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Med högtidlig begravnings-ri- vid bortslets under-karossen och 
tual lades Gustave Pahrson till ena vingen demolerades med den 
ro, och hans stoft invigcles åt den påföljd att planet blev obrukbart 
långa vilan i lördags eftermiddag. och icke kan användas för någon 
Ceremonien ägde rum i svenska ocean-flygning i är. 
lutherska kyrkan, som var full
satt av sörjande släkt och vän
ner. Utomordentligt vackra och 
rikliga blomstergärder prydde bå
ren och altarrunden. Akten in
lecldes med avsjungandet av sv. 
ps. 484, varefter en sorgekantat 
sjöngs av Arthur Swanson med 
orgelackompanjemang. Past. E. 

Det politiska intresset har väl 
sällan varit större än för när
varande före något allmänt val 

G,. Svenson höll därefter en upp- . . .. , , . 
b I. 1 'll 1 ... t o 1 I vid s1clan darav fa en stadig m-

i Tacoma, icke därför att några 
synnerligt viktiga frågor skola 
avgöras utan på grund av det 
stora 311talet ämbetssiikande, som 
äro villiga att offra tid och luaf
ter i det allmännas tjänst och 

ygg 1g oc 1 t1 1Jar at gaenc e . .. 
l .k cl'k · -11 h k t komst 1 dessa arbetsloshetens 
i ·pre 1 ·an, I v1 {en an vac ·er 

omordacle den avlidnes trofasta 
karaktär och ädla sinnelag, med 
särskild tribut till hans lojala 
verksamhet som församlingens 
trustee och sekreterare. Från kyr
kan följcles båren av en lång 
auto eskort till Tacoma gravgår
clen, där pastor Svenson förrätta
de j ordfästningsakten på sven
ska. Som likbärare fungerade 
några av Pahrsons intimaste 
väriner, C. J. Ahnquist, Frank 
Ekberg, Bror Trueclson, Gust 
Johnson, P. Veborg och Gustaf 
Salander. 

och depressionens tider. Deras 
tal är redan 432 inom Pierce 
coun ty, och det finnes väl knap
past någon röstägancle som icke 
har en eller annan god vän i 
denna skara, vilket naturligtvis 
bidrager till det personliga in
tresset i valets utgång. Nästa 
tisdag, den 19 els. är sista dagen 
för registrering. 

Uppseendeväckande rättegång. 
Målet mot de åtalade ledande f. 
cl. prohibitionstjänstemännen i 
N orth Pacific distriktet, omfat
tande Washington, Oregon och 

Svensk Canadabo parlamerits-1 ~!aska, tog Ein börja~1 i månda_gs 
ledamot. Olof Ranson i Prince 1 federal domstolen 1 Seattle 111-
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Kongressman Albert Johnson 
om immigrationslagen 

Anser den nuvarande "national origin quota" lagen orätt
vis mot skandin,averna. - Framhåller att han gjorde 
sitt yttersta i att förhindra dess antagande. - "Jag 
är nordisk-sinnad," säger han. 

-Puget Sound Posten har allt sedan den nu gällande 
"national origin quota" lagen stiftades tagit för avgjort 
att kongressman Albert Johnson, som var fäder till för
slaget, även var ansvarig för den orättvisa som därige
nom begicks mot skandinaverna. 

F[era av Mr. Johnsons vänner ha protesterat mot det
ta vårt antagande, och för att få klarhet i frågan uppsök
te vår representant i fredags kongressman Johnson i 
\Vinthrop hotel. Mr. ,Johnson mottog vår representant 
mycket välvilligt och klargjorde sin hållning till imrnigra
tionsfrågan. 

Mr. Johnson uttalade såsom 
sin åsikt att den nu gällande im
migrationslagen 1är orättvis mot 
de skandinaviska folken, men 
han viclhöl! på det bestämdaste 
att han gjort allt i sin makt för 
att förhinclra lagens antagande i 
dess nuvarande form. Hans för
slag gick ut på att beräkna kvo
tan enligt 1890 års folkräkning, 
och i denna form antogs hans 
förslag i representanthuset mecl 
20 rösters majoritet. I s~naten 
däremot mötte förslaget mot
stånd uncler ledning av Senator 
Reed från Penf1sylvania. Det 

har på vissa håll visat missnoJe 
därför att jag intet gjort för Ta
coma. 

Rupert, B. C., kall~d British Co
lumbias okrönte t i m m erkung, 
blev vicl de allmänna valen i Ca
nada invald som parlamentsleda
mot för Skeena: distriktet. H., 
som tillhör det liberala partiet, 
är den förste svensk-födde man, 
som kommer att sitta i Canadas 
dominion parlament i Ottawa. 
Han var för ett 20-tal år sedan 
bosatt i Washington och beclrev 
skogs- och timmeraffärer i gan
ska stor skala. Han är föcld i 
Jämtland och nära besläktacl med 
Paul Paulson familjen och andra 
jämtlänningar i Tacoma. 

gade som beskyllas för samman- . kom till kompromiss och slutre-
svärjning och brott mot prohibi- . . PROF. OLOF BULL sultatet blev den nu ~ällande la-

for domare N orcross. De åkla-

"Vet Ni att fecleralregeringen 
utbetalar mellan tre och fem mil
lioner dollars om året i Tacoma? 
Jag syftar icke på särskilda be
villningar, men såclant som Ta
coma drager fördel av år ut och 
år in. Tag t. ex. Cushman hos
pitalet. Regeringen betalar över 
$5,000 per månacl där för enbart 
tvätt. Och jag kunde uppräkna 
mår,1ga olika summor och verk
samheter, men det är överflö
digt; faktum är att oerhörcla be
lopp utbetalas år efter år. 

"Man klagar över att Tacoma 
ej får bevillning för hamnför
bättringar ! När jag genomdri
vit dylika bevillningar, så står 
Tacoma där och vet inte vad att 
göra med beloppet. Regeringen 
åtager sig icke hamnförbättrin
gar för individer, utan för sam~ 
hällen som ett helt. För att ut
muddra och förcljupa den inre 
hamnen till 35 fots djup erfor
dras nya kajmurar på privat 
egendom, ty annars skulle hela 
härligheten glida ut i djupet. 
Pålning och kajmurar, där såda
na finnas nå blott till ett djup 
av 30 fot, och dessa måste sän
kas om uppmuddring skall kom
ma i fråga. Men privatintres
senterna draga sig för att betala 
fiolerna. Antag att regeringen 
företog uppmuddring till ett djup 
av 35 fot. Vacl bleve följden? 
Som ovan nämnt skulle säkerli
gen närgränsande varvsanlägg
ningar och brofästen skrida ut i 
djupet, och regeringen bleve då 
ansvarig för skadan. 

tionslagen, äro Roy Lyle, vVm. Svensk piomer orkesterledare Tacoma," omtalacle han hur pro- gen. 
Whitney, Earl Corwin, Richard hedrad. Den eleganta Fox Broad- fessor B. för 40 år seclan hade Mr. Johnson berecler f. n. ett 
Bryant, och Clifford McKinney. way. teatern Öpp1~ades ceremoni- dirigerat elen f,örsta orkestern i nytt förslag till immigrationslag, 
Vid rättegångens början framla- elit 1 torsdags kvall mecl ett sär- den ståtliga byggnaden, som clå och detta går ut på intet mindre 
<le de en skrivelse, i vilken de ~lele~ , ~torslaget program. Efter var käncl under namnet Tacoma än att helt avstä11ga all immigra

förklarade sig villiga att avstå atsk.~lliga nmi:mer av teaterns Theater, och huru han under tion. 
fran rättigheten att hava ran- utmarkta musikorganisation, hel-· många år efteråt var dess e
saknino- inför en J·urv men do- "ade Manager Kimberley den minente leclare. Även hänförcle 

i::. • , . l n 
mate Norcross förklarade att 5 '.,ora pu,J 1 .::en välkommen. Där- mayorn till profesosrns nitiska 

"Kom ihåg," sade Mr. John
son, "att varje arbetsför man 
som nu kommer in i lanclet, har 
en av två utvägar att välja på; 
antingen tar han en plats som 
en annan arbetare innehar, eller 
han får stä och vänta på 'att en 
plats blir ledig. Kan Ni giva 

överhettad träffades målaren 

rättegånrren var av såcla11 vil·t p, a upptradde Mayor Tennent och ·er·k' h t . cl cl "' · ' ' ... , . . v sam e 1 an ra av sta ens 
och betydelse att han icke ville p1esente1 ade Prof. Olot Bull . . 0 o· . . . 

l
·l·l"d · samt clelo·av en !·ort historil· on1 musik- och san,,,orga111satione1. 
' a a sig ansvaret att ensam av- "'' ' ' 

göra ocvh döma i rntllet, som honom och hans insatts på musi-
Efter talet egnacles en ovations

artad tribut till den ~tlclrige or-
väckt stort uppseende över hela kens •)mråde i Tacoma. Benärn-
landet. , nande honom "musikens fader i I kesterleclare-veteranen. mig en enda god orsak, varför 

vi skulle t. ex. låta snickare från 

Dödsfall. Mrs. Hanna Anto-1 de skanclinaviska länclerna eller 
W. S. Isenberg av hjärtslag un
der vanclring pr1 en skogstsig nä
ra Cowlitz river, där han till
bragt åtskilliga, dagar på en fis
ketur tillika med sin familj. Han 
pliträifacles död på stigen. Isen
herg kom för 40 [tr sedan till 
Tacoma och var välkänd här som 
en bland de framstående i sitt 
fack. Han bodde med sin familj 
i ett 1ackert hem vid Steilacoom 
Lake. Han efterleves av hustru, 

Gigantiskt kraft- och konstbe- Om benådning för en fela111de 
vattningsprojekt. Mellan 500 och fader anhidles i ·en petition till [nia Anderson, 47 ifr, avlecl pl6ts-I något annat land, komma hit, 
1,000 millioner dollars komma guvernör Hartley. Listan är un
att utläggas under nästa femtio clertecknad ay hundratals Taco
ilr för att bringa Columbia flo- ma-borgare. För ett par veckor 
elens mäktiga vattenflöde under :oedan dcimdes C. A. Benjamin, 
kontroll och göra bruk därav, en millare i Tacoma, till fem 
förklarade Dr. Elwooc] J\fead, U. års fängelse cl~irför att han för
S, commissioner of redarnation. tegat sin kiiuneclom om en stöld 
clå han härom dagenc återkom som begiltts av hans 18-årige 
frän en inspektionsresa. 1J an son ,Edward. Denne jämte tvf1 
sade vidare att Columbirr floden andra ungdomar, l\Ielvin I-lager 

ligt i onsdags under det hon var 
på visit hos en väninna vid So, 
C stn~et M1·s. A. har varit bo
satt i Tacoma i 28 år. Hon ef-
terleves av maken vVilliam An
clerso, sonen Stanley, dottern 
Mrs. J ennie Frayne, två bröder 
i Tanma samt fyra briicler och 
en syster i Sverige. 

tvil söner och tre döttrar. 
med ,;ina bifloder utgör hela Pa- och Earl Ren10lds, hade lJlivit Fotbollsatlet drunknad. Char-

Gifta kvinnor kvarstå' på sin cific kustens stör!'ta resurser. dömda till f;m fas fängelse för les N icholson, 18-i'i rig kapten i 
joh. Councilns förslag att av- Det ,;törsta nu pi'1tänkta projek- "hold-np" och stöld av $75 från IJincoln högskolans fotbollslag 
skeda gifta kvinnor, som äro i tet för utnyttjande av floden Sunset teatern. ]);°[ clom::;tolen drunknade i söndags i American 
stadens tjänst, h;ir stött på pa- är anläggni;1gen av Grand Cou- blev underrättad om att Benja- Lake nära Garretson biHhuset. 
trull. Stadsadvokaten Wallace lee dammen, ett hydrauliskt fö- man sr. hade binnedorn 0111 brotc Strax innan han hoppade i vatt
Mount har förklarat att ett så- retag, jämförligt med det vid Ni- tet utrrn att inrapportera det, net, hade han iitit en bastant 
dant beslut p[1 grund av civil agara. Enligt de uppgjorda för- blev han dömd till samma straff middag. vilket troligen förorsa
service lagen är st.ridande både beredande planerna skall en 350 som sonen. Mrs. F.enjamin, mm kade kramp, ty han sjönk genast 
mot U. S. och statskonstitutio- fot hög damm byggas som vän- har tvä andra mincleri\riga barn utan att återkomma till ytan. 
nen. tas anskaffa 1.700,000 hästkrafter nch befinner sig i utblottade Först efter ett par timmars 

L ... B l del l cl · och bereda konsthevattnin<' för omsta•1clio·heter har vädj'at till draggning blev liket funnet och OJtnant rom ey me e a e i . 0 · ' "' • ' 
0 

•• 

cl . tt l ff t · ,1.. . 1.883,000 acres. I sin l1elhet be- anvernören om mannens benåd- ,ilterupphamtat. N. var en av de 
ons ags a rnn dt Japans"d re- ... · . , . .. "". . ,, l". ·!· 

0
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, t·r1°it Is tt fl tt s'tt raknas kostnaden komma att mno· och av clelta,,ande 111 stam- mest popu a1a yng 111,,.,arna I 10,,., genngens 1 < ,e e a , y, a I, . ""' "' · 

aeroplan "City of Tacoma" fri'm U~)pgå t1.~l $3~0,0?0,000, t:.1en me- :ner ·en st~:· _del av allmänheten skolan. 
Yokohama till Karurnigaura flyg- 111'.1gen ar a t -~orst an agga en 1 hennes vadJan. ----------

:fältet vicl Tokio. Han tror sig mmclre enhet for en kostnad av En självmordsnotis fanns skri-
... d. · cl hälften av denna snmma. 0 vara rar 1g att om t10 agar upp- ven pa ett pappersark, som 

stiga clärifrl1n och starta flygnin- F :r utveckling och förbättrin- kvarlämnats pii ett säte å Ta-
gen över Pacific oceanen till Ta- gar planerar light departementet' coma-Seattle ångaren i onsclags 
coma. att utlägga $1,730,000 enligt den miclclag. Notisen var tmclerteck-

A.. T T k" r· k för nästa år tt1)pg3·orda budo-e- nad av Clarence Benson, som nnu en acoma- o 10 ras o- "' 
f1 · A t , R b ten. Operationsexpenserna be- förklarade sig trött på livet och ygmng. eronau erna o ert . .. .. . 
W l l Ecl d B räknas till $923,000 och räntan bjöd varlclen farval. ,Troligen ar ( oc 1 ' war rown, son1 

0 
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Begära fullständigt avväpning . 
W omen's International League 
for Peace and Freedom höll i 
söndags ett möte i Washington, 
D. C., därvid 26 olika länder va-

när vi i clag ha överflöd pfl så
cla na ar hetare? Det påpekas," 
fortsatte han, "att det finnes 
rum i flera av vtira stater för tu
sentals invandrare. Ja, förvisso 
är det sannt; nicir dessa stater 
iiro redo att mottaga dem, men 
si\. är ej förhållanclet nu. Det 
finnes i Alaska rum för tusen-
tals skandinaver. om där vore 
ntigon som kunde giva dem an
ställning. Men som 'Alaska 1111 

styres iir det omöjligt. Det iir 
fåfäng-t att söka intressera kapi
tal i Alaskas utveckling så länge 
oktrojheg1-änsningarna där äro s~1 

oförmånliga som nu år förhållan
det. 

"Jag har upprepade g~mger för
klarat min ståndpunkt i immigra
tionsfrågan, men det synes omöj
ligt att få folk att förstå de svå
righeter som 111 öta. Jag iir nor
disk-sinnad, och har alltid käm-
pat för skandinaver, tyskar och 
engelsmän som den folkras - ty 
de äro av samma ras - som är 
och alltid har varit att föredraga 
som immigranter. , 

"Om vi nu ~iro färdiga med im
migrationsfrågan, så skall jag be 
att få säga några ord om en an
nan sak, varom mycket missför
stånd gjort sig gällande. Man 

"Om jag iigde en tidning i 
Tacorna skulle jag råda befolk
ningen att tänka mindre pi'.1 Mt. 
Tacoma, vilket ju ~ir blott en 
for I nstel sepia ts pl'1 lediga stun
der, men nogare betänka cle sto
ra fördelar som staden besitter 
i industrielt av~eende. Men des
sa värdeful!a fördelar kunna ej 
komma till sin fulla rätt och vär
de förrän de som äro direkt in" 
tresseracle ~iro villiga att offra 
nödigt kapital för utvecklingen. 

"Jag skal!, innan jag återvän
der till \i\T ashington. sända Puget 
Sound Posten ett kortfattat ut
drag av mitt nya förslag till im
migrationslag. I korthet vill jag 
nämna att i huvudsak går det ut 
på att insläppa endast släktin
gar till härboencle, vilka i brist 
på sysselsättning ej kunna kom
ma clet allmänna till last eller 
konkurrera på den redan nu över
fyllda arbetsmarknaden." 

cl ·tt b · 1 "P ·f· E ,, · pa obhgat10nsskulden till $950,- har mannen obobserveracl kastat me si 1p an ac1 1c 'ra 1 " · . . 
.. 1 · cl 1 k cl 000. Inkomsterna fran kraft- och sig i vattnet och drunknat. sonc ags g3or e en yc a upp- . .. . 

ro representerade och varvid be
slöts att bland organisationens 
medlemmar världen nmt utsända 
petitionslistor för underskrift, 
vari begäres fullständig världs
vid avväpning. 

Edison-priset vanns vid elen f. tävlande ynglingarna. Vinna-

stigning från Tacoma fältet, ;i1;systemet beraknas till $2,-

startade ut på sin Tacoma-Tokio 6 ,OOO. 
Genom drunkning i Surprise 

Lake omkom Phil KildalI, 28 år, 
Ehuru han flykt under gynnsamma auspi- En simtur på rekord tid över I i torsdags kväll. 

cier. Maskinen seglacle under Commencement Bay från Browns upphämtades några minuter efter 
jubeirop majestätiskt över Ta- Point till Point Defiance gjorde I det han sjunkit, var han reclan 
coma och ut över sundet. Men två Tacoma flickor i söndags. De död och kunde icke återställas. 
:i.iär planet kom nära flygfältet i voro 16-åriga Helen Duell och 
Vancouver, B. C., kommo gasrö- 17-åriga Gladys Almstead, De 
ren till motorerna i olag, så att tillryggalade avståndet på 1 tim
en landning måste göras. Där- ma och 40 minuter. 

Han hade trolig'en skadat sig, 
då han hoppade i vattnet, ty på 
ena Rinclen var en hlodfärgad 
kontusion. 

v. i vVest Orange, N. J., hållna ren sade sig icke vara mycket 
tävli11gen mellan högskoleelever intresserad i atletiska övningar 

•• • • 
0 

• , 1 från varenda stat inom unionen rmccl undantag av simning. 
Efterrakningar. Mis~ Ge1 t1 ude I f .. k . 1 ~ o • 1 ·c1 

f''* r 0 .. av en ra "'1110- _/ ars 1)Q 1 ,:ee v1..._ E I 
Ederly, som ror ryra ar seuan - - "" .1 

• J tt nytt f ygrekord sattes f. 
sam över Engelska kanalen och namn Arthur 0. Williams Jr. vecka clå flygaren Frank Hawks 
vid hemkosten hedrades som en från East Proviclence, R. I. tillryggalade sträckan mellan 
hjältinna, hor som en följcl av Denne förklarades av prisnämn- New York och Los Angeies på 
ansträngningen blivit döv och den,, bestående av Edison· själv 14 timmar, 50 min. och 43 sek. 
önskar nu, att hon aldrig gjort och två hans vänner, vara elen Det föregående rekordet var 18 
den långa simturen. mest begåvade blancl alla de 49 timmar, 42 min. och 54 sek. 



Det osagda 
Det finnes i själen en hjälpande makt, 

Som ömmar för andra och brinner 
Men ofta förkväves och nfo:i:er sin prakt, 
Det vackra du tänkte, som aldrig blev sagt 

Och aldrig en !yssnare hinner. -
Det härliga goda i tanke och clröm, 
Som drunknar i livsflodens brusande ström, 

Förgås och i dunkel försvinner. 

Ack, kunC!e vi samla i frälsande .ord 
Vad vackrast vi <:änkte och kände, 
Då kunde vi dana en skönare jord · 

Och bliva en räddande frände 
För någon, som irrar i mörker och 11öd, 
Som tröttnat på striden och önskar sig död, 

Befriad från· mänskligt elände. 

Men själviska syften i vilja och mod 
Vår varmaste kärlek förtära, 

Fördunkla den tanke, gudon1lig och god, 
Son1 ens'am har krafte11 att bära 

Oss framåt. till broderlig lycka och fröjd, 
Där kärleken spanar från skimrande höjd 

En himmel, som ligger oss nära. 

Karl Hellberg. 

~ .......... .,, ........................... ..,,..,,....,.,,..., .......... ...., ................................. ~ .............................. ~ .... :...~ 
med varantlra, blevö förväxlade, l<örd vid Åboholm av ett tåg på 
och ogräspreparatet .kom till an- Mjölby-'-Skänningebanan. Bilen 
vändning vid matlagning. Strand- kastades ett tiotal meter framåt 
berg förtärde en f>ortion mat och slog emot försignalen, vars 
kryddad med det giftiga ämnet. kraftiga järnställning fullständigt 
Förgiftningssymptomen uppträd- böjdes ned. Runoå som var en
de snart hos Strandberg, som sam i. bilen satt fastklä1rid mel
måste intagas på lasarettet, där Ian denna och försignalen samt 
han ntt avlidit. var död, då han framdrogs. Det 

Stambanan förbunden med in- har konstaterats~ att föraren pi( 
landsbanan. Den sista rälsläng- tåget givit upprepade och kraf
den på bana11 Hällnäs-Storn- 1 tiga signaler. · 
man fastnitades den 14 juli. Där-

. mellan 

Han ålades ersätta det försking
rade beloppet med 890 kronor. 

* * * 
VÄSTERNORRLANDS LÄN 
Tågolyc~a i Mella11sel. Under 

växling på ett från . Mellansels 
station utgående stickspår råka" 
de den 15 juli av >hittills okänd 
anledt1ing ett vagnsätt på 15 full-

med virke lastad tralla, varpf1. 
vag11arna med allt mer ökad fart 
körde . mot. stockbommen, vilken 
totalt förstördes. Den . åstadkom
na skadan beräknas till cirka 25,-
000 kronor. 

* * * 
öREBRO ·LÄN. 

Ett styrkemedel. för de gant41.. 
"Jag är 71 år gammal ·men än
nu vid god hälsa och vigör, och 
ger Dr. Peters Kuriko kredit 
därför. Jag har använt den i 
mer än trettio år," skriver Mr; 
L. Harrison, Booker, Texas. 
Denn~ väl beprövade örtmedicin"' 
håller matsmältnings- och av
söndringsorganen i gott skick• 
och skänker fridfull sömn, vilket 
gör den till ett utmärkt styrk('!
medel för äldre personer. Icke 
en apoteksmedicin; tillhandahål
les endast av lokalagenter, an'
ställcla av Dr. Peter Fahrney & 
Sons Co., Chicago, Ill. 

Frukost i . det gröna. 

- Underbart! 

Blev anhållen då han stod på' - V:_ad. nie1;ar du? Utsikten el
k;nä och bad. I Nora häktades ler brodet fran 
härom dagen agenten V. Roos 
för i Malmö begånget bedrägeri. 

ENKA .. 

Roos hade på kvällen infunnit I,....._....,..,.... __ .,.... __ ...,.,.....;._ __ ....., 
sig i Bethelkapcllet och polisen 
i Nora som fått kännedom 0111 
hans. vistelse i staden gick in i 
kapellet, där ·de påträffade en en
sam man, knäböjande i bön. 
Mannen befanns vara de11 efter~ 
spanade, som anhölls. . Han. er
kände de bedrägerier för vilka 
han efterlysts och han kommer 
nu att med första. fånglägenhet 

·samt alla sorters 

traiisporteras_ till l\1a1mö~ Färsk, Salt och Rökt Fisk 

* * * Till mycket rimliga priser. 

öSTERGöTLANDS LÄN 



PÅ VAKT FöR SVENSKA 
SPRÅKET I KYRKAN 

Tisdagen den 22 juli 1930 kan 
bliva en historisk dag. Då sam
lades flera lutherska prästfamil
jer å Arnolds Nock, R. I. Nitton 
a utorno bil er kom mo. l\fännens 
antal steg til tjugofyra och med 
kvinnor och barn uppgick hela 
samlingen til omkri1ng femtio 
personer. 

församling, och man hoppas, att 
i frågavarande förbund rn.åtte 
kunna förmedla underrättelser 
om, huru man på skilda håll sö
ker och i ·någon män även lyc
kas att bevara odi förkovra det 
andliga fädernearvet: språket 
och kulturen i allmänhet och den 
speciellt svenska uppbyggelselit
teraturen i synnerhet. 

Tolv av de närvarande präster
na och ett trettiotal lekmän ha
va undertecknat följande propo-
sition: 

Mötet hölls i pa~tor 0:!1 fru Il "Undertecknade mcdlcmm~r .av 
A. M. Benanclers villa. Overst Augustana Synoden hysa as1k
från to1'ipen av vindsfönstrct va- ten, att ett Svenskt Lutherskt 
jade en stor amerikansk flagga Förbund i Amerika bör bildas 
och från stängen över verandans med detta eller liknande namn, 
trappa utbredde sig den svenska. och äro vi villiga att ansluta oss 
Stjärnbaner~t och korsbaneret t·ill detsamma." 
gåvo :;åluncla stämning i'it ·festen. Ett par mera konkreta syfte
Den tillfäiliga ordföranden liiste 111 [t! äro 1) att ordna prosten L. 
J er. 29 :4-15, anställde en kort J\!l. .. Eng8troms eventuella besök 
bibeliörklaring samt anmodade i höst; 2) att verka för ett vär
seclan pastor A. M. L. H erenins cliot firande av elen store hjälte-

"' att förrätta bön. Initiativtaga- konungen Gustaf Il Adolfs clöds-
ren för mötet teol. clr. Mauritz dag 1932, bland annat genom' 
Stolpe hacle infunnit sig med tre att då liigga en silverkrans, eller 
lekmän fr1'1n New York. Han um möjligt, en guldkrans p?t 
höll nu et anförande och väckte kunungens sarkofag. 
förslag, att ett Svenskt Lutherskt AnmälninO" om anslutnino· till 

b b 

förbund 111f1tte stiftas i syfte att, förbundet torde tillsändas n~\gon 
så långt som mijjligt. tillvarata- av nedannämnda präster: 
era cle svenska luthers.ka s.·katter, 

1 

I.··, C G' ·1 .. ·1 ..... 1 I 4' ·E 11t b \..CV . auo· Ull( v ; rc . 
som Gud givit oss i arv frf1n fö- ·t · l) .. · 1. ·:1 es.te.1. "'l\"',·.

15
, ' 

. s ., 0 c 1 •- ' J.,_. s. 
regåen:le släkten. .. Efter detta I Rev. lVlauritz Stolpe, 217 East 
tal folj de flera mlagg. . 49· tl ct N. . . V -]- c· t 

1 L • , l c \\· .L 01 ' I y. 
Synoden har ett förbund av I I\.ev. A. M. L. Herenius, 9 New 

cn~elskt~lancle försa1:1l!ngar, de~1 London a ve., vV es·t···· vv.· .. arwick, R. 
ha1 en samrna11slutn111,,, av ung- I. l<.ev. Axel c. H. Helander, 5 

vVater st. :;\ ew York City. 

Y iterligare meddelanden fram-
dele~. S. G. Häggluncl. 

Svenskhetens bevarande i 
utlandet. 

Riksföreningen har hållit årsmö
te i Stockholm. 

(För Puget Sountl Posten) 

PUGET SÖUND POSTEN 

••• ••• ••••••• " • • Il • • Il • 

In konst! 
, 
en 

Det är inge11. konst för elen som har a;·bctsförtjänst att 
ha kontanter. Genom att regelbundet spara uppnår man det 
iJnskvärcla . resultatet. 

l\1en det ligger en nästan magisk makt i ett litet uppspa
rat kapital! Tänk pi'.1 fram tiden och dess krav! Ett spar
konto är elen magiska kraft, som kan försäk1'a Eder om vad 

;ilclerclomen kräver. Ni kan börja med en dollar. 

• • 

Peopl~s Savings & Loan 
Association 

1109 Pacific A ve. 
Home of the Thrifters - Where Savings Grow 

• • 111 • • • 
"SVERIGES KlONDYKE" 

RIKARE ÄN VÄNTAT 

Var försiktig med elden 

i skog och mark! 

(För Puget Souml PostP.n) 

l dagarna ha ingeniör Ivar 
Krenger. bankdirektör 0. Ryd
beck och ahclra ledande miin in
om Skellcfteii gruvaktiebolag, 
vilket foretag till fem sjettedelar 
torde iigas av ](reuger & Toll. 
inspekterat de snart fnllhordacle 
grm·anfagg·ningarna vid Boliden 
och smältverkct vid 1'(.iinnskiir, 
di[r den rika Boliden malmen 
skall smiiltas och dess koppar 
och gule! nl\'inna~ pi'i elektroly
tisk väg. 

l B o I i dengru vorna, Sverige:-; 
näst j ä n1malmsfyndigheterna i, 
Nordlappland största och rikaste 
malmfält hilller man nu som 
hiist pi'1 att lämna experimentsta
diet och iivergi°1 till industrimiis
sig; drift. 

l Boliden sysselsättas för nar-

GRATIS: 
ETT MED 

dom, en annan av kvinnor, en 
tredje av män, och man anser nu, 
att ett förbund med svensk
lutherskt program är behövligt 
för att bättre taga vara pt1 dem, 
som tid efter annan kommit eller 
kommer från hemlandet samt på 
de äldre, som känna behov av att 
höra Guds ord på det gau;Ia mu

dersmr1let, och för övrigt söka 
tillgodose den iinskan. som 
mångenstädes finnes bland yng

re och äldre, att troget verka 
med de särskilda g«hor, vilka 
C·1.1d givit oss som ett folk av 
!"vensk stam. 

varande 400 man, och paralellt 
l.Ziksföreningen for Svenskhe- med brytning av malm fortgfrr 

rens bevarande i utlandet höll a1·betet mecl utbyggandet av nya 

den 28 juli i'irsmötc i Stockholm gruvo1·ter. En järnväg har byggts 11 A. J. WOLFF & SON, N. w. distr. 
i närvaro av representanter för frlrn malmfältet till utskeppniugs-. 1529 Pacific Ave., Tacoma 
svenskarna i Förenta Staterna, platsen vid Rönnskär, där smält- 1 

Brasilien, Finland och Lettland. verkets höga skorsten, den stör
Svenska kultnrförbundet i Chi- sta i Europa, är ett lätt skönj
cago hacle som talesmän sänt bart märke för sjöfarande. Vid 
boktryckare I-:l. A. Moberg och smältverket förvandlas malmen 

.............................. ...,.,.~ ................. ,,...,.........,.........~ 
UPLAND SLAB ~ 

and ~ 
FOREST WOOD 

p_rofe_ssor C. ~" \Vall~nius. Den till s. k_: blisterkoppar. S~11äl_tor-' BERGLUND fUEL COa 
s1stnamncle holl ett foredrag om na ut~·oras av stycken pa. cirka 
"Svenskhetsarbetet i Amerika" 80 kg. vilka lagras för transport Yard 1107 So. L St. 
samt fram bar en hälsning från till utländska extraktionsverk till MAIN 2451 
Svensk-Amerika och b~ilsade "pi' dess det elektrolytverk, som är ::::::::::::::::::::......~ 

3 

~y-brä11t kaffe, 4 lbs. för ......... __ ......... $1.00 

Färskt "\Y estern Oreamery" smör, per lb ..... .40c 

Färska äp.·µ:, "standard," per dussin .......... 30c 

TAGOMA BUTTER STORE 
A. E. DAHLIN 

1146 Pacific Avenue Only One Store 
~ ~~ 

Fullt lager av 

Ur, Klockor, Ringar och 
Diamanter 

Lagning av ur och klockor, samt 

G-uldsmedsarbete 

Gustaf Salander 
t:t.l.~ IOtJTH K 8TkEE'l' TAOOIU. 

För första. klassens 

GROCERIVAROR 
besök Gustaf Salander, 1216 South K Street 

eller ring upp MA!IN 6007 
',/ awr köpta hos mig levereras fraktfritt j alla de.lar af stadelll: 

1216 SOUTH K STREET TACOllIA 
~ ......... ~ ..... ,...,.....,,...,,.,,""",.....""' ......... ,,.. .............. ,.. ........... ~ ........................ ..., ............ .,,,,. 

)~ ......... ~~ ............. ~ ...................... _.... ..... "°"~ ............. ~,,.. ......... ,,.. ........ .... 

PETERSON BROTHERS 
G-RAIN & FUEL 

1002-4 South K St. - Main 331 

Ved och ;Kol, Mjöl, Foder, Hö, :Kalk, 
Gödningsämnen och utsäde 

Endast bästa slags varor Resonabla priser · 

~~~~ ......... ~~~~~~~---; 
VI ;FÖRSTA OCH TALA SVENSKA 

Noggrann ög~nundersökning 

KACNLEIN BROS. 
TACOMAS LEDA,NDE OPTIKER 

36 år i samma lokaler. 
906 BROADWAY BROADWAY BLDG. 

.... -------------..... ~~~1 

Callson Ahnquist 
IKRADDAR.E 

<\Il ~.~falla ~jg I alfmänbi>tens benägna atanke för 111;.. 

1ilnwor' !if allt hvad till yrket hörer; Stort lager af 

mn •·111H~.lj •JC'tl imrortf'rt>1df ty~el' nlltid pi\ lager. 

Flera församlingar ha redan 
svenska bibelklasser eller för
bund för sådana personer som 
"hungra efter att få höra Guds 
ord på svenska." Så finne:; ett 
sådant förbund inom Gustaf A
dolfs församling i New York. 
Det räknar ett hundratal aktiva 
medlemmar vilka sammanträde i 
en av kyrkans salar kl. 6 varan
nan söndags eftermi<lclag för 
kyrkligt program, vilket följes 
av kaffe och en lätt;lunch, var
pii alla tåga upp i kyrkan till 
afton;;ången. - Något liknande 
torde många andra församlingar 
åstadkomma. Man tänkte sig 
även en svensk luthersk radio-

uppdra~: av de11 . fö_re1.1ing.'. s_c:_rn 1.1nder .uppföran.de,. hinner fu_ll-1~ Vi äro be~~dda att giva betjäning~ 
havt dprvheten mbjucla R1kstur- bordas, dt1 raffmenngen ur bhs- ~ såvaf dag som natt. ( 

e.ningen ~'ii'.lrn.1:1;nen. till C:._hicago te1.·ko!.lparn .kommer att verkstä.l- ; TUELl fUNERAl HOME ~ 111_ .... ._...,....., .... ...,....,....,.....,...,.....,....., .... ....,...,._....,....,...., .... ....,. ________ _ 
0111 tre ar.' 1 eol. dr. Ohman, ]as pa platsen. i '"' 

, 1 f f" I .. 2215 Sixth Ave. Main 580 ~ New Yor,, 1·am orce aven en Bolidenmalmen är synnerligen ............... www~~ . 1' FJ Sh 
1~.ä~sning f:-~m,,.landsmän _i ~n~:- :rärdefull. en:edan d_~n innehåller ............... ~~~~ Seamon s ower op 

501-502-503 Washington Building 

11ka och !Ikas,1 teol. d1. Be1 ,,,- icke <lbetvc!l wa mangder guld ~ -- - ---
. - b 

:.>irörn, ::;om talade å Minnesota- och silver. Den blisterkoppar, KO.KBOKEN TWO STORES 

svenskarnas vägnar. som hittills utvunnits vid smält-
H J 1 J n ingstelegram. hade in- verket i Rönnskär, håller icke . 

gått och tipplästes av ordföran- mindre än 1 kg. guld och 2 kg. 
den, blan"cl dem hälsningar från silver per ton. vilket är i'itskil
Vasabarnen genom dr. och fru lig.t mer än man tidigare vögat 
Hoving i N cw York samt fdm räkna med. Viirdet av en ton 
Vasahgen och Samfundet S :t bli~terkoppar ur Boliclenrnalmen 
Erik i New York. I beräknas i runt tal till drygt 3,-

GÖR SVERIGERESAN I AR 

IKA 
LINIEN 

DIREKT Mötets förhandlingar leddes av! 500 kronor. 
utrikesministern friherre F. I\.a-

·TILL mel, vice ordförande i övcrsty

GÖTEBORG I relsen, vilken öppnade förhand
lingarna med ett anförande i vil
ket han framhöll betydelsen av 
förehingens verksamhet. För ni"t
gra decennier sedan skämdes nä-

PÅ 

8-9 DYGN 

~ 'j stan .~venskarna i utlandet att vi-
i Besök den storslagna sa sig vara svenska. De clolcle 

~ STOCKHOLMS- sig 1:_:1cler den nya natio:1alitete'.:· 
) Nu ar det annorlunda, mgensta-

laga sa. klart som 1 de svenska ! UTSTA .. LlNINGEN d
0

es br!nner fosterl~ndsk.ärlekens 

ÖPPEN T.ILL 1 OKTOBER ~ kolon.ierna i utlandet. Man in
LÄGA PRISER PZ TUR- OCH RE- ~ ser vikten och nyttan av att va-
TUR81LJETTER I CABIN, AN
DRA OCH TURIST TREDJE 
KLASS GÄLLA FRZN DEN 16 

'il JULI 
Trängseln är över-res NU! 

Turlista från New York 
~~~ 

ra svensk. 
Styrelsevalet föregicks av en 

stunds diskussion, men till slut 
omvaldes med acklamation samt
liga ledamöter i överstyrelsen, 
utom direktör E. Niklasson, som 

Drottningholm . -............ 23 aug. avsade sig återval; till hans. er-
Gripsholm · · · · · · ·; -· · · · · · · · · · 6 sept. sättare valdes profesor S. \!Vall, Kungsholm ................. 13 sept. 
Drottningholm .............. 20 sept. Stockholm. 
Gripsholm ................... .4 okt., 
Kungsholm .................. 11 okt. , 
Dr?ttningholm ........... , . , 18 okt. 1 ! VED OCH KOL 
Gr1psholm .................... 1 nov. I 
Kungsholm " ................ 8 nov. 

Bästa sla~.-Resonabla priser. 

HARRISON BROS 

(Paid · Advertisement.) 

TOM DESMOND 
Cancliclate for 

COUNTY AUDITOR 

4 Years experience as Deputy 
Co. Auditor, 1915-16-17-18. 

Always reacly to serve you, 
Day or night. 

Subject to Republican Primaries, 

Sept. 9, 1930. 

SWEDISH AMERICAN LINE 
0 209 White Bldg., 4th & Union, Seattle 

Hedberg Bros., 508* So. llth; John 
Soley, :l06 Fidelity Bldg., F. C. Hew

son, 903 Pacific .A.venue, Tacoma. 

MAIN 93 
..... 1 .. ____ _..... .................. ...! 

som redigerats och utgivits av 
damerna inom Första Luther· 9th and Broadway 255 llth St. 
ska kyrkan tillhandahålles hos , I~- -·-""""'~ .... - ................. .......,...,. ....... ......,,...,....,...,,....,......,..,,.........,....,....,,.....,...,,.. ...... ...,...,.,...."""'...,........., 
oss och kostar endast $1.00. ~ 

P.VEBORG I 
1147 Broadway Tacoma ~ 
~~ 

~~-

:.::·:::"" . ·~. ::: '-==== ':0::11 
Vid framskriden ålder ·· 

kan ni vara kraftig och vid god hälsa genom ~ 
att använda • ~ 

DR. PETERS TACOMA TITLE 00. I 
.A.LMIN L. SW AN SON I ~-. Pres. och Mgr. 

"Abstracts of Title" och "Title ! 
lnsurance" / 

Main 2331 Bankers Trttst 81dg. 
1 
~ Den stärker edra matsmältningsorgan. 

~ .................... ~"~ .... 
.... ..., ......................... ..,..,~..., ..... ....,...., .......... ..,,...,, 

Henry Arnold Peterson 
SVENSK ADVOKAT 

MAlN 718 
1016-17-18-19 Washington BuJ.ldffllll 

TACOM.A 
Residenstel. Proctor 2861-R 

++-Hii+++l++++il++lllH++t 
EXIL STENBERG 

Svensk Advokat 

.Nota.-y Public 

1>05-506 California Bldg. 

++++++++++++++++++++++++++ 
J. I!. A.RNTSON 

Aa.ndinavisk ·.Advokat 
Praktik infcr alla rätter 

Tel.: M:ain 5402 
502 Bankers Trust Bldg. 

... ........................................ """"""""'...,....,...,...,...~ 

KARL A! ANDERSON 
SHEETXETAL 

WORKS . 

. MUELLER FURN ACES 

·Den verkar välgörande på edra njurar och er lever. 
Den håller er mage i ordning . 

Den styrker och uppbygger hela ert system, 
Ett fö~sök skall övertyga er. Den är beredd av rena, hälsogi

vande rötter och örter och innehåller inga skadliga eller vanebildande 
droger, Ej en apoteksmedicin. Tillhandahålles endast av speciella 

. • agenter. Tillskriv 

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

(Levereras tullfdtt i Kanada.) 

=~-o. !():,__.. 

PRENUMERATIONS-BLANKETT 
Ifyll, klipp ut och insänd nedanstående blankett 

PUGET SOUND POSTEN, 
1125 Tacoma Avenue 
Tacoma, Wash. 

Undertecknad prenumererar· hiµ-med på Puget Sound . .Po

sten för en tid av ett år. 

P . "f $ 00 närslutes. renumerationsavg1 ten, 1. __ ,,, _________ _ 
•a •<lt,t,~::i ::icuc:u 1:. 

Namn -------·····--·-·-·-···········-····-···································-,·-·········· 

Adress 

~ 

613 St. Helens Ave.. . Main 590(1 l 
De bästa i m;uknaden B ~ 



Kandidat till se11atorsvärdighete11 
i 29de distriktet. 

I Det är oss ett nöje att anmä
la Mr. Foss' kandidatur, och det-

av flera orsaker. 

F Ör det för~ta behöva vi mä.11 
hans kaliber i vår lagstiftan
församling. Män, som ej sö-

Votefor 

Bertil E. Johnson 
Candida te for 

PROSEOUTING ATTORNEY 

Now your Acting Prosecuting Attorney, unanimously 
appointed hy the Superior Court Judges. 

Born and raised in Tacoma. 

A graduate of Tacoma Bublic Schools and the University 
of W ashingto1L 

Assistant United States Attorney in charge of Tacoma 
and Southwest Washington, 1926_..;....27. 

Subject to Republican Primaries, Sept. 9, 1930. 

ämbete . med personli'g- vinst I 
som oevekelsegrund. Mr. Foss ,.1:"'8 .... ,_ _____________ ..., _____ ...,.....,...,....,_._. _ _,, 

är i ::n ... sådan affärsställning att 
han 0möjligen k~m känna sig 
lockad in på den politiska ba
nan for att 1:iå så sätt bereda vä
gen ·till något lönande statsäm
bete, vilket ju allt för pffa är be
vekelsegrunden. 

I sitt till)dnnagivande åbero
par han en kort och rätt på sak 
gående p~attfon11. 

L Skattereform och lättnader 
härvidlag. 

2. Revision och förbättring av 
lagen om arbetareförsäkring så 
till vida att arbetare som skadas 
skola· erhålla tillräcklig hjälp för 
att snarast möjligt återställa dem 
till helsa och arbetsförhet. 

3. Antagande av minst möj-
liga antal nya lagar. 

Första och tre~lie punkten äro 
oåtskiljeligt: S(llnmanlänkade. Det 
är .svårt att tänka sig någon ny 
lag som ej medför förhöjda s.tats-
utgift.~r .. · Och han anser med rät
ta. att lämpligaste sättet att und
vika vidare skattebördor är att ej 
ådraga oss sådana. 

Mr. Foss är av skandinavisk 
stam och hans namn är högak'" 
tat bland .alla samhällsklasser i 
Tåcoma. Han bär ock detsamma 

Vi kunna ej· tänka 
oss någon social verksamhets..: 

l 
gren inom virken han ej på ett 
eller <llmat sätt gjort sitt infly
tande gällande, och i allt har han 
vitsordats som en av samhällets 
främste borgar·e. 

Han är en •framgångsrik af
färsman, president för den gam
la vältenomerade firman'. Foss 
Launch. & Tug · Co. 

Mr. Foss är gift, har två barn 
och familjen är bosatt i ett vac
kert hem på. Pay Island. 

Jetland & Palagruti, 912 Paci
fic ave., föra alltid på lager ett 
rikhaltigt urval a'V a.llt som in
går i en mans garderob. Väl
sydda och modärna kostymer. 
hattar, mössor, halsclugar och 
haga, skjortor, strumpor, m. m. 
Rimliga ·priser.-'--( Adv.) 

Kom till Penney's Geneva Lake 
nu på söndag, den 17de augusti. 
Picnic med dans och musik an
ordnas på eften~idclagen och 
kvällen av Hugo och Nina. En 
trevlig söndag garanteras.-Adv. 

Vem blev lurad? 

ett apotel<: i landsorten in
kom en dag· en person och köpte 
medicin för 2 kt. 25 öre, vilket 
likviderades med en tvåkrona och 

be-
var 

(Paid Advertisement.) 

A BUSINESS ADMINISTRATION BY A 
PRACTICAL. BUSINESS ~'[Au_~ 

J 

Elect 

C. F. Davidson 
• 

County Commissioner 
for 

SECOND DISTRICT 

Subject to Repnblican Primaries, Sept. 9, 1930. 

(Paid Advertisement.) 

Vote for 

I IPE 
(CHIEF DEPUTY SHERIFF) 

CANDIDATE 

FOR 

h.eri 

Subject to Republican Primaries Sept. 9, 1930. 

• 

K. Andersen 
URMAKAR& 

Förstklassigt arbete ganmten.11 

MODERATA PRISER 

F. J .. Lee, den skandinaviske I per och enskilt. Porträtten äro 
fotografen, är specialist i foto~ förstklassiga och priserna rim-

liga.-F. J. Lee, 4de våningen i 
California. Bldg. 



aid Aclvertisement.) 

BINYON OPTICAL CO 

Var rädd om ögonen! 
Anlita vär sakkunskap. Om 

Ni är oviss om behovet av glas
ögon, kunna vi giva tillförlitligt 
råd härom. Undersölmingen är 
kostnadsfri. 

VI TALA SVENSKA 

920 Broadway 

PUGET SOP'ND POSTEN 

FRED PFLAUM 
Fred Pflaum söker county as

sessur iimbetet av den gruud att 
han anser en om vältning i denna 
tjänst av nöden. Hanlovar att 
harmoniskt samverka med de 
auktoriteter som ha med detta 
ämbete att göra, och förordar 
lilb~ittandct av "a non salaried 
board of hudg·et review." 

Dragspelsartisterna Hugo och 
?\ ina arrangera picnic och dans 
i Vasa park vid elen natursköna 
Sammamish Lake söndagen den 
24de augusti. Ivlusik program 
och v:trieteförestiillning kl. 3, då 
bl. il. den lustige komikern 
Skriillbom kommer att medver
ka. Dansen börjar kl. 5 e. 111. 

!<in 11111sik av orkester och drag
:'pcl. Biljettpriset blir 50c fiir 
herrar och 25c för damer. Au
tomobilpark avgiften blir 25r. 

ALLMÄNT NYTT 

SOMMAR GOTTKöP 
Mäns 

BADKOSTYMER 
Bästa slag i alla vanliga stor
lekar; vanliga priset $5.50 och 
$6.00. Säljasnu för 

$3.95 
RAYON UNION SUITS 

BLh. skära, "peach" färgade. 
Vanligt pris $1.25. Nu 

95 cents 
POLO SHIRTS 

Storlekar 34-40. Alla färger. 
Vanligt pris $1.50. Nu 

95 cents 

DICKSON BROS. 
co. 

1134 Pacific A ve. 

göra kandidater för predikokal
let. Omkring 90 procent av sy
nodens nnvaranrle präster har 
haft honom som lärare. 

Förenta Staternas folkmängd 
uppg(tr enligt den senaste folk
riikningen til 1 122.728,837 1~erso

ner. Häri iir icke hefolknmgen 
i Porto Rico. Philippinerna och 
IIawa1i inberäknad. Ökningen 
under den senaste tioårsperiuden 
uppgilr till lö procent. ()m folk-

DEN ÄR l YCKUG 
- siirdeles lycklig - som ej be
höver taga i betraktande kost
naden. Till och med när det gäl
ler arrangemang· för begravning. 

Men dessa äro få, och på grund 
härav lägga vi siirskild vikt pft 
det faktum att våra priser äro 
förvi'1 nansvärt rimliga, på samma 
gång som vår betjäning är i 
högsta grad utvecklad; vi våga 
påstå fullkomlig. 

5 

HENRY S. ROYCE 
kandidat för Sheriff. 

mängden iikades i sa1rn11a pro-, ....,,_....,.....,,,_.....,_.__...., ______ _,,..,..,_..,.....,. ________ , 
Den långvariga torkan och o- portion under nästa 100 ii1·, skul- " 

drägliga hettan, som i sommar. le Flireuta Staterna ~tr 2030 ha
hemsiikt väldiga omri'iden i m.:1- va 546, ;095,925 invånare. För 
lanstaterna och södern, har for- 130 [ir Eedan hade Förenta Sta
orsakat oerhörda fiirlnster för terna endast omkr. 5,000,000 

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

(Paid Advertisement) 

<;I 

Vote for 

E. O. 8 R A T R U D 
Candidatc for 

REPRESENTATIVE 
36th District 

Subject to Republican I'rimaries, 

Sept. 9, 19:10. 

Shady Grove Camp Grounds 

Boating - Fishing 

Hidive 
At 

SURPRISE LAKE 

C. W. Johnson 

A sandy, safe beach 
for· children. 

Free Swimming 

CONFECTIONS AT CITY 
PRICES. 

Röstägande-registrera ! 

lJi:ury S. Royce fri'm Puyallup 
tillkiinnagiver sin kandidatur for 
sheriff iirnbetct. ]Jan har varit 
bosatt i Pierce county 30 1\r. 

r1 an biirjadc sin bana hiir hos 
St. Paul & Tacoma Lumher Co. 
fir 1900, och tre år senade bygg

·vle han Tidewater Mil!. Han iir 
välkiind bland pioncrer och tirn
merarbetare på hela kusten. 

lian har röjt och odlat hundra
tal,_: acres a\' s. k. "logged off" 

·land cich i många iir bedrivit ras
buskapsskötsel. För närvarande 
idkar han fastig·hets- och invest
m eu t\'erksäm het med kontor i 
Puget Sound Bank Bldg. 

Mr. Royce är medlem av Elk 
och frimurareordnarne. 

I :-;itt tillkiinnagivande siiger 
han bl. a.: 

"Ja~· kivar, om valcl, att opar
tiskt xh strängt uppriitthålla al
lagar stidana de nu [iro i kraft. 

·Men jag är diirfor icke emot för
ändringar som möjligen kunna 

förekomma i framtiden. Person
ligen har jag varit "torr" i över 
20 i\r. I tjänstcutÖ\'ningen skall 
jag ej liha personliga icleer och 
bevekcbcgrunder vara bestiim
mande; det är sheriffens plikt att 
genomdriva gällande lagar. 

Si\ långt som i min makt står 
skall jag öva ekonomi i iimbetet. 

Om ni önska en god sheriff, 
si'1 nominera mig!" 

Gynna våra 

ANNONSÖRER! 

{Paid Advertisement) 

FOR ECONOMY AND TAX REDUCTION 

A. w. (TONY) CARR 

jordbrukarna och pil en del håll invånare. 
har icke blott skörden slagit fel Dödsbud. Prof. Franz Al-
n tan brist ri\ der ii ven på foder 
uch \':1tten for kreaturen. 1Iårtill 
kommer att den rådande stora 
arbelslösheten bland jorclbruks
arbetare >"amt sjukdomar föror
sakade av dåligt valten ännu 
mera förvärrat den kritiska si
tuationen. Ordföranden för det 
amerikanska Röda korset John 
Barton Payne avliimnade i mi\n
dags till president Hoover en 
rapport, vari framhi'illes att i icke 
minclre iin 18 stater hjälp år av 
n()dcn. Han påpekar att pi\ en 
mängd platser är arbetslösheten 
bland jordbruksarbctare ovanligt 
stor och tyfusfeber och pellagra 
har utbrutit i oroviickancle grad. 
Det iinns till och med samhiillen 
diir verklig svält hotar hefolk-
111ngen. 

En ny världsomsegling per 
flygplan iuilierades i måndags 
cUt flygaren 'J'ed. S. Lundgren 
fr~tn liollywood gjorde en lyc
kad flygstart fr[rn Los Angeles 
med New York som närmaste 
mftl. D.ock skall en nedstigning 
göras p;1 v~igen, troligen i vVi
chita, Kansas. Frrin New York 
bär sedan färden, om allt gi'n· 
dter beriikning, direkt till Ber
lin, därifn'\n till Omsk i Sibirien, 
frftn 01mk tilJ Tokio, från Tokio 
till ·Seattle och från Seattle till 
Los Angeles. då världsomseglin
gen cir fullbordad. - Lundgren 
hoppas att kunna fullborda flyk
ten på 15 dagar och därigenom 
sE1 de rekord. som sattes av 
luftskeppet "Graf Zeppelin." -
Fårclen göres i ett Ernsco mo-· 
noplan och bakom projektet 
sU1r utan tvivel Emsko Aircraft 
Corporation i Los Angeles. -
Lundgren, som har det biista 
rykte om sig som flygare på 
viistkusten, är 38 år gammal och 
ungkarl. - Måhända kommer 
med Lundgren en ny svensk
boren Lochinvar ut friln västern 
för att rista sitt namn i flyg-
konstens annaler. Han har ett 
gott exempel att följa! 

Professor Lindberg avliden. -
Dr. Conrad E. Lindberg, pro
fessor och dekanus vid Augm't
ana teologiska seminarium i 
Rock Island, Il!., har i dagan1a 
efter genomg:1ngen operation av
lidit i\ Augustana Hospital i 

hcrt Linder, lärare \'id Gustavns 
Adolphus College, St. Peter, av
led den 4 dennes å Eitel Hospi
tal. l\'Iinneapolis. 

Den h;insovnc var son till 
farrnlidne liitriidande superinten
ten vid diakonissanstalten i Onu
ha, dr. F. A. Linrler. och hans 
maka. Han var född i Oconto, 
v\lis .. den 14 maj 1887, tog sin 
rnogenhetsexamen vid Augustana 
College 1907, studerade senare 
vid University of ;\1innesota 
samt ägnade sig därefter åt lii
rarens kall. Han har heklätt lä
rarebefattningar vid fyra av 
Augustanasynodens skolor: Up
sala, N orthwestern, Luther och 
senast Gusta vus Adolphus. Innan 
han tillträdde sin befattning, tjä
nade han i nio ~tr som skolsu
perintendent i vVinner, N. D. 

Röstägande-registrera ! 

Placera 

EDRA VÄRDESAKER 

på 

EN SÄKER PLATS 

Värdefulla dokument av var
je slag, juveler och dylikt är 
alltid utsatt för tju\'ar eller 
brand om de förvaras i hem
met eller på kontoret. 

För endast några få cents i 
veckan kan Ni förhyra en av 
lådorna i vårt säkerhetsvalv; 
varken tjuvar eller eldsväcla 
kunna nå nå Edra värdesaker. 
- Den billigaste försäkringen 
för säkerhet är en av våra 
Safety Deposit Htc!or. 

Puget Sound 

roadway 
ank County Assessor 

Candidate for 

COUNTY CO: 

Chica.s-o. D :r Lindberg föddesl -
i Jönköping den 9 juni 1852. -
Han kom till Amerika 1870 och 
priistvigdes 1874. Åren 1879-

Second District Rock Island och Augustana kom 

C. E. LINDQUIST 
Vice President och Kassör 

Broadway at 11 th 
(Fidelity Building) Subject to Republican I 
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Magnus Gulseth 

Kandidat 

County 
Commissioner 

3:e Distrikt 

.... 

Subject to Primaries Sept. 9th, 1930. 

(Paid Advertisement) 

STANDS FOR EQUALIZED TAXATION 

M.K.NORTON 
Candidate for 

COUNTY ASSESSOR 
Subject to Republican Primaries. Sept. 9, 1930 

(Paid Advertisement) 

"My Experience is your Protection" 

C.H. 
RENSCHLER 

Chief Deputy County Auditor 

Candidate for 

COUNTY AUDITOR 
Subject to Republican Primaries, 

Sept. 9, 1930. 

(Paid Advertisement) 

Ifome Phone Main 6433. Office Main 5500 

FRED C. BRECKON 
Chief Deputy Assessor 

16 Y ears Experience 
Candidate for 

COUNTY ASSESSOR 
Courtesy and Economy Consistent with 

Efficient Management 

(Paid Advertisement) 

JAMES H. DAVIES 
Candidate for 

STATE REPRESENTATIVE 
37TH DISTRICT 

Subject to Republican Primaries Sept. 9, 1930 

Gynna våra annonsörer! Röstägande-reg'.strera ! 
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111edle111111arna i Indepe11dent Association. .Besök den 
att du uppskattar hans strävan. 

Percy M. McCormack ..... McCormack Bros.· 
H. w .. Mccormack ...... McCormack Bros. 
D .. J .. McGowan ..•.. , .. Economy Drug Store 
Max Meir .............. 1338 Pacific Ave. 
McLean The Mover ......•. 109 So. 15th St. 
Pbillip A. Manley.,; .... .4407 So. 12th St. 
James Maruca, .McCormack Bdwy. Market 
Don IVJitCheL .........•.. 3501 So. 12th St. 
Meyers. R.estaur-ant ...... 1211 Pacific Ave. 
Henry Mohr Hardware Co., 1141-3 Bdwy. 
Michael Br.os. Gas Sta •.. So. 12th &. L Sts. 
Mo()ney Cigar Store ...... 938 Pacific Ave. 
John. T. McCutcheon, Asst. U. S. Attorney 
IVlcKenzies Drug Store, 24th & Pacific Ave. 

· Marconi Grocery, ...•.... , .1548 .. Broadway 
Metropolitan Laundry .... , .1625 Center St. 
R. H. McOmbe.r .....•. , .3523 IVJcKinley Ave. 
National Oil. Co ..... , .. , .3011 So. Fife St. 
New York Cash Market, 1101. Market St. 
Nickelsen's Grocery ..... 1210 So: Kay St. 
Northern Fish Co, ..•...... 15th &. Dock St. 
New Tacoma Meat ·Shop .. 1102 Commerce 
P. N.elson {Crystal Creamery) Crystal .. 

Palace Market 
Miles W. Neff ....... ,3517 fy'JcKinley Ave. 
John Novici. ..•.••. 28th &. Portland Ave. 
EH P. Norton &. Co ...... • Provident Bldg. 
R, Olson Grocery .. 4329 No, Ferdinand St. 
P•l$wai;tg .H.ardware Co .•. 2307 Pacific Ave. 
F'a.radise Candy Co •....••... ·.903 Broadway 
Palace Clothing Co .. • .... 1154 Pacific Ave. 
A. E. Paulson ............. 3903 So. 12th St. 
Pease Br-os ............... 731-3 Broadway 
Poole's Seed Co ......... 1142. Pacific Ave. 
Edith A. Pitt,. McCormack Bdwy •. Market 
Per!ection Bake.ry Co •...• 124. So. 34th St. 
Puget Sound Publishing Company, 1125 

Tacoma Ave. · 

Pioneer Market .. ; ...• · ... 1304 So. 23rd St, 
Pr0ctor. Pharrriacy .. ,, .. 3826 . No. 26th St. 
Puget So.und Cleaners •... ~08 No. 1st St. 
John L Piper ..........•..... Sh'eriff's Office. 
Peterson & Son ........ 1107 Tacoma Ave. 
Quality Laundry ........ 1316 N.o. 11th . St. 
Donald Rae ................ 3837 6th Ave. 
D. G. Raley ... ;; ...... ;501 East 34th St. 
Royal .Cab Co ......... 902 Commerce St. 
H. C. Runions ....... , Days Tailored Wear 
Rupe & Wrye ..•. • ... , ...... 759 .So. 64th St,. 
Fred H. Race ..•.•.. , .. 1201 Pacific Ave. 
Sam Rush Shoe Store, 1330-2 Pacific Ave. 
J, H. Ryan ......•.. 324.-8 Provident Bldg. 
F. J. Rybin ..•......... 1214 . So. Kay . St. 
C. H. Renschler ............ court House 
C. A. Rowell. ...... ; ....... 2411 6th Ave. 
Geo •.. F. Rauh ............ 1308 So. 56th St. 
San.-Tex Cigar Store ...... 937 Tacoma Ave. 
Seymour Sixth · Ave. Store, 2607 Sixth Ave. 
John. J, Sotak ......... 3102 Portland Ave, 
Frank Spigal. ....... Jeff. Ave. at . Pacific 
August Stein ........ 1002 P. S. Bk. Bldg. 
Sorenger & Jones .......... 1133 Broad\/vay 
Sanitary .• Grocirry .. ""' .... 1106 Market St. 
Mrs. Rena Stone ........ 2801 No. 15th St. 
Fr~ Schewe ....•..... 3644 McKinley A..ve. 
Sixth Ave. News ....... ,607. So .. Pine St. 
Superior Dairy Co ......... 902 Center St. 
Sanitary. lnfant Dairy .. , .. ·•", .. ,Puyallup 

· Swiss Dai ry ..•....•. ; . • .......... Tacoma 
J •. H •. Scott. ...•............. County elerk 
John G. Schuss ......... 1303 .So. 56f:h St. 
Standard. Carton Co ....... 2908 .Asotin St. 
Sutherland Tire Co ..... 714-16 Pacific Ave. 
J, w, .Taylor ............ 3401 Pacific Ave. 
John M. Tennent ........ 2511 No. 7th St. 
Robert Tone & Co ......... 5419 So. Union 
Tacoma Fruit &. Produce Co., 1177 Dock St. 
Tacoma" Auto Supply Co., 708 Pacific Ave. 
Tacoma Metal Refrig. Co., Jefferson. Ave. 
Tacoma Journal ..... .4010. McKinley Ave. 
L. J. Thaller.;, ......... 705-7 Pacific Ave. 
H. Takash i ma ....•..... 1124 So. Kay St. 
Tacoma Music Co ....... 917 Commerce St. 
Tacoma Cigar Co ......... 259 So. 13th St. 
Tacoma Dairy .......... 1802 East 27th St. 
Melvin Tveten (Gas) ..• .4540 Pacific Ave. 
J. E. Tallant ............ County Treasurer 
Thorsen's Grocery ..•..... 5446 So. M St. 
Tacoma Grain Co; 
Otto E. Vennieborg ....... Ro ute 2, Box 1 
J, P, Verone, ··' .......•... 1124 So. K St. 
Alvin Vincent; •........ 2202 .E. Morton St. 
Vestkysten Pub; Co ......... 1004 So. 11th. St. 
Mrs. Gust Wes,terdale ....... Model Bakery 
Helmer J, Wpld .......... 750 So. 38th St. 
A. L. Weydt ........ ,.3632 McKlnley Ave. 
West Coast Fruit Co •.•.• 15th &. Dock ·St; 
Williams Bros ••....•...... 1185 Dock St. 
A, T. Wing; .. ., ..... , .... 1113 So. 11.th St. 
Robert E. Walt9n .......... 223 So. K St. 
Glen Wing, Fa.irbanks Ser. Sta. Portlånd 

& Fairbanks 
W •. C. Whitfiel.d ......... .4437 Sixth Ave. 
Clark- -'Whitm-or_e.,",. ... 3606 IVlcKhdey AVe. 
Wood ~ Co •.•... ; •..... 1517 C0111merce St, 
West End. Grocery ..•... 3001 So. 12th St. 
Wilner Bros ... •·•· ..•..... 2309 Pacific Ave; 
Weaver .Pie Co• .......... 219 So. 50th St. 
Wuest · Mattress &. Furniture Co., 405 E. 25 
Young's Grocery •.•.•••..... 702 So. G St. 

TEATER-NYTT 
NOW! 
Starting Friday: 

"JOURNEY'S END" 
Tiffany Proi:luction. 

THE ~REATEST DRAMA 

OF ALL TIME 

BLUE MOUSE 

BRDADWAY THEATRE 
REOPENING 

"LET US BE BAY" 
No1'ma Shearer, Marie Dressler. 

On the stage Fanchin & Marco's 
''COUNTRY CLUB IDEA'' 

FOX RJALTO 
Starting Friday: 

"GOOD INTENTIONS'" 

with 
Edmund Lowc, Earle Fox, 

Margueritc Churchill, and 
many othcrs. 

MADAME GRACE 
Spiritualist Minister. & Medium 

Readings daily 
• !'No problem to serious" 

W ork guaranteed 

715 So. M St. Main 4797 

Three st. 'ores for y~ur c. onvenience I 
Weddlng decorations. 

Funeral Decorations 

AGME. FLORIST SHOP 
50th &. McKinley . Mad. 898 

6th & Pine Main 1323 
Rhodes Flower Shop. Ma. 6395 

J. F. VISELL 00. 
Pe.pper och Sta.tionecy 
Tidnin.ga.r och Böck~: 

BILJETTER 
'fin oeh från F.uro pa rnf!d &H.i!> 

föl'Stklassii;?ll limM 
909 Pacific A ve. 

(Paid Advertisement.) 

JOHN T •. MG'CUTCHEON 
Ass't U. S. Attorney 

candidate for Congress 
3rd District 

1.-I believe we need new blood in 
Cungress. - , 

2.-I believe in the principle of the 
Orange Power Bill. 

3.-I will vote for government own
ership and operation ~uscle 
iShoals. 

4.-l p1·omise courteous and oblig
ing service to every voter. 

Subject to Republican Primaries, 

-A. 

~. 
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tre-Dames torn, som syntes där 
borta: En stråle dallrade mel
lan tvit moln och förgyllde dem. 
Hon kände sig tting i huvudet, 
liksom alltföt uppfylld av de 
stormande tankåi-; som lirottades 
där. Det var ett lidand.e. Hur 

(F~rts.) le tänka, hon försökte ännu att många gfrnger vid denna tid pål morgonen hade kärleken vaknat, 
V. fly Henris bild. Han hade talat, dagen hade icke den stora sta- knappt en svag dallring, som hon 

vårmorgon, när staden låg vit 
och tydligt tecknad som under 
en glaskupa, ett Paris, som var 
blont som ett barn, och som hon 
så lättjefullt betraktat utsträckt 
på sin schäslong med en bok, 
som fallit ned i hennes knä. Den 

- Och doktorn? Dansade han 
också? 

- Ja, det ,tror jag det, han 
dansade runt med mig ... Han 
lyfte upp inig och frågade: Var 
är din mamma, var är din mam
ma? Och så kysste lian mig. 

Helene log ofrivilligt. Hon 
skrattade åt hans smeksamhet. 
Varför behövde hon väl känna Däruppe i sitt rum, i det av- hon skulle aldrig mer våga att elen i den vackra aftonens frid icke visste, vad hon skulle ge 

•• • 

0 ·f h · 'kt t M I s1'11 · · i· d ·· 1 f" - I - -·11- ] Henri? Det tycktes henne myc-stangda lugn, som hon ate1 ann se onom 1 ans1 e . . ec vaggat henne 111 1 en JUV rom. oi namn, oc 1 mot '1 ,et\ 10n : . .. 
där, tyckte Helene att hon ville manliga brutalitet hade han för- Emellertid upplystes Paris av trodde sig vara mycket stark. ket ljuvare at~ te~~ kanna ho
kvävas. Rummet förvånade hen- stört deras ömhet. Ocj;i hon ge- solljm. P!'J elen första stråle, Nu stod hon här på samma stäl- nom, att aldrig kanna honom, 

0 

• .. 

0 I d J • 1° h "I .. N 1 I l · och att mottaga honom som den ne, så lugnt, sa mstangt, sa so- nom ev e c e timmar, ca an a - som foll på otrc-Dame, hade e, men c en segranc e pass10nen .. - .. .. 
· 1 1 h tt .. · b .. . .... d 1 I f·· f" h hon vantat sedan lano-e. Varfor vande mom de blå sammetsta- s rnc e enne utan a vara nog andra fo!Jt och roto nu fram tortar' e 1enne, oc 1 t <lm or en- , .. • "' .. 

· .. d .. cl cl"'" fl· 11 .. · • 1 d I . d . 11 "d 1 skulle hon forvanas och angslas? peterna under clet att hon for e grym att saga et, ess,t . yc ca over staden. Da den ysan e ne wann sta en 1 en e c ro so - . .. . . 
' · .. .. · I" 1 · t ··d ·-° • • .. 0 D f.. f"ll h Hon hade 1 elen lao-ltrra timmen dit hela s111 upprordhets haftiga, stunder angst }Orta 1 ra gar- htmlakroppen grek ned, brot elen nedgang. et ore o enne .. • . "' '?. 

1 "l V d t I d d 1 k11a11cl a0 1·e11s . ' l N "l d 't S0111 matt honom. pa Stn vag. Detta avbrutna anclecrad. ar e· cen un er e1 va e v, s10- igenom s<yarna. u sma te som om en ag van nog, . . . . 
· · · G d 1 II "' . · . d f var o-ott. Hennes frnnochga sm-väl hennes rum, detta enslighe- klara himmel. Mm u . - an kontuern ihop 1 en blandmng av om detta var den purpra e a to- · » 

1 
cl 

D k f .. . ne mottorr allt. Ett ugn spre tens döda hörn. där det fattades hade talat! enna tan ·e or- ljus och skugga. nen efter den klara morgonen, . .. "' 
· · .. .. · f"J'd h, 11 .P t . l ,.c . .. • .. • 1... . Il s10- over henne, skapat av elen henne Jt1ft? Hon stotte haft1gt o J e ,enne, J ev sa s 01 oc 1 set Karleken var -aledes en odes- och hon tyckte sig ~anna a a "' .. 

' • .. · 
0 1 I ... .. t ~ · . . . . ... t tanken att hon al skade och att upp fönstret och såg ut over tung, att om ett as -::s ag torstor dio·cr makt; Helene försvarade dess. flammor bnnna 1 sitt hpr a. 
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1 · p · · f" h k Il h · b II' 1 bl" . .. 1011 ,1<11 alsl~ad. Och 1011 sac e 
<1 Paric ans 111 .or. enne, s u e on 1c- sirr icke läno-re Henri kunde 1111 en hade 1v1t annu mer . . ... 
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< ~. . . "' b • .. .till st.o· SJa v att hon s .;:u e va-
Räo·net hade urJphört molnen ke tyckt, att detta var ltka vik- F\, tacra henne hon skänkte sio- purpurrod, och molnen summa · "' 
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Ända till dagen clärpå på kväl
len tänkte Jeanne icke på· ni'lgot 
annat, än på Jungfru Marias 
månad. Hon utfrågade sin mor, 
hon drömde sig kyrkan full med 
vita rosor, med~ tusen vaxljus, 
himmelska röster och ljuva väl
lukter. 

Äntligen på kvällen efter mid
dagen begåva de sig i väg. Kväl
larna voro ännu svala. Då de 
kornrna till Rue de Annonciation, 
där N otre-Dame-de-Grace ligger, 
skakade Jeanne av köld. 

- Kyrkan är elcla'.d, sade He
lene. Vi skola sätta oss nära 
något värmledningsrör. 

. .. b. ' ' . •. ~ ... < "' ' .. ».. · ... ·. .. . .... ranogstar.;:att1cce orsorasm flocro sin kos som en hor) v1dun- tigt. I henne,, hJarta fanns en , ·'it honom Hon ka·· nde en oand- over elen ot<1nthga staden i i ott 
1 

, 'd " M h 
"' . · ... · .:· . . . . . .. . «. , .. · .. . .. er ycka. at en av st ogangarna. I en on 

•ler som 1 oordnad flykt for- kansla av rndigneiad protest, av hg· sallhet over att icke behova och ,,,uld. D 11 .. I h l 11 I I Il .. I · .. Id tt k 

Då hon stött upp elen madras
serade dörren, som mjukt föll 
ihop igen, omgåvos de av en 
ljum värme, ett starkt ljussken 
och silng slogo dem till mötes. 
Gudstjänsten hade börjat. Då 
Helene såg, att mittgången re
dan var full, ville hon vika av 

~ ' · ·· · .. .. et J ev mor <t oc en rn 1ac e a moc a 1 var en a om-svunno i töcknet vid horisonten. stolt vrede, blandad med en dov ctrida mera Varför shtlle hon Helei.1e stod dar omvarvd av . d .
1 
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· . · · .. ~ · < · ~ .. .. vm genom1 a e u ten. eanne ma 1 nm 1e en av a are . on 

Mitt över staden svntes en blå och obetvmghg vallust, som steg \•a" I Ila va" crra't la" ilg·re? Hacle hon dessa flammor och o. verlamnade .
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- • .l .. • • c "' • . . • ,, • .. • .. • ryste ti , c ar 1011 sa t orSJUn- 10 . eanne t 1an en oc gtc f ia·.· cl- som l;t.ng·samt blev storre. upp ur hennes mnersta och be- icl·e \·a"11tat läno-e noa? Minnet sig at elen. lidelse, som f01ta1del I . ·. 1 .. H 1 cl t'l .d·.·t f •t d t d 

'• ' .. · ~ · "' "'· • . ,en 1 sina c r01nmar. on a e d 1110 ~g .. rama , se an avs o 
:Med sina clarrande armar stod- nt."ade henne. Han. hade talat, av hennes förflutna liv fyllde .h~nnc. Da lades en hten hand huvudet mot sin mors bröst, och hon från att komma längre, och 
da m~t barrieren utanför fönstret oc~1. h.an s~ulle alltid tala, ~i.an henne med förakt och motvilja: pa hennes ;m,n. Det va~· J eanne. som om fri'1gan haft sammanhang de togo de tvi'i fhrsta lediga sto-
~ch ·tnntt andtruten av att ha fo1tfo1 envist med dessa bi an- J-I111· l1acle l1on l·t1nnat leva 1 - Mamma· J\!Iarnma · .1 I cl' fl · la1· cl f1' t · En pelare ""' ' ' · , · · ' ~ .. .. . mec 1ennes Jt!pa re extoner, ' e ngo ag 1. 
s. prun"'it si'1°· hon ingen tina och nande ord: ' Tag älskar er · · · <·le11 f,o .. lcl o .. ,,e,1· vilken hon förr Och nar hon vande sig om, f 0 cl I .. 0 clolde 11aJ, .. a l·or·et fo"r dem 

.. "". b. · ~ .. b • . rr .. _ - ,, . ." . , • . . . . • 1 . . • . Taga e 1011 an en gang: ' ~ . 
horcle mgentmg annat an sitt Ja,, al skal _er · · · som. utpl.i- var så stolt? Hon återsåg sig foi tfor 

0 

den hl a fl~ck~n · Tycker du om mig? - Jag ser ingenting mamma, 
Jijärta slä med häftiga slag i nade hela hennes flydda ltv som sj~ilv som ung ilicka i Marseille .. .N<:, det var cl:.'. va~.! · : · ~u Helene fortfor att le och tog mumlade Jeanne helt bedrövad. 
hennes flämtande bröst. Hon maka och moder. vid Ruc clcs Petites-IVIaries, den- hor JU mt: ! Det ar val ~10 .gan- hennes huvud mellan sina hän- Vi sitta så dåligt. 

· 1· J · J f .. · I <lett f·ambesv .. ·i"and l'ehöll .. · o-er som 1·10- har ropat pa dw. .. , 
andades 1 anga c rag, . c et 01 e- a 1

' • ar e J na gata, dar hon alltid hacle fru- "' ' '.'." . "' der och tycktes söka ett ogon- Helene sade at henne att vara 
"'Il 1 . d .. dl" 11011 clocl- i11eclvetai1clet 0111 cle · 0 0 • ... 1 Teannes o"on I vste och hennes . D" 

1 
. d" 

1
. 

1 io .1enne som om en oan tga ~ ' srt, hon atersag stg sia v som . · ' "'.. J • .. • blick i hennes ansikte. Sedan tyst. a blev 1on vid a 1gt 1u-
d 1 · fl d · 0 ·1 stora vidder so u tbr, l le si o· . • • . kinder voro roda av det noJ e hon ' . .. .. II . " · a en med sm o_ , sma tva m1 - .. ' • m ec c » gift, kall till s11111es bredvid det- . . _.. _ . . . . . _ 'cl tryckte hon länge sma lappar mor. - .on kunde icke se nagot 
1. 1 · ""tt d h fra111f - I , · l)o1·ton1 <len 11att h<tft Hon °av icke sm 11101 tI . .. cl d 10ner vare ser, sm Ja· ·esta oc 01 1enne, · ' ' ta stora barn, som kysste hen- · b · nära hennes mun över ett htet annat an en gammal ams bre a 
sina avlägsna höjder, icke skul- i vilken hon såg idel mörker. En nes nakna fötter, och hur hon att s_\:ara. .. . . .. _ rutt märke. Det var där, det såg rygg. När Helene vände sig om, 
1 .. I f f" t •t starl· röst höj' de s1·a- lev'l!Hle v1 . . - J ycker du det ar snallt att "l . d f' 1 1 J .. e ha agt nog u t or a ·t a erge · < ' · "'' ' ' - fiirskansacle sig bakom s111a om- . . · ~ . .. , .. ? hon mycket va , som Hcnn ha e tc { 1on se, att eanne stigit upp 
1 1 h Il d 0 ·01· v1"do-·tcles ocl1 otn"a" 1·\rde 11e11- l I I I sprm!!a fran 1111R sn dar· · · · I I " t 1 11enne en ugn oc rege )U!1 en, "' ,.,, -· ' sorger som guc 1usrnoc er, 1on . ~.. .. . . .. .;:ysst 1enne. 'pa s o en. 

11 .. t . - ne . Bttllr·et clofterna t1'JI och , , . . . Du nv1 tro man solde dig over- .. S" d' cl I I 1 l anc 1am mng. · ' '' atersao· sig Själv 1 alla timmar av · .· . . De morka konturerna av Men- - att 1g ne . sac e 1on oc 1 
. · - . l · - J 1' t I a J • . • ,·1- . ."' allt till slut. Om mte Pauhne .. .. f" ... 

1
__ . lo .. , . Under fleia mmuter stoc hon mec .Juse s o,,,o 1enne 1 an .. H sin tillvaro, hur hon med sam- . .. . . .. . dons kullar hade redan fortart mso 'te tala med ag rost. Du 

·· -·· · · cl f b . t t t t. h:· 11 de · · so hon . .. hade fo!Jt m1rr anda till porten, . .. . cl ... _
1
. dar torv1rrad 1 en e c1, som e , ro s a 1 n.i. · 111 

· ma steg gick samma vag utan . _ , . . . _"' -° o· . 
0

_. .. _ solens gyllene skiva och det tyck- ar o r ag 1g. I 
·)\_,-1 h 1 I I ·11 l "11 l f" i1ervo"st tr-.-ckte 111ot clet Emel- .. .. skulle Jag inte ha v.i,,,at ,,a ove1 • f 11· .. M J . e t oc 1 la et 10 1enne an- J • en kansla, som storde hennes . tes som en gra aska a 1t over en eanne var envis. 

gen. Det var inom henne lik- lanåt tycktes häftiga blixtar !twn. Och denna enformighet, gaOtan. .. l f" cl staden där kvarteren nu stodo - Ser du, där är fru Deberle. 
~ "Id' I 1 .. I t·" h df"lll "' ch med en tac' gest or e . I ·H .. d'"b t. . H som om en va 1g f oc av kans or 1 anga genom ennes ne a ca denna kärlekens sömn som hon . . . . . ' . svartaktiga som slocknade ko . . on ar ar or a 1 mitten. 011 

· . "o· J + I "d I ., J l' - , . , . .' . , hon sitt ansikte mtill sm mors ,- . • ,r och oklara tankar, och dess prus o,,,on oc ~. oc 1 vi c essa ) txtai sovit o-Jorcle henne nu fortviv- .. • . .. ___ \ mka1 at oss. lhamma, hon ser 
. .. f" t· 11 1 .·)', h t . ·. ' "" lappar och fragade helt tvart: • cl' h h"I hmdrade henne att hora och or- I oc c e 10n sig se us, o1nspuor lad. Hur hade det väl,· varit möj- , . ? TREDJE DELEN pa ig, on asar. 
o . . .. 1 D . l l I . I t l · t -1ycker du om mig. D• " H I .. d , l sta sia SJa v. et susade 1 1en- oc 1 n1po er av ec Ola sig mo lio-t ,1tt hon trott sig lycklig då 

1 
a maste e ene van a pa 111-

.. 0 • .. .... ,.. • cl,,,,. ' Helene kysste henne tan.;:- E . . R 1. . .._ • 
ncs oron, och hon sag framfor diommens svavande bakgrun . hon vandrat j)å detta sätt i tret- . . .. P n ma1morgon ],om osa ie vudet och haba. De bada da-

. .. 1-)" 1 1 1 .. 1 .. spntt. Hon va1 forv<1irnd och · . cl f o 1 .. 1 t t tt 
1 

. sig stora, ljusa fläckar, som ror-· . a tog 1on Jort 1anc erna, opp- tio år med stumt hjärta och ic- .. , . . .. msprmgan e ran w ce u an a merna ut Jytte en nick. 
I .. 1 d 1.. 11 .. nastan nus~.lynt over att se 1.. f 0 

• k"k h· !duken D . d .. • d' <le sig . långsamt. Hon överra- nac c ogonen oc 1 sto c ar ) an- ke äo-t annat att fylla sin till- • agga ran sig o s anc , - u ser ju, e saga at 1g 
· . 1 1 H' 1 1 H · "' Teanne komma hem sa snart. h . 1 .. 11 . h cl O h 1 1

. 1 cl J . skade sio- med att nogcrrannt be- c ac. m1 en }lev tom, enn varas tomhet med än sin stolt- · . . som 011 10 1 an en. c att rnmma c It. sa e eanne tr1-
"' · . · » . .. . Var det verkhgen en hel timme f" r 1 h 1 t f d trakta sina behandskade. händer hade forsvunmt. het som hederli o- kvinna 1 Ack . f • med den ortro tg 1et 011 ag um eran e. 

. .. . " . • b · ' sedan hon flytt sm kos ran ba- · 'Il cl ? b ·t k" d D ·· "d" · · <0ch att komma ihåa . att hon Langst borta sag man 111gen- vilket bedrägeri det låg i denna .. " sig t1 me sasom 01 s am - . et ar ono igt. V1 sitta bra 
.. . "' . . .. . .. .. len? Och for att ge ett svar pa ... ff . 1 I . I ... glomt sy 1 en knapp i den van- ting annat an. en vagg av moln, stränO'het i den omsoiv 0111 det . 
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1 1 
tJanst.e 1cl,a. ut xast 1on. 1a1. 

I . . ' ',., ' '· b ala cle n\<YO!' Jeanne gJOHe OC1 'F k h ·! JI •1 " · o · :Stra h.andskcn Sedan ·började som hopade sig som ett virrvarr r;itta som 1 öll henne fång·en i "' 
1 

h -- 'run, om oc se. . . . ~ err -A 1, mamma, fa v1 ga till 
· . . · . ' , 1 som oroade henne, svarac e on, , .. ;· . · . . . " . 

hon tala högt och u1)1)re1Jade fle- av stemga klippor. I den rena uuclaHig'"l SJ'älars ofrukt~amma 11. k" t . l't t abben ar dat nere 1 doktorns dem ... de ha tva stolar lediga. 

I 
0 

"' ' ' .. ' • • · .. , 'att hon ver<1gen ·an sig 1e .. d 0 d ·]Pli . 0 ·tt _... N · · .. · ra o-ån o-er med allt läoTe och lä- klarbla luften summo nu endast 11 J· utningar 1 N el· tlCJ. clet var .
11 0 
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1 1 
tra gar och 1d er pa d g1 avd - CJ, stig ned, satt dig! 

,., b "' · , ' 1 amaenc e ns ·a u ·en 1ac e . . 1 N.. . 
o-re stämma: långsamt några lätta, vita skyar, noa hon ville leva, Och hon . · t II 1 d b 1 JOrdcn · ar fru De ber le och Pauhne 
"' . . .. ,,,, · o"jort henne go L - on 1a e e- H I .. d · · k M f ·tf d · 0 1 d - Jag älsl·ar er Jag äl- som liknade en rad S<lgel s1)ancla 1 .. .. I t f k .. ·t 1 P "'.. • • e ene ror e sig ic e. en 01 oro me sma sma ee!1 en 

' . . . . . . JOJJac e a t ru tansva1 1,ma hoft litet stillhet. cl .. _ f" · " · 
-~kar er Min Gud 1·aa äl- av vinden. Mot norr över Mont- 'tt f" ft I-I f.. ft 1 · ~ • . .. • .. Jeanne hade re an startat ut or och vmkar, maste Helene ge vi-
- • • • • , b si ornu . . .ennes orm1 . _ h.h var mte radd Jag ar • "lll k 
~kar er martre syntes ett vtterliot fint D · 1 1 11 . t ' ' att se. Da hon kom ti )a ·a, ro- ka, och knuffande Jeanne fram-"' · . . . - · .; "' et giorc e 1enne ver < igen on · t lltf" t ött sade Jeanne · 

· · · .. .. 1·1 f' · J .. 1 l k 'l 111 e 3 or r ' · · pade hon· för sia Jvckades hon arbeta sig Och med en 111st1nkt1v rorclse nat id ett 18 mat, av ) e ·t si - om det detta förnuft som i ett J 1 11 "tt l .. · ocl ar sP1 · b .J ' 

h 'k · · I 1' , t .. l" . · tt , , ' . . ' .. ag s ca si a 131 1 v' a ' - Vad Rosalie är dum ! Han fram till de båda tomma stolar-.dolde on a.ns1 tet t s111a 10p- ~e. som var u spant c ai 1 e sa Ja not lrv icke hade skankt "11 l still Mc lilla ·.. . . . . .. . 
.. . .. · l .. 1 · J f" F · b sna oc 1 · a · · · · n, o-raver Jllte alls 1 i orden. Han ar na bredvid fru Deberle 1rnappta hancler och tryckte fmg- 1orn av 11 m en or angst 1 det- henne en så stor summa 0 -lädje, mamma i'ag flr 1'u ]Hata? ".. .. " 

1 
.. . ' · 

, · .. rr • ta ltwna hav , . . .. . _ . "' . ., . '' , : <. · dar med tradgarc smastaren, som (Forts.) :rarna 11Wt s111a slutna o,,,onlock, ,, · som den hon smakat denna sista Hon satte ~ig bredvid Helene .. .. . . . .. · ' 
1 som ·o.r att ors -ora et mor- . n or c en vstra st.a en stoc timme. Hon hade förnekat att och tryche ~io- intill henne glad F b 

11 
~-~ 

. . . . .. • .: " ' ' " b ' . < ru De erle plockar av a a ro-
1.k f" f" t d .. I f" I d d l . ... ' I satter vaxter 1 en hten karra ... 

k .. 'er, 1 vilket hon startade sig. Hc.lene o.ch tankte pa, att l.1on n.1an .kt.mde falla, hon hade ägt över a .. tt h.on ick.e gena.st måste , .. . . C LIEN. & SELVIG .l H .. k f" · J I .. l I · J 1 sorna . . . i , on greps av en ons ·an att or- 1c .;:e rnnc e -Ienn. hon var star' den ;:;krytsamma tron att hon I·l;t· 0111 s1·..,. Hon var förti·ust · Il 
1
- t'll PHAR"llKACY 

• • .• , . • .. .. " ' ' ' • o· · ' · - Det ska tro igen vara 1 .1.v.1. 
mtas, att icke se langre, att va- nu. da hans bild icke langre for- skulle v.a ndra sahmcla ända till över sin purpurbroderade kläd-

1 
k d H 

1 1 
H Sk di . -

· · ... 1. l 1 E' 1 .. . . . · . .. . . .;:yr ·an, sa e e ene ,ugnt. . _on an naviskt Apotek i ra ensam 1 djupet av ett s. tort to JC e 1enne. <.tt upprors Jegar livets "lut utan att hennes fot nmg· och. sm gronskiftande s1-
1 

. cl "tt t 
. . _ • _ _ _ .. _ _ ' .. , ', . , .. var rnyc <et upptagen me e a- RECEPTIDR VAR SPECIA.hITET <Clun~eL .. Hon ~ndades lugnare. cl.i ev. henne att forn eka ;I etta be- skulle stota mot en sten. N a denkiol.. 1'.11 hel stortflod av ord pisseriarbete. Agenter rör , 

Pans .. s . .and.e s111 sta1.·ka ande- s1ttnmg.staganclc, som p.a ett pa1.· väl nu ro1rncle hon efter fallet strömmade över hennes läppar. E't . · t 1 ft · O' SAbUBRIN., HA.SSELROTS·. J. ERN· .. i 
.. • L - " , . .. • .. • : .. < t par mmu er c re. er rm,,,- VIN och FLUSS PI:.!.STER 

d1:akt mot hennes ~~sikte; hon veckor hade h:It och hallet upp- hon ::kull; ha onskat ~1g· det na- f-T~n hadP s<>H och .hnrt .allt och rk det, och abbe Juuve kom in. MAIN 
7314 kande att det fans dar, men hon fyllt hennes s111ne med denne ra forestaende och djupt. Ah, 111111cles allt trots sitt franvaran- II ·'Il t 

1 
tt I · ,l·e ~ . 

· . • . · • .. " . . ,. . .· an vi e a a om, a 1an te~ 1026 Tacoma Avenue· South ville ~cke :Se pa det, och hon man. Hon var okunmg om allt att fa forO'as 1 en omfammng att de utseende som O'jorde, att man 
1 1 1 

t' la )'('Il la"rr)a' 
L ,,, ' · , "' · n1nc c ;:01nn1a ·isc, b c. c , . . 

greps dock av fruktan vid tan- ang11encle honom, hans handlin- uppleva under en minut allt det trodde hon ingenting förstod. Nu Hans kvällar voro h~lt och hål- ==...-=::::....-==::.::::::.:: 
~-en att famna föns~~et,. att .. icke gar, hans tankar, hon skulle ic- hlm icke hade upplevat! tog ~~on :kac~~n !ger: för ~t: h~n )et upptagna av gudstjänsterna · 
1angre ha utbredd for sma ogon ke ens kunna ha sagt, om han I djupet av hennes hjärta bocL uppfart sig forstanchgt, halht s111 under Tnno-fru Marias månad. BÄSTA GLASÖGON 
·denna stad, vars omätlighet lug- var en stor begåvning. Kanske 1 l l t · • t 1 tnnga i styr och icke stirrat för ·1r •• 

1 11
· i·db 

1 
al )·i·vi't ho

110111 1
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' · '... c e c oc..: en s ur, gra ·anr e sorg. . - . '-)'i .;:o e en 1, c e b 
11ade henne. fattades det honom hJarta, mera . .. . nyfiket. U!}l}clrao- att kla"cla kyrkan Den 

·· · .. · · . . Det var en mre beklam111ng _ · ',, ' ' · 

från $1.00 ti Il $5.00 
(Varför betala mera?) 

Ni måste bli nöjd, om icke byta vi 
om glasögonen kostnadsfritt. 

Snart glomde hon allt. Mot an mtelbgens. Hon gjorde alla ... .. 
0 

Helene hörde icke på hennes skulle bli storartad. Alla damer-
b ·1· f t .. Id J k" t" 1·1 . t cl 1 1- d Jamte en kansla av nairot tomt 1 .1. M J . .. • . ennes v1 Ja ram rac e Je an- an' )at a an agan en, 1a ~an e b Jarns tga prat. en eanne ta- na 1 forsamlm<»en hade lovat ho- . 
nelsescenen i hennes minne. Mot fast vid sitt hjärta den Jjjtterhet och mörkt. Då började hon att lade för sitt eget nöje, emedan 110111 blommoi·~ Han hade fått ~~ 

E. S. GUDMUNDSON 
725 St. Helens Ave. Tacoma 

.den nattsvarta fonden avteckna- hon fann i djupet på dem alla, fö_rsva1·a sin s~k. Var hon. icke hon hade huvudet alltför fullt. lov på två palmer, som voro fy- SVENSKA 
·de sig Henri med märkvärdig och stötte ständigt pannan mot fn? Då h?n alskac~.e },Tenn, be- De minsta småsaker blevo o- ra meter höga och som skulle VICEKONSULATET 
tydlighet, så levande, att hon sin okunnighet, denna mur som drog hon mgen m~'.~mska:. hon fantligt viktiga. stå på var sin sida om altaret. .. I S~TT~E. 
ktmde urskilja hans läppars 11er- skiljde henne från Henri och kunde skänka sitt hJartas omhet Till slut blev hon ledsen över -Ah, mamma, mamma . . . 209 Wh1te Building 

vösa darrning. H~n kom fram som hindrade henne från att åt vem hon ville. Hade hon ic- att Helene var så tyst. Hon viskade J eanne, som hörde på fdmfhatt~ä~le st'.l;ternta wllashib ngl ftoln ode~ 
· .. · · .. .. - · · l 0 11 · ·11 · .. k ? · a o es oppe a a e g r a a ±111 henne och bo1de sig ned over kanna honom. Hon visste 111- ke oc rna a tmg tI sm ursa t. ryckte sig närmare intill henne hänförd. gar., Arvsutredningar utföras, f~l-

.,_ D" k t d h · 1 "f t' · -I I - l· Il Id" · · V· ·l I· l , .. ! l '1111 s I' va1·"t i1tt · I N" · · · .. makter och andra handlingar utfar· .uenne. a as a e on sig 1a - gen mg oc1 1un s ,u e a '.1g ve- . dC 1:1c e \ a 1e .. e. tv ' 1 och skakade hennes hallcl. JV en - a. 111 vet 1n te, 111111 van, das och legalisei·as. Personer, som 
tigt bakåt. Men likväl kände ta något. Hon tänkte sig ho- I två ar? Hon forstod, att allt cl1 hon m;irkte att hon endast sade Helene leende eftersom ni önska erh1illa pass, skola 1ntamna 
..._ 

0 

b .. h dd 'd : k l" .. 1 1 I ·· t I k - 1 f" · ' , ' ' ' .. " · • . " ansökan dä.rom minst 10 dagar töre uon nagot rann ett snu a v1 110111 1c ·e angre annat an )rtt- 1ac e g3or 1enne ve ar e oc 1 01- kunde fa henne att saga 11agra inte kan komma, 8kola v1 ga och avresan. Tel. Maln 
5640

. 

sin skuldra och hon hörde en talt stammande glödande ord till berett henne för kärleken, hen- enstaka ord, tystnade hon så hälsa på er . . . Ni ser hur ni ERIC BRATTSTRÖM, 
.röst: "Jag älskar er . . . jag. henne och förorsakande henne nes änkesti\nd, hennes fu_llkornli- småningom och gled över även förvridit huvudet på Jeanne med 
älskar er ... " När hon sedan den enda oro, som hittills stört ga frihet, hennes enslighet. Kär- hon i tankfull tystnad. Hon' alla edra blommor. 

vice konsul. 
++++++++++++++++++++++++++ 

ATT HYRA ELLER TILL 
SALU 

Höns., frukt·, bär· eller mejerigår· 
dar enastående billigt. Tala om tör 
oss vad Ni önskar. Goda betalnin~;is
vill'kor. Skriv till Konsul Andrtw 
Chilberg, 5537 \Vhite·Henry Bld1~ .• 
SPattle, Wash. 

med yttersta ansträngning jagat elen lyckliga jämnvikten i hen- leken hade bort växa i henne I tänkte på hal en. som 11ppfyllcle He!i:~ne var egentligen icke tro
bort denna syn, såg hon elen nes liv. Varifrån kom han väl under dessa långa aftnar, son1 he1:ines tmga hjärta. Så sutto ende, hon gick till och med al
framträda på nytt längre bort för att förorsaka henne så myc- hon tillbragt tillsammans med bi'1cle mor 0ch dotter tysta mitt clrig i messan och tog till ursäkt. 
och långsamt förstoras. Det var ken sorg? Hon tänkte plötsligt sina två gamla vänner, abben emot det flammande Paris. Sta- ,sin dotters hälsa, emedan J eanne 
i':ter Henri, som förföljde henne på, att för sex veckor sedan och hans bror. dessa enkla män, elen var dem ännu mer okänd pfl alltid fick frosskakningar i kyr
in i matsalen med samma ord: fans hon icke till för honom, och vilkas ·.själslugn vaggade henne detta sätt upplyst av de blodröda korna. Den gamle prästen und
·"J ag älskar er . . . jag älskar denna tanke. blev henne odräglig. till ro. Den hade växt inom hcn- skyarna, liksom en stad i någon vek att tala religion med . henne. 
-er," som upprepades inom henne Min Gud, att icke finnas till för ne, då hon levat så trångt in- lcg;encl, som försonade sina brott Han sade helt enkelt med god-
med oavbruten klang som av en varandra, att gå förbi utan att stängd utanför världen, fången i under ett eldrägn. modig fördragsamhet, att ädla ARV FRÅN SVERIGE 
klocka. Hon hörde icke längre se varan'clra, att kanske icke dessa drömmerier, som förr vo- - Dansade ni i ring? fri'1gade själar herecla själva sin fräls- inkasseras. affärer med banker, fik 

något annat än ·dessa ord, som träffas! Hon hade knäppt ihop ro henne okända och vilka små- hon plötsligt, som om hon vak- ning genom sin rättri'1clighet och säkrings bolag och privata. personer 
• • 

0 
.. l ~ l .. . l r I Il ombestyras. Fullmakter, mtyg och häftigt vibrerade genom· hela sina händer i förtvivlan, och hen- nmgom gJ~rt. henne sa sva~. nat ur e'.1 drom. Jarrn. 1art1g 1et. uud .. s rn. e nog I ~.ndra .. la~liga. b.andl!nga; uppsättas. 

hennes varelse: Detta tryckte nes ÖD"Oll fvlldes av tårar. Och ett mmne trädde fram for - Ja, Ja,! svarade J eanne. Nu veta, att en dag rora hennes oversa~tnmgai. Sknv till KONSUL 0 
.7 • , • . • .. ANDRE W CHILBERG, 1323 Ftttb 

:hop hennes bröst. Men hon vil- Hon betraktade noggrannt No- henne, nunnet av denna ljusa var det hon, som var tankspndd. hjarta. Ave., Room 5537, Seattle. Wash. 



nes n1ake, markis de la Falai~e 
de la Cörday, inte komrt10 så 
värst bra frverens längre. När 
marJtisen för en kort tid sedan 

t 1anlände hit efter en tids vistelse 

F .. H. PETTIT 
Candidate for 

COUNTY OÖMMISSIONER 
District N o. 3 

Pierce County will not . suffer by a good clean harmonious 
administration· of its affairs 

The election of PETTIT will guarantee this very thing 

kandidat för 
36th District; 

medlem· i 

att fullfölja det arbete som han 
då påbörjade. Han. ivrar för 
lagstiftning angående pension så
väl som vissa ändringar i 'skatte
förordningarne. I det hela hän
visar han tiu. sitt rekord under 
senaste. session .av legislåturen. 

.w· . . E. ARE fully . equipped to 
do every kind of print-

ing-Books, Newspapers, Period• 
icals, Pamphlets, Circulars, and 
Stationery. 

All.• work done. as you warit it, 
wheu you wan.t it, and at lowest 
possibfä cost . . . Qur overhead .. is 
lower, .and we split the difference 
with the customer. 

"Efficiency spells Economy" 

G 

Pu.get Sound Publishing Company 
Tel~pho12e Måin 2520 

I 

avslutades den 
sta-


