er J eanne och EOm skulle 
kom igen, trots att hela hennes röst. Han fortsatte sakta: kväll . . . Men elen försvinner,. - Ni har rätt, mumlade hon, . - J ~g b.ecly~·ar _er, att Jag kan återföra er till hela er rättskaf-
inre uppreste sig däremot. Var- - Har ni höljt väl över Je- elen syns mindre varje natt. ja, jag är s~rgscn och jag behö- inte lasa '. nutt mre .· · · Det fenhet. 
• 

0 H · ·· 1 k ? Det drar· alltid nP1°·ot N' t ·· ·d al)l)e'11 I1 e11r1e 1"cke ve· J 11 ~ "t 1 ·1 t lit har kommit utan att Jae- vet on1 ,,,. · .. 1 1 . Je aano· enn nar 1an om anne. . . . < < o · u s 01 e • r er . · . ag I ""' e )i ( a a ~ - lvJ.en Jao- ·1 s -::ar honom ic-
"' "' ' • 

0 I" I" ]" LT k" l h J f.. N .. · · 1· det Kanske det v·ir helt j)löts- . "' ' hem, tryckte en kyss på J ubettes sa 1ar 10gt upp. angre. r on ·anc e · onom c etta or er. ar Jag var 1ten, . · · ' .. ' . .. .. ke . . . Min Gud, jag älskar ho-
hår, kände han sitt hjärta sam- Men hon gav vika för sin !äng- bredvid sig som ännu ett fred- gick jag nästan aldrig i kyrkan, h~t ! af kancle clocl~ mte forran 110111 icke . . .. 

mansnöras. Och om hon i des- tan efter tys:::acl; hon svar~dc ic- l~gt element. Allt emellanåt ~ned I men 1_1_~1 kan jag inte be_vista en sa ~n:<~n'.i~gom'. hur ~.J~l~.t ~-:t v:.'." _Ni kommer att älska ho
.sa ögonblick låtsade sysselsätta ke. Hon niot av skymnmgen::; langa mellanrum sade de nagra guclstianst utan att bli djupt Varf~1 sl~ulle Ja~ fo_r 0~·11 "'t ,,,o- 110111, min dotter . . Han äl-' 
sig med Jeanne för att dölja sitt behag, av utplånanclet av de si· ord. Två gånger frågade hon skakad . . . Och det, soni nu ra n:ig st~~-k~re an Jag ai:? Jag s.kar er och han är god. 
upprörda ansikte fann hon elen st.a föremålen, av bullrets avta- honom om namn på stjärnor; kom mig att gråta, det var denna har mte forsokt att fly, Jag var (F t Y 
lilla med de st;ra, svarta ögo- gancle. Ett ljus likt en natt- hon hade allti~ varit nyfiken vid Paris' rÖEt, som liknar ett orgel- ~lltför l_ycklig, och nu har ja?' or s. 
·nen viclöpplli,1 och hakan clarran- lampa brann på spetEen av ~orn- åsynen av stjärnhimlen. Men brus, det var denna. nattens o- an.nu mmclre m~d . . . .ser '.:1• r-~~ 
de av återhållen vrede, blekare spirorn~; Saint-Al~gustin -~lock- hån tveka~e, ?an visste icke. .. änclli~het, denna ~~ekra himmel. n~m clott~r _var sjuk, ocl~ J~g h~ll ~ JOHN HEDBERGS 
än hon själv var. J eanne höll nade forst, Pantheon beholl en - Ser 111 , fragacle hon, den dar Ack, pg skulle vilia tro! Hjälp P~ att mista. henn~. N,wal, m~n 
ut med sina plåo-or. De clao-ar stund en blåaktig lliga, elen ly- vackra stjärnan, som lyser så I mig, lär mig l kar lek var lika djup som min 

b b ' cl 0 1 11 ·· 1 . f då hennes mor hade mist sin sancle Invaliddomen gick ned klart? Abbe Jouve sökte lugna l}enne sorg, en ater rnm a sma dig e -
styrka, plågades till döds av sin som en m~.i:e i _ett träsk av - ~ill vänst:r, fråg~~le h~n,) och lade sakta sin hand på hen- ter -~~s~a . fö~·sk_räck;iga cla~ar, 
kärleks kval och vände bort sina moln, som hojcle sig. Det var bredvid en mmdre, gronaktig? nes. elen ager mig 1 sitt vcllcl, och Jag 

l 
Skomakareverkstad 1 

508\;2 So. 11th St. : 
har prima utrustning för skorepa- 1 rering. Full tillfredsställelse ga · 1 

) ranteras och vi stå gerna vänner 
och gynnare till tjänst vid behov 
av något i skodonsväg. ögon, då satt J eanne där så dys- oceanen, natten med sin stora Det finns för många, jag har 1 - Säg mig allt l sade han en· känner m~.g föras bort · 

ter och så utmattad, att man vidd i skug~:ornas _cljl:p, en av- glömt det. .. kelt. .. . . Hon flamtade och andades I~-~--~-..... .........._-............... 
måste föra UPP. henne och lägga grund av marker, i vilken man De tego med ogonen lyfta mot Hon clrojcle en stund, orolig tungt. 
henne till sängs. Hon kunde ic- anade en värld. En jättelik, höjden, bländade och gripna av och ångestfull. - Nu är det dut med mina 
ke längre se doktorn närma sig ljum andedräkt steg upp från en lätt skakning vid åsynen av - Det är ingenting, det för- krafter . . . Ni hade rätt, min 
sin hustru utan att hennes an- elen osynliga staden. I elen ut- denna ständigt växande stjärne- säkrar jag er . . . Jag döljer vän, det lättar mitt hjärta att få 
sikte förmörkades och hon för- dragna röst, som andades, upp- här. Bakom de tusentals stjär- ingenting för er . . . Jag grå- anförtro er detta . . . Men jag 
följde honom med en förrådd steg ännu svaga enstaka toner, norna syntes andra tusental och i ter för ingenting, därför att det ber er, säg mig, vad som rör sig 
älskarinnas flammande blickar. ett häftigt rullande av omuibu- detta oupphörligt in i himmelens kväver mig, därför att tårarna på djupet i mitt hjärta! ·Jag var 

- Jag hostar om mornarna, sar på kajen, visslingen från ett oändliga djup. Ständigt tändes rinna av sig själva . . . Ni kän- så lugn, jag var så lycklig: Det 
sade hon en dag till honom. Ni tåg, som gick över bron Point- nya, en evigt underhållen härd ner ju till mitt liv. Jag skulle korn som ett åskslag i min till-

Importerade Fiskvaror 
samt alla sorters 

Färsk, Salt och Rökt Fisk 

Till mycket rimliga ·priser. 

NORTHERN flSH GOq 
milste komma och undersöka du-Jour. Seine, som svällt av av värlcl,ar, som brunna med inte i detta ögonblick kunna fin- varo. Varför just jag l Varför I I 15de och Dock Sts. 

mig. de senaste rägnen, drog förbi ädelstenars lugna eld. Vinterga- na där en sorg, ett felsteg, eller icke en annan? Ty jag hade_ al-
Tacoma 

Dagarna blevo rägniga, Jean- bred med mäktig andedräkt som tan syntes redan vit och bredde ett samvetskval . . . Och jag clrig gjort i1ågot för att detta 

1 

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

n_e ville -~tt _doktorn :.kulle börja e.:1 levand'.° va1:~lse'.. u_tstr~ckt u.~ sin~ stoftko1~n av .. solar, så o- vet inte, jag vet inte 
0

• • • •• sl~ull: hända mig, jag trodde mi~ ! BAY CITY MARKEJ 1 

sma besok igen, fastan hon var langs nere 1 en mork forcliup111ng. raknehga och sa avlagsna, att de Hon ty~tnacle. Da sade pra- sa val skyddad . . . Och om 111 I i 
mycket bättre. För att hon skul- En varm rök spred sig från ta- icke äro annat kring firmi).men- sten sakta dessa ord: visste l Jag känner inte längre 
le bli nöjd tnåste Helene säga ken, som ännu voro brännande, tets rundning än en slöja av - Ni älskar, min dotter. gien mig· själv . . . Ack, hjälp 
ja till att äta middag ett par under det att floden i denna ljm. Hon spratt till, hon vågade ic- mig, rädda mig! 

gånge~· ~os Deberl.es .... Jean~e, långsam_ma utanclni~g av dag:ns -Allt clett skr~mm:r mig, sa- ke motsäga honom. ~ det mörka Då prästen märkte, att hon ~ Ship us y~u_r Veal and Hogs 1 

som sa lange haft sitt hJarta son- hetta, sande ut sma svala flak- de Helene med lag rost. havet som sov framfor dem, ha- tystnade, framkastade han ma- ~ 1144-46 Pac1fic Ave. Tp.coma 
derslitet av en hemlig strid, tar. Det försvunna Paris njöt Hon böjde ned huvudet för att de en gp.ista blivit tänd. Det skinmässigt med sin vanliga fri- -

J. A. JOHNSON 

Wholesale and Retail 

Fresh ·and Smoked Meats 

I 



V.ARJE •. $25.QO YTTERROCK, 
ELLER KOSTYM MED TVÅ 

PAR BYXOR 

75 

7.5 

T ILLVERKARNE av färdigsydda klä
der hava tillkånnag1vit nedsatta pri

ser på alla sinar varor för nästa säsong -. . 
och minutpriserna måste följaktligen sän
kas! LUNDQUIST-LILLY hava alltid up
pehållit VALUTA nivån högst, och komma 
att fortfarande så göra. Firman inleder nu 
det nya skedet av lägre priser med en 
KVARTS ~fILLION .DOLLAR försäljning 
av kläder, omfattande hela lag1·et av mäns 
YTTERROCKAR samt EOSTYMER med 
TVÅ PAR BYXOR. 

Betydande Prisreducering som 
varar· i I 0 dagar 

DENNA . försäljning är arrangerad för 
att slutrealisera hela vårt nuvarande 

lager. JYied de låga priser som vi erbjuda 
kommer allt att bliva slutsålt inom TIO 
DAGAR. Om Ni ämnar draga fördel av 
denna gottköpsförsäljning genom att köpa 
en KOSTYM: eller YTTERROCK för vin
tern, måste ni handla nu! 

Tillpassning FRI! .Originalpris-
lappen sitter ·kvar! 

D. ET ursprungliga . prismärket är ännu 
kvar på varje KOSTYM och YTTER

ROCK, så att envar tydligt. kan se huru 
stor bespa,ring som göres. Stma försälj
ningar äro ju vanliga vid säsongens SLUT, 
men aldrig har ett tillfälle som detta er
bjudits vid säsongens BÖRJAN, och med 
ett rikhaltigt och KOMPLETT lager. 

Lundquist=;.Lilly 

LAKESIDE HOTEL AND SANITAR(UM 
Soap Lake, Washington. 

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

Electro-Thei:apeutic • Physician 
Specializing in Chronic and N ervous diseases. 

energi på en million häst-,_ _ 
Reasonable Rates. Write for Information 

de jag särskilt. märke till Rid- ning länge nog att uttrötta lä
darholmskyrkan, och i den nya- saren, men vill dock; innan. jag 
are stilen, Stadshuset. I den för- slutar, ge eder denna lilla slut"." 
q frapperas man mest av allva- sats: Enligt vad jag såg av 
ret · och storhetskänslan, i den Sverige står det ganska vä.1 till 

jag 1111 silunda förvissat senare av den 111ä11gd naken dcr, och fastän folket d~r ej 
·.. . · .. ·. tt sl a· ld 11 .. • .f. t" sku .. lp.tur som. fö.rekommer. För, skryter .. l.ika mycket som hår, sa. mig •Om a · { e eJ · an isera~ . . . .. 

de när · har1 skrev 0111 :Norrland: den . ovane verkar . denna skulp~ fann Jag mtet annat an gott hu-
. Jur nästan pinsamt, men vad in- mör och förnöjsamhet, om än 

"Framtid~land so~ skatter sänker, födi11aarna befraffar syntes de inte allt o-ick precis som de kun.:. 
tag mm hyllnmg då," . 0 ·. . . · . · . · o 

fullt medvetna om att så skulle de önska. Dessutom vill jag 
det vara, uppmana alla, som ha föräldra.r 

Från Stockholm reste jag över 
Malmö och Esbjerg åter · till 
Amerika-. och Tacoma, och kän

Vid återfätden gjonles. re>an ner mig glad att åter vara tiU
tilI Stockholm med Qstkustba- baka i det hem jag byggt här 
nan. I Stockholm besökte jag i adoptivlandet. Jag har kanske 

hållit. på; rned denna resebeskriv-

i livet hemma i Sverige, att skri

va till dem ibland-att skriva of

ta! Varen förvissade om, att 

även om ni i brådskan och strä

vet härute ha glömt dem, så 

glömma de dock aldrig eder. 

EN RESERVFOND 
Allt flera och flera människor inse fördelen av en reserv

fond, och den period av låga affärskonjunkturer som vi nu 
genomgått har ytterligare nbevisat fördelen härav. 

Många ha som en följd härav börjat att systematiskt spa
ra, och de som redan förut havt konto, öka stäµdigt sina 
msättningar. 

På grund av säkerheten och fördelaktig räntefot, välja· de 
flesta. Peoples som rätta platsen för sina besparingar. 

Peoples Savings & Loan 
Association 

1109 Pacific A ve. 
Grow 


