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Holland !!ör allvar. I Svenska Gardet
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tlsarnes valkomiteer på samma sätt spel,
upp en
som när medlemmar till kongTes- ppl,ire af stenar, markta "den och
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Och nu borJas en febril i verk- ster" oeh att liigga sten på sten Tager ett af Venezuelas kustvaktEtt amerikanskt presidentval.
samhet bland politikerna, nu ryc- hvartefter m<1n ser att de tyckas
Efter A. l\I. Low.
fartyg i besittning. - Prekes i marion<>tternas trådar, nu v1lja hålla samman.
Men Just i
sident Castro i Berlin.
Det ar den 15 :de December un- pulfas våldehgen, alltid med det samma stund pelaren år färdig,
der det år. som föregår sjelfva tysta forbehållet af 11lmande åter- symme1risk och skbn att skåda,
valåret. Arlington Hotel i Wash- tjenst, nu reser man land och rike kommer der en förstörare, som icSituationen i Venezuela fr:igan
·
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synl's nnlkns pn
mgton my rar af rån alla Ian- om umg i ag1tat10nssytte ocl1 nu ke har oga for shk skonhet och
dets andar forsamlade män, hvil- uppkonstrueras profvalslistor. A med blott en vink af sin hand Enligt ingång!Jt telegram tog det
··
1 ··t
holfandska 1mnsarfartc get Jacob
l a 11manna
>a mo ena mom sta- grusar hela härligheten.
"
lcas mtressen J)Cröras a f national- le
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as s as vissa po lhska
Så går timme efter timme. IIok·oimtens göranc en och låtanclen. erna
Hur denna komitc bilclas, skall rc- grund bestämmelser, och de flesta tellets fors al hr till trangsel f} Id af
Venez;:,•J as
lrnstvaktfartyg
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"No. 23" i bcsittnin&r. Dess bcf
uogoras ör nagot längre fram, s a er P aga nogsam 1 mpranta 110s a
en böljande, gestikulerande,
för föirvaranele befinner elen sig Siina elektorer, hvem de skola rö- stimmande skara af irnin som dis- silttning såudes i land, och farty" El
l
I i·1 f ·
get fördes som pris till holländeme11 ertid i full verksamhet i nyss- s t a pa.
rnru unc er c y 1 rn ore- putera. argnmentPra, inställsamt
•
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f
f
ska
ha1mwn \Y1llemstadt å West0
nfinmda byggnad, och ett af dess Jaggancten en v1ss gra a
nhet ofrertala, lofva och hota; dagen
irnlierrn1. f),•1 tn hetra ktas såsom
mest maktpåliggande lirenden lLr att handla ef1er egen fakt oeh ur- 1g·enom, natten igenom p<lg·;t clisinledning till oppet krigförande
nu att afgura tid och ställe för na-' skiljnmg ju lemnats ombuckn, pyterna, icke e11 bgonhhck lPmnas
å Hollands sida, och unelerratteltionalforsarnlmgens mote.
be1raktas dock deras erhålln<1 m- obegagnac1t för att medelst bfverser om en allrnana blockermg af
Bnligt häfd skall beslutet härom strnkt1011er i ailmanhet så pass talmng<1r och va ekra fra~er, lofVe1wz11elas hamnar motses hvnrje
ha fattats sex mlmn<kr före det h111dande, att de böra Vdra be- ten om ansiallnmg·ar, forespeglmdag
clatnm, dä mötet skall öppnas, och tlinkta på företeendet af goda skäl gm· ow pelrnniPr Yinst eller illrndt
Pr esHlent Castro har lyckligt
tillika skall då det herrskande urnan de <1fv1ka friln dem.
Det pohtrnkc inflytm1de vädva proseanl,mdt
till Berlin, dit bnn slrnlle
partiet ega privilegiet att hålla hancler stundom. att afven vald1- l~ ter blancl dem. som momsinvalresa,
som
det s11des, för at1 nnderf'örsta mötet Vanligtvis lcig;ges i striktens ombud få af staten, till krets mneha maktstallnmg och
gh en opPration. l\fru medel' Lm
dagen ett betydande m!\tt af hv1lkPn de horn, emottngn sina in- hvrlkas bistånd är af viot att
den fr<lu Uerlrn ndnma e,J något
skarp. men på det hela 'taget god- struktiouei', men i reg·el taget sker 1 vmna.
b
h<1rom,
nncler det de andra siY
modig faflan städerna emellan om så icke, utan chstnktsombuden I Ifär motas östern oeh vestern
hä1·orn,
nnclPr
det de å andra sidan
dl'an att, som det heter, få "und- lemil<ls skenbart fria hander, d:t ju och blanda sig med sodern, de
form,ila
att
Castro
i1r rn) ckPt
fägn,a" vnlkorniten.
Politikerna sLli e11s önsknmgm· o(•h åsigter kannetecknas goclt af det skiljverksdm
i
politiskt
afseencle.
Han
inom hvarje kommun äro en hvar vanligtvis äro väl bekanta för al-1 ak1igfl npptriidarnlPt och lrn1rnke
har
sold
audienser
hos
kejsaren
angelågna om att vc1let skall fal- la och det hör falla af sig· sjelft I ämm bättre genom ckn skilJaktiga
oeh andra landets st~'resmån. Det
la på deras stad, och s<lmedels for ombudet att låta dem landa sig ldad('dragten.
trns
att Castro hoppas att kunna
hringa dem i mera bemärkt ställ- till eftel'r,i tteli:se. Ar någon af sta.1\lcn 1 ett afseenc1e forefmnes mning och skänka clem ett om än tens ('gna söner tillika dess för- gen åtskillnad: alla roka de, och förm~L T.) skland att taga hans
kortvarigt inflytande, som såt ter klarade Ja vor·it vid t1llfållet i frå- måhända vågar man utan att ri- parti för att räclda honom fr;m
dem i stånd att åt sma vapendra- ga, s:i unclerstocljes vanligen hans skera åtal för Hrekränkning också den kritiska belagenhet, lwari
gare erbfro tillfälliga, med aflå- kdndidatur af allm,11111a valmotet, tillägga, att alla cigarrerna äro han rålrnt genom sin f1ern1s1rnp
ning förenade ans1hl1ningar och od1 det vore då ett rent förräderi gement usla 'fobaksroken insve- med snart sagdt alla andra mak1.Jefat1ningar, iy sjelf'va knuten i af dPnnd stats elsktorer att icke per allt, men under d:i lik sp,in- tc'r p;L jorden.
alla politiska problem är dock att gora allt hvad 1 deras förmåga nrng kn1fves kraftigare stimulus
kunna anskaffa goda befattnin- stodP for att g1momdnfva hans än den som tobaken formår skångHr il1 e118 1rogna vapendragart'. 11ppRfit1iln,fo pil förslagt:t.
ka. hvaclan också hvarje restanOLYMPISKA SPELEN 1912.
Oel1 så 11pptrtida h1fiir h:o1nit811 de
Nu iir en1eller1jcl politikernas rHnt 1r~iffai RcirRldlda anordningar
--stora tlag iime, scenen är elen ut- för att slclcka elektorernas törst.
Pin] igt ett kabel telegram till
sedda motesstac1en, tiden dagen
Oväsendt"1, hettan och uppheis- "New York Sun" är James Lightföre motets öppnancl'l'. Sedan en nrngen MO obesknfhga. Ett dus- body, \ innaren af halfva m1lcm
vcekas tid har nationalkomitens sin1al g~mger uncle1">kvållens lopp vid Olyrnp1slrn spelen i Athen
simmu111l~omster pågått, der den öfverröstas plötsligt det niagara- 1906. i Berlin for tyska atletföreprisa ens egen stad och framhålla for Sill del yttrat sig ofver tvistig- lika sorlet af en skr,illande och då- ningen för fltt finna nt, hnruv1da
dess J'öretraden i vackraste dager. heter som sedermera skola finna nande musik, hvars eko kommer de olympiska spelen 1912 skola
8fi snart hcslnt fattatR om hvar fdit slutliga "'afgörancle inför na- glaskuporna att dansa och v;lggar- hällas i Berlin. Han meddelade
och när mötet skall hållas, låter tionalförsamlingen, utsett den na n1t skaka. DP1 1ir en ny afdcl- "Suns" korrespondent att detta
talmanneu derom utgå cirkul;ir prPstmau, som skall sköta mbtc>ts mng af elektorer, som gor sLtt m- ej var m?cket troligt Han trodtill alla delar af landet, och här- kyrkliga cer<'momer, och upptagit tåg. Och åtskilliga gånger under de det vara mera antagligt att de
mecl har nationalkomitcn tryekt till handHiggning tusen saker som aftonen f<lr man se en brokig, skulle komma att försiggå i
på knappen till den häfstång, som m,\ste vara ordnade innan natio- blandni11g af allehanda f;lk tåga i Stockholm, hvarest cler är mmclre
siit1er hela valmaskineriet i gång. nalförsmulingen träder 1 verksam- procession rundt försalen i afsigt klassanda, i synnerhet mellan
Nationalkomiten år befalhafvaren het. Och under denna vecka ha att åstadkomma en imponerande offieerarne med afseende pi't sport.
på kommandobryggan, hvarifrån elektorer och deras suppleanter, verkan på motståndare och en Han sade äfven att i Sverige >ihan med endast en liten finger- tidnrngsmiin och åhörare kommit :;;tyrlrnndP uppmuntran till egna sades storre villighet att samman~ryekniug sänder sina befallnin- massvis fri'm unionens alla hörn anhängare att sporra sig till det skjuta nodiga medel.
gar till maskinisten, och deune och kanter, hela staden gått upp i yttersta. Då och da genlJnder förMr. Lightbody sade, att komiSJClf ser ej synnerhgen mycket af politik, hela landet nktat sina salen al frenetiska jubelrop, de teu för de niista spelen skulle bhfkollåmparna, eldarna, smorJarJM ogon på endast denna stad under g,illa 111\gon valkrets af hittills va verkhgt mternatwnell, for att
och öfriga underlydancfo, förnt:m väntan på utgången.
oviss politisk karakter, men som derigenom undvika sitnationen,
hvillrns medarbete maskinen likOch m1 tåga elektorernas skaror nu fol'ldarat sig rösta för elen eller som han trodde vara upphofvet
vål snart skulle råka i olag och m, icke likt en tjuf om natten, den kanchdaten; en annan val- till ]Jrliket vid förra nH.itet. Denafstanna.
lutan likt ::,egraren som återvänder krets åter har måhånda, med ua uppstod af meningsskilJaktigJ~tt af nationalkomiten kring- hem från sina triumfer, ty äro de fr!\ngående af sina erhållna in- heter inom komiten vid bestämsändt eirlrnHir föreskrifver det an- icke stadens gäster, mhjuuna att struktioner, efter upprepad vote- rn andet af tiden för afhållandet
tal ledamdter, som skola utgöra " lmclf""agnas " - pa egen b ek os t - rmg J)OS l u t at o··fverga ti11 annan af de nästa spelen.
mötesforsamlingen och fet sätt, nad, och år icke allt och alla till med större utsigter försedd kancliGrekerna påstodo att enligt
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hundrades politiska lif har vunnit t~la hvad clet kostar? De tåga in upphetsningen ger sig luft i hur- de ursprungliga festlighetema afhäfd för vi 8 sa skick och hrnk och föregångna af messingsmusik och rarop och i oupphörliga pahelsnin- höllos, skulle spelen hållas 189tl,
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fattningen, de eJ'terlefvas lika nog- f a11 a igenom, vips orsvmner e ) ic rnr oppna scenen
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g-rannt, som om ett brott emot dem f ran )anere oc cess p a s m ages orsa en.
skulle för den skyldige medföra af den af ödet ornlrnldades. Ty i
Men låt oss nu kasta en bliek
En 20-årig man, Thorvald Ja·t·k k t
· ] b t · J 1
k 1
l t
cobsen, hade n,,,li&ren varit ute på
I}ol
i 1 ·en as ar man ic rn or sm )a rnm -u isserna m i c e rum,
~
clet s1rlingaste straff, och dock
ega dessa regler, som äro lika mi- tid på de stupade, hår är det en- der marionetternas trådar sam- jakt vid Nakskov, Colorado, och
nutiöst bmclande, som om de ut- dast ögonblickets hjelte man eg- rnanlöpa. Det lir vanligen beHtget derund(•r skjutit en hare, som han
0
. h YIl mng.
·
Ocl1 mecl fl y- t va t rappor upp oc1l mom
·
l
gjorde en hörnsten i statsförfatt- nar sm
cess
va··1 b 1ck att ofverlemna till marlrnns
·
1·
.1
I porten till dennes hns
rnngrm,
de efterlefvas lika nog- g·a ncl e f an 0 r oc1i i 'rnganue
spe1, reg1acle ocll va· 1 b eva lrncl e c1··orrar egare.
grannt, som
ett brott emot dem med sitt partis märkestecken på sitta de m;in, i hvilkas händer val- hängde lrnn upp sin bössa oeh viiu0111
skulle för den skyldige medf§ra rockslaget begifva de sig till de maskineriets trådar lwila.
Har cle sig om för att gå m, då i detdet strängaste ansvar, och dock högkvarter som på förhand utsetts hvarken skriks eller hurras, har! ::;amma bossan foll ned, med den
ega dessa regler bestånd blott och för deras räkning, och innan ännu herrskar endast kallblodig beräk-1 påfo~jd att skottet 1wann 11f och
hart pfi grnncl af de styrclas eget resdammet hunnit afsl~akas äro de ni11g af chanser och en af lång er- traffade den nnge mannen ofvanrnedgifvandet och ha fått sin gäl- i fnll fart med att gripa tillfallet farenhet och fint väderkorn for- för ena kn;iet, sål 1cttt pubådern
· 1
I nnan a rnre l1Je
lande kraft blott och bart genom i fl~ k1«1i. Nu mil emellertid an- lånad fingerfärdighet att i rättan <1 f s1rnrn.
p an. 1
'
f
l l
l
i· l f 1110 lf ·
dNl giltighet, som folkopimonen 1 nmr rns, ait Ctcn grad a ledighet, t.1d sl,ippa efter en tråd h,ir odi am e, var rnn c oc a
c orforU nat dem. Nat ionalf:orsamlin- mecl hv1lken ett tillfälle l~iter s1g cler och h<llla andra stramt span lust.
gen, sådan elen definieras af komi- gnpas, iir beroende dels på gripa- cla. Hel,1 valet hg'ger vanligtvis i
SJELFMORD.
htmd<'rna på, ett f~'rho1 al man, 1ill
1en. består af fyra elektorer frZm ren och dels 11å tillfället sjelft.
hvmje siat för staten 1 sin lH,lhet
En cl<•l situationer ha stundom hvilka samtliga kandidaterna anvisat sig vara af så komplicerad förtrott sitt ode. Gemene man lefE. Pie1·son, omkring 35 år gamnatur. att de forl)hfv1t absolut o- ver i den forestallningen, att hos mal, sköt sig i fredags en kula for
losliga hnda intill det ogonblick, dem hvilar makten att uppsätta pannan i sitt herberge i huset 274
då Yntering(m tagit sin början, en presidentkandidaterna, och ledar- Ea::;t 7 st., St Paul. Mannen som
del åter stt Hitthanclterliga, att iif- na ha ingenting emot ait låta dem nylig en c11tkommit från Aberdeen
ven elen simplaste nybörjare i po- forbh i den oskadliga tron, men S. D., hade i lång tid arbetat p[L eu
htik mäktat tyda dem utan ringa- i sjelfva verket år gemene man, nppfinning, od1 tros det att elen
ste klav. Detta hör dock till un- här som annorstädes, blott ett omståndigheten ait han ej lyckats
dantagRfallen.
Ty i regel taget blindt verktyg, som lyder order. erhålla patent på, densamma driEförefinnes alltid den inblandning Som ett ytterst sälls3 nt undantag vit honom till förtvi flan Han efaf ovisshet, som skänker spelet så- har dock verkligen intr,tffat, att terlemnad.e ett bref, i hvilket han
dan spänning och utöfvar sådan valmansarmen revolterat och visat bacl att hans i Toppelund i 8verika valkretsarna cleremot å möten, tjusningskraft på de medspelande. I sig ohörsam mot sina ledare, men i ge bosatta hustru skulle lmdersom utlysas af de respektive kret- Politik är ett kombinationernas
(Forts. å sid. 8.)
rättas.
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En speriell onler från ofversten
på J4 :de milisregementet i Ntnv
York, John 11. Fuote, kungjordes
.!!
..c
101 uel.c11 ocu J11a11~hap, i11111oranue
kom11 G (" Svensk<l Gardet"),
sJStl. tisdags afton i regementets
"ar11101y," muchållancle bl. a., att
kapten Edward E. llorrock::; på
komp P blrfv1t förflyttad till
kommtenderamle officer på komp.
G; att 1 :ste lojtrnmten på komp
G, Pehr Ragnarwn. hlir\it transporterad till komp. lI oeh att 2dre
löJtnanten H David Ifague på
komp. Q- kommer att res1gnern.
l

l

l
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En omc1arnng af komp G har
långe varit p[ltänkt af ofvcl'btc
.B'oote. Planen iir nu satt i v erk<'t och menmgen h<1rmed ar, att
komp. G skall hhdanefter upphora ntt vara en nationell ins11tu11011.

Uti "Sven~ka G,1rdet" ha, som
bekant, hittills endast slrnndinaver tillåtits mtriicle, och kompaniet har under åratal vant erkanclt såsom elen bc1sta organisa11011 mom hela regementet, men
på senare t1Llcn har gnabb uppstå1 t mellan SH' u skdnut oeh norrmännen,
hvilket
åstadkomnut
slitningar inom kompamet och
fororsalrnt sl\viil drt lägre som
högre befälet mtmga besvärligheter. Komm<>r s<l härtill att 1~0111pamet saknat hefalhafvare sedan
några 1'1r tillbalrn, cU kapten Aarvig resignerade och en stor del af
denna Lid 1if\e11 varit utan l:,te
loJhrnnt, nr det latt att tanka s1g,
11tt disc1plinen 1drn gerna kunnat
nppeh:lllas :;;!\som den bort.

PRESIDENTEN -TILLRÄTTAVISAD.
Kongressen förnärmad öfver uttryck i hans senaste
budskap.
Den sextionde kongres::;en sammanträclde i måndags förra veckan till sin anch a session.
I tiscl,1gs kom presidentens budskap och upplastes i senaten och
rcprcsentanth1rnet, cler det emellertid mera studerades i tryck än
åhorcles
Som vanligt var det
lirngt ifrån kortfattadt. Uppläsrnngen i rep1·esentanthuset ( der
clerken ej var så skicklig i att
hoppa öfver som i senaten) tog öfver två tunmar. Omkring en fjercledel af hela budskapet rörde sig
om rättsförbui:1 i industriella tvist er odi för öfrigt om domstolarnes och folkets mbordes forhållancle till hvarandra. En lagstiftning tillst~rrktes, som var egnad
att afslrnffa missbruk i förening
med rättsförbucl.
Under det pres1de111en i sitt
budskap heg:ir leQ"1slation för en
mera utsträckt använclningaf
~
hemh!ra }}Olisen till re!!"eringens
~
~
alla. c1e1rnrternent for att hindra
bag 0° böleri och brott mot kor1}orationslal!arne. ger hfln kornaessen
c

~

~

en suii1 t för de;;s rd,g,ird i fjor att
mskranka cletektrvhrråns verk"
samhet i sammanhang med sitt
beviljande af anslaget till densamma.
01
''Det förnämsta ar ,,.
1mentet för
denna åtg,ircl,'' s,1ger presidenten,
"var att kongressmannen icke
sjelfve ville vara fo1 em:tl for unrlersblrning· af hemliga polisen.
Om detta icke anses onskvårdt,
kunde ett särskildt undantag göra;; i lagen, så ~tt hemlie.a 1)ohsen
~
rj lrnn 1111vlimlns för ntt iakttaga
leL1l1 lllOJ er i kongressen.''
DP1111,1 in::;i111111ntn snrlrnsm torde inbringa presidenten en tillrättavisning af kongresRens bilda
karnrctr gemensam(, något som aldrig förr hiinc1t i vår historia.
Kongressionell kritik i vederbörhg· form vankades visserligen för
i1'r-esidenterna Tyler och J ackson,
men endast fr<ln en kammare. I
förra fallet var det representanthuset och i clet senare senaten,
som
gen.

bibringade

tillrättavisnin-

PUGET SOUND POSTEN
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Jul Tillkännagifvande

För första klassens

GROCERY-VAROR

:.r:;·:::r:I Zl@f$

Till den skandinaviska publiken ..

Stockholm.

.lärare i Enångcr och af gick 1889, I skrämda och rusade i vli g. hvarvid
dä han erhöll Patriotiska l:iälh;ka- J. slungades till markull, der han
pr,is stora gnldmednlj. I Alnttet af hlef liggande sanslfo;._,_'=a~:s]~(1.d~-~
. 1860-talet och b<.ir,ian nf 1870-talet f~ i:T~T!f~::; I
Ibesökte JHickelsson under sina fe- körsve1i 11tsiincles folk som hittade
, rier på prosten I.mndgrens anmo- J. och förde honom till IIvetlanda
I dan de flesta af Helsinglands sock- sjnlrntnga, der han nu aflidit.
! mir för att uppteckna och kartlägga alla ättchi)gar, oeh för dettn. i
Kalmar län.
sitt arbete erhöll han k. Vitter-I F. cl. sparhankslrnmrernren .T.
bets-, historie- _o~h aniikvit~tsalrn-i Moren _i, IIögsln-, har de~1 18. Nov.
demiens meclal.J 1 s1lfver 1880. L1- tagit sig SJelf ,if daga geno111

Då nf nu föi· clet stundande högtidsfiranclet ämnar
köpa hem-.

Till Dr. Sven Hcdins familj i
Stoekholm anHinclc clrn 22 Nov.
bref från Dr. Hedin skrifvet ombord på ångaren "Delhi" på resan
borde ni hafva de renaste och bästa. Vi hafva just
fr~n Bombay till Jokohama oeh
rnottao·it en stor varuleverans från de l1ästa whisk~'
afsändt från Singapore deu 2;3 Okdistill~rierna i Amerika oel1 ljJuropa, särskilclt utvald
iobl'r. Drj H0clin sliger sig· vnra
för medicinskt oeh familjebruk
vid hiistn lrnlsa. Enligt trlPgram
Som det enligt gmnnml god sedvänja .anstår si~·
från Di'. Hedin har lrnn lyckligt
att hafva de bästa od1 korrekt serverade vmer och li:frm11knmmit till Japan. Han hopkörer för bjudning under julllögticlen, göra vi allt
pas att hemkomma strax före jul.
för att tillmötesgå våra kunder.
.
.
-Konungen och drl)tlninge11 ha
Vi hnfva ett fullständigt lager af alla skandmav1- 1•
li'itit be:sfälla t'JJ N1.01·, prnk1l'n111
ska likörer, punscher, bier och- porter fabrikat.
1·.·
Ju·ans, som nedladrs il. kommg
Vi [iro försiiljare af Repsolds Napa Valley ryldbaOst'm' II :s sm·kofäg i Hidt(1l'l10lmsra viner oeh lfrand rsorte1·.
kyrlrnn Llen 8 Dec., konmig Osc:nn;
Vi hafva de le(hincle fab1·ikaten af Kentucky och
dötbd<JQ,".
!!i;
Pe1rnsdvania 1Yhiskies.
.
11;1
--''Dngen" nppgnf tl0n :2.7 No. t I1_·
Vi s~ilja s[t billigt som någon i staden eller coun t i.e
Y<·rnber ait det uu har uiir ~ir rnet1
Vi kvotera siita viner frZrn $ LOO per gallon npp.
Yisslil't kiimlt ntt liRbm pt1 ilrd"
..\fvm11G{fo8 \i\'hiRbc,s, Brnnclie:f\ 0<·]1 R.mn från ~.800 ~
J:\oh<·l]'J'i:.;1a;.-;1ll'<' Uir f~iljR1Hlc• 11!c;c•~
JJCI' gallou UIJP· ·
encle: F,1-sik, l\Lix l'lank i Bc•rl iu;
Vi o·arantera full belåtenhet.
kemi, En!st Rntherfonl, l\Imu·hesBesik oss eller kalla oss per telefon: ]}iain 7'7'7
ter; me<li.:in. <kfas liH'llan profc•;;eller A-1667.
sorn yjc] P11sie11r-i1rntit.ntd j J'aris'
Vi leverera öfver hela staden eller genom posten.
]~lia:-; 1\fot,:l·lwikoff tH:h prnft•ssor
Pattl Ehdieh i Frnnkfnrl '1111
l\Ia in; lit1rrn1m·, pi·ofrssorn i fil llsofi i ,Jena. R.udolf Enchen.
OLSEN & BLOCK
- Den 30 Jnli i år afled i Stock911 Tacoma Ave.
911 Tacoma A ve.
1101111 enkefrn Augusta Sandl1ll, f.
Blom q vi:-;L T si U i (JHt a nwn te lrn de liilmmll!li!ilii!m!lli•i.illlEil.'Siiill!mmaii!B •<liiii§Eliil#!l@iiill!&llilii#!ii'!Sl!lliiiilllllllillllllliliiiill!!!m!Bttlilll§§ii@!!ai.il

--VINER OCH LIKÖRER--

besök Gustaf Salander, 1216 South K St., eller ring upp l\fain
6007 eller TTome A4007.
Varor kopta hos mig levereras fraktfritt till alla delar

1

ll

af staden.

Gustaf Salander

I

TACOMA
1?.16 SO. K ST.
Jrnlecle 8 upprättadt• han en berät-' dräukning. Hans lik har funnits i :;;;;;;;;;;;;~~:;,;:;~;;;;;;;;;,~;...,..."""""""""'"""'"":"'""""''=""'~~~~~~
te!Re öfver .Enång0rs kyrkas ödeu. Emän.
J"\loriiu vai· ll~ira 75 i<r
'. :"'.
orh ]1 ist ori a, hvilkt•n af församlin- i gmmmi"l samt efter] emnar maka
CENTRAL FISHMARKET
;:;en uppsattes i k.nkans kor.
, or:h IJm·n. Om anledningen till rlen
756 South C Street
-------: förtyiflade lrnnc1lingun kiinrn'l'
Halland,; län.
man intet.
Till rikt;dag:-;man för Halmstads
- Fiirn~·ad ransakning företogs
~i<Hl i Au1lr:i k:rnunaren intill lll· (L'll '.W ~uv. r1. Ei.n;;fangt,]Ret ·i. E.alAlla sorters färsk fisk och ostron alltitl på lager. Vi galll'Yarande 1'\i-s slut lia1· vnlts lekt01· nrnr· inför 8Cidrn Möre hiirn.d;;riili
rantcra god qYalitPt och billiga priser. K~nn in och se oss.
.F. E. Alilfveng·i·en med± röste1·. : med för d1·il p på arht;i nrcn Johnn
ALF. NELSON, Prupr.
- Karamellförsii.ljernkan Berta. Olsson i Trek:ml<·n liiiktade förre
.......,,.==~~~~~~~
1\udt'l'S~un, 78 [n· gmmm1l. antrii.f-' hem11umsegar<'ll Johan ;Jol!sson i
fatl(:s den J;J Nov. död i sin bosiacl Vassi.urp, ln·ilken förnt af hiinidsi Pnlkenl11'rg.
IIeH säkert lim· riiHen <liimli:; t.ill 10 rll"s straffarEKIPAGER OCH DROSKOR AF ALLA SLAG TILL UTHYRNING
den gamla dött af S\'filt, eniir <let lidf'. J\];'\]et lrnclu af k. m :t r1LerVi hafva det största och b iiRt.a hyrknskverk i staden
1·.i p:°1 <'Il yc•c·lrn fam1iis en mathit i fiin·i~at,; till n.1- lu111dJ;i;~gni11g,
För ekipa ger vid
ltemrneL som hon ej lemnat um1er l'niir J unsson i J"iingt•lset ytt1·1d: at1
Begrafningar och Bröllop o. s. v.
il<'iirni Lid.
!1rw med ec1 lrnndc styrka att han
Dästa platsen
-ll,·"1"ktnde tait11ru11 . Karl A11- selt 11iir Fritz Gustafsson mörchcle
1210 A Street .
·
Te1ephone Main 499
11t"r f.<011 till .Tohan Hiigsteclt, hvil- Olsson.
Gt.~fag nflnmnacles den 2:3 ~~~~~~;;;~::;==========:::-.'."."-~~..._~..,.-·=~====
l · 1l"t· l'
''<'\'.
Dtt full l.1evj:;uinl!'
kc•n' iir iliala<1 f·;..
··01·
<1 tt· lrn s.q11
'
,~ l',i föresknarl1etm·Pn Emil Hecl0rling fdn liringats. lrnnrln ,Jonsson ej mo{
Triisliif, har nn iufor fangelsedi- sitt nrlrnnde fällas föl' drr1;pe1:,
Bästa ta11dläkarcnrbete till moderata priser.
rek1.ören erkiint, att det var han. ntau stiilldes s:1 k<'n pfi framtiden.
Smärtfri u tLlr agning
Undersökning fritt.
Ander, som nflossacle lh•t dödamle
-----TACOlVIA
skottet i11ot Hcderling.
Kopns.rbergs län.
Tacoma Theater Bldg., 9th och C Street
P. tl. kyp;1;·m1 Karl Johan Karlsson. kiind urnfor <lrt falslrn artistJönköpings län.
holl förordHnt att sedan fitski1liµ;a J!l!!'llllil!Bililllii!lilliii!lli'llllE!ll!i•mememi&lilMilll!li!l!BBMMJRliim&mi'ili!l!!llf§l!i'llii'llii'lBDI
P. cl. postmästaren Lars Ceder- nam;1c-t Holtz, hvilken under <'ll'n
smiirre clo1111tioner utgått återstoberg har .afliclit i EbjLi. Den af- senast1• tiden såsom marinmålaren
den 11f hennes kvarlåtenslrnp c :a
mit, Sprängkrut.
Snickareverktyg, Ståltråd, Dynali<1ne var. född cfon 1 April 1il:58 i Kt;rl Kt'nherg farit landet rundt
IFi.OflO kr. skull<' tillfalla Adolf
Jordberga, blef stn<fout i Lund oeh sålt sina "ta.flor," har hil.ktats
I<1 redrilrn församling att a 11viiHdas
] 863 och aflade lrnmeralexamen i J1ml vilrn för bedrhigeri, begånget
till formfm för behöfvamh' obotTEL. MAIN 134
· 1148 PACIFIC AVE.
Jigt sj11ka.
lt:G±, hvarefter han inträdde i i Falun. Karlsson har en synnerpostverkets tje11st. Efter åh;killi- ligen fin meritlista, bl. a. är han
- Vid statsrädsberedningen den
ga förordna.n<lrn sr1som postcxpe2;) Xov. var de11 af kommerskolle(Forts. å sid. B.
ditör och kontrollii1', utnämndes
girnn nfgifna ntredningen med
Tillverkad i \.Vashington och det bästa cement i marknaden.
han 1890 till postm1i.stare i Eksjö, - - - - - - - - - - - - - :förslag rörande åtgärder mot arbetslösheten. Vid ett samtal med
från 11vi1ken tjenst 11au för n;1gra
SAVAGE, SCOFIELD & CO.
of Tacoma, Washington
jordbruksministern fick St.-T :ns
år sPdan beviljades afsked.
1519 Dock St.
Uteslutande Agenter
Då
69-årigearbeta1·en
A.
G.
Svensk
Advokat,
medarbetarn det intrycket, att
Chester Thorne
President
Notary Public
mall inom detta departement ej iir
,Tohanssoll från Högarp, StPnberAlbertson
A.
F.
VicePresident
alldeles frä.nummde för tanken
505-506 California Blclg.
ga, härom dagen var sysselsatt
})tt bcrerlrtnde af arbete med nyodF. A. Rice ~
Cashier
med vedkörning blefvo oxarna
ling o. cl. i stor :o;kala, om också inVi äro den enda svenska firma i staden som säljer
1
D
A.
Young
Cashier
Asst.
tet närmare kau derorn meddelas. '
lVIJöL, FODER, Hö OCH SÄD
- Social-Demokraten och Arhe- i
i parti och minut.
tet ha 11u fått sina rer1a.kt<irsfrågor I
ALLA
SORTER
VED, KOL OCH BARK
definitivt or<1nade. 'l'ill redaktör I
Phone Main 648
1018 So K Street
Alla
beställningar
utföras
snabbt och nogg-rannt.
för Soc.ial-Demokrnten har sålun-1
Har alltid ett välsorteradt lager af inhemska och importerade Grocerl
da valts hr. C. N. Carleson. Som
1002-4 South K Street
Varor. Agenter för Lundins Enbärssy rup.
medredaktör kommer att fungera
i\.fdelni1Jgskontor och upplagsplats
Gapilal,
Lutfisk, .Ål, Extra fin norsk Betsill
$200,000.
lir. G. G. l\iagnnsson. Till ArbeSo. 30th & Wilkeson
Tacoma, Wash.
Bästa Lingon i marknaden
tds rcdakfor hal' ulsctls fil. lie. G.
Hufvndkontor
Residence
Afdelningskontor
Ofverskott
$365,000.
.=---~4-~~==;;;;=;;;=:;;=====
Löwegren. Jfodaktör Ang. ~ils
Phone l\Iain 313
Pl1011e }forne Al730
Pho1Je l\fain 7765
is<>JJ skall Rkötn 1idning·ens bilagor,
Phone I-Iome A2313
Phone I-Iome A4394
Framticlen ot:h T,a11<1tarbci aren.
-- SvenslH1rncriJrn11slrn. siillslrn1112 So. K Street.
11ct firade aen 24 Noy. sin hiigtid:-;GROCERY- OCH SPECERI-HANDEL.
dag med en "Thanlrngiviug· dinKuriko, Qu terine och Oleoil.
'L'ilfrerkaclt i Tacoma och g·aranteradL Plastra edert hus med
1ier" å hotell Kr1mprinsen.
Phone-lVIain 576
Bondost, stockfisk, norsk fetsill
det bii.sta materialet.
- D('!l 2:3 >:on·mlwr nflt·d i lrnfAutomatic 01576.
Tacoma, Wash
·n1dstncle11 f. d. iil'ver:-;tc11 frihcr1

1

Clark' s Livery and Transfer Stab les

1

I

TACO

!

Electro Dental Pa:rlors

LIQUOR CO.
1

Järnkrams= Varor

I

Henry Mohr Ha ware Co .

I

National Bank of Commerce

WASHINGTON PORTLAND CEMENT

Emil Sten berg,

PETERSON BROS.

Fredlund f5

U. S. Depositofy

Ränta betalas ä sparbankskonto

RO

LARS

~A

N

Polar Hard Wall Paper

1

Axd Hjalmar I~eijonhnfn1cl .. -~~-----.D1•n aflidne Yar född dc11 J2 Sept. J,720 kr. sllm Yoro ntstiillt111 i
1824 oeh 11lef 18C!1 iifHrnti: oeh skyltfönstret ha l'iirs\•1mnit. Det
·ehef .for i-'iidt"l'lll<llllulHl.s J'<•ge11H:n- ,;hilna 111.giil'es <lf ]leh;ar. hoor,
Le: .~r:"rn l_'.Yilkl'.n hefc1ttnin_g
Inrnffar. 'l'j11frnr11a llil ant:1glige11
],'),'-;I erlwll afaked med iillstand varit t vi'1 till antalet. l"'agret var
att knini1f1 ~;,,m iifyersfo i :irmen. stiildfiirsiikl'iltlt i Sernritas.
- Kristina NilsRou, grefvi1rna
-·--~~-dl' C'a~a _I! in;n;'ta. som lli1gm1 1 id
Blekinge län.
Ya l'it Rii ngl ig~::irn1r. 1il! :följ<l nf . .'l'. f. jii~·miisLiren i Bkking·pSYifrnrtad l11ilssj11k1lo:11. ii1· JJll i det .\hus n·Yir, Carl G :son J;1mdholm,
11ii.rnrnsk i:frrstiillrl. Hun afrt'sll' 80 m i iJiirjaJl af OkLolJer afvl'k
elen 23 Nov. frim SbJ<'klwlm 1ill f'ri\n siH hem i 0iii:t:b0<ln, hliktnutlanll<' 1 , i;H:cl l'aris :-;um 11iirrnas1.t• d('s den 2-t ~O\'. i Strilvalla sncmr.I.
k<•n invid Varbt•rg. Lnndholm är
nngii'Yen hos Einsstyrclsen i DleGöteborg.
kin ge för förskiugri11g af 1illmänHelsovJ.nlsniim11clt·11 hm· den J8 na m<>tlel snmt för.l'nlskning. Det
Nov. j11s1<•rnt i;itt vidlyftiga 'för- i'iirskingrmfo lwlop11et för uppgå
slag i den stora fr?1 g«JH u1n anEig- till 10.000 kr.
Imndholm stod i
gamle aI lullgrmts:sjuklurn pä Käls- begrepp att i11gr1 k1.enslrnp nH'd en
torp. Kostn:1<fornn för nppförnn- fJ i eka fdn Strt1 Yall a. Piiregt1ende
de nf cl<' till sj!iklrns 01·]1 sa1in101·ie- Jiinhig hade pard yarit i Götea1d~lg·g-11i1ignr h(jrantI(~ llyµ;µ·11;1di!1'- borg oeh t:ig·it 11!. lysniug·. Detekna nie<l viin11l'le<1uing m. m. irn be- tiva polist'll der, N1llll fäj t Yets]rnp
riilrnnts till K:!SJJOO kr., Llernf ol18.- om Jmndltolms GöteboYgsbesrik,
(i0() för en 8juklrnsh,l'ggwtd, JG7,11nclerrii.ttack länsmannen i orten.
0(}0 för ubJ110rniiJ~ ggnaden oeh .c;om infann sig i det blifvande
67,000 för tvr1 r;mrntoripa\·iljnng'<T. s1'iirföriildrahemrnct och h~iktaclc
Till 11timmla lrnst.na!lssmrmm lrnm- honom. L11mU10lm är omkring 35
rna kostnader för inventarier och ~lr ga1n111nL
utrnst11ings1wrsedlar med tillhopa
90,000 kr_ Samma11Jagc1a berälnrnBolms län.
de kostnaden uppgin· aJJ LsrL till
På Sii.m i 'l'ossene har aflidit f.

SA VAGE & SCOFIELD

M

rt•

:1;n,

918.000 kr. l11111gsotssj11klmshygg- d. förvaltaren

·nnden slrnll 11iirn Eivnn H.em:t1·öms
namn och sanatoriepaviljong<'rria
konung Oscars och drottning Sofias namn.
Utöfrer tillgiingl ign
medel, omkring 579,000 kr. fvresHir helsovårds11iirnHdm1, ait rnan
hos k. m :t slrnlk b!'gärn. ett statsanslag på 160,000 kr., hvnrefter
stadsfulbn1iktige skulle ]Jeslnta om
sättet för anskaffande af öfriga
erforderliga medel.
- En om ovanlig fräekhet vittnande inbrottsstöld föröfvadcs
1rntten till den 20 Nov. i Hedstra11ds pelsvaruaffär i Göteborg.

En mängd varor till ett pris af 1

Pilip Salberg, nf1got tiIVl'l' 7() i'1r gammal. Efter fad.:1·11. Rom vnr kapten vid Bolrn;;l ii ns l'<•gt~mc:nte, innrhn<fo elen nn
a flitl!w en titl eg·endomen Jiuimebo, h varefter lrnn m1tog- bc:fat tningeu som förvaltare, först vid Knllgrl;nska :-;!t~nl111 ggcriet å l\lalmön
onh senare vid l\lollem;lrn sto11lmggerierna i Bovallstrnnd o~h Bottna. Salberg var en hedersman af
den gamla goda· stammen.
Närmast sörjande äro en i Amerika
bosatt soll samt syskon.
Elfsborgs län.

Den för vexelförfalskning häk-

tatle ~ro,shancllaren G11Staf Bric.~o 11 t1ii u1<les den J !) .N ov. af Borås'
rildlrnsriitt för hvm·t och ett nf 92
siirskildn. förfolslrningHlll'ntt att 1
hf1llas till R1rn l'f'a1·hete i ::i oeh 4
må1rnder nch vara meclborgerligt
förtroende förlustig i 2 11r i11öfver
strafftidlm.
Vidare förpliktades
Ericsmi att 11tgifva till Borås t:llskilda IJ:!llk 44,-150 kr. ;i<'mtc 6 proet•111s riinta derpå från den 14 Xov.
1ills l1e1al11ing sker ueh till Aktieholagl't Göteborgs Handelsbnuk
164,0;JO kr. jemte 6 proc. rii.uta pä
de hos h:mkell JmHmacle vexlnrna
i'ri'ui d1:nrn förfälloda gar till dess
lw1 nl11i11g skri·.
- :1 ett torp till lwmmanet
Gnnlllc•rml ·i Ljnrs socken har en
omkring 8(l-~1rig man sammauboLt
1ned Bin 7r:i-åriga s~'Blcr.

1519 Dock Street

SLUTFöRSÄLJNING
af hela vårt stora lager af

Stovar och Ranges

för

till kosi:lladspris för ntt bereda rnm för v~n·t regnliiira jernkrambusiness. Nu är tiden att fil en förstklassig range billigt

Boi;

garanterad
?Ea
sjukdomsfall.

åtagna

Förblif icke sjuk, litande på löf-

ten af andra.
Den ärlige och lJålitlige betalar
då han är bota.d
Inga penniI:gar behöfvas för behandlings börjii,n

Sän1juu

dem erni:llan har ej vnrit tfon hii.sta. Bl. n. lrnr lll'odern beklagat
sig iifver att lian ej fått nrnt. lfär
om natten synes tvist uppstlltt.
Dagen dcrpå fann man brodern
liggande död på gtJlfvet med ett
större kros8å1· i lmi'vmle1:.
Fiir
1110nk l har häktats ogifi<l 72-åriga
Kristiania Andersclottt>r. Hon har
för grannarna nppgifrit. att hon
ihjelslagit sin 82-i'n·ige hroder
Karl .Andersson.
-1\.apieu Adam d 'Orehimont
vid Elfsborgs rcgPmente, bosatt i
B01·i'1s, har den 20 Nov. plt. viig till
en 11rodcr gått 11er sig p;\ Uspen-

De Tillfo:rlitliga Specialisterna

HOME TELEP:tIONE COMPANY
919 D STREET

Vi lröpa alla sal,er, som utslitits och b!lfvit
gamla och ha något värde i marknaden.

W ALLIS & SONS, Inc.
Kö)ler och säljer Trasor, Säckar, Flaskor,
Metaller, o. s. v. Vi ha några hästar till salu.
Phone Main 6059
1524 C Street
Phone-Ffome 1059

sjön och dnmlmat. Kapten d'Or- - - - - - - - - - - - - - - - chimnt hade begagnat sig af en
DET ÄR DE GODA SAKERNA
gcnv~ig, som på vintern lechJr öfSom gör lifvct vlirdt att lcfva
vor sjöu Uspcn.
Genom sniiyran
misskdd om v1igcn samt förhindrad att iakttaga istäckets beskaffenhet, hade han gått ned sig i
är en af dem. Den betyder för eder Komfort, Lycka
en vak samt clrnnlmat.

En Gas=Range

1'1Vii.NS MISS'l'AG.
1\f;lngc·.n lJ<:~ och Iofvancle bana har ruinerats genom försumlighet
och skadlig.""< 'anor, innan man blef gammal nog att förstå, och mån·
grm ba:itl afl;"rtats genom någon speciell sjukdom, som försumma cl
ellor dilli.st te!.,andlad underminerat den fysislrn styrkan och s.iäbför.
1P.ogl"Pbetf'!'na. Intet större misstag kan göras än att ringakta eller
förl•ise du f<.irsta symtomen till försvagad helsa eller själskraft, ·on;akad genom försmnmelse, okunnighet eller utsväfning.
Sådan liknö.idl1Gt vid de första symtomen bar ledt till tusentals'
olyclrn., till sjultlighet, till ett förfeladt lif. till olyclrn i äktenskap, .
skilsmessa, vansinne, sjelfmord o. s. v. Män, hvarföre taga sådana
förtviflade chancer. De första sjukdomstecken borde varn en varning för edel· att taga mått och steg för eder framtida helsa och
])•eka. Ni borrle noggrant undvika alla osäkra, experimentala och farliga behandlingsmetoder, ty pil. framgången af den första behanillingen beror det, om ni skall återställas till full helsa och få allt s.iukilomsgiftet bort från systemet eller om ni skall blifva en kronisk
sjakling för lifvet med ständigt återkommande lidande i olika former.

Vi behandla enrlast män och bota fort, säkert och för alltid till billigaste pris. Dlod- och Huds.i ukdomn.r, Tärande
svaghet, Varicocele, 1-Jydroeele, Njm- och BHlssjukclomar, Rinnande Sår, KHlcla, fofl amation, Förlust af Lifskraft och alla
oordningar i systemet.

MEDICINER $1.50 .TILL $6.50 FÖR KURSEN
Konsultation och råd i de skandinaviska språken gifvas fritt.
Om ni icke har tillfälle att besöka oss, skrif efter vll.r "Dia.gnosis
Chart." Våra kontor öppna från 9 f. m. till 8 e. m. och söndagar
från 10· till 12.

och Trefnad.
Gefleborgs län.
I den höga åldern af 82 år af-

BILLIG

REN

QVICK

SCOTT MEDICAL COa
1130!f:? Pacific Avenue
TACOMA, WASH.

Privat Ingång

led den 16 Nov. f. d. skolläraren i
TACOMA GAS LIGHT C0.-101-3 Tenth Street
1129!1:? Commerce St•.
Enånger, Helsingland, Erik 1\fic- •••mmmmmna!illmm111111mllllllllm111111111111111111111111111111111111111111iii 1 lh111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111dllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli11111al
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s1rikt ha slagit sina kloka hufvn- terligare hlo1t några flt hv::m1ag- laren, m)·llra om lrrnranc1ra i lokaNY STAR-LINE ÅNGARE.
den tillsammans och öfverlägga lig·a arendt>n att afgöra. och s;\ är len, am1lö;;t l,\"bHtu111cle till hvarje
I
om, huruvida de skola fortfaru valförnamlingrn1ötet afduiadt.
ord, oroligt afhidande utgången,
Enligt
till T. H.
att hålla pa sin kandidat eller slå
Nu vidtager emellertid på allvar alltfor upphetsade för att kunna Larke, North Pacific Coast Pas(Formerly TACOMA POSTEN.)
AT THE BIG SHOE STORE
Swedish Weekly Newsi;>aper
in på taktiken att hjelpa den star- kampanjen, som skall afgora pre- sitta ned eller eus stfl stilla mer än senger Agent för \Vhite Star:
Published every Thursday in Tacoma, lrns1e. hvars besk?ddare inom le- siclentvalet. Ordfiiram1Pn i natio- ett par sekunder i taget.
SATURDAY
Hvad Linien, har den nya fina ångaren'
Wash., in the interest of the
Swedish population of the
darekåren just nu [i.ro i färd med nalkomiten har vid sin sida en det lider borja meddelandena in- "l\Iegantic" gått af stapeln i Bel-1
Northwest, by
'THE PUGET SOUND PRINTING CO. att göra e1t sista öfvPrtalnings- mindre, executiv komite af med- flyta i jemn ström och tclegrafap- fast, Irland. Detta är en dubbel$3.00 Vici Kid Shoes $2.39
Directors:
försök hos ett valdistrikt, som sit- hjelparc, så att hela striden redes paraternas knäppande öfvergå till propellerångare af 14,500 ton
Ford's $3.00 vici kid ladies' shoes,
J. F. Visell, Gust Pahrson
ter inne med de tolf eller tjugo rö- af blott tio eller tolf personer. Men en ihållande, entonig sång, som dräktighet i den modernaste stiGust Nelson,
J. M. Hulten,
Cuban heels, patent tips, blucher
T. Sandegren.
strr man behöfvc:r för att lrn spe- presiclcntval äro dyrbara nöjen, likväl är full af innehåll oeh un- len. Tillika med systerskeppet
cut, street soles, flexible sewed,
·---------------sizes 2 to 8, widths B to EE, per
::inoscnption . . . . $1.00 per year let vunnet.
Askådarna clernppe och livad man först och främst dan för undan transformeras i ord. '' Lauretanic, '' som sjösattes den
pair Saturday ............... $2.39
Subscription to Sweden, $2.00 per year på läktarna ha ingen aning om har att sörja för [ir arrnkaffamlet 8[1 snart rnpporterna inkommit, 10 Hept., kommer dPn att trafiLadies' Calf Shoes
T. Sandegren, Manager and Editor
hv::id som r:gentligen iir på färde af stridskassa. De enda inirnmst- uppläsas cle och s:1 börja de politi- kera routen Canada och LiverWith
very
low heels, wide soles,
dernere i salen, men de känna dock källorna äro de frivilliga bidrag ska ralrnernästarna sina :.:1lkyler, pool., Dessa nya palatsliknande
Agent, C. M. Anderson
round toes, with patent tips, bluch·
på sig att nn lir afg(iranclets stnncl man lrnn Prhttlla nf dem som iiro som iinnu så länge blott kunna flngnrr, lrnmnrn att hlifva de störer cut, good solid shoes for now,
Office-119 South 14th Street,
snart inne, det ligger i luften, icke mera intimt in1resseracle i partiets kallns sannolikhets beräkningar.
sta å Canada traden. Bland anSizes 2 to 8, D to EE, per pair $2.00
Corner Pacific Ave.
den lugnaste kan förbli oberörd, framgångar. IIvad ett prn;;identVisa de inflytande rapporterna, dra moderna saker komma de att
Telephone-Automatic A2252
Thick Calf Shoes
J\1ade for country wear, soles nail·
Mr. A. vaage is autb:orized to sollcit npphetRning·en smittar och pulsar- v11l r,gcntligrn kostar i pengar lrnr a1t lyckan är bevågen. så stiger I förses med passagerareelevatoi·s
ed on, uppers smooth satin calf
;md make collections for Puget Sonad 11a sla allt raskare. Anyo börjar sfädHe varit ett spörsmål af intres- na'.urligtvis stämningen och lyck- i och medföra en orkester af skickskin, low heels, thick soles, neat
l-osten.
nppläsandrt af votering;slistan,, se; natioualkomitens orclföramle, önskningar vexlas, rungancle hur- liga musikanter.
style, sizes 2 to 8, wide widths, per
pair .. , . , .... , .............. $1.97
"'uget Sound Posten, formerly Taco- statPrna afge som förut sina vo1a dess ~kat1mästare och måhiinda en rarop affyras och cigarrer blosTAFT GÅR TILL PANAMA.
ma Posten, which was entered as Sec- oc:h slutligen komme1; tnren 1ill ellPr par andra skulle nog knnna sas i öfverhigsen värdighe.t, när
$4.00 Gun Metal Shoes, $2.68
ond C!ass Matter at the postoffice of
Ladies' haud welt sole gun metal
'l'acoma, \Vashington, Nov. 14th, 1905, elen stat. ln·ar;; votnm sknll hli rlet gP exakta siffror, men lle lwhiUla C'n oviintad sc'gn l'örlrnnnas. l\frn
under the act ar CongrGss of March '.1f;:;iinmc1e Dl\ intr~idPr en paus, hemligheten för sig s.ielfva.
niir telegrafen blott har att framPresiclent-elec~ Taft planhigger
calfskin street shoes; roade on a
3rd. 187B.
stylish last, with Cuban heels, narliksom for att öka tonvig1en hos
Att ett pn·sidentval kostar mil- fora berättelser om en samman- t'll resa till Panama-zonen, i1rnan
row toes and bluchcr but; C. P.
Office:
c;vHret som sk8ll medföra lyl·lrnn l10nee iir rcmPllrrtid Pt1 ft1k111m. hii11g11nde kedja aE motgfingm', 1181· han 4 nästa 1\fm·s inangm·erns
~ 19 $outh 14th St., cor. Pacitic Ave.
Fonl $4.00 value; all sizes; widths
fit en och ln°ossa i spillror ('11 an- Vi\1-.1 dagars politik mastP vara le kiimpar, till hvilka harems hela I{p~an har til1s1yrkts af både pn·· I
Phone Automatic A 2252
C to Til; per pair, Saturday ... $2.68
nans förhopprnngar.
hmmmt
orgauisationens kon~t, !topp sLod, gi-'ttt \l!J(ler 1 striden od1 sident Rommvell och statrn1iniskr
DET STORA SORLET.
Ocl1 Rll kommPr svm·et De tju- RanmH1 liit1 iifrp1·vnkliga, viil g·p,. sjelfn1 ldirnan i försvaret börjar Root. Den skall företagas i slutet
$1.00 Men's Slippers 55c
Tam High Cut Shoes
(Ports. fr. sid 1.)
go röstt'rna ha afgj ort slagp\ och nom förJa och kraftiga organ isa- va elda, då slockna cigarrerna ut, pil J annari och räcka tre veckor.
Men's wine color ldd patent trimMen's plain wide toes tan grain
regel taget är det männen deruppe,Begern itr VLL1me11. Pörsamlinge11 1iou isoui i'ttcrfim1es vid de stora tU! mulna anlett•na ollh t1fi sm,vg·er lwr;iknas clet. Taft skulle derigemed slippers, good value at $1.00;
high cut shoes, tap sole, good shoes all sizes, per pair, second floor 55c
i rnrn1rnet två trappor npp, som in- l111rrar och den Glektriska lrnistan jernnig,1rna ellGr hvilket annat man 1yst sin viig. Och innan de nöm fä en på personliga iakttagt·l.om lyckta dörrar 11ppgifra planen har redan for1 fram den stora ny- stort <lffärsforctag som helst. Na- p;t gatan samlade mennislrnmas- :ser b~·gcl up-to-date insigt i dC'1
for wind and wct, all sizes; on sec·
A Few Needful Items at Cheap
och utföra den, och i hvilkas h[in- hcicn licln lantfot öfvcr, frtm Pas- tionallrnmiten arbetar i förbirn1Pl- sor1rn friittnnt att liingrc invrinta stora Yerkcts higr, och fortgång;.
ond floor, Sarnrclay, per pair $2.78
Prices
der tle folkvalda elektorerna äro samaquatldy Head 1ill Golden se med clP olika staternas valko- J\irknnnandet af ytterligare val-,
Tan or Black Grain Shoes
Men's
and
women's
carpet sli11·
ingenting annat än marionetter.
Gate och från Rio Gramle till At-1 rniteer. Somliga stater ;iro så på- rapporter, är redan gasen derinne j ROCKEFELLER OCH DE GULE
pers a t ........... , ........... 29c
Regular $3.00 value, double soles, Men's solid ranch slippp1·s .... $1.18
Xndtligen infall<'r na1ionalför- lant ens lrnst medan sekreteraren li1liga. at1 rlr: irke n1ls 1aga rnl110- sHick1 och clörrnrna tillbommade
--full bollows tongues, round cap Men's all-wool 50c thick so eks .. 33c
samlrngens möiesclag.
Furhaml- ~innu s>•sslar med sin lista och lle nalkomitens uppmärksamhet i an- oeh ett nattsvart mörker är allt
Ett legat på 50 millioner.
toes, sizes 6 to 10; reduced on sec- One-Jb. box of whale oil grease 17c
linganrn öppnas kl. 12 på dagen. sl<ill'rs l'll'ldorc>1', Rom vid förpgi\e spr;tk, arnlra åter så afgjonlt ri- so 1 n [ctPrstår af de sex månaderna:;
ond floor per pair for Sat ..... $2.48 Wood sole shoes ............ $1.45
Till fi"amlingslolrnl plägar utväljas ende votering röstnt på andra kan- rndtliga, att det vore att kasta ont1.röttliga arbett>.
En in·ofessor Yicl Chicag·o nni- i
<l:.'11 bygguacl som förmår inr,vmnrn tlidnter. nn 1 en handvändniug iiro bort arbete Ol!h pengar p;1 omv[mllfon i mobat1a lägret flamma versitei. Rom bekant John D. Roc-1
ornl;Ting tjng1rlnsen pPrsoner. Den ffil'rliga a1t springa omlrnll hvar- dr•lscförsrik mPcl dem Ji'ör att htil- vakieldarna rn1mkr1 och kring kel'elle1·~ skc1pelse, har meclclPlat
är sedan flera timmar till tning·sel andra i sin ifver att fä rätta sitt la fit'l1L1en fullt sysselsatt arrange- dem sitta trötta krigare och g·läcl- att oljeknngen ärnar anslå SO milf,vld af elektorer oeh i'tskåclarc. misstag och bli uppförda blaml ntN YissPrlig·en i s[1<1ana statPr en «ia sig iifvcr det vnnna slaget. Ifär lioner dollars för att frihnja 11ppPå platformen ser man medlem- clrm segTancles anhängare. En hvar simnleracl valstrid, men ledarna h11llcr det segrande partiets orclfö- lysni11g och uppfostran bland Asiman1'.: af nation~lkomiten och de-I b~uder _till, pffor bästa fö:·måga att afac• alr1rig att vinna något i elen rande och ledare stor mottagning, eus uatwuer. I detta s~·fte har
:ras g1rnter, nern i salen elektorer- !mila mg frammrc oeh hh delaktig :-i1ridP1i. Drr striden stflr hetast, ty lians inflytande rir nn nllsmäk- hnn slinclt dit professorerna Ernst
na grupperade kring· sina respek- af segerns frukter. När si1 sekre- det är inom de stater, ckr tvifvel tig!.
Honom står fritt att, 0111 lforton oeh 'rI1omas C. Chambertive staters namnstolpar, bakom teraren summerat rös1Prna ot'h och ovisshet ämm rf1da röramfo han är iirelystell, 11ppställa for lin.
't*******-»"****~~'*-ii***'~**********".<*"*****-".l<if<*1li**-;i""~*
ckktorrrna stil deras suppleanter, lenurnt reR111tatet till ordförmaden röstfiirdelning.
Dt•ssa stater mil- sig· vilka framtidsplmwr hnn lwThe People's Store, hjertat för ~
~
vid sidan af platformen befinna som tillkännager det, då brakar ste vinnas cifver till endera lagret, hagar, honom står valet oppet at1 Ta1•1,mas hamfol iir nu i sin fulla
sig tidningsmännen och på liiktar- det lös i musikldfrcrnn ! l\frn rnrn- <H'h dl'1 iir inom rlmn vals1ri<fon ra- ingå som ledamot i rniHis1iireu el- skrud. prydt og gjort färdigt för
na 1nsentals åskådare, män och nislrnlnngorna öfverrösta rnessing sar med g·llidande våldsamhet allt ler emottap;a uppdraget att i egen- Sen lifliga afsrittning af julprel;:yi11nor. Hvad dessa mångtusen- och trmnmor, män och kvinnor, ifrån deu dag då prPsit1entkancli- skap af siindehlll1 afresa till något Henier sum 1 [intas. Ett besök till
den kommit för iir att fä se tfon t'll•ktorer ol'h (1skåc1are släpper liis claternas namn sattes på vallistari, pm·o1wiskt hof. mednn hans rival, denna butik är väl värdt besväret.
till presidentkandidat utvalde, och hela sin h;införelse och täfla med iinda till den dag då den slutliga sYiken och förödmjukad. djupt Butikens alla vrrningar vimlar af
·
Tillgångar öfver
*
alla förberedelsernas detaljer ha h varandra att riktigt lägga rlPn i voteringen skall ske>. lliir anstriin- kiinuancle nederlagets smarta och kurnler och hi1 riiclcn från morgon ~
för dem lilrnsom för oss föga in- dngrm. Alla äro utom sig af vild ga sig republikanernas valkomite biirnncle dess brännmärke, som till kvrill, alldeles som myror i en
tresse. Nu börjar n;inmandet af förtjusning, gamla ärevördiga o<'h demokraternas valkomite å måhända för all framtid omöjlig- m~-rstack. Denna butik, som rned
de olika kandidaterna, staterna, gråhårw1än k:rnia lrnttarna högt hvar sitt hiUl, at siika infilnga gör hans politiska bana, beger sig rättn räknas ;mm den silirsta i staropm; npp i tnr or,h ordning och, 11pp i luften och vifta med hvad hvarenda röstberättigad inedels hem för att hernta sig efter den den och med det mest mångsidiga
hvarje stat, som uppsatt en kandi-I helst de få fatt i, somliga till och spridandet af alla valliteraittrem; stora missräkningen.
varnlagPr od1 rimliga priser, är
dat, tillkännager genom sin bland med drnga nf sig rocken och svän- ymnig·a alster.
För detta ända.inst riitta platsen ulir det g;Uler
J3es<ik osR om ni , ill
hem pengar
och billigt.
i>i'
dess elektorer utsedde 1alrnan kan- ga den i viidret. alla göra sitt bä- mr11 trwlrns million tals clYlika' Kom och håll 11~'årsvaka med inkop for julen. Se annonsen å m Vi hafva direkt bankförbindelRe i alla delar af Skandina- :
~ vien och verlrntiilla pennmgforsändelser enligt liigsta kurs
.
didatens namn. hvarpå en af elek- sta att oka det allmiimrn 1nnrnltc1. upprop oc:lt broschyrer på a11:1 lef-j Valhalla.
annai stiille i .ti1lningen.
4'
med
vexlar
eller
assnrer8de
href:.
i
torl'r1rn stiger fram till 1rilmnen. I Biist ~nm det iir, utveckLtK ett ba- vande spri1k och distrilme1·as p:e-'
----i~ 4 procents riinta betalas på. sparbanksinsätt11ing·1u.
I-för iir <"tt goclt tillfiillc för en nrr hiira]](le den ntniimnde prc:,;i- nom valkomiteernas litfrratnrby- !'1iil"!illl!llBEIJ·-iiiimllll!&iilll:m:ili!!Eilii!!!'l'.l*ll!m4ii@iilili!i!!ilB!iiiill·i!il!lliElii!l!lilFll!li!IBB•m!IWBii.,,_"!ili!li'iilil'.l!il>!li-iii'äli'lllll""1\Wiiiil!il!*"""i!li!l
1 Vexlar utfärdas. inkasseringar verkställas och allt som tillskicklig talare att genom sm viil- de11tbmcl1datens por1rfitthild, ett räar.
hör en mocleru hanlrnffär utföres.
~
ialiglwts konst nrngnetisera. hyp- dussintal rnsa till och bilda borjan
Slniligen iir elen afgörande stnn~~
~
notisera, hänföra oeh leda sin pu- till en procession som alltefter dPn dell inHP,
KviLlle11 före n1ldagell
:~
J. El. Chilberg, President
i1%
blik hvartheltlt hau önskar, Det fortskrider k1·ing salen växe>r ntsiinck de bcgw· pm·tiPrua genom
:~ vV. H. Pringle, Vice President
0. Granrud, Yice President ;
liggt•r spiim1ing i Jnf'ten ol'h stnn- likt en lnvin. F,omliga ryeka loss sina ordforamle uppmaning till al.
i~ George I'L Tarbell, Cashier & Mgr.
Erncst C. Johnson, Ass't Casbier ;f;:
;~
J. F. Visell, Gust. Lindberg och C. A. Mentzer, Direktörer
~
dom har e1t enda ord, en enda de ol'van 01m1iimnc111 1l:1mt1stol1rnr- la anhiiugal'e alt umlel' morg·omln~
#
fras, fa;tadlwmmit de mest. oförn1- na oC'h hiir:i dem som trofäer, an- I gens batalj visa vilksamhet. ståncl~~*~kl~*°*'*°*°*"*~~'<****•).'-*~~°*"~***«~B~**'~°* ~)';:C* i!t
sedda urlnddningar.
Man har dra ti'iga omkring· med sitt Yaldi-1 aktiglwt oC'h friskt mod, Ramt nt~0~00000000000000~~~~~<1><1><1>0<1>00<1>0000~*
e.xempel på, att en valförsamling strikis fanor od1 baner.
lofva t1PrjPm1P lwlöning·ar för uppDen gamla skohandlaren och sl'!:. ·
'SutiJt timme cftc·r iimnw och af8;1 skrillPr processio1wn nmdt tfiekm{clt>t och gripandet af iuhört tindlösa tal, som ej förmått salen några hvarf under det mest stnekna. falska röstare, lffilket se0
fabrikören i Taeoma
.
" eit sieg närmare sin tlfö·lrnsnH'S8iga ovifarn och tumult, narr 1illkii1111ngifvm1dP cnH·llertid
1ormga
fri1g·an
lösning, clC' ha snttit der liksom i i ej minst bl and åskådarna pti liik- iir ing·en1ing annat än hyckll•ri
mörkret, trdvande efter att finna' tarna, och handklappniugarua då- utan rillgastG innehurcl och på inhar nn öppnat verkstad och butik i
1•11 s1råle af JJus, då plötsligt enl na Hinn c•1t ögonhlirks hvila likt tAt vis 11i1-!'gancle liin<lcr i viigcm
0 2322 PACIFIC AVE., COR. 24 ST.
'!?
ny talare sprungit npp på trilm- hrfinningar mot strnndt•n. l\Im1 for att g·enom mutning anskaffa
I
1:1'
.
i<;>
neu, hållit ett eldigt anforandt', I forps1itller sig att dd varit nm1rr fabka vota. Umlet' valllag·eu, llll''0
Stort lager nf färdiggjorda
•
bringa1 sina ilhö1·arr' till vilrl 11pp- 1imtnl de11a påg::tt, och likviil har dan alla äro vicl urnorna, iir det
DAMERS, MÄNS OCH BARNS
~.:
hetsning. dragit med sig till orh' tll't i sj1•lfva verket ej riickt mer tomt i de stridande partiernas
SKOR
0
med de motsrianstiga elektorenrn än tw mi1mlPr, (lri iindtligcm en högkvarter, men pfi kviillc·n fyllas
~
r
Också gör skor efter mått.
~
Röstresuloch lyekals att sjt•lf placPra Rig pans intr~ider.
Det är alldeles rummen till t6lngsel.
Likaledes stort lager af
SNART KOMMER JULEN-och det htlnder jn blott en gång !
som presidPntkam1idat. S11~1nnin- som det skenbara lug1rn1. mellau tatet från staterna borjar smågen imder ett valfiii:sarnlmgsmöte tv1°t p;i livar 1rndra följande hafs. ningom inkomma, o~h lrrnrtef'ter om året. Vid juletid böra ju alla 1·ara lyckliga, både unga och gamEKIPERINGSARTIKLAR
0
tiden
lider
framåt.
komma
de
i
allt
la.
Ofvanstående
bild
visar
till
en
del
Y?1rt
stora
urval
af'
dockor.
är så oerhört1t upplfrii'vPn, n1t iif- vi\ gor 1111der storm; snart rn1?_ar
som skjortor, byxor och unclcrklti:ven en i sig sjelf obetydlig sak den andra våg1"n rnuu odt lrnsLar större odt siurre massor och tde- Vi ha icke blott dc·<tlrnr och dock-hem, utan äfvPn alla möjliga nytder o. s. v.
~
här kan åsiadkomrna de mest Of- sitt friisanc10 drnm vida omln:ing. gTafapparaterna knäppa oafbn1- tiga snker för lrnE"mödrar oeh andl'a vuxna. Kom in oeh bese vår
%
Vi gifva alla lanclsmän speciell
~
verraskande verkningar. Eti o- IIandklappuingarna och sorlet tet. De politiska valleclarna af al- jul-exposition. Vå :· butik är full af gnid-. silfver-. glas-, tin och trärabatt för ett par veckors ticl.
ln
gratlPr.
från
öfvPrhöfclingen,
varor.
Vi
hafva
a'l.t
ni
kan
cinska
både
för
ert
kcik
och
er
"parlor"
väntmlt utvet•ldande ~f ett baner, mojna ur för en eller rt1. par seI
&
frmnstiillamle po1·ttriitlet af nå- kunder. men t•ndast för att åter- ned till den l1esoldacle krogskriif-1 till hilligastP prk
·~<t><i><W>00000<1><1>0<1>000000~~00000000000000000<1><1><1><1>0~
gcm af presidentkandidaterna. har n pptagas rnrtl olrnd styrka och
stnnt1om varit nog att ögonblickli- ii unu mPr genom i riingarnle diln
gen försäi 1a hela vnlfiirsamling<'n Så följer väll' pr1 våg, omsvepande
1554 South C Street
i el doch Hig·or. Sedan alla talar-1 oeh 11ppslnkande allt.
Då man
Phones 232 och A-2232
Cor.
11th
and
c
St
Alla slags första klassens
na yttrat sig och kandidatlistan är 1r1i1.1nat a11 skrika R1nmpar rnnn i
FÄRSKT OCH RöKADT KöTT
1++++++++++++~. H++++++++t++++. + • + + i ++++++++++++++++1
full, Yidtagcr voteringen. 8ekre- stället. då man ej längre orkar
Besliill per telefon. Leverering två gångci· dngligen.
teraren uppläser staternas namn-' stampa klappar man händerna.
Skandinavisk firma. QI,O.l!' MALCOI,M, Egare
lista oeh hvarje stats elektorstal-1 oc·h då hvarkPn stn1por, händer el$700 köper 2 tom1ccr på AlaPhone :Yrain 7643
IIome A-464:3
mau afger sin stats votum.
Tu- I ler fötter langre förmå göra ska St.. niira 23rd. Alla '' im- +I
I NY LOKAL
sentals anteclrningspennor sättas tjenst, tar man sin tillflykt till pruvements ·' iiro gjortl:t oeh
Vi önska härmed tillkännagifva att vi flyttat vår
i rördse, ticlningsmännen uppfån- hlecktrumpeter, käppar som slfLs betalda.
till lägenheten 2215 So. G Street. Tillhandahållande allt som
ga ifrigt siffrorna och telegrafera l'cot stolarna orh stolar som dirn2 lot1er. hörnet af 11te och
tillhör ett förstklnssigt grocerys1 orc, jemte ett fullt lager af
dem till alla delar af landet redan lrns mot golfvet. Oviisen, det iir Pnget 8mrnd Ave.; endast $fi00.
importerade skandinaviska varor inbjuda vi på det vänligaste
innan sekreiernrcn iinnn hunnit lrnfvudsaken, det är folkPts hyll- Goda villkor.
+
+1
alla landsmän.
_
~
anteekna dem. Ih-artefter vote- uing 1ill sin okrön1e konung, Ord4 loi 1rr, h1irnc1 nf ?\ or1 h 9th
TIMMER PRODUKTER
ringen f'or1skrider öka;; möjlighc- förm1de11 sHn· på sin plats med och Puget Sounc1 Ave.; $1,050.
ten för elen i politiken bevanclracl1' ldnhhan i hand, naturligtvis annu
tumber, Doors, Sash, , Frames, Moulding·s, Eastern Oak and
2215 SOUTH G STREET
$750-'l'hree lots, corner 51st
att forutsiiga 11tgfa1gen.
hel1 o•·h hi\11P1 mnk1lös moi <lrn
Birch Veneered Doors, Grilles, Art Glass, Etc.
tmd Asotm. Ternrn.
Sknlle en kandidat ej erhillla 11111111ltariska massan, rn«n när
+++++++++++++++~it++++++++++++++++++++++++++++++++++
915-17 Commerce St.
nrnjoritet inom en republikansk sltttligPJJ både män och kvinnor
Sunset Main 375 - Home A2375
5 acres godt laml, half mil till
valförsamling eller fvå tredjecle- iiro totalt utmattade oeh trnmpetspån·äg och skola; 11iira Steilalar af rösterna inom en clemokni-i bHisarna ha hlifvit i de1 allra niirGUSTAF BEUTLICH
eoom och Anrnricnn I1n ke; enV. V. Eisenbeis
P ACIFIC 2ND HAND STORE
tisk. så sker ny votering, som tör- mastc slagröda och trumslagarna
C. A. Young
dast $750 lätta villkor.
Steilaeoom
Skandinavisk Notary Public.
2146 Pacific Ave.
1410 So. Yakima Ave.
hiimla något klarar upp situatio- så godt som lama i hancllofvarna, I
4;3 acres med vattenfront.
ELECTRIC CONSTRUCTION CO.
North Cor. 23rd & Pacific Ave.
Utskrifver Deecls, Inteclmingar, alla
nen. Men ibland nrndför hvarken dä först iir tiden inne för klubban
Detta lir goclt land och priset
Vi
siilja
ut
hela
vår
lager
af
Elektriska
ljusledningar insättas uch allt slags elektricilagliga
dolmment
och
fullmakter
till
denna eller derpå följande vote- att göra sig hörd. Nästa nummer
är endast $1,500 med ''terms.'' 1 nya och 2nd hand jernkramvatetarbete utföres.
gamla
landet.
Examinerar
abstracts.
ring någon ljusning. 1\Ian gör ett på programmet är nemligen att
r~r och skola gå in i annan afAlla
slags
elektriska apparater på lager.
tio minuters afbrott i förhancUin- välja lrnndidnt till vice presidentfär. Detta iir sista tillfället att Moderata afgifter. Testamenten ut·
Kontors
Phone
8732.
Resiclence Phone 6607
garna, ledarna brådska omkring sysslan, och det plägar snart vara
få ett verkligt gocltköp.
skrifvas.
1217 Pacific A ve.
Kontor
och
Butik
937
Commerce
____P_._o_L_s_w_~_<\._N_G
_ _ _ _...,.1306v2 Paclflc Ave. 1S05 commerce st.
bland elektorerna,
valdi- unclanstökaclt. Sedan återstå yt-

Pnget Sound Posten.
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ELMER CO.

Med uelanden för införande Ull· drag att ombesifrja utdelningen af
der denna rubrik mottaga> mo1J
tacl•samhet. De böra inlcmna8 matkorgar frfm :frälsningsarmens
senast på onsdagen.
högkvarter bland de slrnndinavi~ka

familjer, ~om i.indrn erhålla så·
dana. Biljetter for ändamålet
knnna erhållas gt•nom att hiinväncla sig till kapten J. i hans hem,
1517 So. G St.-

MODERS

DÖD. tigt och hiiftigt insjuknade och
måste genomgå en opPration för
Enlrnn Johmma Lindberg, född appendieitis, gick det förvåmmsJohansdotter, föddes den 3lste värdt lyckligt och väl igenom.
Mars 1833 i Nyeds församling, Han är nu redan i Caiifornien och
Vermlands In, Sverig<~, afled stil- solar sig under det han söker att JULBEREDELSE I SVENSKA
la och fridfullt uti s•me11 Charles lägga på litet mera hull.
Hans
LUTHERSKA KYRKAN.
Lindbergs i Kirby hem, den 16 hustru och anförvanter med mån-

.$3.SO
Best in the Wo.rld

'They are the recognized standaru.. Oa•
..shoo value the worl<l over. They are
!Best in Style

Best in Flt
IBBS'i: in Workmanshq,

in Wea.ring
Ouality
'ThatBBSt
is why
W:. ~L. Douglas
$3.50
,shoe$ ha.ve
De 11.argest Sa.les i111Fthe World
of any men'..s $3.50 shoe, l'equtrlng
7hela!!"gestffactoryintheworld
underone roof rnalcing men's fine shoes
1.o sttpply the universal demand for
Dougfas s'lloes.
Every genuine Douglas shoe has
'.l!ltam~d
on the bottom the name of
w. L. D-Ouglas
and the !(}rice. Look
:ior it beiore bu_ying.

Det redes till jul uti Första
Sv. Ev.Lnth. församlingen. Söndagsskolan har hållit på clermed
redan en månads tid och kör och
orkester ännn Hingre. Kyr)rnstyrelsen har ock fotta-t förbered.ancle bestämmelser om att städa och
pr."d,a
k<Tkan
dPn stora hö2tiden
'
"
~
till ära. Ottesången börjar i arla
morgonstund, klockan hall' sex.
Högtiden kommer att ställa den
gamla nppvi1clrnrn1e och upplyf'L,,"LJJ(le 11.1'ertemani11 ,,.en till allt och

dennes i en ålder af 75 år, 8 måna- ga gamla vänner och bekanta
cler och 16 dagar. Hon förenades gliidja sig· öfver den lyckliga uti likten:,;kap med sin för tio år se- gång·m1 med sjukdomen och opedan aflidne mali:e J·olm Peter rationen, som väckte sådana farLindberg ] 8fi7; utflyttade från hågor att det kanske komme att
Brunnskogs församling, Verm- kosta lifveL
Operationen utförland, Sverige till Amerika 1889 c1es af Dr. ,J. R. Brown.
och bosatte sig i Tacoma, der hon
G
F
KA
ONER
haft sitt hern nii:stan hela tiden till KRAFTI A
RIS
T
·
sin död. Hon har under de senare åren varit krasslig och tidtals
Olivia Dahl konserten, ROm gafä
bott än lws den ene ä.n hos den i söndag:,; a[ Svenska Gleeklubben
andre af sina barn.
Dösdag·en ' oeh Nordrnänclene~ Sangforening

0

kom henne ej för hasti~t u~:på, \ å V n ll~a_n.a l~al1,., hc!·edc~e ~Jublik~n alla: ''Allt det som anda har lofutan heldre sa som en cfterhmg- en verU ig tonstn,Jntnmg.
Pm- sjnnge Ond:"
Högmässa hålles
ta<l och viillrnrnnad "Rtillhetsdag." gTammet onrfattarle i behaglig om- juldagen f. 111 • kl. JO :30, men inTacksam till Gull och meuniskor vexling en del af de allra bästa gen g·udsljeust pi't aftonen. Barslutade hon sina dagar förnöjd.
svenska 'och norska sångerna Hå- nens jnlprogTam utfön•s söndagsc·i 1·lir·t oc•.li ..., 1, 1.i,'i.s' af HOlll '· St.ft 'stark," "Hör oss,
11,111 ·80.. 1.;(,~
,, ,, " ' '
"~'
aft011f'1L df'n 27 :<k, och det vet
s[inerna och dottern, hv11lrn nlla Svea" or:h "Lanc1kjenc1ing," hvil- man af gammalt alt "när lrnrrnm
t1·=itlt
sångföre~
· 1
·
'' (lcl1
'
,,i iikteuska1J
,
. '. och hvars barn ka ntfi\J·dns af de bådal\l'
D l l 1Jjll(
a, sa° g i··ommes mgen
.
hon fätt halla 1 sm famn och se ningarne gemensamt.
· rns a i att k,\Tl;:an nog blir för litc)n, så1
..
· :;ng
· unner
SOLD BY,
uppvaxa
om Jrrmg·
<1c se- "n·af ett IJ1ll' arier, men höll sig· för m>1n ock vid ottPsfmgcn.
Prof.
nare fjorton åren. En stor skam öfrigt till folkvisorna, och det är Axel Hedberg har håilit tl'ligc•t i
M eyet" JJacob & Co öfriga anförvanter, församlingen på dessa S('llares område som hon med att öfva församlingens och
Uteslutande agenter i Tacoma för och andra viinner cfoltaga med de excellerar. Ehuru hennes riist ':'j imdra hemrn hehjelpliga rnm;ilrnW. L. Douglas Skor
närmast s()rjancle nLi dera.s djnpa ~ir utmäi:k.'. för någon ovanlig ·!i.ska föl'mhgor, blancl både 1iam
1138 Pacific Ave.
~org. Vid sin ankomst till Taco- ~'.?'.r~rn, sa flr elen .do~:~ v~c:r~r ocl: I oeh ungdom, att uppstämma på
ma förenade sig familjen Lind7 '.!<>.Jlig OC'h :ager sig fortraffl:g-t. 11 " I hiinförande siiit i äkta jnlfröjd
hergs med den sv. ev. lutherska J vrnmelod1erna. Heuues statliga i Herreirn lof med röst och mf\ngaförsamlingen, der de troget upp- fig·ur och behagliga uppträdande hamla instrument vi cl dessa feSkomakare
offrat oeh deltagit med i verk- bi<1ragrr till att förhöja effekten./ ster. En hjer1lig bjudning utgår
'l'iHhandahåller handgjo1·da ar- samlieten; dPr stod hon kvai· till Hon :ojöng flera Låde norska och hiirmed till alla att vara nrn<l och
lJetsskor samt "log·gers' boots"
· '" l
l 1
1
t ft
· c'Yensk,'! visor. Under det samtli·
l· ·
sm CtOC, oe 1 rnr emna e ·er sig ''
firn \1cn Kklina och stora j11l iögt1Alla skor garanteras.
ett goclt vittnesbörd, icke blott g·11 mottogos v;H, syntes cloek nå- (\t'n i vi'irt tempel.
17021/z Jefferson Ave., Tacoma såsom öm moclcr ntan ock om gra af cle svenska visorna vinna
0

1

C. M.. HED BERG

1

-===============· ii.kta

luthersk kristendom såsom
0tt v~ilsignadt minne. Hon var viss
ST. PAUL ROTEL
på en salig hemförlofning genom
Joe Schmidt, Egare
tron på sin frälsare.
Fred och
JBo~ird per dag, vecka eHer månad
stillhet var hennes förnöjelse, och
2316-18 Jei:feTson Ave.
hon var såsom man ofta hörde säPhone Main 6545
gas "en snäll gammal gumma."
ne närmast sörjando iii·o sönerna
lJMBRELLA lVIANUF AOTORY Carl, J ohai1 och Gns1 af J~indberg
Paraplyer repa-rerade.
rned hustrur och barn, dottern SoBakknifvar, Saxar och Verktyg fia Nelson med make n<~h barn,
Slipade. Praktisk Saw-filer
alla viilkända blnnd oss.
En af
h Sinard, Egarc
hennes ä.lsklingspsalmer var 484:,
1341 So. C Street
hvaraf den fjerde versen ock på
begäran citeras:
'TITLE INSURANCE AND. INVESTlVIENT 00.
B.i mer med bliclrnn s1nun och svag
.Jag·
leta skall Guds anletsdrag
.utföra Abstracts o:f Title till all
I
vcrlclcns
dunkla spcg'el,
.egen.dom inom gränserna af
Men
Tforrens
klarlu~t ohöljd se,
Picrcc County. Hr. A. L. SwanBland
dem,
soni
iiro tecknade
·son, ende svenske '' abstractor'' i
Med
Herrens
Grn'lR
insegel:
·Ta::mma, är anställd som nämnda
Salig,
salig,
slrnll
jag röna
•\firmas "assistant manager." Vid
Allt
det
;;köna,
sanna,
höga
·tlehof af Abstracts eller andra leSom
h~ir
doldes
för
mitt
öga.
·gafo. handlingar besök denna fir•ma som har sitt kontor i 1003 So.
A St. Rådfråga Swanson.
'Vicl behof af
BLOMMOR
•iö1· bröllop, begrafningar, m. ro.
·skolen I finna det BÄST och BIL.
.LIGAST att köpa hos oss.
Kransai' och buketter göras upp
må beställning.
-

'il'

till vårt

Tag Interurban

växthus

alldeles invid

Fife Station.
FIFE FLORAL COlVIP ANY
P. O. Box 655, Tacoma
PHONE MAIN 7845
FLY WITH "FLYER"
Seattle-Tacoma Route
Tur 35c, tur och retur 50c.
Lämnar Tacoma 8:35 f . .m. och
!2:15, 3:55 och 7:30 e. m.
Lämnar Seattl 6:45 och 10:25 f. m.,
:2:05 och 5:45 e. ro.
Förbindelse vid Seattle, Bellingham,
Everett, Townseud och Vancouver.

Föreningen Valhalla möter första och tredje onsdagen i hvarie
anå.nacl. Ordförande Joseph Nelg,m, sekreterare Gus. Nelson, sjukikomite P. J. l\!Iagnuson, N. A. 01son, l\folvin Johnson, A. T. Gu-staf.son, Werner Johnson, Olof
gteelberg och Joseph Nelson.

C. A.KRONA
Ifandlar i Första Klassens
SYMASKINER.
Ileparationer en specialitet
Main 5763
935 Tacoma Av.

E. PETERSON
Enda svenska fotograf i 'racoma
Home A2233

tlet :stiirsla bifallet. De förenade
si'mgkörernns prestationer förtjena pris och c•rldi.nnnnde. Siillan
haha nordiska toner klingat kral'tigare och friskare i vår g1Hb1
stad.
Körens TÖstresnrser iirn
aktningsvärdn, isyn nerhet k 111 ra
och starka i de högre registern.
Af lJrestati011ema gifv a vi hedersrummet
rit
"l,anclkjm1ding."
hvm.·s vitldiga fortissimo i sista
ven;en gaLH med gripande kra l'.t.

GLEE OLUB DANS.
Svenska Ole(~kluhhen gifver lördagen Lle;; 1~Me sin sedvanliga aftonnnderhi11lning mecl dans för
denna ml1 nad.
EU fint sångprograin kommer att utföras oeh en
treflig afton ntlofvas. Alla iiro
viilkomna.

Hvarför startar ej Ni

Sparban:kskonto?

V ALHALLA NYÄRS:li'EST.

Vi

Stora förberedelser göras af
Valhalla för den stnndanrle nyårsfesten. Ett omvexlande prugran: kommer att utföras, under
det det 11ya året vakas in. En utmlirkt supper kommer att serveras i matsalen. Komiten in bjuder
alla att med föreningen fira det
nya årets inträde i kretsen af
vänner och landsmän.

Mm

l\Iottaga sparoankskonton på $1.00 och
upp .

%

Betala 4

ränta.

Hi'tlla banken öppen lördags q 1-iillae.
Haha nyligen inflyttat. i vår n,va banklokal.

Ilar ni sett den?

FLERA BöCKER.

BANKERS TRUST CO.

:\Ir. Skarstedt gjorde h~irom dagrn <Ctt kort besök i 'racnnrn. Han
medförde en hel del exemplar af
sin bok "\\Tm;hi11gton oeh lfoss
Svenslrn Defolkning," si\. att vi
"
,.
°
nu ater 1rn i'Yn ett npp1ag pa 1ian(1
och clu, som redan gjort beställnin2·ar
hos oss, kunna nu afhemta
..,
t1em.

Pacific Avenue
KAPITAL, $300,000

FRÅN IVIELMONT.
SkhnnLllnn~n M. CnrlHon
kn111 i Lirdags Jri'rn en affärsresa
till .:\frlnllrnt oc;h andra grufstä(lCl'.
Han omtalar att det för
lmirje dag blir större lifliglrnt i
grufyerlrnamheten. Under sitt besiik i i\L giisl ade han hos snickeriförmamit'n Charles IInggblom,
som har ett af de bästa oeh trP nigaste residensen i elen lilla stadL~n.

KOM OCH BESE
Vårt N y a Höstlager af
Mäns och Gossars Kläder
l\läns kostymer och öfvcrroclrnr i
säsongens moderataste mönster
från .....' ........ $7.00 till $25.00

V AL I V ALHALLA.
Val al' tjcn:,;tcmiin för niista emAf pastor C. B. I:'risk, den 15 hetstermin förPtog·s vicl föl'enintfonm•s: Pm·iR Vernon Pcai·ce och gen Valhallns miik i ons(lags oeh
lHahell Cecilia Weirnd, li:\tla från ntföll Hälnmla Chm;. Nil::;ou, pre;;i8eattle. Vigseln förriittadcs i pa- clent; Charles Img;;trörn, v. pres.;
Rtorsbostället 811 So. Sele gatan Peter Linrlskog, Hekr.; Petp1• Magoch b(wittnadcs af' Artlrnr Ander- nuson, finanssekr.; kassör, A.
BPrggren kvarsHir iifven nästa
son och N al hal ia }'riHk.
termin. 'rjensteticlen för tre trustier hade utlupit, ncmligen Gnst.
DORKAS JULFEST.
Pahrsou, Frank Bkberg oeh CharDorka~förnni ng,ens s. k. jnlfest I les \Villiams. Alla tre i\.tc•rvnldes.
JULOTTA I SOUTH TACOMA. var gynnad af präktigt vii•lni· i I - Vic1 miitet inle1m1a;les 17 ny11
VIGDE.

Unga mäns kostymer från $5.00
till ............... ' . .. . .. $15.00
IIattllr och Rkor för. både herrar
och gossar till allra lägc:ta priser.

\'

TACOMA.CLOTHING Co .
1305 PACIFIC AVENUE

onsdags nf1on och många lrnmmo I applikationer för inträclo, som ~.~........-~>Nl""'~""l\N~~l\N""~~~
Julotta kommer at hållas julda- nt till dt>nsamma. Ei.t ujuLllings- ! alfa inrfo;tatles. 12 nya medlem- mllll!l!!lllllllllll'lilillilililllililllilillllillR!llllll!lllllliiillillilllllllllilll!lllllllllilil!lil!li111!1!!!!BRB!!i.llllilll\!IURllllilllll
gen kl. Fi :BO i Svenska Imrnanu- rikt prngram utfördes nti hvilket ! mar intogos.
elskyrkan i Srrnth 'l'11coma. 'Mån- alla ntfördi; sin del af progrn,m--------dageu den 28 på kvällen hålles met på ett förtjenstfollt siitt, sft
NYA STORA BYGGNADER .
barnfest.
·
att l'iirnuinP:r·n kan sii.kerligen pftBn ny 8-vfrning:> 110tdlhyggnad
Vi äro den enda Wholesale Grocery-firma på Pacific
- En m1gcl01m;forening stifta- [I 1.:·1.
t·t
cl
•11'
ll•>C
i
O'Ot1!
mimw
kornrn1•1·
il tt ii1111föras af kontraktcl. \.-11 <-1 a ,
)C ._l o"
t"l
·
,
kusten med fullt sorteradt lager af
dcs den 26 Nov. i Svenska fotth. 1till lliistn g?rng ,]e miordna med en firman Savag·e & Scoficlcl pt1 hörSvenska och norska specerivaror.
Eörsarnlingeu
Soull1 Taeoma. i festlig-1rnt.'. };öl.iamle progTam ut- net aJ' 7th SL ul'h Pacific Ave.
T<'öreningen rälmm· redan 22 med- i föi·(1 l.~ och derefter serveradt•s Den komnwr att hlifva 100 fot
Vi sälja endast till återförsäljare.
J.emrnar och har hi\ll it ett par mö- i förfrislrnino·ar i k~Tkans bottrm- li\ng ol'.11 Gi) fot hred. Km;tnaden
Corner 23rd & C Streets
Tacoma, Wash.
Jordfästningen kommer att ega
ten, Rom varit väl htisökta .. M~cl- våning: P~nlm (10. församlingen; herli,knas till $GO,OOO.
rum på lördag kl 1 e. ·m.
från
lemmarue iltla;,raliig·ga
11flwL
m- 111. be 11 .:asnmg,
·
]'· as t Dr ·1'ris
1
• 1
· 1- Bn anJJa!l st,n· b,yggnacl, för
,.
"'
'; 01·ge
Sv. Luth. kyrkan.
1T<>sse för saken, och föreningen solo, Prof. Ifodlwrg; pianoduett, hvilken permit uttagits denna ++++++++++++++++++++19!+++++++++++++++++++++++++++++
sy1ws lrn [va goda nh;iktr,r 111t gå JYirs. C. 0. J,y 1111 o<oh Miss Tina vee1rn, iir rm 4-v:lningR affärsPÅ SEX lVIÅNADER.
framåt. Pastor Green är orc1fö- Hedhm·g; violindncH, J\frs. Sather od1 kontornhyggm1Ll YiL1 Pa~ific
Union J>neifir, lJanan ämnar atl ramle och .Miss Clara l!'lnberg oeh J\Iiss Widersteclt; solosång, Ave. nwllan J:Jth ot·h 15th St.
Föreningen har be- i\l iss Cornelia Lai·sim; deklama- Den skall ll]JJ)förns al' B. Satterslå rekordet för hastighet i ban- st•lueternre.
konstruktion. Det fi)rljudes 1111. slntit att fira det nya åretR. inträ- tion, J\frs. c. o. Lynn; sång af en lec oeh hcriilrnas komma att kosta
Tillverkar
Program (lnmkvartett; pi:modnett, :Miss $40,000.
att bolaget beshitit att 'l'acorna- dP mt'd nyårsvaka.
Väfd ''Wire-Fencing,'' i enkla eller ornamentala mönster,
Portland 1inicn med bibana till kommer att utföras och förfrisk- Hertha Berg och l\liscs Julia BoLawn. och Hönsstängsei, Grindar, o. s. v.
ELD I POSTV AGN.
Urnys Harlior skall färcligbyggas niu,gar serYeras. Allt iir fritt oeh lam1er; violinsolo, J\h'R. Sather;
Tillverkade af hfista Bessemer stål, galvaniserade.
<1eklarn;ition, l\lis8 llilda Swauinom loppet af sex månader. Om alla iiro v'iilkomna.
Hosta icke.
Strot urval.
J<~ltl 111 iJl'iit i tisdngR i en post8011; Rfrng af Cl! tlarnkYllJ'fott; Ordetta lfttPr sig giira, s1rn11e dd
CYCLONE FENCE 00.
VÄLKOlVINADT BRUDPAR.
vagn i ett N. P. H1g på väg frfm
kL•H\Cl'JllllSik; viilsil!;llPlsPn.
blifva den hastigaste lrnnkon'l'elefoner: l\fain 339 och A 1339
'l'a;·.oma till T>ort1nn(1. 1~1(1Pn varsstruktion som nogo11sin gjorts i
920 Commerce Street
Tacoma, Wash.
l\Tr. och l\Trs. Svan Berggren i
JUL I MISSIONSKYRKAN.
rnHks nii.ra Chelrnlis, men man +++H H I++++++++++++++++++++!+++ HI + 11 + H I H + + ++ + + + +
Amerika, och troligen i hela ver1South 'racoma öfverraskacles i llirkrnH.k ej göra idigot föl' att sliil'ka
de11. Hufvudlinien iir cirka 140
clags kväll af ett antal vänner,
,Jllk1agen kl. 5 på morgonen dPn, förr1in Higet anliinc1c till Ccnmil lång och på ml'tnga ställen måsom kommit för att önska dem
PostfiirsiirnlPlsPrna, som
hlifver, om Gnd vill, predikan nti ti·alia.
ste stora arbeten göras för att öftomtel1olyclrn och trefnacl i sitt
Rvem:lrn Mi:r,ssionskyrkan, hörnet ntgjordes af tidning·slrnnc1tar och
.vervinna svåra naturhinder för
nya lwm. :M.r. Berggren återkom
af 18de och J gatorna, och sön- j11lklappar, blefvo nästan alla förnnläggningen.
Flera tusen man
nemligen för några dagar sedan
dagsskolan håller sin fest på kväl- störda, innan elden släelds.
komma att anställas, och det tros
från en re,;a till St. Paul, medfölen kl. 7. Till dessa möten inbjnatt efterfragan på arbetare komrande derifrån sin ledsagarinna
dPs på clet hjertligaste vårt skanKm ihåg Vallrnllas nyårsl'est
mer att lJlifva sfi. Rtor, att den oroch "bättre hiilft," mecl hvilken
dinaviska
folk.
Kom
och
hör
den
31ste December.
dinära daglönen för grofarbebire
han firade bröllop för två veckor
Guds budskap till dig: ''Ära vare
vid jernvägarne måste hö,ias fri'm
sedan. Bla!l(1 dem, som infunnit
$1.75 till $2.25.
Julpresenter hos Butt.
Då i1i
sig för aLt hehm det uygifta paret Gucl i hö;iclen oeh frid på jorden
Nu är tiden att göra förberedelser för vänners
till.menniskorna
ett
godt
behag!"
slrnll
skaffa
julpresenter
för
edra
välkomna, voro flera bland 13 :s
GIFTERlVIÅLSLIOENSE.
Och
tro
detta
bncl:_lrnp,
oty
det
gälvänner
glöm
icke
att
guldoch
• e
vänner och arbetslrnmrate1· i jern'l'illståndsbevis för ingående i
ler
dig,
hvem
du
an
rna
~ara,o
o.~11.
silfversaker
äro
de
mest
acceptaviigsverkstiiderna. Riklig och vii.1äktenskap hafva uttagits af John srnalrnnde förpliignacl serverades du tycker dig vara .. ovärdi~: sa ar bla, och att j1ivelerare Butt är elen
C. Rosc11berg och Annie E. ,Tohnh
..
t
,., g·en,·a·111 t. clrt just clu, som hor ~cl: far tro, rcclaste och mest förekommande
"
oe smn1cva111e · var ,11 .
son; Cl;arles Pearson och l\lalilS
.
f
b
··k
t
fi'c]r
att Kristus har konumt 1 verld~n blaud våra juvelerare.
Puget
.
om minne a
eso ·e
, vöi·"u u
Om ni önskar att gifva dem en fin och passande j,;11da E. Johnson samt Carl Erik f ll
tt
att
frälsa
syndare.
Korn
och
hor
Souncl
Posten
ombeder
tidningens
o rnt mo nga en fin och vacker
.
present,
kmma vi tillmötesgå eder med urval ur vart
Peai·son och Ht•lene C. Cm·1snn. '
och lef.
Du är välkommen. vänner oeh g·ynnare atL göra hostora
och
rikhaltiga lager afsoffa.
Manskörcn sjunger på julmorgo- nom ett besök. Butiken är i 1128
$4,000 "TAG-DAY."
nen. A församlingens viignar,
KLOOKOR, JUVELER
Pacific A ve.
J. \V. CarlRon.
Stadens damer, som hade hand JULPROGRAM HOS FRÄLSGULD- OCH SILFVERSAKER
NINGSARMEEN.
om insamlingen för }'r:rry Muse--+--I
den
skandinaviska fr1i.lsningsVåra klockor äro korrekta tidmätare _och ni kan ~11JULFIRANDE I SVENSKA
um i lördags, lyckades att hopPIANO-UNDERVISNING
armens
lokal.
COl'.
1
:i
ocli
Tacomn
tid lita på dem. - Våra gu~cl- o.~h s1lfv~r~aker aro
bringa nära $4,000. Före kvii1.BAPTISTKYRKAN.
I SOUTH TACOMA
Avc.,
k01;1mdr
följande
lwlgclags·
fullt
garanterade. - Våra pn~.er aro de. bi~h}~~ste. _len fanns det knappt en person i
l\Iiss Flol'ence Yorktheimer har
program
att
ulföras:
Juldags
Det
är
till eder fön1el att besoka oss v1c1 mkop afstaden, soni icke var utstyrd med
I svenska hnptiRtkyrkan, hörnet öppnnt musik-studio i 52411/:.?
morgon
kl.
G
julefröjcl
med
fri
·en l'ller flera "lngs," för hvilka
al' 12te och Soulh J Sts., kommer Union A ve.
JULPRESENTER
God undervisning
man måste betala lOc stycket. kaffoservering; j uldngs e. m. kl. gm1stjenst att firns kl. 5 :30 f. m.
for moderat pris.
Se utställni11~en i våra fönstrr I Kom och besök oss!
Vädret var rirnkigt 11?i.stn.11 lrnla 4 stort sång- Ol'.h nrnsikm\itc:, hvar- .inldagen och s(inilagsslrnlfest 7 :BO
vid
svem;lrn
mis;;ionsk,vrkam;
kiir
dagen, men damerna fäto ej afl'ii af'tonen.
skräcka sig utan arbetade troget i hi1rii<kr; rnötL; kl. 8 e. m. .Jnlf:est
N?årsvaka lifillt•s elen 31 Dec. Get your X-mas photos made now.
mecl ,iultriid kl. 8 e. m. annnn<lag med början kl. 9 :30 e. m.
både ur och skur.
·
No disappnintcd cnstomers
jnl. Söndagen den 27 miiten hela
Vcclrnn börjnnde elen 3 ,Tanuari
PETERSON'S
PÅ BÄTTRINGSVÄGEN.
dagen, ledda af: adjntant och fru firas som hfö1evccka mecl möten
Phone Main 3594
1128 Pacific Avenue
Ground Floor Studio
Herr Anton Nelson vid Fife, 1Frc<l. Alln v1ilkomna.
kl. 7 :45 hvarje arton under hela
Phone A2233
903 Tacoma Ave.
en af församlingens mecllemmar,
Einar Jensen, kapten.
veclrnn.
som för några veckor sedan hris- Kapten Jensen har fått i upp-

Lindberg Grocery Coe

l
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it ·

Ii

+
+

It
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Juvelerare och Optiker
JULEFROJD

u tt' s Juvelerare Butik

I

svarat mitt "jag är så glad, gamle gosse!" samt sedan lå,g der med
ett moln på sin panna, så hette elen
mörka tanketråden : Edith .
.Men då berättade jag . . . !Ians
:pann11 blef ljus, hans ögon lyste.

Våra Priser

'I'ill sist slrnll jag vä också tala
om, att jag åtskilliga år senare hadr, den glädjen att som lrnpten på
eget färt;rg föra 1\Tr. och 1\frs. Linton tillbaka öfver hafven till vårt
g"f:mensamma fosterland. De voro
för öfrigt ganska nygifta då, ty
Unton ble fförst efter åratal af
mödor välbergad karl.
1\len jag
nndrnde allt i mitt stilla sinne, hur
väntansti<len - om det alfa kommit de1·hä11 först1'\s - sk11lle aflnpit, ifall int.e elen lifvets bittra lexa
varit. som på en knapp timme
mognade cle1i lilla koketten till
älslrnmfo kvinna.

alltid
de I"" 'sta
Kontant eller Kredit:

en

I ett mindre samhälle i VermRanges $32.00 up.

Jerns[lngar $2.75 upp~
Jrvilllar i veckan. Den nya kören,
hvars existens skulle vara hemlig,
omtalades dock i en platstidning
med följande ord:
911-913 0 STtreet
"Den nyligen hit anlände musikdirektören S. har sedan e1i tid
tillbaka sammankomster hvarje
kväll med samhällets unga damer.
Resultatet hä:raf torde snart ·yppa
MEROHANT TAILOR
sig till stor öfverraslming· såväl
Importerade och inhemska tyger alltid på lager.
för samhället som för de unga damernas föräldrar."
131S Commerce Street
Phone: A4910.
Tacoma, Wasb.
En filosof. --- Pappa! En filosof - hva ä de för nånting~ ·
- En filosof är en karl, som ä
inte önskar att han vore

-racoma Furniture '& ·
Outfitting Company

REN

P. HOLM

GUSTAV PAHRSON
HANDELSSK~ÄDDAR~

Stor: lager af inhemska och importerade tyger på hand.
California B1dg., 1115 Commerce St.

VIKEN-STENHAUS
SKRÄDDARE
Om medlem i
Scandia, blir Ni
äfven delaktig af
vinsten som utdelas årligen.

Nytt stort lager af tyger och prof ver för höst- och

vinter-kläder~

Utföra allt som till yrlrnt hör fort, sälrert och bi!Hgt. _Emottaga kläder
för rengöring, lagning och pressning. Arbete afhemt<is och·aflemnas.
10 l? so. 11th Street

Phone Maln 4256

En

Skrädd~~k;-~;dd

hos oss till samma pris som ni betalar

·Kostym "!·'.

för

vanliga färdig-

gjorf1a kläder.

J. KAUFMAN
1323 Pacific Ave.

·

l

~·

,l
The Bank of California
l
Hufvudkoutor :'San P1·anciseo
Äldsta Bank på Vestkusten.
Y:
I
Allmän Bankrörelse utföres.
Å Sparbanlrninsättningar 4 Pro- cents Ränta.
.
i!;~
Å sparbal!lrninsättninga~ ~ proc. ränta; .. beräknad halfårligen )!~;
Tacoma F1hal: 1302 Pacif1c A ve.
)>

l

S. M. Jackson, Manager.

E. C. Cooper. Bitr. Manage:r

~l

~·

~~~~~~~~~~~~:::::=~~:;::s~~~~~~~~~

150 lJp
We
We will guar-

LUTFISK

LUTFISK

Bäst tillredda i staden per
Ny Alaska sill, pr,r pail .... 85c
- pouncl ................ lOcFet Norsk Sill, per pail .... $1.20
Stock l<1 isk .............. , 15c Kok äpplen, per box .... 60c
För helgtiden må ni förse eder med läckerheter frnn vår
butpr, der de säljas lJilligast. · Allu varor levereras fritt.

JOHNSON

BLOOM

STORE

1511 Tacoma Avenue

PUGET SOUND POSTEN

I ETT

7

i

""""""""~~~~"'""~J

Det ena mdet g.iI dnlednmg till stru, men hon bemotte honom med ga sl,arsl,ållamlc uLif mm h11tsm- de med sitt barn till en annan
det andra, o"h rnellan s1armo en t1lllrnL1d1 agenhet och kold, mglwt' fol1der 1o1lorade forst:m- ort
de111 och mågen uppstod en tvrnt I som foll hio t 1 ogonen Att han det, har 1113 e J.et fo1 nndr .1t mig
Jag beg<trde perm1ss10n och resom slntdde nwcl, .tlL f1u vVaiz 1 led derdf S\ n1es p~t den f1\radc
Den tn•dJe tlagPn lcmnades mig F;tP ut 11kes
TRE BEIU.TTELSER
vredesmod lcnmad<' deras hus I paima1 O< 11 det ofta ch stra uttrvc Pn lI lPn ]J1! i ett, ~l,nfven nwd dar
Tvenne ~ir derefter :iterkom Jag.
samt att Thel,la 1 [01 tv1flan stang l,et 1 hans ]J!ick men h,w :;dtte
Odet ville att Jag af, en på ett
och df fo1Jc111de mnP
AF
cfo m SJg oeh gid1
deH•mot c n obcvrl,Jig stra11ghet
Dl> c kl1g1 s.Jtt skulle rnvcrlrn på
MARIE SOPHIE SCHWARTZ
J\Ien Storm 'ar '11 m,w, på hvil- da 1kt galde 1illfredsstdllandet ,tl
,L1g llnt emeddn Jag brutit 811 ena
Det har g1fv1ts stunder,
1,en, då han arn:>:1g ;;1g hafva ratt n:1got rnfall ho~ Theklc1 Od1 tlPI •1 D1 Urnl 01 h 111111 rn.rn - h1t nutt J 1 1ag velat gripa m 1 hennes hf
TVJJNNE LEFNADSI\L\L
I
ln,irkcn t,'\rar el]PJ 11ulr verL1 nt1 g1,], lian fm l 1gnt, t) <mP! 0<lc 1]cna dig till \,11nmg att dl for alt r.1dd11 henne fr,'\n den afII AKTBNSl\:APET.
de Han g101dt TheU<t i borJan lan ,1tt b0' 1!1<1 ctllt och nel,a allt dr1g trada 0rnellan m.il"1r cle1a:; grnnd mot ln 1lken hon heJcllost
fII
EPISOD "CR EN L,\KARES I1IP
Jle1<1 \,111l1ga fo1e;,Ltll11rngai oclt ',om ld1J1t!e bcll<lllllld8 forstrorlsc lif må foHL1ll<1 clig c1klr1g Rii o stortade b,"ide sig och den man,
1
11lle
'1:;a henne <ttl uanm<Lan 1r: \<11' L'll st01 shlnad
J\Ien\sakert h<lJigl - Ohck.111 end,isi 0L1s hvars lwla h,Jcrta hon hl'hcr~kadc.
~...""'""""~"1.'"-'b~~""'""ll
ROTEL SAMSON
Al<:T ENSK A Il-' ETo
ke endast lefde fo1 .ttt roa sig h,1d1 han icte g1011 sig sk\ l<hg
Skulle odet fora l\Iitt begctrc!a mote hade endast
Cor 13th & E Sts,
clP1 la till foH•i11:11 - Jag irnsslyc111.rn .it1 In .11 od1 <'11 borclP for I Ldl tleuna of' eulrift
om 1< ],,
IDet storst a orh li,i~ta svenska ho
b1od - \ 1cl desR.i ord g1rk en n s
soka att s1 lll) cket som mo1l1gt I TheUas kall,1 onh h1ttra fid1t 11pp s t sand dun J1 ,in nug (len hPlsnw- lrndes t HH'dm1 o fve1 mig r.ittv ist
tel i Tacoma.
t!Pss,i <1ut~cJ,nmg,u f01 dig i
nll!g giver den v1c1 arbete fogd va
gagud 1 lifvet
Il.tu b,icl hennel1el,it o~h drif,1! honom till denna gu1, dt( de .tld11g m 1 !1 l,.i rnecl 110 hvilar en 0]3 eklig fam1lJs forban3R'orsedt nrnd .t!J.t moclrrna be
-Ja tMl, - 8ill'dtlt Tda och aa 'l heUa od1 hennes f,'\f,rng,1
vanda tankaina p;1 tlrras hirnlig.t 'lte1]1gl1et
od1 hc tle1 - LPt' 11 orh hed Gnd ucfae
kv dm!Jglictcr
e11 profrsl Cl ,](le p;t det hogst,1 mot ,itt
Ru!H 2.Jc 50e oeh Tic per dag.
l::n boti.ror,1rt- for det l.ittsrnnc,
!01 mm ohcl,l1ge
tr~fuad och den
\e1J,nrngs],rtts
Rt-d1n rnnan 1.ig ltmna(le Eblw
,1niag,1 en 1Jen,ue8 81,epelse
l
I ro1 bmdel 00 med icstdJU<tnt
It JJI de1 lic1lll', !llt'll p.c dllt delld 10lm 1,11 1111tt hJc•1t.1 uppf\ldt 1f m.in ulh Jo1 11ii1i rnot1ulos.i ]J,nu f>Ol11 tillhor v:u tid, g 1r Jag nu i
m mnicr
11 stc
]Hål 15c till !1ogi e p11sr1
1':<11 TlieUa nppn:lit siutton :ir s1 ,n,1tle hon honom Pllllast med c n 11:fl1g hn31 Is fm <kn nnga ctlsk
lr \ 1Jl1g L11Hlt;f]\ U J 01 ait aldrig
Dm <1oencle 'a11
],onrnlt'lsu;1tltt folimclL
I
l J
S
f ,1 denH Rl ~mOm m allwl o,rnkar g;oat, rriskt
l'JJP\!.i ,,u dt'll .ildst.t ,iJ Idel lI<llc ulptin 't 011 '1 till henne b1ttt>rhet, ],old och mot,1!1,1, samt \a1c1a och s:lsom Jdg gan,L1 1.i!
Th,JJ 1 ' '
~mor gli WJ Cow Butter store, cor
ILm 1 11 01 gnns],<1 fouuogpu m,m 1, 1h1 ro11.ide r;m murn or,l Hon sat ms:lg mnHhe
'J'Jw1,J.i
"
'
111.111 \Y<1tz 11 c• tlo1t1 dl Dll.lii mor
c1<1 Ll11 l<l~ H 1,1• 1 !PI p:lm11111a
Kum ih,1g, då
.rerfotson och Pac1f1c aves De stora
l!lP<l ett n:li~nt sti i•t "ltiU
mei te vrcclc PWt ha1h "\d11l1ghet, och
n
tnilHJ,,1 af Jdttu•h,11ko11st men
m;.ngden srin1 v' h,rnula tio t, tI!läter
cit \.J'rnt tiof.1K1 h11 1 ta och tn 1 isHle lil1Jtt •01,1U Jcn lll ll1<1ll
rn1g h m111 ±o1l11fLm heiondde r1 [,•11'' nc1gon g 1n12 foinrm· sig
nLm ,Jll foI!llObL lllH 1 h.t<1t ht 11
11111! .i 111 mr 111 ei.mclP il••iaf
till mig att 1ngen osti ~ffad leker
!>Ss at;: haha Htora l.vant1teter for att
F1ol1d• n IJI1 f
11ng bl1f1 it gift m< d ' l l l 111d11
:evere1 as na1 så OJ ,kas, s ~ lunda till
1,1dm,l!llllt1, <1Litllf>Ldp lli 0 Jllllle
-1"ors2l'!rc nd~ e(\('r l~Lgt pri~ såvnJ som
I It d
t't ] 1 I /,j,o I J1 Jll]] Il' J lb rl< i
1 ub b11lter" a1 vå1 le
:frisk kvalltet
:::n shtc1<'1 c1 ss,1 a'1tu J nmgar.
hm
I 1' .i l rn .in ho1 t cl u om m
ctare, siilunda erhåller kunderna full
1~01mm 18PJ <1tlet c,d1 Iclc1 ;;ulto en
sil um,n t 11 t]Cnstgo1<1 s 1s1Jm ,1 lp1tkt då "brick b.itte1" stundom ar !att sk1,rnLt•1 SI\! till JulJcllldt
lLm It s ILlant pai t1 g.i Slb m hdrn111 ], I 11.1<lss.1t1 Ol h Pg i.i sig .it lH m lant lw, L1p en ~t01111 som hld \lf
f>i1mc11\st1 nrh nppmda men
~ nkten Kop 1 Cow Butter Store
I ar· en m,m llllll t tt J,,uml1gt, iM
IL1111d tanl,te Tht-J,la 1 s"\11 li h <>1 lJ.1 tlt' clti 1nnn t s ],,11 le], 1 IH i ortll ,i,] 1111 ml J•ll
-----=-~-~ s1an 1t•l,t h1e1t<1 PnLel till
iw1 hl t i1,"1 t11 11 i ol hoa sl,llllL' s1wJ t 'l'htl,J.1:; h)('l t.i sci sJ,1tlJe eld [.i oJ
s.igarnlo
l nd1•i <11 11 d<1gl1hd samrnanva
'
Inkommet-J}n s,111dmng Kur1- \ mm god frHls,un och lrnsl1g s is >lll 11ng ot h r1l, fi u s<1mt hnn1 [pi• ]J]Jj 1 1t ett lappri, men nn bo1 10n rnul Thckl<l U.idlle sig rnm.i /il, lll 1-,11!J!Jtb
- i\D 'i bilda mm fda solrn att
1
~-rn och Ole 01d
Afvenledes nytt 1< 1un1 a1 'tt lifl!gt 11ligt od1 dar- hon 1 sm Pg n t lt'ganta v ;mmg 1lc hon sig bl Jtt motv 1!ligt ot h k<1 nslor 1 o](] ln JJl,,t hon lH s1 a1 .i
;J,ig l'Slt' 11d lrnns anbl,ck s:i u1[01 Gml och oss SJelf1 il nppf}lla
c1Ltig t f11111t1111mo
upp Iosti .id 1
stort forlag drygoocls v<1ror
sk11ile llIJIJLi.id,1 s:1som v.crtlmna kuot.rnde imdl 1 hans mrntnm de nw1l att 11mlc i t.ti<11 mottag,1 :;om om Jag 1 honom sett 11111t onda ';1i ,1 phg1<'l s;1som malrn1
'n1fvudst<1d(
n
med
en
st ark lioJel1115 Tacoma Ave.
Hon on1f.imnade honom hJertlH h efter 11eh,1g fa kL1da och roa gn - De f1 ,1mlefd1 ) t1erlig,ne m 111 L.11 it' kHJ 01 kl.11 rng
lTng ot h ;;amve1e fotLio11psl1g<1<lt och lw
sc for noJen, m~n .illdeles J1tgil
The Leader-E G Trommald.
sig
,\Ila dec;sa glansnnde b1ltle1 en tid nndPl lwsi.iml1~ split Jn tillhm <1rnle en samlrnllsl,l,1s, nt1 1rHkle mitt <111,1g1C' mtd Ji,1111kr li,;1
i1g fo1 de11 husl g,i tJp.f111dp11s o
IJ <1m!, il .id1 Th1 Ll.is Jd
l"ill.11 c och olH n.i,;11,11t hon
In 1lten Ll1is1111wt airnes ;;;tHOlll t n Jld s1d111m,uHlt
be m,11 \t.1 litli,ig Huu 1 isade sig
Brune! hade med en brors omhet
P~1
lh
hl,a
g1
nmler
blr•fvo
tle
de
<1g
att
ratta
sig
eftPr
f (Jj l iens1 0( h SI illigheiPn 11tsk1 at
0 (c1Hl <11' dPtt I mitt V<'rk?
HYLAND GROCERY
od,s.i nn d,et utP 1 1 t 1h1e11 odi nt
hacle J.ig Il'tl.rn
l'ILl]oren lade armarne 1 korn våHl,1tEhrn unclerhaus\.insmne,
foi lof1 Mle JL1u, i11t'd hJertnt onskmng<11, llPsto s1i,iJlg,ue oc:h
gJoule gPJJom sitt "1tt och sitt u11556 So. D St.
npp:f~ ldt med Lnlek och hopp, ohoJligare blcf hdll ~frd ett hJcit g Jm t nug temligen hemm,ist.itld or1 l r brustet och 'tt1<1dP 111cd llof oeh, då lalrnrne slutligen for hoPhones.
st'encle en pn dnc1Ll fo1 salongen hon, med lil,g1111ghet och l,old for
111t•tl dPss,i ,'\s1gtrr och tankte al rost
nom foreskref\o en utnkes resa,
James 2311
Home Al944
1-Gnddst hossL sdllau s:1g man heu
- 'rhr 1'111 <ll clod I
:ttfolJdes h.m af\ e11 af denne v,rn.
h,mH }H'l wn, 111811 m-r;d hnfvndet ,tllt l,uullal ie1rn1c18, i111•11 hvdr 1lrig pd det tMldv,uda och vanGrocenes, Flour Feed och im- ne .itJolJd ,11 m.tnn<'n De tre b,u·- v rn1 l andE ,if 1lltrn10ner om en g 1M1 1fr<ln skulle lwnnrs Ltl'lelrnt omm,1 lwchandu 11t1 att t,tlc1 L!llcksord
~ildug h,1[\ d H:igra ord g101t Brund erfor också den gladjeu
porterade slrnndmavislrn deh- nen ofvLI lcmn<1des :l t tJu1stefol- och sm glos fr ctmtid
J.ig glom- ett d,JHpdl'e olh ou1pl:1nlig,11•p m- att, eftc•r ett pm :ns trogen vård,
ij,atesse~ 1• 11 1,t tir·val alltid pa· kpfa v;u d, odi rnocle111 ::>.) sscb.1ttc
lJ tall n<1gu11 t1.trrnmg 1 rosten
tl<>, dtt 111.i1rnl'n V<1r min fo1111a11 tr:1 ek på mig ,in dt•fisa, aldng har se snhl bemodauden 1.) ekas Elvin
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o1111phoiligt lllJIJltj><l .itt lrnn vore
en fltek.i ntan fmnwgpnLc•t rne11
llJPd gud 11ppfost1 .i11 ot 11 t 11 lwll<1d1hf 11tre s1mt sctlc•tle, bollle
lin<1ndt
111 il<rt1llv<1l
sl'111lp fatta
t .1 r: h• for d1 n, som gJul de lwmrn
c tt giftc>rrn.'1ls,mbwl, s:1 S\ arade
rnodr'rn
"B,un en lJok l,vmna,
Vi ha det storsta lager af monusom 'il! bl1f\ <1 h cl,l1g l sitt c!ktt>ni1W:n1 i staten Washmgton.
s1'ap, 1mdv1kPr 1"1rlclcen, emedan
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Donnellan & McKenzie, Egare
tvenne val for framtiden: att g1f
<Cor. Pacific Ave. & 20 St.
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Phone Main 2214
komma ut i verlden for att med
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g Jt od1 ],an sctlc•des gP1na hålla glomm I del rnti)d, hon v11l for
drn IJ1u-d11t l'll lrns1J:1lle1sL1, s;1 ,1tt st<1 .mhl11kin '~Joide Jlol mi11 lJJ<rhl•ll i sm i llll6,1 :1i' ,ll;t f:'i llJ11ta nf i .i I - II011 I dl' ,rnda till fon il lc•l
l1h<•ts gl.tdJ<' o<h slippa ne1ti\c st ]J],srns.1,;Hi,;;:1nttiag da\ic
t.rn ,1f dtss 11rnsu1gc1 ''
ltor sld t1Lmde presenterade i111 g
"~.11m01 .mser det s;Ietl1s lr- s.iwm lwnncs s1,ters raddar<> relunnes pligt att v:1rc1.1 sitt tlan ]J,,c], giHfln1 tJll den ndld sJ.igt
sL1pcn
".fo , 1sst, men icke hc•l10fver
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hon deifo1e SJL'lf lagget h,mcl >id 1N1n1 till lolJd att hon me(l m.Ho
nllt hvml som bor gor.rn eller kcn h,JeI tl1ghet helsade mig, sunt
sprmg,i 1 vistlrn~ och hanc1kam- a1t rcd,m f:1~m fo1sta ogonbhcket
mm P, for <ltt g1fva fram det, som en fortrol!ghct uppstod oss emelbehohes Det vore mer im hårdt Ian.
,tf dig att domma henne till ett
Efter några dagars vIStande J
dJ likt slafver1 Blott Thekla va- huset markte jag, att förhållandet
kar ofver att hennes befallmngar makarna emellan var ganska
verkstallas, kan du icke fordra spändt Kaptenen vrnade sig hjert
mera."
lig, till och med öm mot sin hu-

Uslmg lll hm mordat henne'
skrel, Jag
:ua101 en stortade fi am for att
11pphfta o<II li.u.tlH•nue ur ium
met och 1ag st01t<Hle ut for att 1
sponstt,irk1ladterenlal,are
Vicl mm :ite1komst med doktoin
var Thckla neclbnren 1 sangkamrnaren och pg s;1g henne alclug
mera
Ofta efteråt har det foref,Jlht
rrng obegnphgt huru Jag kunde
utharda att lefva dessa två dygn
Jag t1llbrrngade rnstangd på mitt
rum utan att se eller hora någon
annan varelse än Theklas kammarJlIDgfru, som hvarje afton underrattade nng huru hon befann sig.
Att jag icke under detta förfårli-

-

nu ,1ldr1g hc1r Jag ~vil'1t rn tt ord
IIau hade, under hrnnes frånva- :Ufon cln miiste svarJa ntt h\ar ro sil orrlnnt Ossrnns ekonmmslrn
'i i l'n f1 arnt1cl n10.1hgen ],rmiu I st,1llnmg att icl~e ens mmdre goda
s,m11n,mtraff.1,genastc1flagsnacbg affM·ersJ,ullepanunnaomforflutoch under mga forhållamlcn d10 l11a lidanden
J\fmnct clerar: var
1a1mrn1Mrhet.
ocks;1,efterc1erasåterkomst,allde,J.ig 1ar for nppro1c1 att tmrna les utpl:madt, oeh frarntlllen log
tala men raclcte fram mm hand I forhoppnmgsfnll mot de unga matill hrn 1s, ait Jag aflacle det askade karna.
loftet - Han skot den från sig
Grosshandlc1r Al,erR hade, efter
med dessa or c1
handelserna med baronen, och se-End.tst I anner utbyta hand- dan dennes skulder bhf11t betalda,
slag.
flyttat till landet, der frun återtog
-Jag svar, - hviskade jag
sma naturliga vanor af en dugtig
-Godt1 - l morgon reser du, och verksam husmor, och fann sig
och jag lägger in om mitt afsked; långt lyckligare an den tid hon ofv1 kunna icke tjena vid samma verlemnade sig åt tillfredsställanregemente
det af en dåraktig fåfänga.
Majoren tog afsked och flytta-

WOMEN'S

NEW

WINTER

TAILORED SUITS_.

THE

HOUSE

AT

FOR $11.95

HALE,'. PRICE

l'teally good dependable suitsthe styles the latest. the materials the newest and the manner
of eonstrnction above the standard-the unparalleled low price
of eleven dollars and ninetyfive cents fur this sort of garments shoulcl cause every 1voman in town to lnok carefully
:AJ her ueeds along the line of,
suit supply - the chance to
choose is a most liber;il onefancy stripes and plai1i- colors
in nearly all shacles, some trimmed with satin hanrls aud hL1ttons aml coats are satin linecl
throughout, all are $20 and $25
-<ipis S!lll 's1apom

'l'his comprises all the pictmes
on the Third 1''1001'; small,
larg·e and medium size; water
colors, etchings, sepias, an<l
phuto-tones---vcn' clrnice subjects and all beantifnlly framed.
Choice of lot_:_

Half Price
CHILDREN'S FUR SETS
One lnt of 85 Chilclren 's Far
Sets, in imitation erminc, with
purne i11 mnff, $1.25; for ... 98c
Very handsorne sets iw 1aml1
ancl angora combination, ribbon
bow and pm'RC,
~oney; special at

BEAUTIFUL CHRISTidAS NECKWEAR 75c
Beautiful :Mercerizecl vvch H. & P. Suspenclers,
with patent buekle :mil fine kicl encls, clelicate Our big special, best of all pure Silk Neckwc:w
and subst anti al, assortecl colon;; ead1 pair in n for inen-the ncwest colors, h:u1clsome browns,
separate box; ~ust ~iliat you want for a Christold.gold, reds, gra.ys, greens, lJlucs, etc., in commas gii't50c va lue. 'l'his sale .................... 29c binations~-scll nt $1.00 everywherc. Special 75c
75c Suspenders ......................... 490
'Lots of 75c ties for ...................... 50c
$1.i:iO Su8penc1Prs ........................ 98c
FURS AS A SUGGESTION FOR
CHRISTIVIAS
150 Fine Single ].<'ox 1''ur Scarfo, 4 claws and 2
natura! bush tails; a $6.98 valne; Special $4. 95
25 Black _Astrakhan Fur Sets, 42 inch throw
scarf, Skinner satin lincd and large pillow
muff; $10 valne, for .... " ... "".""$6.95
An assortment of Jap "Mink and Sable Squirrel
Throws, plain ancl fancy silk lined, special å9.98
A special shipment of eastern ~fink lVI uffs and
Scarfs-the scarfs come in plain throws, Zaza
ties ancl Pellerine,. some with claw ancl head
and tail trimmecl. Pillow anc1 Hug style muffs
}\foffs are worth $35.00 to $69.50. The scarfs
from $14.98 up to $125.00.

MEN'S SILK MUFFLERS FOR 45c
Men's heautiful Silk }\fofflers-come in pluin
blacok and gray and polka dot effects, in hrowns
uavy, gray, etc.-thl'se make very acceptahle
Christmas gifts for "the man;" all regularly
at 7lir.; Christmas sale ................... 45c
BATH ROBES FOR CHRISTMAS
Men's $4.50 Fancy Blanket Dath Robes,
;;i7'e; over 50 patterns to select from. On sale
at .................................... $2.85
200 Men 's $5.00 and $6.00 Fancy Blanket Bath
R,ol1e8, in 25 designs anil colors. This sale $4.25

Skolbarns Skor.
l'tikt urval just in komna; battre
och h illigare an annorstiides.
Vi hafva ett fullstandigt lager af
arbets- och dress-skor i fOrbindelse
med skomakareverkstad med nya
moderna maskiner.
Billig Hyra
Billiga Priser
513-15 So. 11th St.
Kaffe-disk Godtkop f1ir Lortlag
ochMåndag.
25c
5 bars Best Naptha tvål. . . . . 25c
Stor box Soda Crackers . . . . . 2lc
lOe
Vi gifva green stamps med hvarje
kontant kop.
~~~~~~.--~~~~...;.;~-

Paulson-Barnes Co.
1101-3 C Street
A2232
Kaufman 's T ai 1 o r e d Ready
Clothing Co" 1323 Pacific Ave. salja skraddare-sydda kliider af nyastc moder och basta qvalitet till
samma pris som andra hegara fOr
fabrikgjorda klåcler.
Se annon,
sen it annat stalle i tidningen.
TILLK.A.NNAGIFVANDE.
For att for framtiden forekom• rna forvexling med personer af
samma och lilmande namn, en
fOrvexling, som hittills ofta fororsakat obehag och forlust, kom: mer Dr. Hans Petersen att harefter vara kand sam

Dr. Petersen-Dana

Skrif till

Tacoma lmplm'nt
and Seed Co.
Cor; 15th & Commerce St., Tacom11.
Handlande i GR.A.S.. o.

TR.A.DG,~RD$i!'Ro

Farm Redskap
Spray-Pumpar och Spray
Lawn Mowers och Hose
Agenter for Walter A. Wood.s
Mowers, Rakes, Tedders; Bind..,rs
och Harrows
Stover Gasolinmaskiner
Birdsell Vag'Ilar
Lion & Anchor Buggies
Auburn & Dunlap Spr. Vagnar
MonarchStump Pullers
Skrif till oss !

Slmndinavisk

staden;

afvenledes hafva

lufttåta

(airtight)

stovar

vår egen tillverkning, som :icke

het eller prisbillighet.
rera gamla stovar.

1113 Tacoma Ave.
Phone Main 402

NEW YORK SHOE SHOP
Skoarbete på bestallning
Forsta klassens reparering.
Halfsulor (sydcla) mlins ... 75c
"
"
damers 50c
1920 Jefferson Ave., Tacoma.
Joseph Conrad, Propr.

J olm Erikson ·
Fred

Al 1FRED BUTT

A.dvoka-c och Notary Public

af basta

MAIN 7745

Mven tillkannagifves att h~n
flyttar sitt kontor till
Pantages Theater Builcling
910 Pacific Avenue

CHRISTIAN ANDERSON

Heating Stoves

Juvelerare
och
utex1Jimineracl optiker.
Ogon und'ersokas kostnadsfritt.
Belåtønhet garanteras,
RUM OCH BOARD.

Inhemska
T1ikorer och Cigarrer
lYiain 5230
140 Pacific Ave,

