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L1 slag s,
0

1 Lmna 11 honom docL så 
vdl, ,1tt 11 med iva1saJ,e1het Lll!i 
na 11rnddela, att um h,m 1 <1nt mecl 
1 orm J,al.i 1Jc1l1Len, det hade; 1 i1 it 

aJ1 af :1lder, an af bek3 mmer och 
,n hde I de ffost,i fall 11.it1e all i1 

dessa fa]don•r na1m l1gtv1s rned
V<'rlrnt \1t Jag SJelf Jldrais och 
1< Le mera var densamme - det 
l,unde J,1g icl,e forst nld1gt fait.i 

15,000 barn i Clucago gå hungnga 
till skolan. Uppskakande 

realistisk rapport af 
superint Bodme 

bmde no1111.ilise1.is och icke be 
s11dflas Med 111 ::mU ... mm1 0 e 1\1 
sid t1m L1mpl1gheten .iit Jor,< 
h1111g1 .inde slrnlli.i111 rnc cl fr 1 ] 1 n 

L( st ;1 tcrntd i 1 i], tum d tt ]J dl lH 11 

f011f ,] ande <110 hunguga rpp 
Jag 1 ille 1 ai.i i:il uug som 11 J s\nrngsm,m ha 11oga gu10mso1't 
11gt och se allt te sig s:1c1a11t, som Snpenntendenten fo1 h:.111:,rsm1 staden lJe ha besol,t hemmen, 

(Betat!, <I af Elnst Ska1stedt 1 Ne\\ 
Y01l, t1dn111ge11 No1dsLJe1nan 

Under de sen.iste veelrnr na ha1 en 
sallsam fo1 eteelse allt som oftast va 

storn l1ld]l(]at han 

' ( tt sl 1 amd ntt c1 lll

det hade bhf-v1t en 

helt naia häll Dec hat 1edaktl1enlhct11s s1st,1 
af elen s\ ensk,1 tldnmgcn 1 Tacoma h,1dr; hhf\ i1 
rn Jig.en J 1tt c1Ja1 1 l s uunrn hus 1 dimpen och 
Jnars JOicl\,1111ng han har sitt b;cken 1 fl l 

1 och 1e<l1tt10nslolcal upptrnclde for uå 8"r1 ',tug pennf.ilctme mindre. 
11t sedel pil, gat01 lid r Taco11M och Se 
attlc En stor, ldump1g gammaldags 

gon tICI sedan l en ]1og10 upp bolagfn 
'åmng en ormtJusai e med en samlmg 
bo,t01 ma1, ghsogono11na1 och anch a 
obel11gl!ga 1m<>lsc1 al samma t}p En 

Red 

GÅFV A TILL LAROVERK. 

det g)Ol de for ohnr 20 ar sedan der \ rnnmgen ]1dr i st,tdeu vV L sJ,olornn ek soc1,1la set1leme11te11 
1\fnn kan fo1•st:'1, att de personer, Bodme, mlernnn<1<' 1 slntt•1 if Jor- O< h h,1 Lil.i1 mu1 sJ,olfornsL"mtLt 
som alltid tala om de åtenand,m ia vccl,an till en kom1te af skol- rc latare, loraldra1', harn, >algo 
de svensl~-amenk.rnonas :1lde1, st u elseu en 1 <1pp01 t som f1 lille 1 dl e och sociolog er De lM sett 
melanl,ohsl,a uiscende o s v do med Jmvmmg od1 Lisa id,e hlott 1t•ilJ1,i,h<to1 D< Lmn.t elen Och 
ma på s<lnDna :;,Lf1 J)e !le ungdo sJ,ols1\1elsen ut.m s1ddens hela de hd funnit, <1tt modror of1d g:1 

marne ahemt med em1gr,m1h:1for 1Jefollrn111g Dt>1m,t i.1pp01 ( sum till s,rngs lnmg11gd Jor att de1 is 

\agn n1e<1 tdJttn1< en s lr ]1ra11esl\_o 

na1 e," d1 agen af t' a of 1nthg.1 oxa1 
V1 da1 e en ganunal 111 l ll 1ued lcLu~t 

In itt liolJande h.u och sh,1gg samt 
slntllhcll en ung man med sim It buk 

,1f rl<"SSa l} clrn rl< s p 1 ll 1go1 satt slrng I ---
1'1 s1b m fangensknpen och rngen be Gin e1nu John A Johuson in 
b1 tJJ till c n b01 J,Lll h1 a1 t han tagit 1 a j 1 \l 1 J J 

I f d 11n sig '1c l wrn•su ,t ,ou <'J en-
~en 1:.in ' 1cke1 d tg tle1a 'ec .... 01 e .... 

ne, men dt :1t01J,orn111,rnd1 ,11'0 all- <11 H'l:ml1.t1Pt ,d <'n undtisoknrng, 
1id he11 1rn1nrl1gt aldre h,ifv<t ge- ln1lJ,c11 lH ouh.i1R ,il sl,olstyHl 

b,1111 sJ ... ola h<t uagontrng ai1 .it.1 
I nl 1.inde morgon D< mm SJt ]Jfo1 
s.il,l lse dr hel1 \ anl11-ot lqt ltrmotl i 

fler e chstul,t, dcr de f att1ga bo 
IcJ,e hlott n m.mga lrnrn g;t till 
öLDLm uLm h uJ,ost 111 mi 11c J å 
Ol k;;t g,i ltnng11g l 1111 Sdl1foS O<'h 1 

11~1 grn fall hel d c 'cint 11t,m fod,1 1 
t,11wuf\ 1 n 111mn.ir FamilJI Lid( t 

som 1.n11 ntan ,nhete, ha hrf1m 
mts fod,t sig lll('d fuhmch l ],ro 
garne, under clct cler,1s LnmlJeI 
måst g 0L hung11ga Barn lrn «11 

t1c1fL1tsp~S WaterSt svaga af 
lmngPr, t1gg,111dp om dodd i J.ttler
fan och 1 utit n frnLt J\I.iu h.ir 
sett dem erdssa p~l al'sLr,J<]<' 1 lå 
doru,1 l gr ,1nde1na och 1 n.igi ,1 1,1J I 
gn 1gt g11p<t ••l tl'r b1 odkaut rr som 
LrntaLs bm t .if andra b,un 1 s],o 
l .in mider Jnnehen. Lakdr e och 
upps.) nmgsmun ha personligell 
slnml.11 11ll h1elp i mimga ,\ttr:r 
lig ,, fall 1 s],olorna eller i hr;mmen 
cler JamilJCl hollo p:t a1t svalta 
1hJPl och sna1 l1Jelp var af noden 
De flc'sL.1 ,d de s1 alL1rnlc IJ,u nen 
Lomrna f 1 ;111 ht m, som s,1tn L \Pil 

t1l111ng och s.imtara anst iltcr 
llDmga ho 1 foUiga 1lL1luUantlc 
L1ll ,n c Fle1 < fanulJPI fmmos 
sorn \ 01 o s 1 fattiga, att de m:1ste 
gd till ;;,wgs i morker de1fo1 .ttt 
dPt <'J fanns 11 se 1\l~u1g.i h111 n 
h.t rnga sdng,11 ,111 liggn 1 D1 t 
befanns, att st.tclen ar full af of
ver g1fna hustrm med stora, fanul
Jer, att des~a hustrur gå till arbe
te tidigt och l,omma hem sent och 
att barnen ol't.1 fa lagd t:ag sJelfva 
mat med sm lrng1\msade k,u1ne 
dom om kolmmg Ofta a1a de 
kallmat Der det eJ fmnes något 

tu 11 c 01 mtJus lH 11 dragit 1 v«g med sum dl Aubllst 111.1s1 noden ,iO 11 s-

norng:dt lll} cl,et i hf1 ( ts sl~ula m- ~<'11, oppnar ogom n for 
nan de fatt,1t sitt heslnt <1tt :iter- sb1 mde 1mssforh tlLmdeu 1 
vanda for ett hesoL ellP1 for att samh;111e ~it stor 1 och v ,ilrn:i ende 
st.mu.i, cledor ,no de ,1ldre, 0<11 som Chicago Snpermtendent Bo
:dh arhg.ire 1\fen nit ek sr ,1ldre dme Sdbel bl.wd .umaL 

11el';JO<l n al sitt m<>n 1gc11 s;sslarle [pst i Si Pu1l fn11,1 Il'< kan och 
H <l.tktu1 en bland en ho]J papper i en oh rr 11 nmade till konferensen 42 -
il 1 1! t. 1 c''' iiet d,1 plotollgen bland SOO dollar, itt dllv indas som 

som JM detta s,ttt clllllU11S8lcLI Slll «Ler nagl l 1 na heten U]JllStaplado 'i8cl 
lrnmst till Stilla lM[sJ,ustcn l\Ieeku kubb,u ett 01 mlrnii lHl slcot 11 am ga gr nnclfond till ],onferensens Gu
ar 78 ä1 gammil Al 18'12 ut\and1adelpande och ustande en lang tunga pa stavns Ac1olplrns College 1 St Paul 
han i likhet med tusentals ancll a f1 An ett oll cksb tclancle satt Ingen må for ),J denn.i summa hade han f:ttt 
cle ostra staterna ull dt't ,tJ lagsu,t t<tnln 1 edakt01 en att lmn I h<tpcnne :l2 )00 tloll,n s df Andre\\ Carrn'-
01 egon ternto11ct och to,; l rncl 1 Pu\ t ( 11 f 1 1 1 ) glo1nde nt, <1n om de stannat k v dr i s, e- "Det fmncs ] 5,000 lrnlJ svultn.l 

1'1ge, det 11etv1fla vi 'r.r om arbe- lim n 1 Ch1rago, som standigt .iM 

tet .en g;u snktare i Svenge s;t .i1 lnmgr 1ga och eJ ni t11lfalle att a1" 
dot mgen lek for det - och isyn- Ai detta antal gå 5,000 ofta till 
nerhet p;i landet <1rn t1mmd111e sJ,olan u1an frukost och m;mga fä 
l:wg,i och det g.iller att h:\lla u1 noJa sig metl ett st:i cl,e tont 
af ven cl er om det skall l;i cl,11s br od Vederbor ,mde dep,n krne11t 
Rmnesmn .tr dock stone s.'\v.11 har undcrnol t 10,000 olika fall 
som t1llfreclsst,1llelsen der hem- oeh count~ ,1genten raddade forh
ma den vmter 11,007 barn från sv.tlt 

en e e1 ors n ac rn sen gie och de nmlrn J 0 000 h.Jde han 
illup dalen en boul1g och '8Cl,ei lll ad ltau !Jade fo1 hande1 och gaf till 

cl I • i 1 ° d t m~Amlat sielf' JLm lrnde h,dlit I,w st1ac m n"g1a 1111 r w e nuva ett slnJJ{ som ditloclrnde maskmsat ., 
1,111de '[ acoma i \:Vaslungtun På taren och piessmannen Med en \ISS g,tf\ an fullkomligt hemlig, h va
gamla dagar blcr dot en fix ide hos foi siUighet tiangde de t1 e mannen cl.in den Lom sum en stor ofver
honom att den stralnag, som pa sig f11111 mot l1u1dcns faste, och nu I 1 nsldllllg fpr ],onleienscns med-
18 ~0 talet folJcle 0 al l1t1 an-'1 ar e till f Jå t 1 J I f 

v 
0 

u den o!vei 7 ot nga 1 ep 1 en ) < 8111 Ji•mm n ln ilka 1 us.ide f1 dlll till 
Oregon te1ntu11et, och som ',11 kand 11

0 
ocJ1 bei ecldc 01g pa ett nytt ant,111, j 

under namnet Oi cgon t1 ,111 ' ]JO! de i nsade ttdmngsnMnnen mot honom h tn ll JJUl eu oe l ök,tl><1<1e LdIHi 
äter utstakas och på något s,11t fore med klbubor och b' adstumpar Trots ll!C'd honom 
Hgas me1 a p1 aktiskt, an som skett 1 1lei e y,t!måttade sl,1~. som nastan till -----+-----

Att har relatera Ltffo1 epens Bus len p;t 01 dentbg behaudlrng 
m:.\ngfald, hesokeu i de många och 01denthg,1 111:1 lh.i utgJmt en 
hemmen 1 g1 annskapct, va11d1 m anlednmg, hv.ufor s:L m:mga gos
garne till s.ioastrand oeh genom sar sLollrnt fri'm skolan och fälht 
hmdemn, utfl:i kterna till lands samhallet t1 Il last Denna 1,lass af 
och s3os m m under dessa korta mmderånga ar offer for sv,1lt och 
dagar skulle bh allt for vidlyftigt 
1\1i1t gamla hem mnehades nu af om forsctmlmgen Denna tlag 
e11 fru Persson som dl cnka Ilen brusade oeJ,:-;;t I,y1LUuckornas 
nm; 111.111 h.tr drunLn.it till SJOS, tloh a 1'J,111g lr,nn l dt 11 '.it kr.i 

Tl1t kom rn sornrnc1rmo1 gom n ])( t 1 ill' n.istan 
som om di i it ],e varit s.mmng 
nit doclen sl,ulle J,mma fmn 1s 1111, 
d1 mmi s;ig del! vad,1a L1fl.m 

nm clt om, nrnn de ,n:mga to1 seu, 
stenarne O< h g1 afl,ull<1rne Lihtde 

gamla resebe1 attelsei och I umane1 platt arle hal son på honom, g101 de han 
[1;\11 uen ud nä 1nga JCl m agal annu dock säclan.1 1,on stn 11 hgt nMI h' 1r<ll 
b01 Jat e1 satt i Oregon ti ail en och 
utvanchmne utbytt oxv,;gnmne mot 
Jernvagslmpen Och så kom gu!Jben 
på den tanken, ,1tt han SJOlf '01 c I at 
te mannen att fo1 \ ei khga sm 1cle 
H,rn lat gu1 a en \agn alldeles l!k den, 
h' a11 han for of\ e1 50 ar sedan fat 

g,1 1 01 else1 med den of11ga delen af 
In oppen att fienden drog stg tillbaka 
Eft1•1 en lang1 e 1 i\.dplagmng drog man 
med fm nyadt mod och el t batt1 e m 
val <lf st11ds1 edskap åter 1 harnacl 
mot det hvasancle 1 rdurnlr et Medelst 
anvanclancle af ett bet} clllgt mått af 

rlades genom 111a1101na till Orngon kugslist hclrncles tHlnmgsnrnnnen om 
skaffade sig ett par ox 11 sp,1nrle dem si dm fä bukt pa den bulctande 01men 
r01 vagnen och kor de n «g mot oste1 n Han dl nu lMcle docl och n:ulcl, och 
Don 10 Feb1 u,111 1806 ant1,1dcle han shmnet komme1 att uppstoppas och 
<l0n J,wga 1at ilen, foliandc samma lon mas som ett mmne af elen blocl1 
g unla 01 egO'l t1 ail som llan eJ set gaste dagen 1 Puget Souncl Postens 
s< dan 18~2 n1 11 som i manga är 'ar it I mstm ia o1 men 1 ,11 hmdu till bor 
obcgcignad och de11u1 1'" ,, rn,rn stal d<en cl , s den harstammade från 
len bllt1 rt ratt sv,u att atcrtrnna h.. ,11 och fast dess g1fttanclei !ara 
stannade 1 st.icle1 och byal belagna 1 vaut utbrutna egde den dock en 1 id 
narlretcll af hans f,,,1fh ag, och hull fo uncleil1g f01maga att svanga med 
iedrng om sm resa och dess andamäl stJerten pa ett satt, som kom tlcl 
h,m hade neml1gen uttankt en plan, nmgsmannen at dansa på ett ben mer 
som g1cJ, ut p,1 att lata uppsatta mm an en gäng Oi mens e,,al e lai ha 
nesmaiken langs lta1l en och fo1Su vardeiat llonorn till :)110, men redalr 
ka fa kongressen att ans la medel till tm en foi saJ,rar sig icke 'elat ge 150 
anlaggande af en allman lanclsvag cents fur hela åbaket om det utbJU 
f1 än ostern till Stilla hafslrnsten for dits ilt honom som del af tr yclrn11m 
b1 dessa mmnesma1ken - en val ventaueina Hal'f 1 yser annu vid tan 
b} ggd, 01clonthg, bred ocl1 bastant !ten på att han 1 fler,1 >eckm t11lbiagt 
stlä.lrvag, på ln11lcen vagnar, automo 1Jv,u1e dag I samma ium som 01111en 
b1ler och alla slags åkdon, ntom SMla- men Jt,mner sig andå tacksam mot ho 
na, som behofva skeno1 fu1 srn f1am no111 for rlAt lian ut10tat hela den al 
fat d slmlle lrnnna 1 tr} gghet d1 aga 

att laga, få de gå lrnngriga Il am Han hade tått for sig, att go 
De olika orsakerna till elen fat- nom en sådan vags anlaggmng fa!llM 

tigdom, so malstrar hunger bland re och nybygga1e i ve-tern skulle bh 
piaktisht bctJcnade så till nda, ,1tt 

sitter som ,,,lbest,Llcl redaktor for 1 forLilJeI om en <tlskad sons, JJro barn, uppst~L a11t1ng( 11 genom lwnlnuiensbolng till Jernlianorna 81,u! 

det och m~1la mig en ltten t,rUa sitt t:1 dliga sp1:1k l1ch for resten 
nfon de1 "hkf en \,rndnmg 1 lJf- iJe]10Jde Jag Jll eudast drag.i mig 
vet" for honom, som sl~r<tddaren 11]] rn11111es ,1Jla de tillfallen d;1 Jag 
sa' nar han vande rocken Ool-[ Just h,ir på denna plats sett sorg 
hng blef kar, råkade i '' ldam- och fortv1flan framkallas af he
man" r1l,t1gt så att han alclug mannen Det var frän ungdomens 
kom ur den igen. Han blef oms1 vår Jag hade de mmnena, och de 
der gift med en fager Onsala ::utt.1 lwar outpl~mhgm e .in alla 
nngmo som varit med om ntt taga andra D~ tycktA man att doclen 
mitt gamla hem 1 bes1ttmng och 

1 

var nnnu mera afl,igsen ,m nu och 
Collmg ar nu naturligtvis med dock fdsacle man for hans n.ir
outshthga band fastacl vid Jo- het 1\Ien en sorgligare kfang bar 
sterlandet for all framtid IIan 1 en ky1kklocL,1 alclng, an nar den 

me af skeppsr,1ttor som f01 nt clagl1 
gen fu1 ]J1tt1 Lt lrf\ et for tidnmgsman 
nen genom .1tt 1 tul och ol1d da1rna 
Jn mg benen på dem Det \ar f01 st 
sedan 1atto1n<l tagit sln1 som 01men 

TAFT OCH BRYAN MÖTAS. 

De h;td,t si01,t pc11 tie111<1s presr 
dr ni k.imhdater sammantraffade 1 

onsdags fm ra veckan 1 Chicago på 
en banJ,ett, som Chicago Assocrn-
1rnn oJ Commerce gaf De båda 
l and1cfate111a sLihade hand med 
h \ a1 au dra oeh samtalade en Hm5 
stnnd Bä cla hollo a [-,,en t<1l ln il 
l a 1 oro 111 an politiskt rnnd1å]l 
Detta dl' fornta g1nge11 som de 
båda partier 11,1s pr es1deJJt ], , nchda • 
ter sammantI ,1ffat uncl< 1 en va~ 

lrnrnpdnJ 

FRAN' TUBER KUL 0 S'K.ON

GRESSEN. 

Pi 1sutclelnmgcn 1 id tnberkulos
nt ~t,lll11111gen ofl u11l1gg)0Hlrn i 

lordags af st.Helsen for kongres
S<'11 (,,ul<lnwddlJ for has1.i n1s1,ill
nmgen D f en stat utom Ameul,a 
'anns a[ T;i skland Silh enm'dal-
Jer tille1k.mdes Sveugc och Eng
land G11ld1ntclalJ for lJ.tsta ut
~ t ,1JJ urng C'll .if Pli st.it rnom For
rnt.1 Stater1M" mns .if New York 
s1<t1 S1lh PlllH dalJrr 11llerlrnndes 

"Vestgotabladet" l 'f1daholm och I dem eller faders bbor1gång 1 dl') ekens kap (1 n~igra hem antraf le komma <ltt uppstl h 11llrn sl'11llc 
har två poJlrnr a11 hålla red.i p<l 1 fr,immantfo land I11krmgmng fades b<1cla fo1aldrm i1c c11 uclnrn), fo1 sla val 01 JM iilo1a .wLurno11Jle1 ellc1 

elen lilla tid han har ofr1g från u1 an lik, - mgen H~t hv .ir bl,et eller c1eugenom att m.i1me11 of-v er- i i;agnai, dragna af 1Msta1 fo1 1m cket 

korn f1 am UJ sma gomslen Jor att so 
l\Lissaclrnsetts och Penns:vlvama. lrn stilla sm hunger med elen .in 

f l k 1 b1ll!gare p11s an cle 01 nnl!ga 11 ah tsat l'eclakt10nsgoromålen Jag skulle hv1la1 t:r den clode fanns alclrig gif> it sm ann J, g<'nom SJU -c om 
ser, som JeI n \ a0 sbolagen nu plag,a 

ha helsat på honom, men det blef Ildn tillhor de m~mga, som gått hos fannlJeforsoIJaien, arbetslos- ntlnafi a Gubben Meekei blef, tleist 
bara ett samtal i telefon ofver bord en stoumg natt p~t het 1 ller de st,mdigt okade lef 1,t1 mottcigcn of\U.tllt uncle1 sill län 

Att ett par akta l,afferep skulle i:he11ges l~m;t rn;tl1<11Hli1 men bkcL n.llh],ostnader1rn och b,ir11slrnrc111s ga fa1cl och omtaln1 som mt1 stoltaste 
hållas inom det gamla hemmets ofta J;mgt borta på frnmmande oknmg bland de fatt 1gn 11t:m mot mrnne, att president Hoosevelt l•om 

bm huf\ ad ut t11l honom på g,1t,rn 

sin iJ,slosa <11ct som ilu,;0111,1 Irnnde F\JI sta pusct $1 0()0 for elen fo1-
m lnuda Red,1kt01en behot1e1 nu 1c enmg, som g]Olt lMsta arbetet for 
J,e Jrnl{t,1 for «tl ~e 01nM1 Plle1 nu limgso(~ns l1md1ancle, dclndes 
g01 Nagon ]1,1 stod, att rnllaltt01 en lll ell,m 1h8 \V omen 's N aj Wllul 
slrnlle 111 bel .itnt 1 st8rl( n 1it h rn 

Tknl1h ,iswc 1.i1 wn l Irl.rnrl och 

vaggar och 1 tradgården fäller nf s1rand eller nte 1 vilda hafvet, el- sv.nande okmng aJ rnl,omsten1d 
uta11f01 fh ita Huset 1 \Vas lungton och 

sig sjelft och for att föreviga de ler fallit offer for smittosamma Vid undersokmng aJ d13 eken- J,it fotogialern SJg tillsamnMns med 
hogticlhga stunderna fotografera- SJukclomm l någon afl,1gsen del af sL1p~11 bLmc1 fannliefader be- honom f1aml01 ox,1rna och rngnen 
dsedes både huset och alla goda verldcn der en v,rnhg hand aldrig Lmns det i flera fäll att elen for- Meelrn1 !aHlades nemlrgen anda fram 

0 I f f ;i f l" 1 tl " till landets lrnf1 ncbt,i,d Resan tog 21 och trogna grannar skall V<Lrda mus orgatua gia oniaJ,aues n c .t 1g m,1 agnmg 
:M:ärn.m voro de, som der hemma Ofta J,ommer unc1errattelsen till J>roblemr;t om a1t fod.i st.Hll'ns månadei och den stoi 81 n olyclm, som 

~ halllle honom under denna fard \al 
i Sverige framhollo att Jag alltid de angsligt vantnnclc der hemma tus~n1 ils hungnga sl,olbarn 11pp- att den ena oxen dog uclt .1tt lian i 

borde sto ta på deras 1 Amer1lrn va- JUSt som de stodo f.trd1ga att mot- togs 1 son dags till h1 h,mcllmg af om,1!1<1, Neb1 aska, måste ko va en an 
rancle anhonga att låta hora af taga den glad,Jande unclerr,1ttel- aibe1,ur;o1g,u11satwnn1, k} r kor, n m 1 hans stalle Han gimde ko1tare 

s.1 snail mmen \isade sitt huhnd ge 
n tst mGcl s111 hog1 ,1 1,1 aft1,,;,1 uaf\ e 
g1 op 01 mcn om 1I,1lscn och stn 11te ho 
110111 l' t fl.tclrnn alldeles som 1Te1 lrn 
les "\ 101 de med de h ,t 01 mm, man la 
de till honom, nai han "ielf låg r \ ctg 
gan Men 1 eclaktor en 1"1 nclrn1 dEnna 
111sto11a och ei k,rnne1 ot 01 llel0 allsamt 
att IJ,m 1 ai for knasvag for att lrnnn L 
gå s,1 b10stgänges ull vaga Det ha1 
nog lrnndt 101 ut p,1 en cllc1 annan 
s"ensk unei ilmnsk t1dmngsb' 1 ä clt! 
man 'sett 01 mal men de ha då vant 
fantamlostei frnm!,allacle al f(J1 stm 

sig, ty det syntes vara en skote- sen om elen 1Jortavarancle S)oman- RidtlRm~ ud1ghete1 oeh ba11nhert1g up]Jel!iUI 1 St LoUJs Cmcmnati, Cleve sp111tuositet" Det var Tacoma re 
11 E land Plul.idelphia och ,mdra stora dakturen forbellallet att på sitt kontot synd hos våra svensk-amerikaner, nens vistelse 1 saker hamn eller he1sforernng<1r som J 1 vit upp ~tafler rian vVashmgton begaf han 

ulkampa en dust rned en ve1kllg 01111 att de aro så troira med att sknf- JLtöt 80lll man 1antade hans i1arc1 sLik.ide ai Rnpcn mtendent Bo I si>< till New Y01!{ och Jar rler haft till 
~ ~ något enastaende I tldmngspressens 

va Der sitta gamla fo1 al drar t forestäencle hemkomst Vid såda dmes rapport Arhetareföclerat10 latelse af stadsstJ 1 elsen att unc]J"1 sitt histoi rn och derfm enligt nutt foi mo 
ex, hvilka naturligtvis ieke kun na t1Jlfdllen ]Jucfor klorokans klnng nen h,ustMles formulerade på uppehåll 1 st,tclen !mila fmelasnmgar nancle 1aidt att omtalas 
na fatta att deras barn s~t kunna vemocligare an annars, ty den be- sitt mute en begaran till stadsrå och salJa liockcr och i;lwrt päT g,itoi p S-S;1 l,\ de1 de11 "v1dunclc1 

cl l o ll na alldeles som han nu gor l acoma 
glomma dem och clerfor alltrcl tro seglar slnlsmessans h:ucla slag dot ,ti L un ,dta och un er Id d och Seattle r Februan mos nntrncl 
ait någon olycka hanclt, s:i snart utan att de SOIJancle n,nmaste få fria murnt•1paLt lunchrum i sko de han åte1faulen til 1estlmsten, men 
de rnl,e erhålla undenattelse fiån hllfa]Je att for s1Sta g<lngt·n sl,Jda 101 na Dcnn.i heg,uau framstall- anvande sig nu till sto1 del af Je11na 

de k.u a dragen af den l!,ilLtn des p~t staclsr:ide ls mo te i mån- gai ne Han anlando till Tacoma med 

tiga lnstouPn, ln ilJ,en som sagts 
for ett par vec],01 sedan meL1del 0 

des ti'l ".No1dstJGinan" af httc
raioren Ernst Teohlus Skustedc 

sma oxar och vagn elen s1Sta Jum g :\n00'11e Oeh for de fles1a het.' cler daiTs CJVdll af aldennan Hurt, som \i t,wUe Jwml1gh.tlla h1stonen, '' " U11de1 hela re,an tillbaka n än oste1 n 
dmma dof> a JJ,mg dcsmt1 om, 11tt talade for dess antagande P:1 atfo!Jcles han af det of\ annamnda un men nn 1i.ir den dock ar utslappt 
1111 stundar nod och h:1rr1a tider, hans motion blcE .trcndet Ji,mv1 ga pa1et en Mr och Mrs Ma1don (tbe cat or 1 n1her 'he snnki; out of 

New Y )rk {'hat it~ 0l'g,m1zatio11 
So( Jl tl s tuhe1kuloskonnte 

FRIKÄND. 

70 :l11gP F1edP11ck Gabnelson, 
1 t8 ('h1c.Jgo AH', Ch1c<1go, fn
k.m<l<'s 1 trndagR :i d från nnkla
gels<'ll for Jrnstnm10rd nf JlW\ I 

domme Cldforcls 1 .. tt Rom 1:ira 
Lis,uc nnunas 11,1t1,dlades cl, 11 

gamle mannen och h ms 35 åll~'l 
lrn~ti u I1ll Lh ttslos<l .i 1 gd'lol g1rt. 
nmg 1 sitt hem den 31te J\iaJ Ga 
ln id Ron d t <'rL1llac1es till hfv et, 
men hnsinm <log Vid cor01wrn
l 01ho1et '\ t11 .ide (c n1t hnn or.h 
lms1nm l,omm1t of1 er ens att clo 
1 ills.immans Vid tlen ll} Jigen 
h:tllno IcJ111'g;mgPn nekade han 
Pl!H llP1 t nl till detta, oeh påstod i 
st illel .itt lrnsirnu beg:itt sJelf
mm d1 ett anf.111 ,il I 01tv1Ild11 

kamp for brnclet, som aldug till med rnstrnkt10ner att råclgorn som Just fnat bro!Jo11 1 Ne\\ Yorlr och the bagJ tJenar det JU eJ till n<lgo1 IHJELSPARKAD AF EN HAST. 
forene - Ja, ofta folJeI trostlost mecl skolstuelsen ueslutat sig for att på detta mmdie att l,mg1e tiga dermed 1\Ien rnecl 

gar, att mgen som v1ll, behofver 
undeil~1ta att resa hem på en h-
1 rn vrn1t efter att ha vaut i Arne-
rika nitgra år. Att m;mga lmmle 
om de bara ville, år JU sannt, men 
icke alla v1lJa gora elen nppoff
rmgen sedan de lart sig inse pen
nmgens varde 

En vIS1t till elen lilla kyrkog;ir-

'an liga satt gm a sm brollopsresa 
el ande och stor f.ctt1gdom som Borgm,ist,u e Busse forl,lar ado Gnhben Meclrni hade Hd sm ätei "b1 od~1 'feo[ilns" h.tfva u ett 
bltxt fIJu Uar lnmrnel 'id under- sig villig att dcltag"l i prnlnnma1a komst till 'l'acoma faidats 5,600 nu! oHl otalt, som ock bo1 publiceras 
r,tttelsen om LumlJelolSOIJdl811S 0ttg,11der for at1 genast afltJelpa h1,naf 4 GOO efter sma OXal OC]l de Ehnrn en t1cl dPtdl JPl' l lw1 d11Pl 
hastiga hortgJng fJerran fr,m noden, antmgen ex-offic10 eller of1!g1 1000 JJå Jelll\ag Han sager sen PJ nro fnllt lrnuc],,_tc1, s:t ,u du1 
l 1 + l 1, "'• elrI'eter,nr'ell att om han JKL for hand vetat hUJ 1iass l l h f l l l , l iennnets rus...... 80111 ens n Ct person ''"' ' " c oc r i u \ nc ~ar en goc ne inc'ra 

W FT bes\ ,u hg 1 esn n oJmlle b!I frll en man 
1'] en v1 lemna de docfa 1 sma for' C1"lC Fecleratwn, cif, c1 en::."Stammm de med 1 c1 \] "'~ 
JJ t "ul 11 tul:i hoga ålder, hau filctha1Hla 1 c 

gnfter och vandra ner till elen Bi O\Hl, satte r tisd,tgs i gång en ke hommrt att f01etaga den Men se heten an hvad fallet '> anhgen ar 

Nils And er son en I arm m e Rom 
bodde fem nul från Lake City, 
JJfom , blef den 28de SeptemlJer 
ihJclspmkacl af sm h<1st och afled 
s.i godt c;om omedelbart Hnn var 
ornkrrng 55 ;1r g,mun,tl och l'ftor
lenrnm hustru och sex barn 

tacka SJOstranden, der bolJorna msamlmg, ehuru foderatronen cU dan elen nu ar giord, ängrnr han den med ticlnmgslnstoner, hv1lka be
sl;t mot de runda bruna ste11a1ne ,umu ej fl\tt off1c1ellt uppdrag att icke utan ar tvaitom glad och stolt rattas <IL referenter, som eJ vant 

ofH•i de mänga bevis på sympati och l BRUTET ÄKTENSKAPSLoFTE. och tången "\ aJar rnelanl,,_0J1sl,t gom det Hnn ans1ig det EJ vara oironv1ttnen till elen sk1lclrac e v ,mhghet, som han fått erfara under ~ 
1necl holjslngr;n Vid betr,tkLmde nJgon sv:111ghct alls alt f;t ihop densamma ooh fur det stora llltlesse, Ji,indelsen Och oaktaclt sannmgs 
;:if dessa oroliga v;1gor, som aldrig pengar nog att m,itta barnen det som folket 1 allmanhet visat for hans enhgheten 1 berattf'lsen sil. var 
hvila, men alltid :1terspegla h1m- ta aret, sedan det ]Jeklagansv~iwla plan betr,1ffande en allman stor far Skarstedt c J något ogo1n1ttne, 
Jens många :f.irgsk1ftmngar, har t1llstZ111det nu bhfv1t allmant be- vag genom Amellka Han hai tanltt, 1ieJ, visserligen icke, ty då hade 

ff att , agen borde nar elen en gäng 

Miss Anna Peterson I Duluth, 
1\Irnn har den 3clJe dennes Hltit 
hal.ta E Ullancler, hv1lken före
stått ohl~a iestauranter 1 Duluth du en bild af den orohga menm- kant 1\frn det g .. ller att ska .i kommer till stånd fä namnet pwnrar bmattelsen aldrig bhfv1t skrif-

t ] f l 1 " ! f l a T t t 11 cl l och Su1Je110r, anl,lagande honom skosJalen, som tager m ryc' a permanent 1Jn p ocu ler or 1, r , a[.,eu (Pwneei Way) :rvreeker h,n ven I y 10 s a en manc om, 
det omg1fvancle verlclsv1mlct och man annu ej funmt något satt skufv1t en bok om sill iesa med titeln mod och mornkhet, som broder S for att ha frånnar1 at henne $1,500 

aldrig kanner sig fullt belJ Len 

med sig SJelf eller forrna1 losa hf 

Den allm'1m1ll menmgen synes e 'Oxparet och Orcgon stigen" (The ox ,1dagalagger 11<1r han får sitta 1 en under Jofte om aktenskap, hvilket 
l l b 0 team and the Oregon trn'l) och håller 

mellertid >ara, att 1Je pen or ga lugn och ensam vrå och med pEn lofte han emellertid nldng br3 tt 
111] h'ornens hem och GJ till skolor- nu på med en annan, som skall heta "Ig o1n att l""r1a. 

" " nan rista u11p ' vidunder" af oll .~ = na, om elen skall varet verksam I "Ezia Meekers tilltag och ,1fventF 
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VECKOKRöNIKA. 

Svenska National Biografen, ett 
nytt företag, som går ut på att 
b r in g a svensk - amerikanerna 
kännedom om Sverige, startas i 
November. - Hela Sverige i val 
- Kvinnan och valen Valepi
soder Malmökonflikten afslu- . 
tad. 

Vill inte ni komma till Sve
rige, så kommer Sverige till er, 
och detta redan i höst. Svenska 
nationalfliikt ar skola omsusa er 
om kvii.llarna efter slutadt arbete, 
svenska fosterlandskänslor skola 
vibrera starkare än annars oeh 
minnen frun dl'n svenska bygden 
skola komma ait tilltala eder s11 

PUGE'r SOUND POSTEN 

!l!ll!lllllllllllllll!lllllllliil\llilillill!llll'llll!lilillli!!li1lll!iilllllillillliillllllliilllllilllllliiiil--llllil-!ll!lll!lll!-llii-;-ll-ll!-i!ll-fii!lil-;>l-ll-ll-iill-llli!!--,h.i_<~;.~~--~-~~~~ . sinn lrn1~~]~~~c1T-_:::~~n . ,~j~~~'n1di;~:1en~- clrifti-

1 fol't.Jl'nstlullt t.111 den Nm·tl(•11-j ga:-i1·p nf:J:ar:smun, grnsshalllllaren 
i ';kjiil(lska V<' g a e::qledi1iou1•nsl 0:-war I~alrntt bal' al'vikit efterle111-
[ rrmng·i1ng. J~n 1111g Bnrnt•wilz harl 11alldt• t'n m.nket llillig affärssUlll
! hiirjil! <·t1 sn·uskt .. h;11Hl'.•lsfon•tag I 11ing. Deu 2/tle S1•p.l,<'rnber anträll
: 1 ,J;1pa11. Dl'll J:nda11gm1g1w he-1 <J,. lir lmhatt en nfb1rsn•sa till Go
l gri°dC's nJ malrn ol'h barn i hP111l;w- 1 1,.1)1)rg, eftL•r hYncl han uppgaf p~. National Bank of Commerce 

af Taccm1, Washington 

Chester Thorne 

A. F. Alber{son 

F. A. Rice 

D. A. Young 

President 

VicePresident 

Cashier 

Asst. Cashier 

U. S. Oepository 

d<~1 1H'h l'll 11iira :-;Jiilding, H.rnterso- kuntorpi. Sedan d!'ss har han 
IH'll nlagnus Adoll':-;on H;ilmlll i l'lllPllurtid iL·ke låtit :.;ig dhiira. 
New York an:siii.ld vid rnvan- Den 1 Oktober började man draga 
<lringsstationPn på Ellis Island misstanlrnr att iuke allt stod rätt 
siirjpr Cc.J1lpt lwns bortgång. Frid till, ouh vid anställd undersök-
öfver den redbare, vänsä1lc 1111111-

nPns minne! 
A. I1-r. 

Stockholm, ~1 Okt., 1908. 

Stockholm. 
Konungen och drottningen vän

tas anlända till Windsor den 16de 
November. Konung Gustaf an
lände1' til Paris troligen den lOcle 
1\ n vem ber och 1ager in i repu bl i
kens s. k. monarkhotell, cler före Gapital, $200,000. 

mäktigt gripamle som n[1gousin houom konullg' Oscar II, tsaren, 
tillförne. Ofverskolt $350,000. shahen, konungarna. Frecforik 

ning visade det sig, att Labatt ha
(fo grundade sldil för sitt försvin
nm1de. Ett hastigt. iifverslag i af
färsställningen ger nemligcn vir1 
handen, att skulderna uppg;'\ till 
bortåt 470,000 kr. medan tillgån
garna äro minimala. Det anses 
mycket antagligt, att hr Labntt 

1 

vid afresan tagit med sig· ett gan-' 
ska betydligt belopp, under da-! 
garna fornt nppbring·adt genom 
li'm oeh vPxelcliskonteringar. Det 
tros att han sftlnnda åtkommit 
minst 60,000 kr. 

Dt' lJJaml elfor, solll iimm icke Vlll ouh Alfouso XIII rn. fl. rl'Ri-

seH ~todd10lm, den skönast heliig- Ränta betalas å sparbankskonto dM·ot. l\ran hoppas, att 1lro1111in- Blekinge län. 
1rn lmfviulstad i Europa, skola tjn- g·e11 må kumrn bli konnngen följ- Katten till den 27de September 
sas af dess m1bliek, <11• Rom ej rest aktig äfven rlit. IHirifrlm afreser r?ikade torpedkryssaren Psilan-
d<>n viwkra Jrnnalvii.gen mellan kon11ngapnret till I1ondon, hvar- clcrs ångslnp kollidera mecl en 
Stockholm och Giiteho1·g skola be- .i(m1te eventuellt äfven Haag be- lrnrlrnss, som bogscrndcs af en af 
undra vår hiirliga swnslrn natur sökes, så framt drottning Wilhel- pansai·båten T hors ångslupar. 
oeh dr(\jn med välhehag i ('Il och minas helsotillståncl ej lägger hin- Ångslupen hlef flytande på skot-
annan 11elrn11t stad, som passe!'as der i vägen derför. ten, och manskapet rädclaclrs af 

För första. klassens 

GROCERY-VAROR 

besök Gustaf Sal nncler, J 216 South K St., eller ring upp l\fain 

6007 eller Homc J\.:(.()07. 

Y aror köpta hos mig levereras fraktfritt till alla delar 

af staden. 

Gustaf Salander 
1216 SO. K ST. 

CENTRAL FISHlVIARKET 

756 South C Street 

TACOlVIA 

Alla. sorters färsk fisk oeh ostron alltid på lager. Vi ga
rantera god qvalitet och billiga priser. Kom in och se oss. 

ALF. NELSON, Prupr. 

Clark' s Livery and Transfer Stables 
EKIPAGER OCH DROSKOR AF ALLA SLAG TILL UTHYRNING 

Vi hafva det största och bästa hyrkuskverk i staden 
För ekipa ger vid 

Begrafningar och Bröllop o. s. v. 
Bästa plat!'r:n 

Telephone lVIain 499 1210 A Street 

Electro Dental Parlors 
Bästa. ta11dläkarearbete till moderata priser. 

unclur 1·esmL De som haft tillfäl- ---~ - ---- -F. cl. kamrern vid Dramati- tillskyndande båtar med undan-
](' ntt se dl'll gamla afhållne kung Är ej Sverige v~tra fä<lers land ma1rn med riks<lagsnrnn Röing från ska teatern Pohr Jolrnn August tag af en man. som drunknade. Undersökning fritt. 
Osf'ar H, för dem skola nppmllas Om det än sig· visflt kargt ibland? GiiLehorg arbetat i vestra 8ve1'ige. Falck aflecl efter ett låugvarigt Denne var en tredje kb~ss sjöman, Tacoma Theater Bldg., 9th och C Street 

Smärtfri utdragning 

TACOMA 

bildt•r, nr di•n aflidne moirnrkens Viirdt det är ntt skådas, hållas Fröken Thorild 1\lnlmberg har fö- lidande natten till den ~7de Sep- 471 Svensson, tilhörande Stock-
lif. Hans ht:grnfning skall fram- kiirt. l'Ptlrngit ntt anviinda sig· af den temher, G5 ih gwumal. Aug·ust holms nation. 
stå i all sin sorgprakt inför Pder. Framfii1·' allt fil' dd vi1r trohet rno(1erna sporten od1 fotvandrat Falck börjad1~ 20-ärig sin tcatcr-
Ni slrnll kunna genornlefva de se- viirdt. Dl! Hvenska mil på Skånes och Små- bnni1 i midit•11 ]Ji't. 60-talet och var Bohus län. 

1rnstt• [treHs hiiu(lels<'l' med samma Hvar vi iin på joJ'<len fn1111it hamn lnll(ls landsviig·ar och 145 mil i und~r .speHiret 1865-66 engnge- Hemmaui;sonen Frans linrsson i 
intress<', som om ni varit pf\ plnt- I1i'1t oss buga oss for SvPriges ÖRter -och Vestergötlancl, allt 1,n- rad vid "Da'iridRmrn paviljong" i Jl>J·Jamla råkade den 20 Scptem-
sen. Ouh bii.tt.re än si\, t~· polis namn. clcr arbete för kvinnoröstråttens Stockholm. D<'rl'f'frr kom han nt hter, då han var ute på jakt på en 
kontrollen skulle ha hindrat er att ~" ,,; '!.' fram1 id. l'dännc icke detta talar i lnndsorten ol'h tillhiil'de nnder sjö i trakte11, ait fä ett hagebkott 
i detalj följa prins Wilhelrns och Valstriden för deH kommande tillräckligt för kvinnans rätt att åren 1866-fi!l olika ambulatori_j i kroppen. Han hade lagt siu 
J\laria I\rwlowmts intåg j 8toek- riksdagen är nu utkämpad. Yi ha tala. Och det vore väl icke mer Rlrn siillRlrn.p ii fvpnsom Mindre te-I bössa ifr/'111 sig i båteu, och hans 
holm, de furstliga hes(ib~n i vår Gnclilof undgått faran af en öppen än rätt ifall, såsom föreslagsvis >itern i Storkholm O('h sedermera lrnml kom att rampa ptL_ gevärets 
hufvm1stad, kPj:,;ar \Vilhelms, Fal- brytning mellau riksdagern; hl1da nyligen förekommit, hvarje skott- Göteborgs Sto!'n tPater. Del'ifrån ll'rnmdrnnism, hvnrvid skottet gick 
lierns och kung Edwards motta- kamrar - alla på Stockholmsbän- dag hädanefter blefve en fast helg- återvände F. 1ill Stockholm och af od1 träffade fo1rm:;on i mellan
gamle ar kuug Gustaf, och de ken iirn veustermiin, oi:h man har dag i vår kalender och framflyt- tillhörde N'ya tPatPrn 1874--78 i giirdet. Han förcfos till Sahlgren

Järnkrams= V aror 
Snickareverktyg, Ståltråd; Dyna- 111it, Sprängkrut. 

Henry Mohr Hardware Co. 
1148 PACIFIC AVE. TEL. M:AIN 134 

WASHINGTON PORTLAND CEMENT 
Tillverkad i Washington och det bästa cement i marknaden. 

SA VAGE, SCOFIELD & 00. 
Uteslutande Agenter 1519 Dock St. 

Yaekra del;airationerna afpassade gjort allt livad i mensklig makt tad till Juli, då bilen kunde ntby- don fyrdubbla egenskapen af skå- ska sjukhuset i Göteborg, 
efter de besökande storheternas ;;tå1 att den allmänna i·östrättens ta;; ruot en blornsterkorRo genom despelare, regissör, sekreterare senare aflecl. 
nationella mrnik. Alla som älska första rilrndagm· ej måtte betnn- Sveriges b,vgder. och kassör. År 1888 blef F. kam-
och ifra för sporten, skola lära gas med den tr~·ckande bördan af •~ *~ ~· rerare vid Dramatiska teatern och Elfs.borgs län. 

(krhan\----PETERSON' BROS. 
bi.nna svensk sport inom elt tiotal konstitutionella tvistigheter. Vårt En 00:1 a1ina11 rolig episod har. heldädde clennn post ända till den Dalregemente I., hvilkP! som bc-
()lika sporLgrenar. Vintersportens land behö;ver lu'.~fter till po";'.;,,,, al'ven förek~mmit 

0

nnder :alperin-j Nya dramatisl:a teatern trädde i knnt skall lenma sin gamla exer-
11rhem fo1pplancl 8Jrnll nppfriska arbete, oc11 det galler att samla I den. I ()n v113s ::;m,1stad ell'k11l\'ra-, verksamhet, da han afgick med ciRplntf; Romcho(1, affäckte den 
lwmlandssinnet. och iin skall ni dom för att vii.ltra bort de stiite-f de valscdlnr till :förmiln för en so, j pension. . 28<le Sept. ('J1 mimwssten, Rom rr:
fröjclas vill t!H~'rn•n af den !'?tora is- stennr. Rom <'1.t hot.ande negativt eialdemokrnt.isk sln·ädda.re. Di°! - Den 2 Oktober afled öfverlä- g('lllt:inh't med anlP(hiing nf flyt.t
jnh~~,,,gJmgr~n på Viirtan. som jag·' striifvarnlP lfiggPr i dess väg. Och en sådnn valsedel presenterade.> karen vid Stockholms stads och ningen li1tit resa ]Ji'l platsl'll. ~{in-
1wskrifvi1· i P1t hrel' oeh än skall ni J dP som nr!J1,1at i detta syfte under i\t en af s1adens ölutkörare, ~va- liiHs lrnrlrns (sjukhrnmt Eirn) me- ncsstenen iir cirka fyra meler hijg 
hiss1rn. di\ ni 8 er 1)t>t ;.30 meter Hm- i (len nu afolui ade YalkampnnjPJJ rade han: '' IIvacl ska vi rnell (lici1w doktorn Anders I1indblatl och prydes af en medalj, gjuten 
ga skidhoppet i tlPn s1ora Saltsjii- iil·o viii·<la <'tt iirligt erkiinnarnle. skriiddaren nit g·öra. Honom har i en iHdPl' aI :39 är. af äkta briinnl'iirg)·lld brons, ut
badshacken. j\11 skola <>dra förvå- Oeh 1l('l'ilil;m1l få Yi"l1M) all 1·ii 11 vi- jng ing·en :mviindning för. Li!.il - SvPn Heclin afreste (len 71le göramle l'll kopia i förstoring af 
nade ögon tjnsm; ;if hurtiga flic- sn riilma Sv(•rig\•s kYinnor. J,fit. gerna kan jag skielrn npp en sug- OktolH•r l'rim Simla till BP1·lin och regerne11te!8 o!Ticernknapp. 
kor i na1 ionaltlriikier i full fart vara att Lll' kiimpat lll<':sL l'iir sin ga till riksllai1. Hegripl'l' h1m iinrnnr resn hem iifvrr ,Japan och - Eld nforiiL JJa1t.>n till den 
på skido1· eftpr hiist och (•ra !Jeiw- rgl'u riis1riit1sfrågw; lii:ming, llWll hvn<l som siigs, sil sii.g<'r hon 'u!'f'' Sibirien. Sitt fiirstn fiirpdr;ig. 2·lde Sept. i J'lygdl1ygg11aden it 
dnrndl' blid:ar följa vinLt~rns hfö;t- på snnrnrn gimg· ha dt~ iifvc·11 ornin- od1 ht•gTipcr hall iJJk, sit. siiger Nlrnll han hillla i StoC'kholm och Bl,rgs Pgendom, lV~ kiltHllPier 
kappliipniugai· pä gl nnskis vid tet gjort l'll strid på !i I' oc•h iliid in- han '.' Ur11l'L "- -81:<' ! sitt amh·a i Geografiska sällslrn- fri'm 1\fpJ!erlHl i llolnrn soekPn. 
Sklifde od1 :.;venslrn. annens vinter- om folkr0presPn1Hti1111Pn gl'nom Om 1>arnmn :skräildart• 111liit 11ig l)('t i I101Hlon. Han tog ett hjert- Byggm1dP11 Jrn(lbrmrn till grun
fiilLLjl'll~löJuing·ar i l"plnrn1. att rn dP1: st:irkas1· km1sp1·vHtiva l'll HllllillJ. HL<t.blsl>o: "Dl'l. kun va- ligt faniil af sina Labaktjenare den. Jfosd hehoddPs al' gilrtll'llS 

Duglign. idog·n sVl'llHlrnr ha i\r högPrtil1'1llPl11°et t. ex. IIil1l1,hra11d rn godt fifr dem att ha Pli skrfi.d- neh skiinktc dem bl. a.. clragnrue inspekto1-, H. A111lersson, HO!ll un-
dt.er i\r emigrernt hiil·iJ'rfm, HVPll- aföi.g1ma1l ur rikR(lngen. 1lare 11ppe i rilrndagt'll. 'l'y der oeh tiilt('Jl. der räcldningsarhetct hlrf sv!trt 
skn lrnlunim· lrn bil(lfl1·s inom alla ''" ij,, ~· rit':> nog sil. 111:°111ga od1 stora hw- -Bn synnerligen uppriirnnde b6ind, dock i<'ke lifsfarlig1.. An-
Fiiren1a S1a1l'1·11a. ]\fpn nu km11- ]) kor att 1let. lwhiil's nå!ton HOlll kan hiindels(~ uts11elades tidiirt på mor- lednin!tPll 1ill eldens u1111lrnmst lir 

· d iir som Yi veta :-;ko1t:°1r i iir " · ~· .. 
J'\11 kommer lnppa ihop d('ll!." Jo, jo, lapp- gonen den :l Oktober å restanran- ii.mrn obekant. mer sh11 k lii.mnien. 

sjelfva RvPrige, fo:-;t1Tjorde11, hPm
lnntlet, dess hist,)rin, dess politiska 
m11 i<l till edvr all n. 

od1 ett si'1c1ant beteckua:-; j11 alltid 
skriiddare h11 "i no_.o· g")(lt ()111. tn11 •\11ul·11··· i· clet •ttt clc11 1-·1·11([n .slrnom ett 1 ill l'iill1: för kviunan ntt ' · · ' " ~ "' ' ,,, < • '' " 

H vad Sn•rigc• lwhiifn·r iir (m d11k- författarc•n 1Iennin12· Benrer rålrn- ' 
sj(•I f 1tl'giira sin leiua1ls l,rnlrn. ntt u " 

Gefleborgs län. 
tig skiircldare, s 1lm förslftr ~·e oss de af yi\da aflossa ett sko1t uwt 

sjc•Jr viilja. llitt.ills hm· dPtta in- ,, I 
En olyckshiinclclse inträffade 

den ~:l Scpt. vid Glansen, Elfkar-'1'1tr1; 1\Iarcus, viilbelrnnt från fö- 1 1 en ny 11raktisk snygg ko,~1yrn, som en vii11 od1 kollega, författarPn s .;:rii11 d. isig 1.ill valet ni' Pil följe- -
]\I l vi med heder kan visa nsi-: i inför Ilarn; J\lagntts Nordlinclh nrnd den n•gi1c11d<' fiesök i I<'örPnta Stnter

n11, siirskildt frim St. l1011is nt-
slagal'l\ gEllom lifvd. l 1'11 mH er ' · ' 
I 11 l tt o 1 1 . " 1 [ YPrldcn, tv <len v1 1111 riira oss i, sorgliga pi'1följden att dl'lllle u[i.-' (~ .a s rn, ar iar ;:vm111111 g·at: 

1 
• 

stii.llniug('n ]904 och .Janwstown 1.. II 1 1 1 . 1 . . iar uog· gunås rätt måuga fUiu- stan omedelbart afled. 
n.llgre. on HU' f oe;: 11~ ;:p Rlq11t.1t • ===============~~=============== 

1D07 startar i början af November iifver målet. Men hm1 har skjutit kar. 

(Forts. å sid. 3". 

* en särcleh's intressant orh heak- till miHs O(\h milnga iiro de som 
iansvilnl iume nmdt Förenta Sta- hopp:rn ntt hori träffar pricken. Nyheten om att l\!falmiikonflik
t0nrn. Umfor nanuiet Svenska Dt•n allmänt bepröfvade ladd- 1en af::;luiats på fredlig viig har 
Naiionalhiografon iimuar han m1- ning a fkvinnligt behag och små antagligen redan n:°1tt or. Donna 
dcr hi):sten och vintern i de större fiil'i'ifringsknep hvarmed det lilla sä liinge efterliingtnde lihming 
svenska samhällena g<> speciellt salongsgeväret hittills gjorls så 0 _ måste glädja en hvar oeh det iir 
S\'<'1rnlrn hiog'!'afförestiillningar och felbart, har i år förkastats såsom inte blott Jl.falmö Rtads oförvitliga 
försedd med öf'ver 3,000 meter varande obrukbar. l\Hmskenspro- hi\llning inför den långvnriga 
films, det n~·as1.I' Sverige under de menader, baler och snpeer ha nn- konflikten, ROlll hifr glädja oss 
sista ären rcprodncerat, hoppas der detta skottär icke valts säsom utttn fastmer nrhrtnrnes slut.liga 
hm1 1·ii11111iitigt på tlen stora. nll- platser för hennes mälskjntnings~I iirliga sansa~:<' e1·ldinnancle a~t h~ 
mli1;lic•tl'ns intrr'RRr'. Blnnil nlla öfningar. Nej, automobilen. den handlat ohr:tm1ksnmt. Det star sn 
d<> 1rn1'nrnkförn sioencr1rrna från moderna valrörelsens fortkomst- sannt i Böckernas Bok: Stor är 
Sve1·ig1: iir hen Marcns gpnorn medel. symbolen för det snn b ha, den, som städer vinner. s1 örre är 
f1frl'gi.f'vnnde af vint erbilclel'nil hinderhrytande framåtskridandet rlPn Rom öfvcrvinner sig sjelf. Och 
synnel'ligl'n vi1rd erkii.nsla eme- har fört henne till obestridlig detta. fall är obl'stridligt en af 
dan dessa äro tagna i meterhög framgång och välförtjent seger. svenske m~ins vackrnste segrar. 
snö under snöstorm och 25 grader Prieken på skottaflan har denna Ty den opinion. som hittills varit 
Cclsins. gång ieke varit en herre och man så afgjordt emot dem, har härige-

I'rogTclmnwt af.~lutas med en del utan Pn stor ide utvidgades riittig·- nom viiudts till sympati för arbe
nationalrla11sp1· utförda af Svenska hcten och tillgodoseeude af hennes taren och hans riittmätiga sak. 
Folk<1'111se11H Yiilm<>r på Skansen röstresnrser äfven utom äkten- 1\Hrnga sådana segTar till och den 1 

iifwnsorn siinleles lyckade bilder skapet. Rikt smyckad såg· man mrmgh~ifdade mrnrkistiska hy
f1·i\J1 mos års Barnens dag. Som röstriittskvinnans a11tomobil am- clran Rkall bekämpas frfo1 det räi
s1.art för företaget ger l\fr. l\Iareus lmlera mellan Vallokalerna på ta hållet och falla för de riitta 
fil speciell föreställning för diplo- Östermalm. p[, dess fann storl j vapnen. 
rnatiska ki1rcn i vVashington. Mr. ".b'ront mot Hildebrancl kvinno-I * * *~ 
Jl.Iarcns har iifven med sig från riistrilttcms bekiimpare ! " Och IIil- .Å. ter en redbar, plikttrogen, 
Sverige en egen upplaga fina små tlulJrand gjordeR ofarlig. 1\len viinsiill man har gått ur tiden. En 
gravykort af det senaste fötogra- kvinuor(isträttsbilrn har iifnn af de få som ställda på vakt på 
fiet af prins \Vilhelm och prinses-

1 
hrnsnt i väg 11tom Stnekholnrn Svp1·igPR fiirtroendeposter hållit 

san Maria, ännu ej re1Jroducerat, krrtsnr. De;1 har skjutit rask fart god vakt om den svenska hedern 
och skola dessa skiiukas bort som genom hela landet. Den har följt och ärlig·hetskänslan. l\1y11tdirek
sonvenier till alla, som bevista med l<'ridtjuv Berg på hans före- tören herr Emil Brusewi1.z har 
lrnns föresfallningm» dragsturne. Di·. Gurli Petrini, frii- lemnat det jordiska i dessa dngar. 

Att J\fr. Marcus förc1 ag Rkall ke11 Sigrid KrmtsP, fru Ellen 11 a- Genom honom och flera af sliikten 
blif1ra en fullstlindig sucress och gen och cloktori1rnau Jenny Vclan- har det svenska namnet hedrats i 
Tiuna sympatisk anslu111ing, der- <for ha medföljt herr StaafL och vida kretsar. En löjtnant Rrirne
om iir jag fullt för»issnc1 ty fru Figga Carlbf'rg har ti!L.;;1m- witz åtföljcle Louis Palla.nckr oc-h 

Hur kommer det sig 
att så många sjukdomar, hvilka kommit de mest beJÖmda läka
res skicklighet på skam gifvit vika för inverkan af ett så en
kelt husbotemedel som 

Jo, emedan det går rakt till roten af de,t onda, orenheten i 
blodet. Det beredes af helsogifvande rötter och örter och har 
varit i bruk i mer än hundrade år-en tillräckligt lång tidrymd 
att grundligt pröfva dess fi.irtjenster. 
I olikhet med andra mediciner lrnn den iclrn erhållas å apotel{cn, utan 
tillhandahälles alhnLinhoten direl(taf de cnäe tillverkarne ochegarne 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., 
ll2-ll8 So. Hoyne Ave., CHICAGO, ILL. 

Vi l(öpa alla saker, som utslitits och blifvit 
gamla och ha n&got värde i marlmaden. 

W ALLIS & SONS, Inc. 
Köper och säljer 'l'rasor, Säckar, Flaskor, 
Metaller, o. s. v. Vi ha några hästar till salu. 

Phone Main 6059 1524 C Street Phone-Home 1059 

DET ÄR DE GODA SAKERNA 
Som gör lifvet värclt att lefva 

En ro. lr"-uas= l{ange 
är en af dem. Den betyder för eder Komfort, Lycka 

och Trefnad. 

BföLIG REN QVICK 

TACOMA GAS LIGHT C0.-101-3 Tenth Street 

Vi äro den enda svenska firma i staden som fläljer 
lVIJöL, FODER, Hö OCH SÄD 

i parti och minut. 
ALLA SORTER VED, KOL OCH BARK 

Alla beställningar utföras snabbt och noggrannt. 

1002-4 South K Street 

ti.fdelningskoutor och upplagsplats 
So. 30th & Wilkeson 

liufvudkontor 
Phone niain 31 :3 
Phone Home A2313 

Residence 
Phone Ilome A1739 

Polar Hard Wall 

Tacoma, Wash. 
Afclelningskontor 
Phone l\fain 7765 

Phone Home A439-:!: 

Paper 
Tillvcrkadt i 'l'acoma och garanteradt. Plastra edert hus med 

det bästa. materialet. 

SA VAGE & SCOFIELD 
1519 Dock Street 

Bot garanterad i alla 
sjukdomsfall. 

åtagna 

Förblif icke sjuk, litande på löf
ten af andra.· 

Den ärlige och pålitlige betalar 
då han är bota.cl 

Inga penningar behöfvas för be
handlings början 

för 

De Tillfot:litliga Specialistet:na 
MÄNS MISSTAG. 

llf•lngn1 ]j,:E och lofvande bana har ruinerats genom försmn!i~hct 
och skacllig.i, 'anor, innan man blef gammal nog att förstå, och i~an
gen bt~na afl;(ll'lats genom någon speciell sjukdom som försummad 
eller di.iligt te!•andlad underminerat den fysiska sty~·Irnn och själsför
n:ogen h<erna. Intet större misstag kan göras än att ringakta eller 
forl.>iS(o d" fl,rsta symtomen till försvaga(! helsa eller själs!;:raft orsa-
kad genom försummelse, olrnnnighet ellor utsväfning. ' 

Sådan liknöjdhet vid de första symtomen har ledt 'till tusentals' , 
ol:i:-clm, till sjuklighet, till ett förfeladt !if, till olyclrn i äktenskap, 
slulsmessa, vansinne, s.ielfmord o. s. v. Män, hvarföre taga sådana 
förtviflacle chancer. ne första sjukdomstecken borde vara en var
ning för eder att taga mätt och steg för eder framtida helsa och 
lyclrn. Ni borde noggrant undvika alla osäkra, experimentala och far
liga behandlingsmetoder, ty på framgången af den första behandlin
gen beror det, om ni skall återställas till full helsa och få allt sjulr
clomsgiftet bort från systemet eller om ni skall blifva en kronisk 
sjukling för lif-vet med stäudigt återkommande lidande i olika former. 

Vi behandla endast män och hota fort, säkert och för all
tid till billigaste pris. Blod- och Hudsjukdomar, 'färaude 
svaghet, Varieoeeie, IIydrocele, Njur- och Blåssjukclomar, Rin
nande Sår, Klåc1 fl, Inflamation, Förlust af Lifskraft och alla. 
oordningar i systemet. 

MEDICINER $1.50 TILL $6.50 FöR KURSEN 

Konsultation och råd i de skandinaviska språken gi.fvas fritt. 

Om ni icke har tillfälle att besöka oss, skrif efter vår "Diagnosis 
Chart." Våra kontor öppna frän 9 f. m. till 8 e. m. och söndagar 
frän 10 till 12. ' 

s OTT 
1130!;2 Pacific Avenue 

TACOMA, WASH. 

EDICAL C .. 
Privat Ingång 

1129!;2 Commerce St. 





"Trial 
Vi visa viir tillit i de "Ranges" vi siilja genom att till

bjuda att placera en i edert hem på 30 dagars försök. Om ni 
icke derefter tillstf:r att "Rangen" i allo motsvarar hvacl vi 
fofvat, kan ni i°1terleuma den och återfå edra penningar. 

Inga andra '' Ranges '~ kunna jernföras med dessa. De ega 
alla senaste förbättringar och äro gjorda för att vara och spa
ra bränsle. Kom in och finn llt huru JE'\V-li3lJ S'l'EBL RAKGE 
med dubbel stål asbestos viiggar, flyttbar '' grate, '' tjocka 

BILLIGASTE PRISER - BÄSTA KVALITET 

Vi lnnma sälja eder en J.EWEL för lika billigt pris som ni 
betalar för ordinära '' ranges, '' ej ens j emförli ga med dem. 

Och kom ihåg att ni kan fä. den på 30 dagars försök. 
Vi hetnla frnkt till h vilken plats som helst inom GO mil 

från Tanom11. 
Beställningar med post utfUras noggrant. 

Nytt, präktigt piano till salu 
billigt eller ntb)rtes mot en gocl or-

1 

gel. T. PEDBRSEK, 
1924 South L Street. 

Heating· Stoves 
Vi lrnfva ett fullständigt lager 

af bästa ved- och kol stovar i 

stnden ; ;ii'vcnledes hafva vi 

lufttäta (afrtight) st0var af 

vår ogen tillverkning', smn icke 

kunna öfvcrträffas i varaktig

het eller prishillighct. Yi repa-

1113 Tacoma Ave. 

Home A4402 

GUSTAF BEUTLICH 

Skandinavisk Notary Public. 

Utslrrifver Deeds, Inteckningar, alla 
lagliga dokument och fullmakter till 
gam la landet. Examinerar abstracts. 
Moderata afgifter. Testamenten ut
sln·ifvas. 

1306Y2 Paclfic Ave. 1305 Commerce St. 

LARSON 

stockfisk, norsk fetsill 
Tacoma, ·wash. 

V. V. Iilisenbcis 

Sfoilacoom 

I dessa tider behöfva köparne finna en plats, cler man kan 
spara penningar. 

Johnson & Blom speceri-firma har sett bevis dcrpa. Vi 
hafva ökat vår affärsomsättning 30 procent g1mom att sälja för 
kontant. Vi kvotera följande billiga priser fredag och lördag: 
Ny Alaska sill, per pail .... 85e Crescent Ffake Wheat, 3lb 20c 
Potatis, per säek ......... 90c Carnatiou Crnam 3 for-.... 25c 
:M:orö.tter, 15 lbs ........... 25c 25c Coffec, 5 lbs fo1· ..... ljil.00 

Många andra godtköp-kom tidigt. 
Vi leverera edra· varor. 

Phone l\fain 2590 

JOHNSON BLOOM 
GROCERY STORE 

.Den gamla skohandlaren och sko

fabrikören i Taeoma 

C.. F. CARLSON 
har nu öppnat verkstad och butik i 

2322 PACIFIC AVE., COR. 24 ST. 

Stort lager af· färdiggjordll 

DAMERS, MÄNS OCH BARNS 
SKOR 

Också gör skor efter mått. 
Likaledes stort lager af 

EKIPERINGSARTIKLAR 

som skjortor, byxor oeh underklä
der o. s. v. 

1511 Ta.coma Avenue 

Glöm ej den Stora Sko orsäljningen · 

om ördag i de stora huti e 
Den stora "Mäl).S arbetsskor Butiken" är nu öppen för affären. Ni kan inträda från 

1342 Pacific Ave. eller 1341 Commerce St.; denna butik är uteslutande egnad åt försäljnin
gen af lV!äns arbetsskor och rubberskodon. Här nedan nämnas en dEl af våra gocltköp. Ni 
kan endast få dem i andra våningen. Fråga efter "Second Floor Bargains." 

Second Floo:r Specials 
$4.50 Mens Tan High $1.00 Men's Roll Edge 

Cut Shoes $2.95 Rubbers 69c. 
.Mens tan oil graiu, 10- l\Icii ':,; roll ed ge .high 
in top working shoes, .front best rnbbcrR. with 
reg. $4.50 value; ehoiee b1·ight finish, worth $1, 
of the lot, per pair $2.95 on second floar Satur-
$2.50 Men's Working day, per pair ...... 69c 

Shoes $l.95 Chik1ren's and Misses' 
Blaek oil grain. wicle Rubbers. 
plain toes, solid iirnoles, 
coimiers and ontsoles, Iloll edge lJest grade, 
hroaan style well worth l\fomcs' Rizes 11 to 2, 
"') -· · · · 1 regnlar price, 65c; sec: ;p'..,.;JlJ per pair; specia 
on thc iieconcl floor, per ond floor priee .... 53e 

· $195 Childs siZ<:$ 8 to lOlh, pmr ............ . 
$9.50 Men's Sewed per pnir · · · · · · · · · .49c 

Work Shoes $3.45 75c Misses' Plain Edge. 
Genuine oli ealf uppers, Rubbers 49c. 
so i led viscol oil double 'Men 's sizcs 6 to 11, 
soles, wide ronnd toes storm style rubbers, are 
anc{ caps, full bell01vs vvorth 75c; second floor 
tongue, sizes 5 to 12, bargain, per pair .. .49c 
$4.iJO value ; on the sec- $3.50 Men 's Seamless 
ond floor at a pair $3.45 Workshoes $2.45 
$3.50 Men's Short Rub- Two full clouble soles 

ber Boots $2.49 and long oak leather 
Men 's heavv short rub- tap, soft kip leather up
ber boots, sizes 6 to 11, pers, scamlcss cnt and 
worth $3.50 per pair; iinlined a valuable shoe 
on seconcl floar S11t11r- at $3.50; second floor 
da~· at .......... $2.49 special, per pair .. $2.45 

SECOND FLOOR SHOE STORE 
FULL OF WORKING. MEN'S 
SHOES AT SALE PRICES 

Out of 
Town Cus 
tom ers 
Send for 
New Cata
logue. 

1842 PACIFIC AVENUE. Mail Orders 
on I Above Lots 
Filled 
Promptly. 

Har Edert Försäkringsbref denna Garanti? 
.Scandia har den. 

Försäkra Eder i 

Statc of Illinois 
Insnranee Department 

Om medlem i Springfielcl, Ill 's. 
dag. I morgon 

kan det vara för 

'l'hiR policy is rcgisterccl and sccured by pledge of Scandia, blir Ni 
äfven delaktig af 
vinsten som utde
las årligen. 

B o 11 d, St o c k s or Se c ur it i c s depositccl with 

~ 
this Department. 

sent. WILLIA:Ji R. VREDENBURGH, 

$ (Statc Scal.) lnH11r1mcc Supcrmtendcnt 

O:•t .. VMll\,1/'~\1!,'11~..-..~""'\"""~ 
Ett försäkring·sbref i Scandia Life Insurance Oo. är icke endast ett säkert skydd för 

din familj, dina anhöriga eller dig sjelf utan ocks§, en g·od kapitalplacering·. 
Vi äro nu i bchof af goda agenter i Seattle, Tacoma, Aberdeen, Everett och Belling·

ham etc., för hvilka goda kontrakt utföras. 
För närmare upplysningar angåemfo agenter eller för erhållande af cirkulär gifvande 

närmare beskrifning om sättet för och kostnaden af att erhålla lifförsäkring i vårt bolag 
adressera 

Scandia Lif e Insurance Co .. , Chicago, 111.. 
eller 

A. L. MORRIS, General A 'ent, 1324 Alaska Building Seattle 
------c------,-

m*tt-:\iEt-;4'*""4*J!Hl'i****-*"J8~'<%-*"if;~ *****°'******..ff*****"~-*****ff** 
P ACIFW 2ND HAND STORE · * * 

2146 Pacific Ave. ~ K 1·d m t•tlk ·1 I m· 
1\ol'Lh Cor. 28l'd & Pacific AYe. i onso I er1nrrs I a··nnarr1 ve se :· 
~~~'ll R;;~j~ 21~~1 1:1~~1~cl vl:,~·1j~~;c:i~v~~i~ ~ b • b * 
ror och skola gå in i annan af- lf. ~ 

·-·-~-i._r~t-tD:,_!:.~,__1r~·t ......... 8~5t;_~t~-n~ ......... ~llc-t" a----tt _;.;:·.~. Sk an dina vian-A1nerOiccl1a11 Bank ofT aco ma_ i~.-
- P. Of,SWANG ; i 

f SCANDINAVIAN COlVIMEHCIAL & SAVINGS BANK * 
Don 't think any store in tllc 

city has a better stock of 

Blankets 
Comforts 

Pillows 
\Ve 're rcaclv for a recnrcl huR
iiiess. Our"rear balco11;1T is de
votcc1 to this section. Kote the 
s11lendicl offerings. Prices quot
ed m·e gooil all this week. 
Good Shcet Blankets in gray or 
whitc, colorcd horders; worth 
föl', for .................. 45c 
Hf'iivy Cotton Blnnkds in 11-4 
size,· gray 01· white; worth $1, 
for ...................... 89c 
E:xtrn size Blankets, soft and 
heavy, gn1y or white, for $1.95 
fa1rge Size Comforters, silkalinc 
back and front; pretty dark 
patterns, filled with laminated 
eotton; worth $2.39 for ... $1. 95 
Speeinlly goocl Blankets, warm 
as all-wool, hut sorter, worth 
$3.50, for ............... $2.95 
Glendale W ool Blankets, close 
woven, short nap wool, white 
colored horders, for ...... $5.00 
Heavy Comforts, g·ood covers, 
white eotton filling; regularly 
$1.25 for ................. 98c 
Good Pillows, 21h pouncls, pick
ed foathers; worth 65c for 50c 

f Med kombinerade tillgångar på öfver ! 
~ : 
i Konu~~tt ~'~~:~~ls~?..:~~!:c St. I i Ta'Coma, börjande ~ 
"" DEN 1 MAJ, 1908. i 
i J. E. Chilberg, President t 
1_· T *· ~'i- 1Y. Il. Pringle, Vice Pres. -o. Granrnd, Vice Pres. ~ 
i George H. Tarbell, Cashi.er & ]\fa:iager f i Ernest C. Johnson, Ass't Cash-ter * 
~ J. F. Yisell, Gust. Lindberg 0<1h C. A. Mentzer, Direktörer &$ 
'''··"'-*-llf*fi' Jl:-llf~f~L~<-•lu.<L.>.0_,k,.,,blu.\''''-'bv->k•~.<k..'k.'k •.hk "bl• ""'""'-'b"-•· bk " v w ,v.w v " * 
-J"(, -:tf' i" -'f' " •' ,., ._F'l'-;tf'-~Y.,--;i\-. ;lf'"J'- •T> "f• 'f' :t(' -'<' 'fi--7(' '\' -;;y.-~{> -'f-.;.l~p '1'7(•71• "1"7f'~f>--.}~kfi"7l"lf>,?'f'9i\;-1/(--****~}f * 
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an 1 vara tan I 
en Home Tclephone då ni kan hafva en för 6% cts. per dag. t 

' + 
I 919 D STREET t 
I + 
I t++++++++H++tt+#+++tt+++tt++++tt+++++++++++++++++:t 

Fredlund f1 ~A 
J>hone Main 648 1018 So K Street 

Har alltid ett välsorteradt lager a f inhemslm och importerade Grocerl
Varor. Agenter för Lundins Enbärssy rup. 

Specielt import :Kliriko och Ol!oid alltid pä hand. 

Ål, Lingon, Bondost, Anchovis m. m. 



ej Ni 

Sparbanks konto? 

Mottaga sparba'nkskonton på $1.00 och 

Hålla banken öppen lördags qvällal'. 

Hafva nyligen inflyttat i vår i1ya bank

lokal. Har ni sett elen? 

BANKERS TRUST CO. 

KAPITAL, $300,000 

Vårt Ny a Höstlager af 
Mäns och Gossars Kläder 

Mäns kostymer och öfverrockar i 
säsongens moderataste mönster 
från ............. $7.00 till $25.00 

Unga mäns. kostymer från $5.00 
till .......... -. .. .. . . . . . .. $15.00 

Hattar och skor för både herrar 
och gossar till allra lägsta priser. 

TACOMA CLOTHING Co .. 

Vi äro den enda Wholesale Grocery-firma på Pacific 
kusten med fullt sorteradt lager af 
Svenska och norska specerivaror. 
Vi sälja endast till återförsäljare. 

Corner 23rd & C Streets Tacoma, Wash. 

I NY LOKAL 

Vi önska härmed tillkännagifva att vi flyttat vår 
till lägenheten 2215 So. G Street. Tillhandahållande allt som 
tillhör ett förstklassigt grocerystore, jemtc ett fullt· lager af 
importerade skandinaviska varor inbjuda vi på det vänligaste 
alla landsmän. 

SWENSON & NILSON 

CYCLONE FENCE CO. 
L. P. CHRISTIA.NSON, 

Secr. & Mngr. 
Tillverkar 

Väfd ''Wire-Fencing, '' i enkla eller ornamentala mönster, 
Lawn- och Hönsstängsel, Grindar, o. s. v. 

Tillverkade af bästa Besscmer stål, galvaniserade. 
Rosta icke. Strot urval. 

CYCLONE FENCE CO. 

Telefoner: l\fain 339. och A i339 

JOHN HEDBERG 
SKO.HANDLARE 
Skolbarns Skor. 

Ri~t urval just inkomna; bättre 
och billigare än annorstädes. 
Vi hafva ett fullstän~gt lager af 
arbets- och dress-skor i förbindeli::~ 





PUGET SOUND POS'rEN 7 

S'"~°"'~~'"'~~~ skacl 1 - tankte Ida helt vemc elens nöjen, eller du som icke en skcma herskarinna Jag har redan icke veta upp~lrntta det offer du i ETT KLO•• FVERBLAD d1gl. - Ihad det ar b1tteit ati enda gång. for allct de många Jdg fnllg,Jort er lwfdllnmg, ehuru den hrmgar 1111g 

I 
$ kanna sig ensdm .• 1llt1d ellödlll 1 hedt dig dProm, 'eLti <°it mig upp- frpst.illc• till 01,, dnad; men mellan o~si.in skif!adl' färg, nwn sva-
'f hela denna vidn Yc·rlclPi1 0111 jn"' offra en .1fton - ,Tag liar onslrnt. utlet at1 lt h <1 n1nn ,0 11 °, e 0

" clc·l1 l l ] l r · 'l'RE I3ERXT'l'ELSER ~ u " " L 1·.ic e c nc ~ met en ton a_ likgiltig-
~ <1llll:t fått ett ~,allt h,' e1 ta s.1sorn >'11 ,1tt du a !'stod f r'tm .i tt l'l%1 t111 B- i 11llgn1\• ll<1e1 af ert infall. fairn ie- lwt 

AF ~ i·ena, so,, mamm,1. ~om min m,in] ukslw1g. oeh <1nen (lt•ita II,n dn kc• n,01got val.-I1",1cl i11t1'E'S''" ]c,'11 ]' l ] ~ . c• ~, '" , , )J'l!lll' gor nng en va11s rnps-
MARIE SOPHIE SCH\VARTZ $ som alla mlllia - N1i k,ms <~"!,,.i Yc1g1.it. N.i ,.i], Jdg Y1ll iek1>, att 111 \dl h.i for denne mnn! - Bu t1c·11st, <!:i h,m lwJ11c1r mig ifr:m i 1 ~cllig1t h~r p.1 1ordPn, sakt>rt slc~ill 

1 

du Lir dit; 1) baronens alllfor 1wrno11. som ofverlefvr1t sm ung ait forsp1lla l'll t•n<la mirnl1 11 f den 

I. 'l'VENNE LEFNADSJHÅL. i ia12 <10 id Ling1an efter tillgic"Pll tr;1~rn1 i1ppvak1mng slrnc1a1· ditt I tlom, rn11m1 han lrnnni1 1ill yng- tiil jag nn· v,11·a i dm närhet. 
IL AKTENSKAPET. het n kte, oeh verkar störande p;1 A- l mg En g1·å11<1cl forståndsmaskm SireiM r,\likadt' ögonbrynen och 

UI. EN EPISOD UR EN LAKARES LIF. - Ba, nutt barn. h1·.d g.ir d11? mys och hans mbordes forhållan- nd f) ra oeh tjngn år. - l\fen kastnde en blick bakom sig på. 
- lJod en nastan qvrnlig ro~t. M:t Lle." hvadtill tJena murn J'r;1gor, då Jag la11dauen. sägande: 

HOTEL SAMSON 
c!·'-'"'~'""""~~~ en Rpmrnlig karl, med ett mrnu "Dn misstänker mig, du är känner er grymhet att for 110je ~.Tag tror likv.il rlc1 vore klo-

AKTENSKA PET • ungt, omanligt ntsoencl« k(Jlll in- svnrtsjuk 1" - Sirena flög upp skull leka med hjertan. - Någon kast att vi åtskildes, och att dtt 

Det största och bästa svenska ho- fJeskande i salongen. - .Jag troc1- från soffan. - "Det f~ttades ba- kYmhg n;vck forestafvade val den- red till Am)'; ty jag ser, att Elvin 
tel i Tacoma. -Jo. hos dig, älskade Sirena, \'ar 1 hog·sta grad brydd, och båda de du repeterade. - ILtr d11 :1l<•rnt ra detta' Jag skall visst icke fara na ouskan for att uppvacka oro med oro betrnktar oss. 

Cor. l 3th & E Sts. 

lFörsedt med alla moderna be- hos dig låter allt förena sig. men tego en stund konserten i afton, till hvillrnn .Jag nej, gud bevars, efter du och Amy och plåga i någon stackars dåT'es - S,1g hellre, att du vill hafva.. 
kvämligheter det ar endast hogst få som likna Slutligen framstammade l\'.Iau- lofvat ditt bitrade? - ,iai~ rnhste ,iro nog dåliga att hysa mISstro- själ. Brunel till riddare. - Jag har ie-

Rnm 25c, 50c och 75c per dag. t .. l tt ' 1 d ·11 D ·1 I föt·bindelse med restaurant dig, och du bor icke heller begara ntz en auh;tllan om nasta vals, nu u i men ons rnr, a nu nnc er en e t1 nng. - u vi l, att jag Om torsdng klockan tio står min ke glcimt den besynnerliga begä.-
1\fål 15c till hcigre priser. det, - svarade den förälskade hvilken bevil,Jades. dessa timmar endast tänker på och 1Cke skall resa; alltså en befall- vagn vid er port Brunel har lof- ran. 

=========~~~===~I äkta mamwn, nch kysste med pas- ~ forbereder dig for konserten. - I mng'I 0, det ar fvrfarhgt att be- vat att vara på Enksberg pmgst- - Om så vore, gjorde jag mig 
Om ni alltid onskar goat, Iriskt sion hennes hiindcr samt ville röf- Ensam i rtt kabmett satt Amy, går tcilade man nastan endast om handlas på detta satt'', utropade aftonen." vJSst icke modan att gå en omväg, 

oimör, gå tlll Cow Butter Store, cor. va en kyss. och på hennes ansigte Ltstes oro din ovanliga sköna rost och kom- hon gråtande, och ilade ur rfum- for att fä min onslrnn uppf_yld, _ 

J'efferson och Pacif!c aves. Den stora -- Du ar allt for obelefvad, - och smartn under det hon tankte: plimenterade mig derför. I nfton met svnraffo RirPna kallt 
mängden, som vi handla bort, tillåter slrnmtade Sirena oeh clrog sig un- - Han frågat H'l,e ef:ler nug - måste du ofverträffa dig sjelf. In- Elvm satt kvar med sorgsen Några dagar efter pingst finna I det1a ogonblick lutade sig 
4>SB att hafva 1:1tora kvantiteter för att l "'e11ti11cr of'T-er 

0 

r l -.,r I bl l 1 l 1 l f l · d t 1m lfan h.ir i~ke en enda gång 1 nfton "' " ' ·ga · musi L m.us1 cen rn ~ oc i en le i,1r n tan rnr, vi me undnntag af kommerserå- Brune! fram ofver hasten och tala-
~evereras när så önskas, sälunda till- N 1r 11f'u t 1 l l "l l I l l I 1 u anm:ilcles g·:1ster st'1t <0ller 1nlnt vid mib()' _ Om ' ,e s em a sanna goc a. mPn rnn as ,ale oc i var c et 3renner. alla tre paren forsam- de lifligt med Amy, och liksom ha-
försäkrande eder Ugt prrn såväl som IT" 1 fl.. 1 · l N:1gra timmai senare var b,1len morbror skulle' få r:itt 1 Det arnrnc a agsirnc e SJg rnm- svag Ju mer hnn Li.nkte p:1 Sue- lade på Enksberg. Der var iifven de detta bestiimt OsSJan, > t tracle 
;\!risk kvalitet. "Tub-butter" ar vår le- -1 full fart. of'h v1 skynda att upp- vore for m) c·ket, _ redan efter merser:ldet Brenner, utan att gir- na, desto mer m·slrnldndP hans en lrnsm till Amy och El vin, mam- han: 
.Uare, sålunda erhåller kunderna fUII scika de tre fruarna, som ;iro <im- ett års aktenskar). - NeJ·, neJ, clet va sm unga hustru något bevis af hJerta henne, och anklagade ho- sell Cecilia Aker Nu som alltid din slaf, skön,~ 

lkt, dl "brick-butter" stundom är lätt ''" i vikten. Kop 
1 

Cow Butter Store. nade att spela hnfvndrollc:rna i ar ornö.1ligt - Det hor väl till so sm bllgifvenhct. nom SJelf for hårdhet. Han fann Jemte Cecilia tr,1ffa vi löjtnan- Sirena, skyndar jag att efter-

Inkommet-En sändning Kuri
ko och Ole Oid. Äfvenledes nytt 
stort förlag drygoods-varor. 

1115 Tacoma A ve. 

The Leader-E. G. Trommald. 

HYLAND GROCERY 

1556 So, D St. 
Phones: 

James 2311 Holne A1944 
•Grocenes, l<'lour, Feed och im
porterade skandinaviska deli
katesser i rikt urval alltid på 

lager. 
Gus Johnson, Prop. 

dessa blad cietetslifvrt
8 

afskyrviirda fordrm- Ida suckade oeh reste sig· Hmg- det naturligt, att hon, som var terna Brnnel och l\'.Iauritz Krut en, komma dm onskan. _och harmed 
Af dem finna vi forst Sirena sit- gar, att nrnlrnr der icke fråga efter samt, hviRlrnndc · ung oeh vnclrnr, skulle lilskd den samt Amys gamle morbror, kam- gaf han h<1sten sporrarna. 

tande i eu fåtolJ och baron Edel- hvnranclra - :Men ett ord, en - Ing·enting· öfvergår musik? - verlclhvars prydnad hon ni gjor- rer Erik Ström. - Bror Brnnel tordP hafva den 
sköld p;L en 8Lol bred' 1cl henne. blick kunde han hkval ega for Jo, ett, for hvilket Jag gerna ville de, och slutligen tyckte han sig En vnck«i· flfton i horjan af Jn- godheten att b;,;ta dam med mig, 
Det iir eftei· en 

8
lntad vals. ung . . . 81,ånka bort all verldens musik. - hafva djupt forolampat henne m hade baronen föreslagit ett rid- Jag har fått afsked af min, _sa-

- Fcirunna mig äfven niista N;1got liknande en tår omtbck- l\Iitt liktenskap ar sång - b<1rc1 med sma yttranden om baronen. parti, dock endast for dem, som de Ossian skamtnnde, då han höll 
Yals. _ bad baronen, och lutade nade Amys blick, då i detsamma sång, men icke hJei·b1ts, icke kär- Var det väl sl1 nndcrhgt att Sire- voro roade deraf, smnt en pi;ome m sm htist 
ölg narmare hennes man korn in lekens cimma toner 1 na Yille ut till landet på några ndd i vagn för de öfriga - F~fr- - .Jng mnfllr väl. efter du for-

- Du har ju n~·ss valsat med _ IIvarfor sitter du hår så en- Ilon oppnade notpaketet. - Fr Yeckor under den vackra årsti- den g.i lcle en i grannskapet befmt- drar det, ehuru ogerna, _ försäk-
1111g·, - sYarade Rirenn och lat si- sam, Am;i '! l<'or fnherrmnan dehrnmma foll ett bref. Ida upp- den• Blvrn slutade med att he- hg rnm. rade loJtnanten, och red till Sire-
na ogon halka forhi baronens Bdebköld passar det rnke att dra vek (fot oPh lm;tp: frnk1a sig som en verl,Jig tyTann. Ji1an ofverlade just som bast om, na. 

-.Jrlg bonfaller derom, såsom ga sig nnclan - Du i11~sie deltn- ":'-Ji är ung· och oerfaren. .Ak- Ilnn reste sig npp från soffan och hv1llrn som sknlle 11da eller åka, Si\ intrrsserad du vnr af Bru-
dPu storsta :> imest. ga i konversationen och dansen tn er 1 lifvet är fullt af frestelser var i begrepp att gå in till sm så cU Brunel niirmacle sig Amy med ncl 9 börJaclc barom•n. 

- l\Im man oeh din hustru kan- samt forsta rummet komma ih:1g Ni kanner er ensam och ouskade dJnpt sårade hustru, då Amy in- <fon frf\gan: Intn•sserad? - Åja, så mye-
na l'inna det anstotligt om v1 val- dm rang - Se på Sirena, hvilken ega ett hJerta, ;;om kan al:ska er. trctdde -Am~", som rider bast af da- ket Jag kan vara det af någ·on an-
sade tv:1 g;mger efter hvaraiiclr,1 charmant hi'ill111ng,· tabo ]1u 1111 e till - Den, som Pil gång rå.delade ert ''God clng, Olof'', helsade hon merna, tanker val icke åka? .. A 1 l 1 · c, , nan an ... - ~.,.my leJc ac e sig 

Sll'ena lektP med sm bukett. monster, så gflr allt bra. - M:cn, hf, önskar varnd er för den olycka honom AmJs mrnigte var vrnser- Hon si'ig helt obeslutsam ut, men och log. 
- Pruktar du verkligen dm a propos. har du sett henne? _ er gr;i ende bojelse for l\Ianritz hgen lika taskt snm fordom, men svarade: -An hvr.m 1 

man? _ Baronen såg Sirena m i .Jag skall dansa denna vals med Kruten mnebår. - N1 ar gift. - en granskare nppt,1ckte likväl att - .Tag tror Ossian helst ser att - Behöfver jag såga det? _ 
Fidelity Trust Co. ogonen _Jag tror det icke Då henne. och ert hjerta får icke tillhöra nå- leendet hade nundre friskhet och jag åker. frågade Amy med en solvarm 

man ar skon, så beherskar man - ~tall du nu igen damm med gon annan iin er make; det är rder att kindrrnas rosor hade blekts. - Ilar han yttrat den önskan? blick. 
alla, oeh den, som älskar, ar blmd. Sirena? pligt att forblifva honom trogen ''Hur mår Sire1rn q'' frågade - NeJ, men jag läser elen i hans _Göl.· det ändå,. kanske jag 

Xa_pital och öfverskott .. F k I ft h l tt A "J l i· I - Dm man tillber dig. - An sen~ Vi hro ju sl:igt. ors a 18 rn e er urn c e a -"-my. ag rnmmer egent igen ans1gte. - ldinner honom, svarade Ossian Ie-
.$470,000.00 _ nA dm lrnstru ~ _Visserligen, men du har icke bref komrmt bland noterna. Prå- för att få veta om hon håller sitt I - Gifr- dig blind denna gång 1 ende. 

J. C. Ainsworth ..... , .. President - Hon är ett godt barn, som d::msat en enda g~mg med mig, - ga ingen, ty ingen vet det, mer än lofte att resa med oss om torsdag.
1 

Amy kastade en tviflancle blick -Tror du att mitt hjerta kan 
Jno. S. Baker ..... Vice-President alltid fmner SJg lycklig när jag sade Amy gråtfärdig elen, som vakar ofver er." "Sirena är pil sina rum, men 1 på I3runel. mrymma något verkhgt mtresse 
P. C. Kauffman .... 2nd Vice-Pres. hnr någon gladje. - Du cger nu - Amy, hvad betyder detta? - Ida satt stttm och hapen. Det om cln tillåter skall jag nnderriit- Ilan fattade hennes hand oeh för någon mer i verlden än -
Arthur G. Prichard., ..... Kassör I att bestämma om jng slrnll hafva Vill du vaclrn åtloje? - Jag tror, gafs då någon, som kände hennes ta henne att du ar har." b1fog·ndc med hjerthghet: dig? I rösten ][ig så myeken öm-
F P Haskell, Jr., .... Bitr. Kassor I någon vidare gl.idjc i afton på ba- att du gräter \h>rfor att Jag icke bojelse för l\Ianritz, och detta in- ''Jag vi-intar v<Ll' ', svnrade A- -Tro mig, mitt råd är g·odt. - het och mildhet, att baronPn r.1·fm• 

Safe Deposit Vaults. I len eller ej. (lmrnnr rne(1 <lig - Dei hr oange- nan hon SJelf g,1ort sig reda cler- mv och satte sig. Dä hon1 blef Du nder battre an fru Elvin, och en kvnlfull k,msla då han betänkte 
Sparbanksafdelning. - Och den, bestär uti - en namt <1t1 se dig så litet veta, hvacl for. - Denne n:1go11 hade hon ntt 1 n'fleua forsvann leendet från Hip hv'iirfore låta ett tillfalle gå dig huru illa han lonadP dt•t1a varma 

4% ränta. vals? 'erlden af dig fordrar, att du låter 1 tack,1 for sitt lif; men hvem var 1 parne, och ett drag af smiirta 1ir l1<indern.t, dt>r du h«r ett be- hjerta. Ossi,m faun sig långt me-
- ,Ja,wmed dig I Var icke grymt hanfora dig af dyhka kanslor. Yal hall q - Ida hlrf nppriircl och hv1lac1e öfver hennes anletsdrag. s1dmclt förctdde • ra slagen af dessa or(l lin aI någon 

Orden «ro ofverclrifna, men Detta sades i en strang ton, bekl,1md, hennes inbillnmg fram- Hon kn,1ppte ihop lunderna och 'l'ack, - svarade Amy och forel1r:1else 
.Jag sLall for denna gång hev 11,Ja ]1\'aref1 er ha ron en sk) ndade ut. st,tlde den okc111clt' såsom ett mys- h vi sk cl de: "f acler derofv an, b1- r,1ck1 e honom handen. Han bctrakL1de Am~· en stund 

1Udsta svenska veclhandel i staden din bon, med vilkor 111, y,il, att d Lt, I Nn vm' dr.1 Amy omöjligt att l 1:,;J, t 1 asende, med förmåga att lrl- st:1 mig, styrk mig, si\ ntt jag JC- - Nå hur blll' det 'I fr;1gade bn- stillatigamle och med en viss rö-
Ved från skog och sågarne. nar jag s:1 l'ordrar, uppfyller dem lwida sma Urar, hon brast i gråt sn RjiilPnR hPmligr1 tnnk,ir och kiin- ke vackLir midl'r denna pröf- rnnen oeh niirmdde sig Amy. - rcls<0, hv,u·pfter lrnn återtog: 

SWAN OLSON 

Afven kol och bark. onskan Jdg nttal,1r - Sirena faste Gud allena vet hnrn lnnge Amy slor - Blodet i·11Saclr rit ansigtet ning". - En dJnp snck arbeta- dn åker jn? -Jag ;'\tc•i· kiinner mgen med 
Kontor 2321 So J2th St en sekund sma ogon p~1 honom. skulle gd1t1t, om icke en manlig d:1 hon besumacle, att man behoft sig härvid fram ur hennes hrost - Det vore ohöfhgt mot S1r~na elit t hjert.i Du M' foga lik mäng-

For forsta klassens 
FOTOG RAF'I ER 

gä till 

Aaberg 
Skandinavisk Fotograf. 

1322 Pacific Ave,, 
Tacoma. 

Ole B. Lien Harry B. Selvig 

Egare af 

- Det g1fves mtet S!l'ena kan rost trtiffat hennes 01 rt: pån11mH henne, att hon såsom gift En lång st11nd förflöt, andth- .1tt l:Jt,1 henne helt allena gora en I den af ditt kon 
hegiira af mig, som Jag icke anser - Hvafl, Amy, Jng iror att du hade pl1gter att uppf~lla. Den forras ansigte bar spår af tå- r1dt med herrarne. och derfor fol- -Hvarut1 består då ohkheten1 
får en plig1 ait nppfylL

1
. gråter9 Pi)r ntt komma ifrån alln cl'cssn rar jer jag med till h,1st, - svarade Am~'s pulsar slogo Jublande; 

_Jag skall snart pröfva san- Amv l;- fte sina ögon till fr<lga- dystra t.mlrnr och tillika efte1•- "N:i. S11·p1ia håller du ditt lcif- Amy lcernle, oC'h skynda<1e nt for hon inbillaclP Rig nn hnfvct funnit 
nmgen af dnrn ord. Lernna mig ren, oeh framfor henne stod baron komma mannens onslrnn, satte Ida te'" fr:lgaclt• Am~', sedan de nt- <1tt icke gifva O:ssian tid till några va gen till Ossians k,irlek. 
nu till nåstn Ydls. OssJdHS l,usm, loJtnant Brunel. I sig vid fl)'geln och bonade sjunga. h3•tt hehningni' mv,rndnmgar. · - Det vill Jag icke s~iga, 

Sirena böjde lmfvuclet och ba- hans an~igte lastes verkligt delta ----- "Det gor hon visst", inföll El- En trnuue senare redo Sirena J\Icn srnr,1 mig uppriktigt; har du. 
mnen steg 

11 
pHpmn1 afHigsnade gande Vi förhig~ vintern, och förflytta vin leemlP. ".Jag har haft li1 e1 och Ossian brPdvicl ln arandrct, n:igonsin erfarit en stark och 

sig - Det går inte an, - tillad1 oss fram i slutet af l\Iaj svårt att ofv1:'1 tala henne; men samt Amy och Brunel något efter maktig passion clln iiro dma kän-
h.m, - att en ung fru sitter en- - l\[m A lskade Sirena - )"11 i·n- hmi gaf slut] irrcn vika " dem. slor milda och vårlika~ 

I en fonsterford.inpning uti den ;;am, utan att deltaga i balens no- de haradshofdmg Elvm till sm hu- "Och du beriirvar dig utan I l.111dauen åkte Ida. Cecilia, El- -Intill den dag j,1g Lirde älska. 
lilla salongen satt Ida och loitnant Jen, - Jag kommer ju8t for att strn, SJttancle bredvid henne i en sal'1rncl R!l'enas s~illskap 1

" frå- vm oeh kamrer Strom. l31edv1c1 c1ig, var nllt uti mm s,pl vårlikt; 
Pharmacy l\fanritz Kruten smn1alarn1P: anhålla om denna vals, soffa, - om jag hcr dig nfslJ g,H1P Amy, med en egen brytning Ydgnen, på Idas sida, rccl löJtnant men sedan fruktar Jag att det me-

- Huru vet herr lojtnanten, att Amy förde nasduken öfver sitt Edelskolds inbJudning att tillbrin- i rösten. Kruten. ra liJmar högsomm:v der inne. Liens 
(Fornt Central Drug Store 

Skandinaviskt Apotek 
Agenter för Salubrin 

Apoteksvaror, Kemikalier och 
Tmletartiklar 

Ole B. Lien har många års erfaren
het som apotekare, är alltid tillstä
des, och man kan tryggt 11 ta på. att få 
Tecepter uppfyllda väl och noggrant. 
1102 Tacoma A ve. Tel. Main 141 

Jag var nara att blifva inbrand, ansigte och svarade leende: ga någon tid hos dem på landet, så ''Nej det gör jag ingalunda, - Låt oss rida om fru Elvm och -Det må vara, men du är en: 
ifall ni icke vant tillstacles den - .Tag ar ett bortskämdt barn, gor du säkert denna uppoffrmg men lnndtluften bcir göra Sirena 

1 

O;;srnn, - yttrade Brunel till Am,v, af dessa menmskor, som aldrig 
der fasansfulla aftonen, _ fråga- h,iste Gustaf, hvars sorg forsvm- för mig godt.'' som med vemodig bl1ek betraktade kunna erfara en passwnerad kår-
de Ida och fäste en spcirjandc ner lika hastigt som den kommer, - Visst icke, t? hvartill skulle - Vi skola hoppas det - Ater sin man, der han red, vacker och leks fröjder eller kval, som ... 
blick på l\fauritz och derför antager jag uppbjud- en d;vl1k försakelse tjena Q - fr<l- 1 låg det ett eget tonfall i Amys g·lncl, rnecl ledig hållmng, samt _ Ossian t afbröt honom 

-.Jag försakrar, att Jag endast nmgen. gdde ~ire1M med m1ssnojd ton. rost. - Derefter tillade hon: - helt och hållet upptagen af sm Amy. _ Rosten, hvarmed detta. 

hort talas derom, - svarade lojt- Brunel forde Amy ut i danssa- -- Dn vet, att jag icke får vara Id,1 hnr lofvat att komma ut till dam. enda ord uttalades, kom baronen. 
nanten leende. len. dig fciljaktig - sYarade Elvm pi11g~t, v1 bhfva då flera, och en- - Ja, låt oss göra det, - svani- att spntta till och betrakta henne. 

E. Eilertsen - Jag är fullt forvissncl, att 8tödd mot en af dörrposterna, och slog sin arm om hennes lif fonmgheten på landet iclrn så de hon med en undertryckt snck, Deras bgon möttes, och i Amys låg 
min nning icke bedragit mig; det: stod 11c1radshöfdmg El vin och såg Sirena skot honom med köld kännbar får dig, Sircna. - Olof och gaf hästen en snärt. Lätt och hela svaret på fr~igan. Baronen Slver Larsen 

Jrommald SkandinaYiSkf Apotek är er Jag har att tacka for min I med svartsjuka och oroliga bhc-' i,från smi, s,1gande~ reser val ut ofver pmgst 
9 

behagligt satt Amy 1 sadeln. Ilen- onskade i djupet af sin sjal att ie-
räddnmg. l,ar, huru hans skona hnstru f'or - Dn iir en bra stor egornt. - .Ja, tack! nes hlla smärta och snucbga figur ke hafva framkastat den 

är kändt for att leverera de bästa. I Idns ögon gl1111made en 1 år. ilndra gången valsade med baro- - .Tng 9 - som sedan vi ble.fvo - Endast med detta vilkor far tog sig förträffligt ut l den mor-
!I'.edicmer i staden Om ni lemnar - Jag har, 1y-v,irr, ingrn c1cl nen Visst t~'r,kte vår hiirndshöf giJ'ta icke knn s,1ga, att Jag· en en- jag ifrån honom, - svarade Sire- ka drag ten, O<'h hennes lifliga. lef-
<!"dra recepter till dem, kan ni vara deri. den l)rckan tillkommer någon ding·, att Rirena såg gladm·e ut an da afton egt ditt s,illslrnp, emednn na, 1 det hon klappade sm man naclsfriska ansigte var förtjusande 

Ossian, som icke <Hslrndo Rin hu
stru, hade funmt en ursäkt för 
sitt hamllmg8sätt så lange han 
kund<' frngn till sig SJPlf: mm lilla 
Amy ar god och mild samt tror sig 

viss om att de expedieras omsorgs- l J 1 ] d l l Il tt Il l 1 1 Mman. - Jag var aldrig s;L n:ira 10n JOrc e, mc•n s.1 cert var etta borthjncln11100,u oeh främmande och log mot honom. nnc er rnr rn en. on 18 sac e 
~ullt. Alla skandinaviska mediciner ,,, 

1 
elden . . . en villa Emellertlll t,mkh• han helt och hället upptagit dm tid -

p"' ager. - Ni vnr irnrU der - Hvnrfore mwkancle: "Men om hon idrn ,11- Och hkval, Sirena, n,1r Jag mförde 
~555 Tacoma Ave. Tel., Main 504• l~rngre {'nvisas nt1 förnrlrn en sr1 skade mig, - om hon en dag skul- dig såsom hustru i mit1 lwrn, huru 
Enda. apotek i $taden, då.r apotekare c1de>l och storsmt hamlling le iilslrn en annan. . tU - - " mång<l skona förhoppningar om 

kan traffas om natten. 

En tnnme efter clet Amy aflags
na t sig och Sirena bhfvit allena, 
skref hon folJande bilJett. 

Oss1<111 oeh Sirena, då hasten med 
pil0ns snabbhet forde henne forb1 
dem Kommen ett styeke frnm
fore, saktade hon farten, samt 
fortsatte 1111 i skridt, vid sidan af 

aJslrn mig så hogt; men hennes 
känslor likna yårblommor, och 

Idas rost uttryekte en djup rö- ett 13 ckligt hf hyste jag icke då ''En gång forbancl sig Ossian 
rl'lse Dtt lt'" JOI' le for 1 · 1· b llri Brnnel, som skamtancle kom])li-

Dagen clerpå hefnnn sig Ida "0 l 11111 n 1 mg vid heg>irm1 om en vals. att ov1l-
Li)J'tnantens t.inkegänbo· f'ick en allt· s:iltska1) gla'c1J'e o"lt l\ .. 1" menterade henne. 

kuuna aldrig foror-aka vare sig 
fröjd eller småi ta. - l\Ienniskan 
soker mercnclels ur~äkter for sina 
fel hos andra ~ v:irdslost liggande på en soffä Dr ' · '' • ' ' V · V'"· - korhgt fullgöra den dansande da-

annan riktning, och i sfallet for Jag lilskar wke verltlens tomma Baronen betraktade Amy, med glansancle morkbrnnn hårfliitorna mens onskning·ar. Nu kriifver hon Amy låste Rlll mans mindre be-
verkli gt niije. 1Ie1111eo; hållmng hagliga rörelse ·på hnnR ansigte, att svara frågade hnn · , ll nojen, men fcir dm skull har J·arr f nedfo o utan all orclnmg 11:1 den ~ nppfyllandet af detta lå 'te. - I 

- Fru Brenner kiinner således liitta morgonkhiclnmgen. Hennes deltagit i dem, så ofta mina tr,,gna [,111 ni vill under sommaren se hen-
icke sin raddares anletsdrag? ansigte hade ett tankspridt utse- goromål medgifvit. Unna mig ne på ErikshPrg, mi'1ste ni elit in-

1\ · J 0 l derförc nu din närvaro och ditt - ,_ e.i - ag sag 10110111 en- ende. bjuda er kusin, Hij1nant Brunel. -

1 t tt l t l l . 1 l 1° "l 11 · · 1 1 sallska1) denna somnrnr. . c as e rnr ogon) ic c oc i c a vnr "' o) ermgen i c etta r~1m antyc - Alla frågor om orsaken till denna 
han vanståld af rok, och jag s;1 de eu salong. En stor myckenhet -Allt hvad du sagt ilmehåller begarau tjena till ingenting; cle 
npprörd oeh barnslig, att jag blef af taflor och kuriosa gaf tillkanna, blott en lång kedja af egoism. - blif'va idrn besvarade. Ni känner 

(j f S 
rädd - Jilan har sagt nug, att, att eg·aren mera tagit sin fåfanga Du har talat om dm sallhet, lycka, nu heunes föiskan och ihågkom-r ()_ = tenar han var helt ung lin den goda smaken till råds vid terfnad och Gud vet hvad, utan att mer sakert ert löfte." 

- Om ni visstf, livilken lyeka dess moblerande. du inrymt en enda tanke på mm, Utan att under brefvct teelrna 
Vi ha det stcirsta lager af monu

ment i staten Washington. 
Par.. nuntental & Cut Stone Wks 
:PACIFIC MONUMENTAL 

& CUT STONE WORKS 
Donnellan & McKenzie, Egare 

Cor. Pacific A ve. & 20 St. 
Phone l\fain 2214' 

det skulle utgora för mig, ihll jag En tJenarinna kom in med ett - svarade Sirena vresigt. ' sitt namn, forsegbde Sirena det 
hade någon ratt till erkänsla af paket musikalier, slnckade ifr;c'l "Jag lemnar åt dig sjelf att be- och skref utam:kriften clerpå, och 
Cl' • . • ]J<ijtnanten, en o-;1ng yng- frilie1·1·11mnn Edelskökl. Utan att clåma, hvilken af oss två ~1r ego- afs;inde det till barouen. 
ling, debuteradr. troligen sasom andra sfallning· tog Idn paketet ist". yttrade Elvm allvarligt oJiH aftonen erhöll hon fo1Janc1e 
kurtisor, ty han kom af sig oeh och lade det på bordet. ''Jag', som utan knot, tvärt mot svar: 
såg helt forLigen ut. -Den som hade någon att i1l- mm egen ldinsla, H\1er dig följa "Blmcl lydnad fordrar herslrn-

Ida med sma 19 år p;1 nacken ska och af llvilken man .-ore itl dm bojelse att lefra med i verl- ren af slafren, och så äfven ni, 

och växt framstodo så fördelak-
• 

0 
och med ett godt hjertas hela fin-

t1gt, att han 1cke ku~de l:~dcrlat~ k:mshghet skyndade hon att byta 
att kasta en blick af Jemforelse pa I om snmtalsämne. Hon skämtade 
s.~rena, .som, st!f och stel, mecl gladt och otvunget med honom, 
radd mm satt 1 sadeln. samt visste att med sina infall all-

Sirena, å sin sida, kastade af- deles locka honom från elen plåg
undsjuka blickar på Amy och samma s111nesst,1mning, hvaruti 
Brunel. Huru gerna ville icke Si- hnn genom deras foregående sam
rena ])yta kavaljer med henne. tal hlifvit försatt. - For forsta 
J\Unga oroliga kanslor rorde sig i gången fann OsRian hennes omdö
hennes bröst och slutligen yttrade men qvicka och träffande utan att 
hon: de inncburo någon elakhet. 

- Ser du, Ossian, huru tr;iget Inom sig· tänkte baronen, då de 
löjtnant Brunel uppvaktar dm hu- hollo hiistarne stilla for att invän
sirn, under det du uppoffrar dig ta de öfrig·a, som bhfvit betyclltgt 
för mig, som är nog otacksam att I efter: (Forts.) 



PUGET SOUND POSTEN 

DR. J. R. B R 0 W N 
Svensk Läkare. 

French Block 

Hörnet af 13de od1 Pacific Av. 

Al 1FRED,BUTT 
Juvelerare 

och 
utex~minerad optiker. 

Ögon undersökas kostnadsfritt. 
· Belåti mhet garanteras. ---------

Maurmann & St11n 
Praktifl:rande Urmakare 

Med 28 års c tfarenhet hos de bästa 
firmor i E\ \ropa och Amerika. 

Kontortid: 11-1 och 2-4 
Söncl. 12-l, Onsd.. och Lörd. 7-8 

Båda telefonerna. · Första klassens 11rbete, billigaste i>rls 
1714 C ·St. Vid C St. och Jefferson. 

~0000000000000%00000~ ~~~~~.~~~~~~~~~ 

I DR. c. QUEVLI i E PETEDSON Alfways The /Be§t 

In every detail, w. L. Douglas $3.50 
:Shoes for men are the 

! Skarnlinavisk läkare ! ., e . I\ . 
~Kontor 1101 :y;, Tacoma Av% Enda sven:ska fotograf i 'I'acorna 

Best illD ihe Worid 

"'.i"J1ey are the recognized standard of 
,jjiJJiOe value the world over. They are 

$ ~ 0 
~ Resicle1:s 1014 So. J St. ! 903 Tacoma Av. Home A2233 
%Kontorstm1111ar: 11-12 f .rn.~ 

Best in Style 
Best in Fit 
Best in Workunanship 
Best ios Wearing Quali!X_ 

'Vhat is why W. L. Douglas· $3.50 
:shoes have 
"The Jl.argest Sales in tlhe World 

"Of any men's,$3.50 shoe, requlrlng 
7fbe Bargest l'actoryin tlheworld 
·under one roof maklng men's fine shoes 
:to supply the universal demand for 
l)ougias shoes. 

Every genuine Douglas shoe has 
stamped 011 the bottom tlte name of 
W. L. Douglas and the price. Look 
'for it before buying. 

SOLD BY, 

Meyer~Jacob & Co 
Uteslutande agenter i Tacoma för 

W. L. Douglas Skor 
1138 Pacific A ve. 

C .. M .. HEDBERG 
Skomakare 

Tillhandahåller handgjorda ar
betsskor samt '' loggers' boots'' 

Alla skor garanteras. 
1702% J cffcrson A ve., Tacoma 

ST. PAUL HO TEL 

J oe Schmidt, Egare 

I 2-4 och '6-8 e. m. Sönda-~ 
i> gar 12 till 1 e; m. ~ 
~ ~ 
~000000000000~00000000~ 

Dr Hans Petersen 
LÄKARE OCH KIRURG 

Kontor, 913.\/z Commerce St. 

Tel. ::\fain 3378, .A 3378 

Residens, 313 North J Street 
Tel. l\fain 877, A 1877 1 

Kontorstimrnar 11 till 12 f. rn., I 
3 till 5 och 7 till 8 e. m. I 

Söndagar 12 till J. 

DR. BALABANOFF 

Kontor: 1102 Tacoma Ave. 
Telefon Maln 271 Res. 724 So. E St. 

Kontorstimmar: 11·12, 2-4, 7-8 
Specialist för 

njur-; lung- och hjertsjukdomar. 

DR. J. L. RYNNING. 

French Block, 1156 Pacific Ave. 
Mottagningstimrnar 2 till 4 e. rn. 

Söndag e .rn. enligt afta!. 
Tel. Kontor Main 7471, Res. Main 7864 ! 

DR. E. A. TROMMALD 

Skandinavisk Läkare 

Kontor: 917 Pacific Ave.; 201 Provi· 
Board per dag, vecka eller månad dent Bldg. Residens 1207 6th Ave 

2316-18 J ci:forson A ve. 
Phone Main 6545 

Kontor och Res. phone: Main 6035 
Kontorstimmar 11-12; 2-4; 7-8; 

UMBRELLA MANUFACTORY 
Söndagar 10-11 f. m. 

Paraplyer repareracle. ~<Ni00000000000000000000~ 

.Rakknifvar, Saxar ·och Verktyg 1= Edwin W. Janes, M. D. ! 
Slipade. Praktisk Saw-filer • . . ~ 

L S . , 1 Egar· 0 FarnilJedoktor 0 . in ar c, e 0 . . . . 0 
1341 So. o Street * Kontor 320 Bcrlrn Bmldrng % 

---~- i Kontortim. 11 f.in. till 3 e.m. ! 
TITLE INSURANCE ,AND IN- 0 Residens 1101 North K Str. 0 -* Res. Tel. l\Iaiu 1275 % 

VESTMENT CO. ~ Kontortrl. ~foin 7606, A3G06 * 

MAIN 7745 HOME A4745 

LYNN & HALiGEN CO. 
Skandinaviska 

Begrafningsentreprenörer 

945 Tacoma Avenue. 

C .. AsKRONA 
Handlar i Första Klassens 

SYMASKINER. 
Reparationer en specialitet 

Main 5763 935 Tacoma Av. 

Extra Goda 
Godtköp 

2 lotter, South 9th St., mel
lan 'lf arner och Puget Sound 
Ave., endast $400; $50 kontant, 
resten i månadsaföetalningar. 

2 lotter, hömet af llte och 
Puget Souncl .A ve.; endast $500. 
Goda villkor. 

4 lotter, hörnet af North 9th 
och Puget Sounc1 A ve. ; $1 ,050. 

5-rum "Bnlg·alow," 3 lotter, 
hörnet af N orth llth; endast 
$1,500, goda villkor. 

5 acrrs godt lnncl, half mil till 
spårvii.g och Rkola; 11ifra Steila
coom och Amcrican I1ake; en
dast $750 fättn villkor. 

5 aere trakt, nii.ra J\ridl and; 
god jordmån; 4 Lloek från spår
väg; $750. 

HERBERT BREWITT &CO. 
1217 Pacific A ve. utföra ·Abstracts of Titic tm all i Tacoma, \Vash. % I 

egendom inom gränserna af ~0<:"~0000000000000000~ 1 "'------.,.--------

Pierce County. Hr. A. L. Swan
son, ende svenske '' abstractor'' i 
Tacoma, är anställd som nämnda 
firmas "assistant manager." Vid 
behof af Abstracts eller andra le

DRS. ROBERTS, DOERER & 

BLODG::i!:TT 

Tandläkare 
gala handlingar besök denna fir- [nsättning af tandkronor en spe-
ma som har sitt kontor i 1003 So. cialitet. Kom och få våra 
A St. Rådfråga Swanson. priser. 

Den mest kärkomna present till Rum 296 1156 Pac. A ve. Tacoma 

UNION DENTAL CO. 
(Inccrporated) 

en anJ1örig i gamla lanclct är utan 
tvifvel ett förstoradt porträtt af 
eder sjelf. Tillskrif underteck
nad, och jag skall göra eder ett 
besök och visa det nyaste i försto- Drs. F. D. Arlanrn & D. I 1 • J\foCaw 
ringsväg. Äfven ramar efter be- Förstklassigt tanclläkarearbete. 

Resonabla priser ställning. C . .Albin Thorell, 1212 
South J St., Tacoma, W ash. 

Vid behof af 

BLOMMOR 

Phone M:ain 5530 ; .Aut. .A 2565 
Hörnet af llth St. & Pacific Ave. 

för bröllop, begrafningar, m. m. 
flkolen I finna det BÄST och BIL-

LIGAST att köpa hos oss. 

Kransar och buketter göras upp 

DR. J. W. RAWLINGS 

DR. H. D. RA WLINGS 

Tandläkare 

314-315·316 Warburton Block 

Cor. llth and C St. 
på beställning. Tag Interurban Telefon Red 1931 '!'acorna 

till vårt växthus alldeles invid 

Fife Station. 

FIFE FLORAL COlVIPANY 

P. o. Box 655, Tacoma 

PHONE M.AIN 7845 

FLY WITH "FL YER" _ 

Seattle-Tacoma Route 
Tur 35c, tur och retur 50c. 

Lämnar Tacorna 8:35 f. m. och 
12:15, 3:55 och 7:30 e. m. . I 

Lämnar S2attl 6: 45 och 10: 25 f. m., 
2:05 och 5:45 e. m. 

Förbindelse vid Seattle, Bellingham, 
Everett, Townsend och Vancouver. 

Ni kan få ert porträtt-på bref
kort i New Annex Stamp Photo 
Gallcry, 1540 Commerce St., hör
net af Jefferson Ave., midt öfver 
gatan från F. J. Lees atelier. .Äf
ven s. k. "stamp" porträtt och 
"folders." Kom och se de nya 
"tripplets1 " något alldeles split
ter nytt. 

-Föreningen Valhalla möter för
sta och tredje. onsdagen i hvarje 
månad. Ordfö;ande Joseph Nel- . 
son, sekreterare Gus. Nelson, sjuk
]rnmite P. J. l\fagnuson, N . .A. 01-
son, Melvin Johnson, A. T. Gu
stafson, Werner Johnson, Olof 

DR.A.J. GUSTAVESON 

Tandläkare 

Crown och Bridge arbete. 

Berlin Bldg., Pacific Ave. & 11th St. 

PUGET SOUND MEAT MARKET 
G. OI,SON, Egare 

1954 South M Street 

BERG & HANSON 

1330 So. C St. 
Tapeter, Färger & Tapetsering 

SkyltarlJete en specialitet 
Phone lVIain 6431 

Steelberg och Joseph Nelson. !.-----------...-~ 
,__,-

CORRECT DRESS FOR MEN 

I hvarje stad, i hvarje 

Ramhälle måste det fin

nas en ledande butik i 

sin bransch; en butik, 

som står i frontledet 

och stimulerar affären. 

Vi hafva gjort förbät

tringar från tid till 

tid, och vi kunna nu 

säga utan tvekan, att 

vi hafva en klädes- och 

ekiperings-handel, som 

ej står efter någon i 

staden, och som är väl

bekant i olika delar af 

staten och hela nord

vestern som '11 a c o

m as l e d an cl e b 11-

t i k för herrar 

o c h g o s s ar. .Allt 

sedan vi startade den-

_ na butik för åtta .år se

dan, hafva vi haft full 

tillit till Tacoma och 

dess framtid. Och från 

början har vår affär 

varit ledande i sin 

bransch, och i dag äro 

vi b~ittre än nftgonsin 

i stånd att förse en 

hvar med kläder kor

rekt och ekonomiskt. 

1110-12 Pacific A venue 
1109-11 Commerce Str. 

NI KAN HANDLA BEST HOS THOMPSON MERCANTILE bo. 
•• 

L LI T 
HÄR ÄRO NÅGRA EXEMPEL PÅ DEN EXTRA GODA VALUTA, SOM 

SOM NI FÅR HOS OSS. ANDRA LIKA GODA öFVER HELA BUTIKEN. 

! 

I 
SUITS AND OVERCOATS I 

. I 
Tlie liest of t1w New Fall styles 

for men and yonng men; styles 

that posses individuality and 

distinction and are correct in 

every detail. 

Hackett, Carhartt and vV. S. 

Peck are the makcrs and their 

names are a gnarantee of the 

hest workmanship. All 1rnr-

ranted perfect fitting. 

Priced at .......... $15 to $35 

THE BEST RAICOATS MADE. 
Raiucoats of the best l:'riestl;\T 
Cravenette, nrncle np in the new
est styles; <ll'e as drt;s8y an outer 
gm·ment as you 1Yi~l1 to wcar. 
Conrn in bln ek 1rnll mrmy nnvl'lty 
weaves and paV c·1·ns. Tiet ns show 
the new miljtarY eoll a1· mod el. 

$10.00 'to $25.00 
Plcnty of Boys' sizes. 

COMFORTS 
vV11.rm, lig·ht Cornforls, fillecl wilh 
pure white eotton, t•overed with 
pretty, foncy. fignred covers at 
$1.35, $1.60, $1.90, $2.25, $2.50, $3 
Real EiclN·1lown Pillt'tl Cornf'or1s,
pric.rc1 at eal'h, $5.50 to $16.00 

"FAULTLESS" NIGHTSHIRTS 
If :·on wm1t a. gooå gcncro1is 
night robe tha1 yon lrnve roon1 to 
breathe in, 1n· the Fmiltless 
brand. A new snpply, mnclc of 
soft, J'leecy onting flannels jnst 
nnpacket1 and remly for your ap-
proval $1.2;) aml .......... $1.00 

Pajairnis, $2.fiO and $2.00 

lVIONOTONE SERGES, 14c DIAMOND SHOES AT $3 LADIES' UNION SUITS 

.A wash sniting in patterns 

that are copies of fine wool 

goods. Just the thing for 

house dresses; regular 19c a 

yard, Friday ........... 14c 

COTTON BLANKETS 

Good size Cotton Blankets in 

gray, ton or whitc; regular 

at 65c; Friday ........ .49c 

''The be::;t shoe I ever wore, '' '•. 

is the opinion voiccd by all 

wearers of this famous shoe 

for men and women. 

TAPESTRY PILLOW TOPS 

Pillow '11ops of heavy tapcs

try in good assortment of 

patterns; special ....... 35c 

Fine ribbec1 Union Snits in 

white, fleece lined and g·ood 

medium weight; good 75c 

value, Friday .......... 59c 

YOUTHS' SUITS 
$7.50 Youths' Suits, $3.98 

Y oung Men 's Sui ts, 14 to 19 
years; plain suits, well made, 
rnostly dark patterns, and 
worth from $6.00 to 11;7.50. 
Tomorrow, ;l'Onr c.hoico $3.98 

• UNBLEACHED SHEETS 
81:s:90 Sheets of heavy torn sheet
ing· withont semm;; rcgnlar 75c, 
Fri clay ..................... 63c 
72x84 Sheets of torn seamlcss 
:,;lietdiJ1g·; good valuc at 70c; Fri-
day ........................ 59c 

PATTERN TABLE CLOTHS 

I'attcrn cloths of fine ·white mer
cerized damask; horder rmming 
clcar l'<nmcl the cloth-
J0-4 size; regitlar :j;J.50, for~ .$1.25 
8-4 :,;i:w; rcgulnr $1.25, for .. $1.00 

LACE CURTAINS 

\Vhite Nottinglrnm r~ace Cnrtains, 
tcxtra wide and long ;·rrgnlar $1.75 
Friclay, pe1· pair ..... , ..... $1.29 

LADIES' HOSE 

Fast black silk-fin ished Stock
ings, elastic top and spliced heel 
and toe; extra value at 17 c, Fri-
d ny, per p11ir ............ 121;2c 

SILK PETTICOATS 
This is the hest garment we 
lrnve ever offored at any
thing like thc pricc. Made of 
lwavy q1rnlity of Taffeta, cut 
fu 1l and finished witl1 a deep 
flounce and extra dust ruf
fle. Choice of black or best 
colors; values to $8.00; Fri-
day ................. $5.00 

SPECIAL PRICES ON 
YARNS 

Fleischer 's German ~nitting 
Yarn .. , ............... 24c 
Flcishcr 's .Angora, Floss .. 7 e 
Gcrmantown V1 ool. ...... 7c 
Imported Saxony . .4c and 5c 

WONDERFUL VALUES IN 
BOYS' STYLISH 

CLOTHING 
Tomorrow will be a clny of 
remarkable sovings. A cl8y GIRL'S COAT $5 

LADIES SKIRT $5 1-vhen abont 1 -8 <:an lie lrnpt 
and withal stvlish 1>orts of 

Colors black, brown or clothing- can ·· be secured 
rnuch under value-

navy, cloth chiffon Pana- 300 Boys' Snits, made of all
. wool cassimere and part 

may; one of the best val- wool worsied; juvenile m1d 
youths' suits up to 16 years; 
'Iouse and straight pant::; 

ues ever shown; remember and suits that are worth 
$3.59 and $4.00. Tomorrow, 

the price .......... $5.00 choice ............... $2.50 
$2.00 Suits, $1.25 

2 lots, one black Union cas
simere, and the other clark 
clrown, juvenile and youths'. 
Choice in the lot ...... $1.25 

SAVING STAMPS IS 
NO WAY OF SAVING 
MONEY. LET US 
STARTA BOOK FOR 
YOU. -

RUM OCH BOARD. 
eller rum utan boarcl till billigt 
pris hos svensk familj. God mat
hållning och snygga rum. 

919-921 C Street. 

HORSE SHOE GROCERY 
1129 Tacoma .Ave. 

Phone l\fain 3075 Homc .A3411 

In fancy mixtnres or plain 

colors. Garments that are 

11ctnally.worth rnore . .All 

we ask is for you to look 

at these garmcnts. Sizcs 6 

to 14 years. 

WE GIVE H. & H. 
GREEN STAMPS. 
START A BOOK AND 
SHARE IN SPLEN
DID PREMIUMS. 

Callson ® Ahnquist 
SKRÄDDARE 

· MRS. EMM.A JOHNSON, 
813 So. 9th St., mellan Yak. och I. 

Vi ha nyligen köpt ut den 
gamla firman oe hförnyat va
rulagret i mängd och qvalitet 

anbefalier sig I allmänhetens benägna il.tanke för utförande af allt 
hvad till yrket hörer. Stort lager af inhemska och importerade ty
ger. 

med alla saker som finnas i ett 

J h H db 513 1" S lltll första kla~.sens grocerystore. o n e erg, · - ,.. o. 
Kom in och se oss. · St. svensk ·skomakare och sko-

\ rrn~dl arc. B~sök honom vid ~1chof :.-__ .A_. _H_._w_I_L_L_r_T_s_,_P_r ... 0 _P_· _ ...... 

'af nya skor eller skorcparat10ner . ..---------------i 
H umant och reelt bemötande är 
ni säker om hos honom. 

J. E. Hays, 175"1 Jefferson .Ave. 
handlnr med uya och begagnade 
verktyg och byggnadsmaterialier, 
jonlbruksredskaper, o. cl. Han 
säljer billigt och kan bespara eder 
penningar. 

Skrif till 

Brapdförsäkring 
Marinförsäkring 
Kollekterar penningar i de 

skandinaviska länderna. 
Utfärdar fullmakter och om

bestyr arfsangelägenheter i de 
skandinaviska ljl,nderna såväl 
som i Förenta Staterna. 

DIRK BLAAUW 
Rum 407 

Nat'l Bank of Commerce Bldg. 
Jför. Pac. Ave. och 13, Tacoma 

Tacoma lmplm'nt =Kaff=e-disk=Go=dtkö=p fö=r Lö=rdag 

and Se ed c 011 och Måndag. 
35c Ideal l\'.I & J Kaffe . . . . . . 25c 
5 bars Best Naptlrn tv[11. ..•. 25c 
Stor box Soda Crackers . . . . . 21c 
3 lådor tändstickor . . . . . . . . . lOc 

J 

Cor. 15th & Commerce St., Tacoma 
Handlande i-

GRÄS- o, TRÄDGARDS~Rö Vi gifva green stamps med hvarjc 
kontant köp. 

Farm Redskap 
Spray-Pumpar och Spray 
Lawn Mowers och Hose Paulson-Barnes Co. 
Agenter för Walter A. Woods 1101-3 C Street 

Mowers, Rakes, Tedders, Binders Phones 232 .A2232 
och Harrows Kaufman's Ta i 1 o red Ready 

1017 Pacific Avenue. Tacoma., Waeh. 

GUSTAV PAHR_SON 
HANDELSSKRÄDOARE. 

Stort lager af inhemska och irn porterade tyger på hand. 
California 81 dg., 1115 Commerce St. 

VIKE -STE HAUS 
SKRÄDDARE 

Nytt stort lager af tyger och profver för höst- och vinter-kläder-•. 

Utföra allt som till yrket hör fort, säkert och billigt. Emottaga kläder 
för rengöring, lagning och pressning. Arbete afhemtas och aflornnas. 

Phone Main 4256 10'i2 So. 11th Street 

Ni kan få 

En Skräddaresydd 
hos oss till samma pris som ni betalar för 
gjorda kläder. 

Kost~ 
vanliga färdig-

J. KAUFMAN 
1323 Pacific A ve. 

Stover Gasolinmaskiner Clothing Co., 1323 Pacific Ave. säl- ,P P. HOLM REN 
Birdseil Vagnar ja skr~iddare-sydda kläder af ny-
Lion & Anchor Buggies aste moder och bästa qvalitct till MERCHANT TAILOR 

Auburn & Dunlap Spr. Vagnar samma pris som andra begära för 
MonarchStump Pullers fabrikgjorcla kläder. Se annon-
Skrif till oss! sen å annat ställe i tidningen. 1313 Commerce Street 

Importerade och inhemska tyger alltid på lager. 

Phone: A4910. Tacoma, Wash. 


