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På ku.11,f!e11s arena, stl 111dE som hans 111( s1 hl()lllS11,m POLITICAL 
COMMENTS. "

110 ai 8 no\\ at '' 011' upo11 tlle JMJJci 8 Den ryktbara upptacktsresanden 
i\IcP11cle mtencls to gP-t ont a "111 Hela norra delen af staten i 

låga och tJock rok af 

stora skogseldar 

~ 111 mlnllnmzslLI 1f1 n1h lf dt lika 

lJUS 
Pa Alaskautstallnmg e,1, eldwt och h,nsl,h sitt smnehg 

--+----

IS THE PRil\IIARY LA W UN 
CONSTITUTIONAL. 

J1 0111 1 he sup1 en1e cou1 t inandan1us1ng 

tllP sec1 eta1 l of stale to declai e J\Ic 
lll 1de Uie uummee f01 go1ei1101 as 
lM\lng 1 ccen ed the l11ghest Just 
cho1co 1 ote 

That om 118\\ Pllllldl y la\\ 1s a l 1eutenant Go1 e1 no1 Coon 11 !10 also 

återvander 

:-h en Hulrn elen 11,111m1'1w111ge 

s\urnkc 1tp11l<1d,1mrn,mc1en som 

19116 <1n1I ddtlc sm s< n.is1 l upp 
t<1ckts1cs11 gcnnm T1hr1 h<1r 1111 p;1 

,"11< lVdg< 11 ,llJldndt till ~nnla en 

8101c1 skogs('ltL1r, som sN1an fo1-

l1dt 11 'eeL1 I a~.it l r,orn:o Ca1lton 
od1 lt.is1<1conntics1 noua :JlrnnP 

Ex1 ld1tna J,oHuten for s\ r•n 

,Lnms d 1g \Hl ~~lasld n1st illnm 
gen 11c1sta <lr h,idc 1 mitndags mo

te lnan1cl en follstand1g pl,m fo1 
f I mflrt af cl,ig< 11 d11 ftade, 

h n,,t Lmgt t1llhal, 1 1 f01nt1 som lian sJelf Som dci ofta h,m 
den f ,mnc; det en l!,i]J b,n b 11 rnL <lo 1 11 hon hans ogmrntea ud1 

km1g ln 11 s br grepp om la·~ och h,m alsL1de henne Jw
0

1e dll dllt 
Idtt hl1b1t tn smuL1 ,ifshpc1t ge ,111w1t r \mldcn 

botcbed af fan a hunglmg p1ece of 1 ecen ed the l11ghest pe1 ce11tage !n st 
w01 k Wlll be <le1ued b) fe\\ 1 ote1 s cho1ce w11! Jom rnsue \\ 1tll tlrn ex 
af ter the expe11ment ha<l w1th 1t the ?;ove111or 
Sth mst Its goud fe<1tm es mo totallJ 
echpsed by 1ts bad oncs l nclonlltP-cll1 
1\0ISt of tbcm all IS the lnst and sec 
ond ch01ce 111 ov1s10n It is confusrng 
to man \ ote1 s and bes1cles l! 1ble to 

AFTERMATH 

[ a [ lrn h 111101 t' 1111 1 110111 Ind1<'11 

Hr <1rn Lomm1 i att sLurna som 1.,.1st 

sot<L Ndrnt 1 non a d<'len af DongLb 
«nllli' \\T1s tilltagit l \Ohm oeh 
1c1sr11 och ocleld,.,t 1nsPn1dls acrt:o 

n<1LH1t ldnd oeh nnll1out ils Jot 

l<;llhgt densamm,1 kommer da 
gen att fnas i 11 c sdl skilda af del 

11111ga1 En S\ <>11s], c1m111kansl, 

krmi;.,iess pa J01nrnl1l 1gru som 

sl,111 aihd1Hlli de l11,;L1 s!lt1n Ju1 

nom li< ror mg JHed hum ,dl.1gsua 13land hdns J10[m,u1 Lmns en 

latim.;]"1 g1 c111nm lLm \dr u1 uug mdJJ som lt,ide hk.t cl dclt 

ma11 med oh gl.1d rnb1llmngsb aft I h iert,1 och lika 1:1g rnng sl)m 1 

H.111 lt,ide od,s;1 omsL1anLt nrnl..t ],nngadot1rm f01,1lslrndP ioman
Hos s11J.l g1 annm lrn<lr han sett, hJa 11 ar alltid hruJ,a ha 

Pe1krns 1s still keepmg on muclslmg 

cause much liaun as it ma1 !Pad to !01 tlmt matlei 
tbe seleetmg of the most rncompetent 
and u11desnablc And fm 1IH1 mm e by 
dus JJI ov rn10n 1 he elect10n m plotce of 
hcmg an ex111ess10n of the w1ll of the IS s1bp1c1011s 
people maj 1 eallj be the means of c11 \\ E il i lom ,rnd qm1 
cumventrng tlie same poople h is had lts 

Th1s can 1 ead1l) be demonst1 ated if I e1 I ms 1s scai ed ,uJC! 
f01 mst,mce it be tnue as it IS claim people ;.;Ji.tll undernl,mtl U1<1t the1 \I m e 
ed, tbat thousancls ot 1 otes foi i\Ic IH o 11 be,iten and m1"led In tlw 1 cnom 
B11de havP bPPl} Ca.St cLSide 01 t 1 0 Oll Q1Ld1(.hl a!ld olU1 o[ lil:i }Hl HS lllll 

gI ouncl that no seconcl cbo1cc was ex conscquc ntl) yel H'pP-n, o! lrn1 mg 
Ill essed lf thesc hacl been counted it th1 O\\ n clo\\ n a good nMn, the mast 
IS qmte pos~1hle that McB11de may p1omrnent and rnduenb<tl senator om 
ha;e ieceneci 40 pe1 cent of the total st, te e1e1 IMd !01 a Pe1k111s S,1tell1tc 
i;ote on fu st cbowe and tbus ngbt \I h1cll mv man Jones ce1 tamly is j 

fulh \\ ourn be tbe 110111mee for gov and w1ll 1 emmn 
e111or If th1s 1s the case and be \\as Notw1t1stnncl111g the pleclgc>s the sc>n 
defeated by countmg out lus votes, 1t ato11 \I situation must be doubtlul 
is a fa1r p100! of the obnoxwus and L1kel) Pe1krns knows tlus ot!Ju w1se 
'1CJOus natm e of the new law he \\ onlcl cease flnng lus mud IMt 

The1efo1e it 1s no wonde1 tlrnt not te11cs Smceiell 11e hojJP. that thc• 
only tbe Jegallty of the sccond cbo1ce el< ctPd legrnl,1t01 s Jrn ve manhness 
111 ovls1011 has been quest10nec1 bnt also enDll!'h not to bow unde1 the P<•rkms 
tbe const1tut10nal!ty of the whole law ;oke but mstead 1erute !as lmlldozmg 
One of the leadmg attorneys of the We don t tbmlc but what 1t woulcl bo 
state, Judge vV H 'Vb1te m Seattle genc1 ally app1 o' ed il tlus i esulted 111 

has cletm mmed to test the law and i v1ct01 y e1the1 !01 SP-11at01 Anken; 
bas imbnshod lus legal 011m10ns m 01 Judge Snell It 1e.tlll ou1oht to 
ordei to Jet 1 he people ]{!lOW exactly 
\\hat his positwn Js He wutes as fol 
JO\\ s 

ALL IN A NAME. 

Lesson From the Late Pol1t1cal 
Battle 

Lin cl Mm to 1 

NOTABELT DoDSFALL 

lrnr < 11 off< n1l1g a1 ena var rn1 ,it-

1 1d, o< h hatl( 1le1efte1 L1tit upp 

cllllllH I JM rot, lou.;tutde 1 1011L1gs 111 spi idd 81 Ens], li11c t,tllll 
h 11 1>< 11 h,lllt'i ~tad111 l lirnholm 1 

Knng.irlot1rr11 'c1i- nn rLet irnJd 
mPd srn t1ll1Je<l1.i1 e 11 han 1 ai d 11 

1<1<1..i is1P Mh tapp1 dsie i hela 
Dcrn1a a1enc1 skulle emcllc1t1tl knnoiii1'<1 <Hh lwn ilsknde h ,_ 

::idlllJlld ull<' l 011 I e s1 du irn l .i d, 
JlllllllJ c: s.imli !Il\ lld P 1 l I h li 11 1 \ 

ll11U11 o<h S11rnb,1ll 0111l'1111g 
I 2 IJ(IO rn< musl,n1 h8 lil 1 hit lins' 11 

l 1 H h u1hlo111tlt genom btanclcn 

f), ifln md 1 d1st11L1en .itcJ '1all 
11111h1L11g,l1g1 J1 •1t 'rnlis 

11 g< menk ,1fs,wdes till Clu:oholm 

cl11 h \ <11 t'Jl(l l ll\ ggn<ld ltH'd un 
tlan ( 1g il do1 n.\ 1 ho 0 Mk0Lm ,lJ 

f01 > amlL1d 1111 asl...a Stacl< us b 
000 1mdu11e ht Lu!lt sm 11lllhld 

krnt11J 1 \rn11k<1 

~l< SS k()!lll]]( I 111 H l,, lw1uL1 hans U!Hlers<lt 11 till nom mctl en dd s< m 1 sm glo1l 
NI ni dJJt< 1 iu1 ], 11 Llll sld>Lrn i1rn 

llIHlitl t 

till 111'L1m;1Iet att s1.nl ... a och ru <'n da 0 nppt<1cl,te den II1111 d1og 
\PcU1 -:folLets dmll1i:..a gU101 ] ] ] ] 

~ lc,p ett ogon 1ieJ,1 Jct,llJLarnle 
Den ],oloss<1lci amf1iedte1u med Sl- att g01,1 l11c1d hc111s pl1Lt foHh,1 

och mnsi], P~t lJ' allen J,omma n" ;,.dlt 11:1, hernl1g 1 hvalf och o de 

"the Urnted Smge1s on the Pa J s:inlig.t gdngc1r stocl 1 tJ(l1Rt hos Den unge warnien Lrntades ge-
' ifH Cois1 'att uif,,1 eJJ st 111 ,11 ta<I elen poetrnLa 1,1t1v1sa, som st1affa1 

.~ n,rnt l I mgP1se qe: 1i en dag bestam-
kmrne1 t ]«>r ,111l>I1'11111ge11 ,1" t1'"1 b1·ottet O< h lmur cl) gden allt i 1 f l ' • • ' des for afgm n111 t t a mus rnlr: pil 
Jwla tilJsa!tls ll!O olikd komiteer rnl1ghit med det opartisl"1 oeh o 

l 1 1 1 Lnngcns mrna Drtia vn1 11atm-
>estH rnne ot c ts aJgo1ande 

hg tus en ovanlig handelse och s.'\-
till II1bl!!!1g dui de min ,as l talt !HJELOSADE. Nar En undersåte blef anl,lagad 

I \" 1 Il 1 f 1 val mnJestate1 RJelf som hela hans "' .Js irng1on ,1 C( 1 ll «lgs G11H11101 ,Jolrnson i 1\lmmsotc1 for ett brott, som var stort nog 

I 

folk visade det storsta mtresse for 
g<rnralkommrnsa1H'l1 fm 1mm1gra 11tf<11dc1d1 Plte1 rn1t11ri.it1cls111 nm l'<'t<J' ,J , tll<)]]eit 110, 118 1111,, 1111 ,1tt v,iclrn ],ungens uppmarl,sam 

F l I, s f " " sakens vidare 111\ ccklmg och slnt-twnen 1 1 m, digc11t, e 1N se:s: Cl11sholrns lo1s1cnrng en p10U,rn11 - het tillL111na
0

<1fa offentligt att 
l I 1 l orh L<'w1s Clmst1,mson Schollerts liga afgorande Någontmg ~likt 

m,
0

m,t1 e1ss)1lc<om ln<nnnde1 rnnl11011 h1,n1 h .. 11 anhollomh1,lpfo1 o elen anl,Jagadcs ode sl ... ulle på en 
sv<1ge1 upp1.i<ldPs 1 irPdags 11101- hade annu aldrrn: fo1ekomrn1t, ~)-

';nit <l< h 1s fu1lamad ILm var <11 ln 1ll!l,l ,,i ,,i,. Dc''·l'.1 11, h,11 ') ,.• i111Ll 1 "" r i l'' ii"t l 1111oe11•· ~ ~ · .. · se f v dod,i 1 SclwllPl ts hem 365 1 e,,L, l ""' <ILbU ' 0 
' ~ " 

0 

i udd l E,1si Orange, V1 lö)4 01 h ]1111 s,111,lt < 11 J i111<"sl·llt' <'l"c 1ill N j 11 t j 1 11 dng foll hade en nnc1Prsåte 'å-, ' • ' " F 11 ut c•t I) I ocl1 Ila11s dl i iia l a1 o ,e \ ,n Ol 8dlll al 'n <>r D '" au , g,it 1lsJ,a en ], 1rngadotte1 Lang 
bit f lukurnotn L•ld lH seddn h<111 ln a1 lncL1 111<11 och )J3 pH s1d('l1t 1 illl l\Irs lM gaJleue1nd oc;h 1'1mgen omg1[-

If cnducl,son, en ],usm " u h.im i tiden lrnnde sådand sa 
genomg:111 b1 sJ,olan Han mirrs st ltl'Jl mecl <Jnh,ill,m <1tt dt rn<ltt<> Srhollei t, lwf.urns V<llcl 1 ett h J!.!st ven ,tf sitt ho[ satt p;t en upphoJd 
sl1.idc ::;1g rnul tHlrn lifligt for 11- ddt.11.,,t 1 nodhJdpsa1betel u tron IJ;t c1mlrn mdm rf mr:nan ofta uog, mEn den tiden \ar 

k11tisl,t tillst,md !);L !!lUJJd ,d gas It 1 t g f11llko111l1ot r11tt 
lw1arrfn1<'11mg11 o<h hlPfrn af dP 1111Jh111g dit de Jrns1rll,t Ji,'\u ._. Qilf ]1,m c11 t((km1 En don 0111> 1 " ll<gon 111 0 

1 01 g1ft11rng u 1 ]] 1 
l1cl rn<l1 1 11<ssa En i >lid al ;1r ('h1sh< lm i 1g1t :m1 t1ll1hld !lrntub lladrn 11tdanl01hans11on od1 den o< 1 e:s:empe 0 ~ 
'a1 h,rn pi 1 Hll1< nt for loldmJOtn -
1 ltl lrn< s 111 01ll isl .ip \1 1 sri::; bh f 

genom 
A 11101 c c u eful exrirnlnat1on of Jnc A 

P1lmai:r Elcct1011 Law and the stal< 
Consl1111t10n rom1 JCP.S me that tlJ< 
P11m,u \ Li\\ m ns ent1 et) is uncon 

11dl ts han d f Jll c ~1Cl1 nt JU h mlc v 111 

1c'lll P.1 ,rnchd sHLln ,1l 111hdgll<l 

den, nndi Ull\ 1 Lung ens pldts, 'o 
10 i 1 l I ullkoml1 g t 111,a L1on 11 

In cclv1cl h 1 dl ,md1 a Den m1Ua 

g.Jtl< m;1stc g,i i 1 U fram t 111 d1 ssc1 

och op1111<1 1u ,1f dem 

],na1 u 
l.1 1ng 1 d< t msmrng1rntc d111rei 
,111 mfm a p;1 m 1 11<1n och all.1 l.rn
dr b 11111ghm' Nom si11L1dc ,1f' 
ungdom och slrnnl111, monst1 ides 

noggrant af s 1]J,11111ng<1 dornai c 

p;t det att } nglmu< 11 sl, 11lle J,111111 l 

f <1 en pnssande h1 nd, ifall odet be -
sLn dr honom clPnna lo1 t 

stltt,tion il 
Tll" P11ma1 v Elect10n La\\ u gu 

lll 

thP JJI 1111 l!H S 

l.ltes 111 pmt tlrn act 01 cc1cm01n ol 0111\ thc 111 rn \\1th 0 '''11kno1111111111< 
clloosrng off1ceis of tl1e StntP- Coun1\ 111 the com11nmh thdt h ts lll\ chancE 
or Pi ecmct '1 he J,111 is m e[fect an to wm To put ttp 01 suppui t c w 
amenclment of tbe geneial elect1011 cl1clates who onl' ha1 e a small cucle 
I,1\\s of the St,ite 01 ,1cquarntdnces 01 a10 st1angc1s ta 

'There can be no doubt tl1<1t 11 is mote 01 less extent is mul0nt11 nsP 
pa1 t of the gene1d1 11Ian f 01 cl1 oosmg less unde1 the ne'\ lJI 1mai l J,n, lih En 
off1ce1 s of föe State Countv and Pie the rn,1n with Ll!e best ab1hti foi the 

n.1111nc1 111l h d mwi 1 f m<ln8111 

111 ln ,,g,u1' sdg is vma 1Hrn si.rngda 

,il d1 sJ,ogsl ]dar som rasa ornknng 
U1,u1d J\Lu<11s 

si rnnmrnt 
1li1<1,son 1010 hos sma sl.igt111g11 

oeh hade ],nmrn1t l cm SPni pi\ 
qv,1llc n D,1 maLnna Sdrnllerts 
1lotte1 på morgonen ],om for att 

v,icJ,n tlem, ] a1 n hon dem alla 
lll( cl> etslosa 

Det stod hmwrn lult <tH oppud 
h v1ll,e11 tlou !t.111 11lle, h,m \ u 

ofv erlemnM1 ntesl 11t.1J1Je ,i1 det 

crnct But under it clommant poht1cal or[ice but w1th fe" acquamtances 
pa1nes onli can ava1! tbenrnehes of qtancl~ no sho\\ rn co111panson w1th THE 
its prov1s1ons and the1 are compelled one less capahle hut morn w1c!El) BANK OF CALIFORNIA, SAN 

E1t og01n11tne be1<ttt,u om Clns
holms forn101rng 

"J_,;1g n11c1 hoppade ofta lnmfha 

fot Bi dIH11 d i:Uor fr:m hrmnamle 
ti Hl slrngn<lPs L'rngi hm 1 och tan
rl< <'n 11 v ln ,rnd dt r tle folio ned 

GR!GGS PRESIDENT FOR HAN 
DELSKAIVIl\IIAREN. 

n.i ssn,rnnu1.i op n1Jsl"1 oeh omu1l1 
ga odets lrdmng oc li mfl} tdrnl< 

Oppn.i<fo han den ena <lonen, kom 
fn lrnng11g t1grr ut, den vild.iste 
och h1ndto1st1gaste 111,111 ],unde f,1 

tag l, denne stornt.ide sig ogon 
bh,,U1ge11 ofver honom och slet 

honom 1 st1 cl ... en till str alf for 

Natur11gi\1s \JSs1e dlla 11Hnu1-

sl,or, att h 1 i 1 cleu ,mkldg,Hle 'dr 
hL•sl,.\ lld f01, dPI l ,tdP h,m ocl,s L 
gJort H,m h<tde .dsl,,it }Hms1 8-

s:m oth hva1ken han cllrr hon 11-
ler n°1gon mmnn 1,rnkte p;l att foc
neka <lr:1ta laldnm men elen dm 
kungrn sl'11lk• aldrig h,1 t1IJ;1t1t 

at1 en hrottm:1lssrik ut reclts annat 

to do so Mmout} pm ties and rnclc known 
penclent electo1 s m e excluclerl Tlus Jesson "ill cm tamh go home 

"'vVhen an elector clesnes to vote at to manv cleleatcd c,mtlulates ,ts "'Il 
the 1n1mmy elect1011, he shall bn\e a as 01g,1mations \\ho sup1101ted them 
ngbt to recene the ballot and ONLY om own 1he Scandma>rnn ,rnd cspcc 
the ballot of tbe ]Jm ty f01 wluch be ially the Sw eclrnh pol1t1ca l 01 g,Lll1za 
asks (Sec 12, Prunary Elect1011 Law) twn, 1s no except10n lt toa!' a corn 
He must malrn !mm~ n the poht1cal mendalJ!e act1v1t) rn the campmgn and 
pa1t:1 to wh1ch he belongs 01 he can IMcl the ]Jleasm e or sl'emg m,un of 
not exei c1se the nght of \ otmg And t hose "m \\bom tl 0:1 suppo1 ted But 
be must 111alrn oath to 1t if challent1ed at the sinne 1 nne se' e1 al \\ ere dcfc at 

'The const1tut10n of the State rnads ed 111 \\ hose cand1dacy thf'y toa!{ SJH 
'All elect10ns shall be by ballot The cial rnte1 est The fanlt \\as not J,1ck 
Leg1slature shall piovHle f01 such mg lnte1est 01 ,1ct111ty but tlle c0111 
method of votmg as w11! secm e to pa1 atn e obscu11t1 ol tliese 111 otog< es 
e\ en electo1 absolute seci ec) 111 pre JoJspecially is 1l1rn tlw case m r cgm d 
panng and de]Joslt111g bis ballot (Art to John E Johnsons cancl1da<' 
ö Sec 6 State Const1tut10n) HaidlJ a :1 ear old 111 the commumti 

"IIo\\ can :you ieconmle thA p11ma1y i1c stevs fon\aHl 111 tlw >ollll<al nc 111 
law 1f it is a pait of the plan for elec rnd seeks off1cc Cm taml\ he h,u! ,, 
tion of offwe1s w1th tlus prnv1s10n of nght to do it although the \\lsdom af 
the Const1tut10n? The Const1tnt10n such haste is quest10nablE I lut wbat 
fmtber declares 'All elect10ns shall theie 1s 110 question about is that the 
be free and equal • (Art 1, Sec 20 best polw; \\ ould liave lJeen not to en 
State Constitut10n) courago but d1ssuade any 011e frnm 

"Ho" can the 211ima1 :I elect10n be tbus 1 unnmg mto pol!t1cs mJmllc1 
sa1d to be EQUAL \\hen the members ousl:r 
of pm ties tlrnt ca st less than 10 per Tacoma 1s no hamlet \\ be1 e 01 ei l 
cent of the vote are excluded f10111 its otr ange1 \\ho steps on it s str eets 1s 
p1ovis1ons? momenta11l} 1,now11 JJy eveiibodi It 

The pllmary law cleclaies that 'At 18 a citi w1th mote than bundlecl 
tbe bottom of each lJallot shall be thousancl people and it takos mani 
prrnted unde1 thc captlon, 'No11 Pa1 l eais of ieoHlence befo1e the a~e1age 
tisan Jud1c1arv, the namcs of all can newco111e1 1s J,nm\ u outside a small 
d1dates f01 Sup1 e111e and Sn11ei 101 cu cle of acquamtances 
Court Judges' (Sec 10 P11mm Y La\\ ) As Mr Johnson lumself adn11tted 
But it must be iememberecl that these shoi tly before electrnn be hacl 011 ac 
names can only be placed on the lMI count of his short stai m tlrn <'ltl to 
lots af t11e pm ty that 'rns cast 01e1 10 depond almost "hully on 111s counni 
pe1 cent of the 'o' e at the p1 eceedmg men His \ ote - cousHlE i ably m e1 
electwn All mclep<mclent elect01 s all 1 000 _ sho" ed that the1 stomi b1 
Pcople's Parti eleetms, all Socuhst lum to a 1ema1kablA deg1oc Ne\ e1 
el<>ctorn, all P1 ol11JJ1t1011 elE ctorn ,11 e theless, w e ha ve hem d that M r John 
<xclmlecl f10111 \Oting 101 Judges un son comvlams 01ei the suppmt accoul 
less they cornn11t actual 01 mm al !JCI cecl 111111 by lJ!o countt vmen 'l'hat rn 
JlllY and 1ote a ballot of t1 e donunant ungratc-!ul and 101y 1uo11g 1\11 J 
p:11 t1es has 11 0111 Jns fu st a1 nval m t o\\ n 

It is not the elect01 s of the Repvb be en t1 eated vei l well and genmousl:r 
J1can and Democ1 at1c pa1 ties that ma; by lus counti ymen m 'I acom,t ,rnd 
elect the .Tudges but all the elect01 s thi ough thcn exe1 tian 1 eceived en 
Ho\\ c,m su"h a law stan cl m the face doi sement "ith consequent fa1 orn 
of these pr m is1011s of the Co11Stltu that many well desei 1 mg uld tmw1 
tion? Sueh an elect10n \\ oulll not be mlght gladly ha ve accepted It wouhl 
'frce and cqu,tl,' and would not be by he the clut' o! M1 T to recogmze the 
ALi, '1'flEJ EJLECTORR and tbe elet g<>ne10us lovalti 11 tlh wlnch lrn has 
twn of the JuclgPs m elfect takes place bePn supp01 tcd and not thrnw mn 
at the JJJ 1manes, wben the Const1tu btune for 1110 defc,tt on wt>ll meanmg 
t10n sai s It shall take place at the counti i men but on lus O\\ n l!lJUd1 
genei al elcctlon aull be ]Jy the 'ote of cwusness m 1 nnnmg for ol!tce !ll ec1p1 
all the electo1 s ta tel> To clo othe1 w1se would be m 

' l'he prov1s10n of thc l 1w i elative to ill grace and not conducn e to p1omote 
the choice of lTmte<l statt>s Senator is the feehng of f11cnclsl11JJ wluch nghl 
of doubtful const1tut10n«llt\ ,is it m ly aie due to evei:, nc\\C()lllU \\ho is 
tcrf,,:a e>:i "\ ith thc f.._ cc c1 o c of the n aood ,. i lLen tHlfl lt:nff\\! s ho\V tu a lJ 

mem]Jc1 s of tbe Leg1slatm e \\ hosce p1 ec1c1te f,\\ 01 s ,md l,11Hll111~ss 
duti 1t rn unclc1 thc Constitut10n of the 
Umtecl States wlnch IS the Sup1 eme 
L,1" of tl!e land to Plect 1 mtc d States 

LAW IN FERN HILL 

Accm dmg to ,, ]Je is1si ent 1 nmm 
Son 1to1 s" tleputi 111 osecutmg ,ttt011H :1 Do\\ 111 

McBr1de Also to Contest. made up Jns mmcl a11out \\hit to do 
Accm dmg to 1°te bnt i0J111Jle I<eIJOit I nftcr Jan 1i next He 1'111 111 i 0 t1cc 

Ex bo\Pll!Ol McB11de lrns not onlj de la11 ]1elo10 tlle JUst1ce of pe,1ce ll1 

~u1ccl to te 0 t the const1tuno11 tl1t.v of l'Pl n JI1ll 

FRANCISCO, HOUSED IN 

NEW HOME. 

Equal of any Bu!lding 111 the World IT\ 1.1 1\l 1111 strect s1od l lins l<lga 

Used for Like Purposes I 
llln<ln de fornt ant.mda husen ha 

<l< hrnnmt ned A11 Hke hundra 

The m 1\ home o! the nank o! Cal! Ltls m<•nrnskohf sp1lldr s ar ett 

Stora tmg forntsagas for Tacoma 
nasta år. 

Vid motet 1 mc11Hl11gs n[11 ,1rlde 

p1es1de11t Jon<•s 01 h d<' ol 11ga h,ms ])] ot t 
ar< nan g1mom odets hand 

L1si s1 i llc1,t dagen 1 111n opp 
g,nnl 1 ernbetsmannr n i Ch,1mlH i lm!-,em; s,il, pa dett I sa1t ,1f:irJoH1 

0 I Comm ei , e och de 111 e msi n ll <' 1 m1a11 s01 g eLlocl,01 n ,1 b01 J ide i m 
l•)llll" 'Snu F1111r1sro \\ns ope11 to tl!e s.innsJ,1lchgt lm1lc J\(]], En l\Irs 1 id, 8 De seume llO foliand< g.J ()( h Lqda g1åkrnko1s kl.1goto]J f1.in n.ir ()(]J fJ,1rra11 s1rom111<1de 
puol!c fo1 tho fnst trnrn on the 8th .J \V OiJ,e1strom omJ,orn 1rJ,r 1 liudo lr<111 .i1enan8 ~\1t<rnt<1 omgiJ folke1 sc1mm,rn, menan hllcl<•s 1111 

mst and th1ongs ol p<>ople mani of s111l\a ln uH1u1 1111 n Lon f1cL nmg D"1 gmgo "1sl,~1d nne 11wt1 Rista pLils 0111 dr som icke' 1'1llHle 

"horn had no husmcess "ith the banJ, h]C'l tslag af forsLi.id,dse och dog s.ml,ta lmh mlcn O< h bcd1 oi vall< ],rnmna m 11 rngde sig t1llsdmmm1 

itself ]Jassed m and ont all d1i at 11'\ hinnden l ... om" lllll lltgoiPs af H. J.J i\Id'oiiiiid, llqr1tan lmgsarn1hPrn1 <l)lip :;m1.. 1-nng \1tc1m111rtnu Knnl,010<11 
t1actHl In 111e magmllcent mtene1 or y\T y E R l \V C ohei att en s~1 blomst1 ande \ 11'2,- hans hof mtogo sma platser rn1dt 

TsmnoclhJ<>lpsprnUarnaiwnsd- m llg<'s " l]ltc\, 11 l l Il 
the ne\\ st1uctme D , J 1 1 Tn J'\ !Jng e e1 lll s,1 <tda1 '' c1e lllclll emot t1illrngt1onmn 1, <lPs:oa do1 IVl8 (,( Olgl' )ur ,P ()( 1 IY " 

lhce !Jmk mmetl mto 1 s new qua1 gllvmnor ,Johnson fl11 ohck.m llincllr\ hMle gJ01t sig fo1t1ent if de1!1 111 som \mo 8,t odesd1
0

r,t (1Jl lol1ll 

te1sonS1tmda' p1ece<lrn,l,11J01 D.l\ ,n 111rnmo1s\m1gll<11 J\rmnesntas I sitt inslilLilioiis!,J] .\lll.J<lt, I 11ktm1sva1d1 od( l\I1n 01pn1<1 ,1[ :m1 Jikli<! ,\]Jj v.!I ],!ait 
l•om nullwndoll,usrncisl!anclf1n l1Jsloir.1 l mll1g1lc du md11 ln1e1 1 l t f F l l 1 
nul11011 clollaIS in sccU11t1cs \vei e loar! pu' Bowes bl md .nrnnt i ol Jdndr ' t'll ' ' • l 1 ' ' 1 l 1 ( l ,rn gd 8 ' 11 ( ou llll< Cl c en 
ed on trncJ,, and Jrnulecl to the ne" I 011,,]ags nrndd<L1des, alt Ilil1 "I hc1ve the fntmc• ol om c11\ <ll <]\llllll ut, ii<lll1 ,ildrig m1gli1,,<1 ii1me11 °J1Jlll Hlrs och 
bmldmg 1\lw1e the1 \\e1e stm;erl m lnnir duisiolsLto<hlifligastesta dr•epl} at bemt, and] iNI 1hai k1111dt b,Ltbepd:>sth,ws<1l1lm och 111111s1ss,ms abl,nJP 11Mldr f1a 111 
the 'rnlts The t1ucks 1>e1e clo ~h 1 l t tl i s ll!Jh,ul:o:;L,tllwug oll1 rntd helllll' 11.i m<u,111 Ett beundrans oeh 

cl< n 1 J\Iesaba-cl1s11lldct, hotas med p.n 1ll11 a1 \ n llS tmw 1 1s ner 
gua1cled ,rncl no 1necaut10n to ll1Rl1!1 ])] >j li 111 00011bl1n) ]J"l'll rr1ft t1l1 l ] l l 1 l ~ fäSdl y rntl \ 1tnl io be \\ atchl nl of < ' "' '' o " ' orons ~m lil s, uc (en 
the sa!ety of the c.1sh and socm1t1Co lo1si01rng II1<11<1Hl 1 bu11k, 1,10- l 1 l t 1 l 11 

\ackrP, 

Ifall'ten "as onuttocl lw1 rn1eIC'sls and reacl} to ta],e nd >« ornng 01 '1 t ldll ''11 os'~ t i,., stc11li1,,<' nnge rn mnen 
U-1111( mheg11p11<1 .i10 s1,mgda och Om han 1eda11 ha<ll lrnstrn och af ~sl..,1c111N;1'c11 m hade ,1ldu!! 

Tlle new home ol 1 he Bank af Ca 1 
lorma 1s saicl to be the P-qual or ain ,Jl]c man deltaga 1 L,11111wn 11101 l<l-

1.iniag<> of PI• l \ oppor11m1h ·-' 
b,n 11 <111•1 orn hm hdde ntLmd1 haH en anm,., om 1tt <>11 s<l h,n]1i:, 

sig en lnnc1 cito sitt h1uL1s 1,1] 1ngl ng Jrid1 hl rncl clrn1 T11iet bank ln11ldmg 111 the \\otid anl \v" Rldslatld11ugsa1t11,1l1 h,u 
F,t1ilk who has J1<1d ch.ug» 

t\\ o hank bmldmgs 111 
hen11sphe1 e tlrnt conld compar ~ 1tb ,t 
we1e the Bank of Montieal' IJui!d1 ig 
and the cl,iss1c ulcl home uf tbe Gn ,11 d 

rftr1·s,rnfl fr71n Dulnth o'h 

,J, 111\ .ignnw stå 1 ill 

11cnsl 'med extr.it:\g om drt skullr 

iil l10I\ c1s <1tt fo1ci lwfolLnmgen 1 

\\)ll( h ofJ l.'IS fo1 li< l ,l(l\ ,lJll'Pl11l llt 

'l'hrn 11H mm 1' ork allll pleni\ ol 1l 
md I smerrrly hop<' 1lrnt (V< 1 yone 

"11hm smmcl of mv 'mc:<' \\ 1ll 
rarnPs1l1 rndeavm tn <ln his p:irt 

'"l'h is <ity is 110\\ lm gel\ m a 

forma1ne sL1ge It h is gonc be

} ond the pomt \\here ihcre 1s ain 

cloubt of the bnll1ant fntme, nncl 
11e 1vani all tn pni ;;:honlcl1•1s tn 

the 1\11eel ,wd push it alonb until 
1t st,rnds s111ne111c muong the c1t1es 

nf the Paeif1c ::.JortlrnPst Vle bave 

all the udv .. nta,.;;-es that the Al 
m1ghty conld hest<rn npon us Om 
death ratr. lR the lnwcst on ilie 

togs aldug med 1 l .tknmgen S
0

l 11rnle1 at1 Jll nhPSs m ilska dr ho 
nnclPl oHln,icle h,.ns} n t1llacle 1'1m- norn r lim f 011.11 hg1 101 honum 

gen ll1!-,en lJeh del se, n,n det vm .tt1 ha kum1111t l e11 s.id,111 li< l.igell 
h<1!,a om 1tt utclc,la lwlnnmg eller het r 

Dank m Ph1Iaclelplua 
Tlus exte1101 of tlrn Jrn1lcl111 , is COJl 

stialf L1!,;;om 1 i01eg;1cncle fall I det ait dP11 11ngr: mannen gick 

fullbo1 d,H1l s do111t 11 ugon blH kli f 1 ,11u, , md 1 h<ln sig L1llh d"t for 

H oken iI :m <le hr mnarnle sl,o-

< olumns ai o ex,1ct counte1 parts ol h ldorna m:1str \ <11 a t<1nd<1 dagen l 

<1rn1a r II1bhmb IIctL111 ,u for 
I'he 111te1101 o[ the lmtlumg 1s 112 

colm1ms m the temple 

feet clteJJ bv so Jeet "1cle by so feet L11l1g oeh 10],rn <f\,dvrnde ]\, 
h1gl1 01 ,11Jout thc h0 1gl1t or fom sto1 h~ ggarn 1 iu11,1r n sc11HL1 101 h ifL1 
1es oi 111 01d111a1J oil1ce hmldmg A 
ma1ble wamscotmg iomteen teet Iugh de bonei om hJPlp l\li saba 1e1n 

sm1omHls lhe mte1101 and the "m \ .ig<>nR f01·est.'\rnL1rr teleg1 aferacle cnast, om• clnnntc lS fme, and our 
clo\\ s 11se above th1s to a be1gbt of l ] 1 t f l t c for " l onsdags 1111 Dulnth, ntt hranclcn iar rnr anct w:i er ac1 i l s u 
thn t; f1ve feet 

gen p;t s1elf\ 1 .11 l'n,m J~n pr,ist 
s1rg fi1111, •0t1lol1d ,1f ],ors;lll2,dll' 

Ofh tc11nm 1 ln1!L1 rolllt sig rnecl 

i:i tm1sl ... 1 stEJ 0111 i>tisir 1 fo1 g1 ll 
da horn Den hogtidh 0 11 hnndlm 

gen f11llb01da1les 1lt1 p:1 11111.,deR 

cle1 i bi ollopskloclrnn foll,et hm 
iade och barnen shoclde blommm 

p:i den osL~ ld1gcs 'ag, d,1 han 
hemfor de sm lag\ 1gcla brud 

Detta v .11 ],ungens 1 isa och 0-
1 l l h 11 great commercial seaport city arc 

Ihe o1!1ce fmmtmc and Jlatt1t10ns nc1rni.tcc• mg rntance oe att st.t - i1mt1sLa satt att sk1p,1 Jagen Det 
nnsnrpassed 

me "!"el lmished m nmtat10n of 11111gen v01e beL111Uw ] t acl e11l elt 
~ "I thmk "011 wrll aQree w1th me vc11 1 10g8 a gi' "-

Fiench mahogani wh1le the counte1' Senare rneddel,1s att vinden ·' " 
.11 e blad, Belg1,m m uble, a ra1 e and that a gr eat manv of onr c1tizEns S,idana foi est,illnmgar vorn 
cost11 1nocluct The <e1lmg 1s ,1 clas v<1rnlt srg och ait II1bbmg torde are apathetic Thev are interest m\eLet omt.1ckia af folLet Na1 

sical clcs1gn m g1It p1clrncl out w1th Lnnna Id eldas Den forhoppnm etl ancl they "onlcl like to see the 111,mgden samLtdes p L de stora 

pa~~1~1~:'.'11lcl111e. is er1m1i1iecl mth fom gpn ol,ades } tterl1gare genom ett ui1 go aheacl, hut th1s apathy 1·attsk1pmng;;:clagarna \J8Sle den 
~ eovern them lJJ,e a 'i eil and seems a lclr1g om cl rn skulle Lomma alt 

,aults t\\o on the g1ouncl 1loor ancl rrgn, som blotte de tona buskar- l t tt I t J l dl 1 1 
to l)cf[):' tl1e1r e11e1·Q1es It 1nnst Jn it na e gras 1g ) o )ac e t\\ o m till basement The rnte1101 o! l " "' ~ 

oac!I is t\\el'8 re< t squaie lhe' me Jl(' oc 1 sndren lw shaken off to reap the benef1t ler f;t deltaga 1 ett mnnirrt brol 
sunounclcd by thrce mch :;!eel ,md aie De bi and:;;l,arlnde 111isst,mUn of för cnergy of eveiy ciilzen 1,110 lop Genom denna O\ rnshet frnL 
olosPrl 1\lth oute1 doms that ""gb ,1ttJorfitlio:i skoirshimH1<n hlifvit has Tnrom:t at hc,u! We hao!\'e Haken ett mtresse som 1ll'n c11est 
t" en to th1 f'C tons t t 1c J,e ha de , !l enom detta s,1 it att gå anlagd nf <fo 200 mnntencgrrnska irHrn n 1o hr: n g1<>at c1 \ 111 sp1 e ·' 

The shdrn" rn t11o'"nny c1001 s .tt tllc 1 bll \ ,1ga fick folket j 01 st1 oelsm 
11ti 111 c, ''"' ,,1gb1 1 cn Jeet h1hh m111 .i1he1 nP snm n)l16rn l>lilv1t afsLP- of ilns npnihy nrn a g1edt m,m1 1 1 1 

D l 11 
nl>''i ndcs 'rim ln1nrc looms hull och noJen, oc 1 rngen 1 111 rnnc e "' ~ rnches t!JJc k rntl e 1ch '' e1ghs t" o ,, 8 ,u p '' I l 1 f t 

O\ er llw 'aults 1s ,L c;Jucl, sup 1 n nth alwa1l Thr wonc1ciful menrns ,a ,unc e 1111 '1 n,tgo 0 

h,t SJU1Cl1t mg 1 sL•>..;,nne och an I 1 1 1 1 1 11 0 l\'I i<11t den, t} valet llg Ju uirslu 
~ 1a1 11rnc1 c cve OJHncn , rn w n\ -

11ndt lHrnLsn;lLt 11 p 1 ol1La pl 11se1 I fnl progi pss 11101 mrrts 118 on ande i den anLlngades hand 

for ,11 I 11 rnmds och for stora heln I 1 1 01 , Jrnml shonld f'Ilr• rn·.ioe ihc I Denne lrnlft ba1bm1sl,e Lung 

hl uf 11rnt1J\tct l,uut hcmt l ' had<> en cloltcr, snm var s't hlrm 

Jo1 tungen, men h,m LrnLte rnLe 
allR p.t ldlll"< ns narvaro, hans o
gon VOIO l Li fl<l< ll ot fll JIJSC'RRnll, 
;mm s 1tt 1 ill lwg< r orn 8lll j .ir Om 
<lu1 ungn d l!lH n 1c ke h,1111• 111111 

en hal lb<11 har hade hon Vdl lcnnp-

past vaut n,uva1 ande, men nu 
till.it 1d,e henrn s l,raft1ga och el-

d1ga temperament henne att \ara 

fi 1\nvarande f1 ån ett sk<ldespel, 1 

hv1ll ... et hon hade ett så fo1farhgt 
mtresse Från det ogonblrek det 

l,1mgJordes, att hennes alskares 

olle sl,ulfo afgo1 as l kungens are 
n,L, hade hon d.tg och nctl t wl,e 

tunl,t IM annat an den stora ]nu 

dt•!Rcn och do clermed forkmppacle 
cml'1ldhrtc11rn Då hon hade stor-
1 e ma ], t, 111 l'lytancle och lrnrak

ta1 ss1 J r],a an någon annan, som 

'nr 11 i snmma hela genhet, gJorde 

hon In Ml mgen foir hade 'ågat 
- hon nt spa Jade hemligheten med 

don arna Hon visste, i hHlket 

~f rlc 111!,ge1 nmmen t1ge1ns oppna 

bm slo11 och t l111lLet det van1ac1e 

en q \ 1 mu 

(F01ts å SH1 J) 



Presid~nt 

VicePresident 

Cashier 

Asst. Cashier 

$350,000. 

Stockholm. 
Konungen arrestc den 2fl aug: 

på qvälleu till Sundsvall och an
kom dit klockan half 10 påföljan
de morgon. Å stationen i Sunds
vall hade stadsfullmäktige, magi
straten m. fl. stater och kårer 
samlats för att mottaga konungen 
som helsades af borgmäsfaren An
dersson med ett kort tal. Konun
gen' begaf sig till fots till ham
nen, gick ombord på den å redden 
liggande "Drott" och strax efter 
kl. 10 lättade "Drott' ankar och 
afgick till I-Iernösand. Å en rikt 
smyckad estrad vid skeppsbron i 
[forniisanil mottogs konungen af 

, 1 .~ta ter och kfirer med damer samt 
I af en stor folkmassa. Landshöf-

. I ding Rt~deb[i ek höll ett kort anfö
: nmde oeh nihragte ett lcfve för 

· : kornrng011. 1wilkPn derpå frambar 
'';itt l 1 jertlig·a tack. Derpå for ko

•1pu,_,·c-11 ;::·'nom stadens gator,J'örst 
'till hntipi [a]e1, :sr>m beså~s, samt vi
! < lure I ill kyrknn, dt·r allmänna 
: s:"rng·för1•ningPn Rjiing. Vidare be
: såg konug<'n Vesternorrlands läns 

I i museum sa111t, folkskolliirare~emi-

~'1-'illlllllllll•lllllmamllllllmlllllmmlll•••••mammmmlllllllllllliii1 nariet, der han uppbyggdes med 
~~=~~=~~===~~~~~==========="'-"'-=-;_;_;;_ j ett af en elev förfättaclt hyllnings-

Jllall alltl. l f , G · c,- l qvlic1e. Ef1cr Ytterligare en visit, . c ram meCL · rieg, ;:,1n-, . . " 0 

(11.no· ocl·i Ga 1 ° : l fo : 1 frnnurareordeus lokal, nkte ko-"' , < e, na gon svens ;;: ar , 
·ilcli'i· ()" v ll l N 1· . 'nungen till landshöfdingens resi-
' o ' ·a met. i u wppas .Jag: - . . .. 
(lo,.]· 'Llt seclail }<' '] 0 ... Idens, der lunch mtogs. Affarden 

v \. c 1 c. .'.Jil11 0Jogre-11s ,, .. . 
kompositioner undergått och lJe- fran Hernosa ml egde rum kl. .[).20 

Str1tt elclpi·of'vet · p · .1 med "Dro1t" oeh vid 8-ticlrm åter-
' ' l ans a111en ca- · 

kom'konun!'.·en till S_'undsvall. nerna skola erkälma att äfven ' 
Sverige har e11 aocl l{O )C ··t·· . ·- Knng Edward fönnar bega g-
'- ( . , :::i. 1111 >SJ or. 1 J. •• , p r· • 

Bara nutu inte spelar och sjunger. i'.'~ '.-1!'.falwt __ ~1: lrnug G_us~ars af 
ham; arbeten och lwundrar "nor- S·rnn,,,e, lJesoJ, l !1ornlon I Nov. att 
skP" Jrnmpositiirmi Bmil Sjögren. l!Hed liouom s11;m_11:mför:1 knng I~F1-
1'i•t '">l'C cloel· 1·cl e f... 1. 0 kan. som smn11d1gt kommer att m-' .. " . ~ · r ors a gangen . " · . . 
sådant hföld<>r i Amerika. Att 1rngmto nppPlrnlla sig t Eng·land. 

Iliinned slrnllt' ett för:s!·a steg till
niil'mm1de nwllm1 ~YPri;;c och Nor
ge \ara taguL 

sin första 
offieersfullmagt 1867. Duglig 
militär, aYancerade han till öfver
ste och chef för SmålandR artille
rimgemcnte 1902. På senaste å
ren var han sjuklig. Närmast 
sörjande äro maka, f. Norclenfeldt, 
och elfva barn. 

- 'l'ill följd af att sistlidna 
brän vin still ver lm ingsperiod resul
terade i 25 proc. mindre tillverk
ningsmängd är näst föregående, 
emotses högre pris å bränn vinet 
till hösten. Det talas om ett blif
vande pris af 95 öre från bränne
rierna. Ur nykterhetsfolkets syn
punkt är ju detta ganska godt, 
men hvarje sak har två sidor. 
Smålänningarna komma att mag
ra på affären. Deras lmfvuclsak
lig·a kost är, som bekant, sill och 
potatis, och potatisen kommer na
turligtvis att stiga i pris, så att 
smltlänningarna Rii.lj n potatisen 
1w.h lefva på bara sill. Sill vill 
ha vatten. Ocl1 så komma små
Einningarna att banta och följ
aktligen magrn. 

--- Från oeh llho<l elen 24 Aug" 
ha å smntliga linier, hvilka för
medla migranth~afiken Sverige
Amerika, trecljeklasslJiljetterna 
höjts med 5 kr. Deremot har elJ 

stlnkning af 10 kr. å biljettprisen 
egt. rum för amerikanska medbor
gare. hvilka från Sverige åter
vända till Amerika. För samtli
ga passagerare till Canada äro bil
jettprisen nedsatta meil 10 kr. 

Boden. 
Disponenten A. Strandbergs ·i 

Boden sjt•lfmord de11 13 Juli sfäll-
des i samballll uwLl förmodiulo o
egentlighcJer i Boclens spm'hank. 
Granslming af värdehancllingar 
och inventering af kassan har nu 
~kett .. och hnhudmärmen i t>par
banken ha Hdt meddelande om att 
t~11 lirist llf :-ix. 001) kr. fiirel i gger. 
,\ tkornstc11 nf shi1T1' ddPn af Jlet
ta hl'lopp har tillgiltt. a1t inlie. 

För första klassens 

GROCERY-VAROR 

besök Gustaf Salander, 1216 South K St., eller ring upp l\fain 

6007 eller IIome A4007. 

Varor kopta hos mig levereras fraktfritt till alla delar 

af staden. 

Gustaf Salander 
1216 SO. K ST. 

CENTRAL FISHMARKET 

756 South C Street 

TACOMA 

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

ALF. NELSON, Prc.pr. 
~~~~~~~~~ 

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

Vi hafva det störfita och bästa hyrlrnskverk i staden 
För ekipa ger vid 

Begrafningar och Bröllop o. s. v. 
Bästa platsen 

Telephone Main 499 1210 A Street 

Electro Dental Parlors 
fälsta tandläkarearbete till moderata priser. 

Undersökning fritt. Smärtfri utdragning 

Tacoma Theater Bldg., 9th och C Street - TACOMA 

.Järnkrams= Varor 
Snickareverktyg, Ståltråd, Dyna- mit, Spräng·krut. 

Henry Mohr Hardware Co .. 
\'TEL. :iHAIN 134 1148 PAOIFIC AVE. 

WASHINGTON PORTLAND CEMENT 
Tillverkad i \Vashington och det bästa cement i marknaden. 

SA V KGE, SCOFIELD & CO. 
Uteslutande Agenter 1519 Dock St. --- H~·sk<' 1·%1l]'('ll föp" vm'a lltt 

Ttinta iill Snc1·igc i höst. hvarvid 
ett sammaIJträl'fancle rnecl konung 
Gnsiaf skulle försiggå i skärgår
den utauför SLod.l10lm. ViL1 för
fri'tgan htlrom [\ r~·slrn legntionen i 
Stoekholm har baron Budberg ic-

inlningnr1w fi lån ickP krcditerui::; 
i lrnukens J.::aissnbuk, vlwrn qvilto11 
J i llstiillLs l'l~derhiirmHl(• Irmtn gnrc r-----------------------·--;_ ____ _, 
B:mlwn hm· ('ll reservfond på 14,- Polar Hard Wall Paper 
000 ];1'., ek i11saita medlen uppgfi 
till 250,000 kr. 

velat lenma uilgra som helst ~1pp- Enköping. 
lysningar. Kontraktsprostcn R A rvedson ·j 

'l'jll verkadt i 'l'acoma och garanteradt. Plastra edert hus med 
det bii.sta materialet. 

SA VAGE & SCOFIELD 
1519 Dock Street 

- En svensk ingernor S'Ven 'l'illingi', inspektor vid Enköpings 
Berglund, hvilken smm1rbet1Jt med realskola, har i skrifvelse till re- ""'"----------------------·---------' 

matörenrn, h villrn gå på koirnerter 
för au låta sig tjusas af toncrrnrn 
konst utnn att forska cftm· de in
tclfoktuella orsakerna tm sitt nö-

* * * 
Ännu ett litet hel,rnande ord rö

rande lagliga formalitefor. Ung
socialisterna kongTi'SSa i Folkets 
lrns. Början skedde söndag·e11 
den 23 Augusti. Fullständig kon
klav. Det är en privat sammirn
lrnmst. Om polis skulle siika in
träde för rekognocering. inställas 
förhandlingarna. Jl,fan vet ntt en 
af kongressens viktigaste frågor 
är bildande af ett nytt revolutio
närt arbetarparti. Man ammr att 

ing'cniör G. Fogman som förlägga- geringen framsJällt en del all
re, har konstruerat' en apparat, märlrningar mot den af professor 
fotografen, som löst problemet att Stave utgifna boken Kort fram
rent och naturligt samt utan bi-1 ställning af .Jesu lif, hvilken öf
ljud återgifva den menskJiga rö- verstyreisen för allmänna lärover
sten och de nrnsilrnlislrn. tollerna. ken medgifvit att på prof få an
Se vidare den utförliga 11otisen på vändas i realskolorna. Kontrakts
första sidan. I prosten anser, att dmma bok 

- I-Iofrättsrådet Hheodor; W est-·'' auktoriserar den indirekta för
rin har aflldit, 68 år gammal. Ef- nRkelsen"' af för kyrkans tro kon
ter studier i Lund aflade vV. 1101'- stitutiva läropunkter" samt att 
rättsexamenm der 1863 samt öfverstyrelsen genom bokem; infö
ijenstgjorde först vid Skånska och rande gjort sig skyldig till ett s.rn

uel'ligen svårt pedagogiskt miss-
187 Il. Till assessor heford- grepp. 

Eslöf. 
Då 45-årig·o mjölkskjuhmren 0-

- Den 2!) Aug. aflcd i :::lta~k- lof Karlsson från Snllrpingc vnl' 
holm f. pr<11'essorn ,Johan Gustaf på hemväg mr,l mjiilkskjuats frAn 
Hjalmar l\.inherg i en i'tldf'l' af 88 Eslöf od1 lnrnnit till Skeglingc. 
år. K. VHr född i Grönb:v i Malm- slog blixten ned och diidade ögon
ölms län. 1\r 1838 aflacle han i blickligen denne och båda hästar
Lund stud<>ntexarnen oe;h blef J 844 ne. En ]Jred vit1 honom sittnnde 
f.il. kand. samt samma år fil. dok- person hlef heclöfvad, rnrn å11'l'
tor. lVled. kandidntexHmen afla- kom till medvetande efter en kort 
dr. han 1848. lilef året clerpå med. stund. Karlsson efterlemnar hu
licentiat, år 1850 kir. mag. samt strn och sex minderåriga barn. 
med. doktor. 

- I Stockholm afled den 28 Falun. 
Aug. öfvet"8kn oeh chcfori fö1• Uniler spgelfärcl på SJOn Nils i 
Smrilands nrtillcrircg('mente Axel Jl.falung: -lrnr en arbetare GalJl·iel 
Olof Stael von llonstein. 

öfverste ~tad vo11 Holstein var (Ports. å sid. 3.) 

_,,,,;, __ 
PETERS N BROS. 

Vi äro den enda svenska firma i staden som säljer 
MJÖL, FODER, H_ö OCH SÄD 

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

Alla~beställningar utföras snabbt och noggTannt. 

· 1002-4 South K Street 

t\.fdelningskontor och upplagsplats 
So. 30th & Wilkeson 

Hufvndkontor Residence 
Phone Main 313 Phone Home Al 739 
Phone Home A2313 

Tacoma, Wash. 
Afclelningskontor 
Phone l\fain 7765 

Phone Home A4394 

Vi köpa alla saker, som utslitits och bl!fvit 
gamla och ha nägot värde i marknaden. 

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

Phone Main 6059 1524 C Street Phone-Home 1059 

SPECIALISTER FÖR MÄNS SJUKDOMAR 
Vi önska att sjuka män besökte oss och lärde känna våra meto
der. Det är fritt. Arvode för behandling är det lägsta. Vi· 
gifva personlig vård. Kontorstimmar 9 till 8; Sönd., 10 till 12. 

~L TACOMA MEDICAL ClO., 1217V!i Pacific Ave: 

Bo;t garanterad i alla åtagna 
/ 

sjukdomsfall. 

Förblif icke sjuk, litande på löf
ten af andra. 

Den ärlige och pålitlige betalar 
då han är botad 

---
Inga penningar behöfvas för be. 

handlings börj:i.n 

---

för 

De Tillforlitliga Specialisterna 
MÄNS MISSTAG. 

JIIånK'.'ll lj,:s och. iofvande bana har ruinerats genom försumlighet 
och ~lrncll1g,, 'anor, nrnan man blef gammal nog att förstå och mån· 
gim 1Ja}1a afJ;oriats genom någon speciell sjukdom, som försummad 
eller doillgt behandlad underminerat den fysiska styrkan och själsf"" ·-
1!'.0~~nhc•U·rn_a. Intet större misstag kan göras än att ringakta erf:r 
for1JJse du fu~:sta symtomen till försvagad helsa eller själskraft, orsa
kad ~.:nom ~or~t!mmels~, okun.'.1-ighet eller utsväfning. 

~ada~1 IIk_noJ~het v1~ de fors.ta symtomen har ledt till tusentals' 
ol:i:cha, till sJukl_1ghet, till ett forfeladt lif, till olyclrn i äktenslrnp 
s~c'.ls_1,llessa, vansmne, s.ielfi:iord o., s. v. Män, hvarföre taga sådan~ 
f~1tv1fl'.1de chance1'. De forsta SJukdomstecken borde vara en var
mng for _eder att taga mått och steg för eder framtida helsa och 
l?'clrn. N1 bor.de noggrant undvika alla osäkra, experimcntala och far· 
hga behandlingsmetoder, ty på framgången af den första behandlin
gen b~ror det, om ni skall ät-erställas till full hclsa och få allt sjulc
d?msg1fte~ b?rt från sy~~e~et eller om ni skall blifva en kroiiislc 
SJUklmg for hfvet med standrgt återkommande lidande i oliJia former. 

han vet om planläggningen fö1 ge
nom ett senare afstraffan(fo. J\Icn 
polisen anser sig icke ha laglig 
rätt att ingripa, då sammankom
sten är privat. Den får således o
behindradt fortgå och afslutas. Vi 
få utan vidare ett nytt revolutio
närt arbetarparti på halsen med 
snygga planer på :f'örsvarRnihilis- flllll!lllll!llilllll!llllillllllllllllllli!llllilillllllllilllllllllillllllllllllllllllllllllll!lllllllllllll!llllllllllll!llllilllllllillll!il!lllllllllllllilllllillllllllliillllllllllll~l I 

. \'.i bc~rn.ndla endast män och bota,fort, säkert och för all
tid till b1lh~aste pris. Blod- och Ffodsjukdomar, Tärande 
svaghet, y ar1c~cele, Hydroc~le, Njur- och Blåssjukdomar. Rin-, 
nande_ Sar, ·~Dada, Infla111at1011, Förlust af Lifskraft ocl1 alla 
oordnmgar i systemet. 

tisk agitation, som mod alla till 
buds stående medel, äfven med 
vå!d iimna kiimpa för sitt mål. 
Detta våga de och detta göres obe
hindraclt. l\![en polisen står makt
lös. Den är ej af lagen berättigad 
att ingripa. Den allmänna mora
len, statens välfärd sättes åsido, ty 
polisen måste lyda lagens formali
tet. 

DET ÄR DE GODA SAKERNA 
Som gör lifvet värdt att lefva 

är en af dem. Den betyder för eder Komfort, Lycka 

och 'l'refnacl. 

REN QVIOK 

MEDICINER $1.50 TILL $6.50 FöR KURSEN 

Konsuitation och råd i de skandinaviska språken gifvas fritt. 

Om ni icke har tlllfälle att besöka oss skrif efter vär "Diaanosis 
Chart." Våra kontor öppna från 9 f, m.' till 8 e. m. och sön"'daaar 
frän 10 till 12. " 

SCOTT MEDICAL 00. 
1130\'2 Pacific Avenue 

TACOMA, WASH. 
Privat Ingång 

1129)'2 Commerce St. 





veu plåtslageri och jernkramhan
del. Denna firma är svensJc. 

lVIinnie J e1111ings öfver ämnet: 
"Andens l if i fjerde, femte, och 
sjette himmelen.'' 

THE MILWAUKEE CAFE 
l\I. 1\ieisingset, egare. 

Viner, Likörer och Cigarrer. 

Tel. lYiain 7 412 
1150 Oommerce Street 

var framJrnl- ============== 
RUIVI OCH BOARD, 

eller rum utan board till billigt· 
pris hos svensk familj. God mat
hållning och snygga rum. 

MRS. El\11VIA JOHNSON, I 
813 So. 9th St., mellan Yak. och I. 

It will pay :you to go to ·Paul
son-Barnes Oo. and get your gar
den hose for nevt year. They over
stocked and are selling it below 

In the Rainier National Park. 

Köp en lykta som kan bäras i 
fickan, 3l/:!x6 tum. Den kan 
tändas på ett ög-011blick. Brin
ner utan veke och olja och gif
ver utmärkt ljus. Kostar bara 
50c. · Nyttig både hemma och 
på resor. '11ill salo på fabrikens 
kontor, 1107 Oommerce St. 

Beställ edel' ved och kol der 
priserna äro rätta. Utval af 
skogsved, "·mill wood" och 
'' slabs. '' 

NEW FUEL YARD 
24th & E C St. 

Phones Main7688, Home A3244 

l\Iain 393 Home A3933 

QreJS JOIINSON 
Svensk Advokat 

NQt'l Bank of Commerce Bldg. 
212-212 

Svenska Böcker 
Vi föra på ·lager svenska böc
ker, tryckta i Sverige, lämpade 
för olika smakriktningar och 
till samma pris som i Sverige 
med tillägg endast för frakt
kostnaden. Vi emottaga be
ställningar på all svensk litte
ratur, hvilka expedieras fortast 
möjligt efter samma prisberäk
ning. Återförsäljare och bibli
otek erhålla goda villkor. Skrif 
efter katalog, som sändas fritt. 

BJöRCK & BöRJESSON 

40 W. 28 St. New oYrk City 

SHOE. SHOP 
Skoarbete på beställning. 
Första klasi::ens reparering. 

Halfsulor (sydda) mäns ... 75c 
" " damers 50c 

1920 Jefferson Ave., Tacoma. 
Joseph Conrad, Propr. 

E. PETERSON 
Enda sven:ska fotograf i Tacoma 

==S U C C ESS====· 
Snc cess kommer en clast till mannen som söker derefter och 

som förstär att anvämfa rätta tillfället. 
Success i real estate investments beror på att köpa den 

i-titta egendomen i den i:ätta tiden. 
XU är tiden att köpa American Lake lotter. Gif akt på 

värdetillökningen under senaste året. Det kommer att ytter
ligare fördubblas inom nästa år. Vi furne1·a kapitalet och gif
vå eder ett utmärkt tillfälle. 

Vi sälja.lotter på $5 afbetalning i månaden. Vi lJygga er 
ett hus på lätta afbetalningar. Tveka icke. Kom ut NU. Egen
domen säljes hastigt. Vi sälja eder acretrakter för $75 och 
lotter för $25 på lätta vilkor. 

Vi hafva kontor på landet. Tag 'r. R. & P. Co :s American 
Lake spårvagn på Pacific Ave. och gå till ändan på linien eller 
kom till vårt kontor och vi skola följa eder ditut. 

E. F. GREGORY CO . .s INC. 
120 TWELFTH STREET 

STOR JUL-EXKURSION 
Vi afgå från Seattle den 28 November och från IIalifax 

med den välkända turbine ångaren VICTORIAN den 5 De" 
cember. 

Gör eder nu sjelf i ordning för denna stora nöjes-tripp. 

THE CHILBERG AGENCY 
702 Second Avenue Seattle, Wash. 

' 

Konsoliderings· tillkännagifvelse 

1 Skandinavian-Ame~~~an Bank ofT acoma i 
i.·· SCANDINAVIAN COMMERCIAL & SAVINGS BANK i_. 
* Med kombinerade tillgångar på öfver i 
t * 
~ EN MILLION DOLLARS i $ ; ! Kommer att beclrifva bankrörelse i No. 955 Commerce St. i 

A modern inn with unsurriassed 
service and cuisine, situated at Long
rnire's springs, commanding the ap
proaches to PARADISE VALLEV., IN
DIAN HENRY'S HUNTING GROUND, 
THE GLACIERS and all points of iii
terest. Large stable of saddle ponies, 
guides, etc. Take the PARADISE 
VALLEY SPECIAL leaving Tacoma, 
South 26th and A Sts., at 1: 30 p. m. 
daily over the scenic Tacoma Eastern 
railroad. For reservations, etc., ad· 
dress Manager National Park Inn., 
Ashford, vVash., or Samuel Wilson, G. 
F. A., Tacoma Eastern Railroad, Ta· 

m Tacoma, börjande m · 

903 Tacom~a~Ai=l".==-=H~o~m~e~A~2""2~3~3 i J. ;~~h~b:~.~'J ~~::is~ent i 
, m .W. Ii. Pringle, Vice Pres. 0. Granrnd, Vice Pres. l coma, Wash. 

Skandinaviska 
Begrafningsentreprenörer 

HOME A4745 

945 Tacoma Avenue. 
Vi tillverka alla slags 

TÄLT 
A WNINGS 
PA ULINS 

och allt annat som göres af tält

~ George Ii. Tarbell, Cashier & Manager f 
; Ernest C. Johnson, Ass't Ccishier ~ 
t · J. F.Visell, Gust. Lindberg och C. A. Jl1entzer, Direktörer i 
~"'*************'),"'*******~****** 

R. S. ALBRIGHT & COMPANY 
sälja i parti och minut Tapeter, Målarefärger, Oljor, Fernissor, 

Borstar och Glas 

l\foin 380 
Enda agenter för Lincoln Färger 

938 C St. k.1380 
Heating · Stov~s duk. G Jclt arbete. Moderata pris-------'--------------·--------

Vi hafva ett fullständigt lager 

af· bästa ved- och kol-stovar i 

staden; äfvenledes hafva vi 

Pioneer Tent & Awning Go. 
G. f'. LINQUIST, Egare 

1 l33 Tacoma Ave. 

lufttäta (airtight) stovar af I Main 877 l 
·~======~= 

Home A 2778 

vår eg-e11 tillverkning, som icke 

kunna öfvcrträffas i varaktig·

het eller prisbillighet. Vi repa-

rera gamla stovar. 

Hardware, Plumbing & Tinning 

A. Gehri '& ~Co. ... 

Al 1FRED BUTT 
Juvelerare 

och 
utexl\miuerad optiker. 

Ögon und ~rsökas kostnadsfritt. 
Bel.åt' inhet garanteras. 

Maurmann & Son. 
Prakth hrande Urmakare 

Med 28 års c tfarenhet hos de bästa 

1113 Tacoma Ave. firmor i ID 1ropa och Amerika. 
Första klassens 11.rbete, billigaste .i1rls 

Phone Main 402 Home A4402 1714 c St. Vid C St. och Jefferson. 

I FRAME & MOULDING 
1~~~~~~::~~~~~~?E'!)i SQPPLY COMPANY 

· Nichols G. Sherman, Egare. 
Fönsterkarmar, lYiouldings, 

Mission Möbler, 
Kabinett och Inredning 

Phone A 3181 
South 23rd & Jefferson Avenue 

. Sk:rif till 

· Tacoma lmplm'nt 
and Seed Co. 

EDVARD ISAKSON 
Skamlinavis.l;: urmakare 

Ett fint urval af nr och klockor. 
Reparationer utföras fort 

och billigt. 
Telephone ~ fain 141 

1102 Tacoma Ave. 'l'acoma 

OLYMPIA STEAM LAUNDRY CO. 
Gör ]Jästa arbete til! billigaste pris 

1301 D Street 

Phone Main 182 A1270 

Emil Stenberg, 
Sventik Advokat, 

Utför allmän Lagförrättning 

310 California Bldg. Tacoma 
Cor. 15th & Commer<;e St., Tacoma ============= 
Handlande i- CHRISTIAN ANDERSQN 

Skandinavisk 
GRÄS- o. TRÄDGARDS~Rö 
Farm Redskap 
Spray-Pumpar och Spray Advokat ·och Notary Public 
Lawn ivrowers och Hose 307 National Bank of Commerce Bldg 

Corner 13th and Pacific Ave. 
Agenter för Walter A. Woods ------'---------' 

Mowers, Rakes, Tedders, Hinders 
och Harrows 

Stover Gasolinmaskiner 
Birdsell Vagnar 
Lion & Anchor Buggies 
Auburn & Dunlap Spr. Vagnar 
MonarchStump Pullers 
Skrif till oss ! 

GUSTAF BEUTLICH 

Skandinavisk Notary Public. 

Utskrilver Deeds, Inteckningar, alla 
lagliga dokument och fullmakter tm 
gamja landet. Examinerar abstracta. 
Moderata afgifter. Testamenten ut
skrifvas. 

iao6y2 Pacific Ave. 1305 Commerce St. 

Tacoma Hygeia Milk Company 
---- Försliljer ----

Mjölk i Flaskor, Grädde, Saltadt och Osalta.dt Smör 

Ice Cream, alla slag. 

Phones: Main 492 Ifome A 1492 
------c-

BLEND KOFFEE Il _w 

alltid 

de lägsta 

Jernsängar $2.75 upp 



Always Tlu~ Best 

In every detall, W. L. Douglas $3.50 
shoes for men are the 

!Best in the World 

They are the recognized standard oi 
.shoe value the world over. They are 

Best in Style 
Best in !Ffit 
Best in Wo.'l'k1manshi11 
Best in Weao•infg Ouality 

That is why W. L. Douglas $3.50 
shoes have 
The l.argest Sa.les in the World 

oi any men'.s $3.50 shoe, requirlng 
The largest faotoryin itllmworld 
under one roof making men 's fine shoes 
to supply the universal demand for 
Douglas shoes. 

Every genuine Douglas shoe has 
·stsmped on the bottom the name of 
l>~ L. Douglas and the pric:e. Look 
:'for It before buylng. 

SOLD BY, 

Meyer:Jacob & Co 
Uteslutande agenter i Tacoma för 

W. L. Douglas Skor 
1138 Pacific A ve. 

C .. M. HEDBERG 
Skomakare 

'l'illhanilahåller handgjorda ar
betsskor samt "lo ggers' boots" 

Alla skor gar:mteras. 
1702% ,Jefforson Ave., Tacoma 

ST. PAUL HOTEL 

J oe Schmidt, Egare 

Board per dag, vecka eller månad 

2316-18 Je.i:[erson Ave. 
Phone l\fain 6545 

UMBRELLA MANÖFACTORY 

Paraplyer reparerade. 
:Rakknifvar, Saxar och Verktyg 

Slipade. Praktisk Saw-filer 
L. Sinard, Egare 
1341 So. C Street 

TITLE INSURANCE AND IN
VESTMENT CO. 

utföra Abstraets of Title till all 

PUGE'.11 SOUND POS'l'EN 5 

okalt ytt --~:dd~lan~en_t~r infö.r;~d~-u:i· l·~iH 'l'aeoma i sl11t;:~~1f innevar1:1dP "BUFFALO BILL" - HUMBUG. I $'~,-----'t.-'"'"""--"""-------------------'----; 
de1 denna 1 nb11\, n10tt,1."'a' m<.d lllallad. · ~ 
taclrnamhct. De lJora ml\'mna~ 1· 

FRÅGA OlVI KYRKOBYGGE. 

senast på onsdagen. J\r1•tl Yiil,liga neh flamniantle 
.. -· . . i TILL MOUNT TACOMA. plakat p;1 hu,;viiggar neh hl'iid::;kyl- :: 

,Jur1lListni11g·1·n förrii1lades 1tIH·1 lar 1111Jasurn1N det alt· d1•11 vi1la ht·- i 
llags ni' pastor :B'l'isk · ,\kt 1·11 fi>r- Pt1 i11bjmlui11g af lrnndelskam- r~·k1a(l1: "Bufl'alu Bill" skall 

I svenska missi1msförsnmlingtm rii.l1ailt•s i kyrlrnn, och sto[ti·t nell- mm·pn har hda Washingtons delc•- upptriitla ol'h visa sig jl'mte .sitt 
I .. j" J "f ]" l' ll •11 lll\·Jl·1•]1w 1' ll"ll 11=,1·1·li••[=,1· U'l}',] -.0 Ti:lf- · l · l l " 'J l t l " [.. · 1 1 Hl1'8 H< t'S 0. YPJ' nggPN llll 1l Ct ( 1- • ( \_ ,, \.,, \_ L' '' ga11on i (011g'l'\~88(llJ J l essa lagar \Vl ( l\'PS' s lOVl . l(ll'] 8 "Ht en Oln 

marne t•rnellan om ll>'tt k)Tkobyg·- g;'\rdPn. företagit t'll 1l'ipp till 1\fount 'l'aeo- uiigrn 11agnr. lleln tillstiillningen 
ge. Pörsamlingen eger forntom ma. De komma att bese dess iir blott lnunlmg. Efter hvatl dut 
.sin u nvarande k.rrlrnt>gemlom på KALLELSE FRÅN IOWA. mä1·kviirdighetcr samt iuhemta berättas från platser tll"l' truppen 
hiimet af So. ] 8 oeh J Sts. två uppl~·8ningar om hvacl som bör gifvit fiirPHtii.llningni', är det iclcP 
tomtt'r på hörnet af So. I och 10 Pastor Frisk har Prhållit kallel- göras för parkområdets vidare för- värdt fem cents att se den. Nå-
St;;. Det är nu nödviindigt att an- ~e fdn svt·nska lnth. församlingen hiittring oeh hYad som bör relrnm- gn1 rnekPl till gamla seconcl hand 
tingr·m rcpm·m·a nd1 tillhygga dim i Marshaltowu, la. lian har ännu menderas till kongressen i detta poi;ivagHar och ett antal utslitna 
gamla kyrkan eller och uppföra icke afgjort, om han· skall antaga syfte. Bland deltagarne i färden hästa Ramt en del smattrande med 
en nv. l\Umga af mecllemmarne den eller ej; men kommer att fat- märkas Senator Piles och kon- lösa skott iir ung~fär allt man fär 
förorda det sistniimnt'la alternati- ta sitt beslut iuom l'll veeka. För- gresHmi'iuHen JlmnphriPs, Junes se eller höra. "Poströfveriet" är 
vet, i hvilket fall meningen iir att ;o;amlingtm hii.1·Rtifrlt\~ hoppas att neh Cnshman samt fle1·a nwdl1em- intet annat än en lam komedi, och 
sälja den gamla egendomen och han stannar. Pastor P1·isk har mar af hantlt'lskammaren. hvad beträffar "Ilnffalo Bill," så 
anvlirnla de influLn:1 medl1·n för VPI"kat nwd 1rohet oeh nit. li\ir- iir han ieke alh; med i siillskapet I 
nppförandL' af en ny kyrka pi\ Rarnling<'n har g·ått myekt'i: fram:U ESHELMAN RESIGNERAR. utan bor oeh vistaR i Ritt hem i 
tomterna vid JOth St. Liiget blef. sedan hans ankomst, och pf\ smn-1 \Jew .Je1·se~\ medan (len kringl'e-
ve mera eeutralt oeh lättare till- ma gi'mg har iifven k)Tklig verk-' Mr. Carl D. Eslwlnrnn, som i fle- sanclP "Bnffalo Ilill" betalar ho
giingligt f!'i'm olika delar af sia- samhl't star1als m1'll l'rnmgi'mg i·a ~ir varit' sd;:refornrc Mi<lP för nom f'iir att få hrnka lrnm; 11am1J. 
dt>11. hland lnntlsmiin pi'i Hiil'liggande dl'mokratiska stads- och stats-ko- ==============""' 

H,vgguallslrnmiten, som ntgiires plats!'r si1som i Olympia. Soitth I rnijei•rna. h·a·r··· inlei.111.rnt. s.·itt '.ll'Hket1. önskas köpa .. Ett "General 
af O. F. J,nrson, R 8i511url11nd oL:h 'l'aeoma, J\li11eral m. !'I. · Han liar aHarer 1 Culiforllle, som 'MerchmHlilie store" i rniudre 
Al · c:< ] ·" • 1 · l · 0 l l,·ttlllsortsstnd i \Ynshi1rn:ton, med ,ct mm .. ,wanson, uu:va i L agarue taga hela hnm; tll l anspra c. u 

utsiindt rösthlanketfor till :försai11- KYRKOMöTE I EVERETT. företriide för skandinaviskt settlc
rnent. Pris fri'm $1 ,000 till :j;l,GOO. 
Svar till Köpman. Paeifie Tri-

lingsmedl('mmarne nw1l anhållan 
att de besvai·a följande frågY>r: 
l. Skall vår nuvarande ky'rka re
pareri~s '? 2. Bller skola vi bygga 
en ny kyrka? 3. Om sfi, skall vår 
nya kyrka uppföras der den gamla 
står? 4. Bller skola vi bygga en 
ny kyrka på våra nya tomter vid 
lOth oeh I Sts. ? 

V ARF VID KRUTF ABRIK. 

Tacoma di8trikt<~t al' Colnmhia 
konferensen håller sitt reguliera 
möte i Everett med början nästa 
siindag, då iifven 1kn nya svermlrn. 
kyrkan dersfädcs kommer att hög-
tidligt invigas. 

DEBBS I TACOMA. 

Engene Debbs, den socialistiskt• 
kamlit1aten för president, var i tis
dags på ett kort besök i Taeoma 
och höll ett tal på en öppen plats 
vid Paeifie A ve. Bn stor skara 

BERG MAN 
nwnnislrnr halle Rarnlafa för att hö

ADMINISTRATOR. ra honom. J\Ir. Debbs reser i en 

privat jernviigi.;vagn och är stadd 
Till administrator af n,vli1.rnn af. · 1 l t = pr1 lrnmpa 11,irnsa gtmom am e . 

lidne John Pnnl~ons i J,eber ei'tl'r-

bnne, Seattle. 

John Hedberg, 513-15 So. llth 
St., sveirnk skomakare och sko

hanålare. Besiik honom vid behof I 
af nya skor eller skoreparationer. 
llnmant och reelt bemötande är 
ni säker om hos honom. 

Nils Nilson oeh Charles Carlin lemnadl; egm1dom har Gnst. Berg
hai'v<J fritt kontrakt ptl uppl:iiran- ma11 hlifvit ut11iimrn1 af domare 
de af l'tt ~lllghåtsvarf för Dup1mt Snell. 

Kaufman 's T a i 1 o r e d Ready 
MOT FRAKTTRAFIK. 

I 
Clothing Co., 1 :32:3 Pacifie A Ye. siil
jn. skriiddare-snlda kliider af nye 

Klagomiil ingft från mfmgn hiill ;IStn moifor oel~ biista qvalitd. till 
Powder Co. nära dess nya krntfa. 
brik Yid Nis111wlly flodt•JJs myn
ning. De al'reste dit fiirn1 vecknn 
för att gc•uast påbörja arlwtet. Bn 
stor arlwLsstyrka iir Hta(ligt S)'S

Rl'lsntt 11wd ko11struktio111~11 nf 1le 

HJELP MRS. SJöBLOM. 
i anlcduinµ; af spårvägsholagets- samma pris som andra bPgii.ra för 
sje!Jtagna l'rihuf att föra lastad<' l'ii hrikgjl)rdil kliitlur. :::Ju trnuon. 

.. --.- ~ , ... 'I l'1·,·1l,·l\',·112.·nar iil'\'t:r stadens g.'·ator 0 • "11 · 1·1 · ., Hl'n a annat st a e 1 H umgm1. 
Vår lanlhmrnnmna 1\·~rs. 8.1°·. nnder llng:mH\ t];I passagenn·t·tra-

blolll är i stort hehof ai' h:1~lp. Ilnn fiken ii.iim1 p11gi'ir. Detta stritll'r 

s 

• 
I 

I s 
0 

FT 
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I 
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V ALHALLA TEMPLE 
1216-18 So. K Street 

.... 

LO 
den 19de September 1908 

Inträdesafgift: 
Herre 50c Dam 25c 

TILL CALIFORNIEN. 

iir r.nlrn nl<'tl RPX bar~l, af ohv1~.~rn 11ppeq1Jnrt mot l]l)Jngets frmH·ltisP, Kaffe-disk Godtköp för Lördag 
tkt äldsta," Pil go:s~ .. p.11 12, 111': .~.or-1 som föreskril'ver att frakttrafik1•n och Måndag. I 

lorat forntarnlet l Jolyl a[ sl,1 nm- skall ske ntlltct id. South ffo1e Im- :35c Ideal l\I & J Kal'fo ...... 25e: i Förfriskninoar komma att 
sPl vitl rtt tilll'iilli;. D1; iifriga lJar- prnvemt>iil kliihlien har tagit iim- 5 bars BeRt Naptlrn tvfll. .... 25e i$ it> 

lll'l1 iiro för smi\ för nt111t1·ii.1ta nå- npt nnder l'ii1·hm11lling och 1rnm- ~to:· box_Socla.Crackers ..... 2lc' ~ Serveras 
"" ... Pastor ,J. N. H11n1t•ll har, enligt 

ing:°rngd, medll1•]ull(le, vid l\foto
tlist-konl't,rrns<'ll, f\lll!l .iirnl hillli18 
i Californicn, blifvit föronhw1l till 
pastor för SYPnslrn 11witJLliHtför
smnling1~n i Prr·Hno, 0111. 

g·ot, och sjell' iir l\lrs. S. kkn till mer att liig·gn iwkc·n inför eornll'iln .3 lacll;r tandshekor ......... l~e ~ 
ht>lsa oeh kral'tc•r. r1emmHl ;Jll<fo- for att tvinga bolaget att dfrrlpf.' V1 g1J'va green slamps Illl'd hvarJe __:__ 

ll's nwtlPlliis nwd 11<'11 vii.rnliisa \'a sng<la !'iil'tlrclning. I kontant köp. ::~:;:::~~:::~~~:::~~-;~:~~:~--------_, 
har11Hkaran Yill rna 111wns fri'm l'iille i' Paulson-Barnes Co. 

P:ist01· B11nh·ll har Vl'rkat Hednn 
1 !)();)i \\Tashingtou oeh Jiinestått de 
sYetislrn rnetodistl'iirsamlinganrn i 
I<'remont, Ccdar I-Iome och sedan 
1906 i 'J':i eoma. Pastor oeh l\frs. 

llilll'°"'~lll!lllllil!llllllllil!lllllil!llll!!illllllllillll!liliilllllllilllllillilllllUllllllil!llllllilllllli!ililllB!lllillilllll!lllllllll!llllililii!!lllllllllliill!lllllllll lwf'irnwr sig t'an1iljt>11 i Hiinldt>s lw- öFVER PACIFIC AVK l 1101-3 C Street 1-

ltj1•rtmmviiI·(h1 fiirhi\llamlmi. IIvnd :\Iilwaulrne bolaget hur rnlugt, Phones 2:32 A22:~2 
c,·0111 framför allt lwhiifvcs llll niir l j' l. f'" . !-~============ ,, am;(j rnn om . rane lJSC ·or Pll J•'l'll- = 

NOTIS. 
Lindberg Grocery Co .. 

egendom inom gränserna af Hurdell komma att lll_n,kd sakuaH 

vint.Pm k011rnH'l' ii1· tak öf'vp1· lrnf
vucle1. ot•h p:rntor I<'risk liar viil vil. 
ligt satt i gföig en insnrnling för 
detta iindamål. :E'ör virke oeh ma
lt>rinlil:r till Pli liten stnga hl'hiif
ves eirka :j;J 00. o<'h några snicolrnre 
hafva glHlhetsfollt lofvat att gra
tis hjelpa till e11 eller mrnan dag 
nwd a1·betet. Af den erforderliga 
sumnum har ungefär en tredjedl'l 
Prhi\llits 1ill dato, och vi Vfi.dja till 

yiigHkorsning iifver Paeifie Ave. 
vid 25th St. Co11neiln iir foga hå
gad ntt bevil,ja c]pnna an håll an, 
1•11ii.r :Northern Paeifie 1ianans Pa
t'.ific A ve. kornning ret1an visat sig 
siil'dclPs nw11lig för trafilrnn i sta
den. Att hafva ännu en jernväg·s
korsning öfver stadens förnämsta 
gata iir i Ranniug :föga önskvärdt. 
l\Ien ::\filwaukee-bolaget säger att 
den ~ir absolut nödvändig för att 
bolaget skall kunua nå fram till 
wholesalre distriktet. Bolaget lof
var att hålla linien för andra jern
vägar, om elen begiirlla oktrojen 
erhålles. 

Som Lloktor Quevli mecl familj I 
om ii cHr,r 6 veckor företager en 
resa till Emopa, der doktorn äm
nar vidare studera sjukdomar, ön. 
skar lrnn att <le, som slå i skuld 
till honom, ville hafva godheten 
lwtala, innan han reser, så skall 
han gifva afälag, enär han ej ön
skar utlcmna riikning till inlrnsse
ring. 

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

Pierce County. Ilr. A. L. Swau
son, ende svenske "abstractor" i 
Tacoma, är anställd som nämnda 
finnas '' assistant manager.'' Vid 
behof af Abstracts eller andra le
gala handlingar besök denna fir
ma som har sitt kontor i 1003 So. 
A St. Rådfråga Swanson. 

Den mest kärkomna present till 
en anhörig i gamla landet är utan 
tvifvel ett förstoradt porträtt af 
eder sjelf. Tillskrif underteck
nad, och jag skall göra eder ett 
besök oeh visa det nyaste i försto
ringsvii.g. .i"\rvun ramar efter lic
sfallnin g. C. Albin Thorell, ] 212 
South J St., Tacoma, W ash. 

Vid bchof af 

BLOMMOR 

för br1Hlop, begrafningar, m. rn. 
skolen I finna det BAST o.ch BIL-

LIGAST att köpa hos oss. 

bl and en stor krds af vännel' hitlfo 
inom och nlum församlingen. Vi 
tillönska dem framgång oeh tref
nad på sitt n}:a vcrksamhmetHfiilt. 

DANS OCH_ SÅNGAFTON. 

Såsom tillkännagafs i förra vec'
lrnns nummer har Svenska Gle<'

våra Hisares barmhcrtighet att hi
slil med en liten summa, vore det 
il·ke mer än 50 cents eller $1. Vi 

klu bben anordnat en aftonunder- veta ung enhvnr ii.r villig, men 
hållning med dans och sångpro- nppsk;jnt t'j; ty då går det så lätt 
gram för instundande lördag. Det- a Lt gliirnma. Gör det nu!· 8}intl 
ta blir inlcdningsl'esl.en för dyli- ditt hidrng till past;ir l<'risk'. eor. 
ka tillstiillningar, som Jrnmma att 8th and I Sts .. eller m eare '!f '.=>u
gifvm; af klubben rcgclhnndet I g·et Sonm1 Posten. Redovummg 

l · " l ler· s·a·so11,,e11 s.·knll ske :för inl'lHtna medd. 1 Y11r~e man al llllL " b . . 

Fifr lördag·en hnr ett ntm[irkt 
program blifvit utarhetadt och en 
glnd oeh treflig afton ntlofva;;. 
Alla iiro vii11ligt inbjudna. Se vi
dare annonsen å denna sida. 

I ÄKTA STÅNDET. 

RIKLIGT VATTENFLöDE. 

Kransar och buketter göras upp Giftermålslicense .har uttagits 

l\fi:d anll:dning af rapporte.r om 
att vattenflödet i Green RivPr 
minskats så m>·eket, att det sknlle 
yara otillriirkligt för staclens be
hof, om den mycket omorc1ade led
ningen anlades, hafva ett par af 
stadens ingeniörer i clagarne före
tagit nya mätningar. De rappor
tera att ryktet om vattenminsk

på beställning. Tag Interurban af P. O. Johnson och Carrie Ras

till vårt växthus alldeles invid mussen samt H. W. Jacobson och 
Tilda Paulson. 

Fifo Station. ·, ningen var helt oeh hället ogrnn. 
FIFE FLORAL COMP ANY 

P. O. Box 655, 'l'acoma 

PIIONE MAIN 7845 

FLY WITH "FLYER" 

DöDSFALL. dadt. I stället säga de att vatten
tillgrmgen s~'nes nästan outtömlig. 
i 1kt va llL•nfliidet per dag uppgick 
till horkmot 170 rnillimwr gal. 
lon. 

GRATULERAD PÅ VERS. 
1\fr. H.i. N~imtm J'ylltfo i tisdags 

:54 i\r, i anlPdni11g hvaraf någr:i 
al: lrn11s viinner nppvaktacle honom 
i lians lwm på qviilll'll. Visitell 
va1· oYiintad, oeh ::\fr. N. syntes till 
trn hLirjan lind1·igt öfwrraskad. då 
lrnsfritlmitörarnn tr:i<ltle in och en 
al' dem utan vidare hiirjatle upplä
sn verser. Det vn.r l\lr. Skarntedt, 
som sl'ilunda tl alla tillsliidl'svanrn
dl'S vii p;nar frambar vederhiirliga 
gratulationer. l\fr. Nyman fann 
:-;ig snart i situationen och biträdd 
af sin goda husfru hade han inom 
kort ett bord i ordning med hvar
jelwnda för Btunden och dess gla
da stiimning passande förfriRknin
gar. Verserna lydde sålunda: 

Den femton<le September 'femtifyra 
TDn liten pilt, båd' hurlig, ras}{ ocl1 glad 
Till verlden kom mecl tankar, friöka 

yra, 

Onr Saturday Special is the best 
coffor, offored in the city for 2fic. 
Try it and be eonvineed. Paul
so11-Barnes Co. 

I1i\ I oss tala med er mu e<lni 
iigon. lng1·n :d'gifl för kummlta. 
tio11 ell1'r 11ndersiilrning af eder 
snifiirmåga i vi1rt kontor eller 
·~~fort hem. Om ni l'j behöfver 
glasögon. stiga vi det; om ni lw
höfver dem, skola vi skaffa er 
glasögon. tillverkade enligt kor
rekt vcll·11slrnpligt ret•ept, med el
ler uta11 bågar till billigaste pris. 
Likaledes göres reparationer till 
billigt pris. 

DR. BAILEY 

Phone l\'Iain 3046 

Clrntham IIotel, cor 17 & J efferson 

Seattle-Tacoma Route 
'rur 3Jc, tur och retur 50c. 

Hans Kammen, en af de iihh;ta 
pioniererna å l\IcNeil lin, aflf~d 
pliitsligt siimla gen den 6te Sept. 
Han hnde p?i l'örmi1111agen bevi~tat 
•"1Hlst jensten i elen svPnslrn kyr
kan, ~u1mt·, och 1\tföljde derifrJn 
Cliarl<'s ,folurnou 1 ill dennes hem. 
DE1 han pf\ chermiddagt•n 1og ini 
spafoer1 nr, syn te i; han j)l iitsl igt 
v:wkla odt falla. Han hatk triif
h1ts af slag, 1wl1 tlii11i•n följde efter 
c·u kort stund. 

JERNVAGS-INSPEKTION. 
In en församling lrnllacl Skepparstad. =============="" 

Lämnar Tacoum S: 35 f. m. och 
12: 15, 3: 5S och 7: 30---c. m. 

Liimnar Seattl 6:45 och 10:25 f. m., 
2:05 och 5:45 e. rn. 

FiirMndelRe vid Seattlt~. Bellingham, 
Everett. Townsernl och Vn.ncoUVf~r. 

Ni kan få ert porträtt p8- bref
k1irt i New An1H'X Stamp Photo 
Gallury, ]fi,W Cmnmeree St., hör
net af ,J efforson Avi:·., rnidt öfver 
gatan J'rfu1 F. J. I1ecs atdier. Ä1'
V<'l1 s. k. "stam p" porträtt och 
"folders." Kmn och se de nya 
"tripplc•ts," i1flgnt alldeles split
ter nytt. 

FörPningeu Valhnlla möter för
sta oc-h treclje onsl1agfäL i hvarje 
mfmad. Ordförande ,foseph Nel
son, sekreterare Gus. Nelson, sjuk
komi1e P .. T. Magnuson, N. A. Ol-
8011, Melvin Johnson, A. T. Gu-
81.aJi:;on, \Verner Johnson, Olof 
StcC'Jlierg och Joseph Nelson. 

Kam111e11 var född 18:39. kom till 
Amerika ]8!11 och har i 21 i1r varit 
bo:-;att ltiir i .~tal1'n. llnn var gift 
I wtllll' gfmger, först lllt'd Ingt'borg 
rJiPD, j ]JyjJJcL.t iiktum;lrnp han ha
tle tre bal'n, Osear, ::\l:irtin oeh 
Lissi1e, samt andra gången med sin 
c'flerlPl'vande maka Ingriil l\Iaria, 
i hvilket äktenskap han hadt' fyrn 
barn, Emma, Adolf, 1'1Iinnie och 
Alii~e. 

Den al'liclne var högt aktad af 
alla som binde honom. Han var 
en af grnmllii ggarne till svenska 
luth. Snnne-församlingcm samt 
förblef till sin död en trogen och 
verksam medlem af densamma. 

DPn första officii'lla im1wldio
nen nf Chicag·o, ::\lilwmikec & St. 
Pa11l li:111:rns 11ya liHie till Pugl't 
Smmtl lrn111m1~r att J'iil'l'iittas al: di-
l'\'ldi011slt1t'l1l1•mnia1·up niistn vee. 
ka. De li:C>Jm11a :1lt nfresa fri'm 

l lan sedan des8 har iuyck~t genon1-
lefvat 

Och Yo.rit skeppare på sätt och vis, 
Sin hemorts vackra namn till lof och 

]Jl'is, 
Då som "kapten" ho.n balrnm glasen 

trefvat. 

rnn sak är unclerlig. vi tyclut alla, 
illilw:rnk1·1~ 11iista. llinlag och in- Att från hans läppar aldrig den sorts 
sp<·k1t•ra li11i1•n si't lfrngt den l1lif- tal. 
vit .fullhonlnd tillika med det Yiil- Som skepparehistorier man 11Hir lmlla, 

· l t Sig banat väg i he111, pii väg) i sal. 11iga lrn11slntkl10nsal' Jt' 11t, som nn 

pftgflr. 
Det första gen om g·å ende .. t[1 get 

frtm l\lilwn ttlwu :mkom för tio da
gar seclnn till Bntte, od1 n1gel
hnnden trafik underhfllles nn till 

Hurra i qviill för SJrepparstadens mä
ster, 

Som hamnat här si\ långt i fjerran 
land, 

Men hvilkens siiil för svenskhet slår i 
brand 

niinmda stad. Och sviirmar ungdomsfriskt för det, 
Afvcn underhålles lokal trafik som bäst är,-

på linien i Washington mellan 
fond oeh Beverly. Med den rask
het, som arbetet bel1ri.lve;;, komma 
andra 1Jandelar att öppnas före 
årets slut. 

Jag menar hem och maka, barn och 
v;inner. 

Hurra för Nyman! länge lefve han, 
En dnl,tig, JJräk:tig och gemytlig man, 
Högt prisad af enhvar, som honom 

Acme 

Employment 

Agency 
Business Chances 
and Real Estate 

A. SUNDELL 
CARL R. ANDERSON 

Egare 

119 South 14th Street 
Hörnet af Pacific A venue 

Telephones 
Office Main 3607 
Residence - - Main 4030 

Inspektions-sällskapet v än t a s känner! l!BBl!ll!ll!ll!llllllllll'llillllllllll!lllillll!il!llllllllllllilllllllilil 

Corner 23rd & C Streets Tacoma, Wash. 

+t+t+++++++++++++t++++++++++++++++++++++++++++++t-++++ 

l.. 2215 South G Street i 
I NY LOKAL i 

Vi öndrn härmntl tillkiinnngifra att vi flyttat vår t 
till lägenheten 2215 So. G Street. Tillhandahållande allt som t+ 
tillhör ett förstklassigt grocer~'store, jemtc ett fullt lager af + 
importerade skamlinaYislrn varor inbjuda yi på det vänligaste 

I ;~~NSON & NILSON i 1 2215 SOUTH G STREET i 
++++++++ii+i41+++++++~++++t++++++++i+i+++++++iiii4 i!? 

++++++++++++++++++++++++++ +++++t++t+++++iiili!iiii+$ 

i 

f 
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CYCLONE FENCE ca. 
L. P. CIIRISTIANSON, 

Secr. & Mngr. 

Tillverkar 
Väfd "Wire-Fencing," i enkla eller ornamentala mönster, 

Lawn- och Hönsstängsel, Grindar, o. s. v. 
Tillverkade af bästa Bessemer stäl, galvaniserade. 

Rosta icke. Strot urval. 

CYCLONE FENCE CO. I Telefoner: Main 339 och A 1339 
+ 920 Commerce Street Tacoma, Wash. . 
++++++++++++++++++ + I I I ! i I I I I i + I I I I ! +++++++++++++++++ 

JOHN HEDBERG 
SKO HANDLARE 
Skolbarns Skor. 

llikt urval just inkomna; bättre 
och billigare ii n annorstädes. 
Vi hafva ett fullständigt lager af 
arbets- och dress-skor i förbindelse 
med skomakareverkstad med nya 

moderna maskiner. 
Billig Hyra Billiga Priser 

513-1U So. 11th St. 

an 
en Home Telephone, då ni kan hafva en för 6% cts. per dag. 

Räkna ut huru mycken tid den besparar och tänk på saken. 

HOME TELEPHONE COMPANY 
i 919 D STREET 

t + + I H + H H H + H H+++++++t ! + + + H ! + + H + ++++tttt+++tt+ 
\ 



Hufvudkontor: San Francisco 
Äldsta Bank på Vestkusten. 



(irar=Stenar 
Vi ha det storsta lager af monu

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

& CUT STONE WORKS 
Donnellan & McKenzie, Egare 

Cor. Pacific A ve. & 20 St. 
Phonc Main 2214 

HOTEL SAMSON 
Cor. 13th & E Sts. 

Det storsta och basta svenska ho
tel i 'l'acoma. 

Försodt med alla moderna be
kvamligheter 

Rum 25c, 50c och 75c per dag. 
I forbmc1else med restaurant 

Mål 15c till hogre pnser. 

AF 

MARIE SOPHIE SCHW ARTZ 

I. 
II. 

III 

'l'VENN'E: L'E:FNADS1\1ÅL. 
AKTENSKAPET. 
EN 'E:PISOD UR EN LAKARES LIF. 

TVENNE LEPNAOSMÅL 

pappa, om ett dyhkt handlmgs
sii tt? 

Majoren stortade upp och utro

PUGET SOUND POSTEN 7 

I ---
nasta tnnme hos den lC'jcla brotts- - Stanna ett ogonbhck, - ut egen lyckd, utan ln ad nwra ar, of-1 -Ne.J, .Jag vill rngelltrng hora, 
lmgen, och tro mig, dens tystnad, ropade hon, - och s<ig nng l11ar 1e1 en annmrn -- afbrot Bettv. - Du gor nlclrig 
manuna kopt i dag, Lm Jag genom for .. hvarfor kan du icke lefva I Det låg något så mildt i tonen, annat dll håller ledsarnnrnm tal. 
samma medel f~i att tala i morgon. utan frn X-'? Vid dessa orcl ut- 1sä a1lelmodigt i orden, att ,Unk. Lef\a vi vill tillsmnmans. for att 
Den, som köpsl.1r om sm samvets-

1 

lnot Bett) i en ±1od af tårar och mer,1 lätt:mmig och illa nppfo- du skall forb1ttra mitt lif 
frid, är alltid fal o~h farchg till gomde ansigtet i hiindema I strad ån verkligt forderfvad, ror- Eva :warade <"ndast · 
forrader1 Sag mig blott· ar min A lrik gjorde en omarklig ehm u dPs deraf ILm fattade Evas hand. - Jag skall tiga, men glom m1g-
far mammas medbrottslmg? - forakthg rörelse p;t axlarne, men sagaude: icke, nar sorgen kommer. Deref-
Ja eller neJ I svarade varcligC -Dm<1 tvifvt>l på mma lrnnslor ter lemnade hon hastigt rummet 

- NeJ 1 - sade maJorskan med -Jag vet icke, hvarfor du sa- skulle ha sårat mig ifall de kom- mecl ett smart samt styng 1 hjertat. 
bleka l,1ppar ger så; fru X- år m1g fullkom- m1t från någon annan, nu onskar 

Eu suck af lattnad hoJde N1l:,; hgt hkg1lt1g och Jag har aldrig, .Jng endast att icke hafva fortJent 
brost, en blixt af gläd.Je fram- kan aldrig komma att älska henne dem Mina lrnnslor for fru X-
skymtade vid detta ord nr hans - Men du var der i går. må hafva vant hv 1lka som helst, 
ögon, och han återtog i mildare - Nej 1 så var fullt forv1ssad, att Jag skall 
ton: -.Jo, jo, jag vet det, jag vet uppb,iuda hela mm förmåga att 

-Tack for det ordet - Der- det 1 - utropade Betty gora Betty ly<•klig och skulle jag 
efter tillade han. - Se har, hvacl -Du vet det icke, m1sstank- något ögonbhl'k stå fård1g att 
som bor goras for den arma en- samma barn, du mbillar cbg så glomma dett<t mitt lofte, så på-
kan: · (-hf henne ett par rmn, sn) g mm mig dernm. 

Dagen efter Nils' återkomst till 
lrnf; ndstadcn satt han på morgo
nen uppe p:\ sitt rum. Gumm"n 
Bergström stod f1\unfor honom. 

- :F'ru Aurell år således åter 
frisk 0 

- sade han. 
- Ja, det vill saga. hon ar i sam

ma bedrofhga tillstånd som för-
pade: 

-Yet dn, om hvem du talar, ga od1 ur deut11g t moblerade att 
bebo hyre~fritt till doddagar 1 

ut, med den sk1lnadcn att hennes 
srnue blifvit anm1 mera forbit
tradt 

Nils och E> ,, pratade hela afto
nen gladt och hJPrtligt. Når de 
atskildes, sade han halft skäm
tande, hnlft all varligt 'l'ank 'E:va 
s;tdana h,u· trefhga och angenä
ma stunder hdlle vi kunnat till 
lirmga hPla l1fvet igenom. om du 
velat hlifva mm hnstru. 

nfaJorskan, elJest sil farclig med pappas hus. samt en ~1rlig lWnRion 
s\ ar, Sdlt sillm oeh blek lik det t1lh Mklig att leha af utan be-

bara; Jag var icke der, - od1 här
med lade kanuuar.Juukaren sin 
anu om fä stmöirn hf och drog 
henne till sig, nn<lPr dr1 lrnn gaf 
hemie rJ.e v11rmaste och hfligaste 

- J\L\ Jag aldng hehofv.i g'Ora 
dig en sådan p:unmnelse. - sva
rade E1<1 allvarligt - Det end,1 
Jag Rknll1• lrnfva svårt att forldt.J, 

Orh Anna 

- D1'rni1 h,ir dn i\ttt; men kom onda :mun dt>t. ln mmer fnrshkrmgdl' om sm k,irlek och sin vore, 1n1i dn hrotc dI1t oHl och be- jorden, s:1 dl' hon visst en sådan. 
likvdl 1h:1g, <1tt man ickP kan h~g-1 -~og v0t 1'1!!. om hvilka jag -l\I•'n hnrn skdll jag knnna tro IIvMl hjertat gerna Y1ll, hor redde Bett,· ett hf fullt ,1f lidandL' .Ju h:1nla1e och or.iLi\liodie modern 

- ,\ek 1 om det fmnes englar på 

gd n<1got hus utan a1t lagga grund talar, - R\ ,11',Hle Nils med ett liit- gorn det d:i pappas a:Lu<'I dnJ s:1 det afven, och mvaggad af de Undt•r det E, a och }d11k hadt' dl dP:sto foghgc11 p od1 ommarc 
ot h att man H ke lrnn fo1·vdnta n<l-111·1t l<wndc• 1lana, att det 1•nclast med ansh ang- lJufva orden, \ a,1 Bettv l,itt bed<l oi' <11m,11111ida samtal, egde ei t ,m- lwn I hclllll'R hJPrta 11'11' ett öd-
gon smrn o\lt \,U"<tLtig 13eka m I --Hela tlen tkr sioltlh1stout>n 11mg hlL1s us~ <11t lt fia p.t dt>11 n1d utaf dem. nat 1mn 1 Beti.1 8 s<111gkamnL11'e mJnti ~mnc 
Olll ,tl,tt•11sL11wt utan karlek. dl' en logn I - ntropc1de lll<l]fJI n fot \ l IJora, - utrnpctde 11ldJOl'- ~t'dan freden hl1J'v1t slllte11, g1ek ])('Il fi ,ui;;ka danwn Bdty Hll- - StiwkaJ'S flidrn I - Nils s 01g 

- Om 11 ~kulle forescttta oss med blossande l,mdc'r, - det f ms sk,111. hon 11pp p:t sma rnm, oeh Alnk t.igit fmm spril klcn'ai'1111111, , ar PH tankfnll ut -- Huru lcinge raclde 
hlii'v.i L:11"i 1 hvar.mclr<t 

1

1\Le något testamente. Det kan iekr hjelpas nrnmrnn hegaf mg ut i parken. I grind<•n mfocl1l pilrisiska ~om under loppet det der anfallet af vrsel och fe_ 
- GPrna, - svarade Eva skrat- -1<'01 if1,1t11g1kl,e, mm van. - fllr rlragn m p.'\ staten flvtta lut mottr han majorskan al' ptt helt trntdl ,1f år varit 1 Sve- ber 

I arnle - men Jag kan på forharn1
1

.\ t tr.ide m<1jorslrnn mNl sm s1ll,1 fi- nt ell01' gm'<l livilken utv,1g som - -:\fm kare Alr1k, Jag iir i hog- rigP såsom Lil ai nuM i grefliga lrns - ;;:;igra dagar hlott 
s<1oa dw a1t det ar en foresnts lena rost Nils lrnr hlifv1t v1he- helst, t;- g~1r m.imma icke m har- sta grad missnojcl med dig, som och s.ielf t1llhorde en fattig adlig -Hor på, Lotta, Jag måste rc-
ln ~irnt 1 "'rnai1 aldrig lyckas l'or1l 111' n~ignt eln kt l'.) kte, och jag p:\, så omtalar jag genast sanna m1pphorhgt blottstaller dm fram- EannlJ Hon V<tr ett fruutnnmer, dan i dag tala mecl fru ~'>cnrl'll, _ 

-Låtom oss emellertid v;iga \ ill strax Liga honom ur denna forhållanclet for mm far, låter ho tid. Kan du saga, hvctrfore du i hegåf\ adL med fmt nmganges- 8 ,1de >!il8 och började gå af och an 
fonmtet under dessa fJorton c1a- villfmels<' D(•t skulle Pndast npp nom b<>soka d1'n stackarn entau g,'\r lwgick den ofoilåthga ofor~1k- 8 k1ek oeh ett 11craknamlc forst.'\nd på golfvet 
gdt'. Num vi ärn till~amnrnns. 1'nrd dig .itt i'ite1k<tlla alla de olw- oeh tvmgdr lrnsh;1Jlersl,a11 c1lt tal.1 t1glwten att hesoka fru X-? Froken rlr In '1'011r detta Yar hen- -Herre Gud sil han säger' Hon 

- J,;11 mig foist veta, huru dPt h<1g dn hdft med anlednmg .il sanumg. cl,L L1ge11 kommer ,1tt !lo- -Dc-rfore att det roade mig nes namn. satt uti en Lrnslol, och L"ir gallfeber, om man uttalar han:; 
sl,all g:1 i 111 ~ - frågade EYa mun- ,11 [shisto1 ie11, 1lPi f u1 e M det h.i~t m,i mellim 111.imm.1 och 1le11 f.it1 lgn For ofrigt lir jag icke v11l lynne Betty sto cl fr.irnfor henne. Den namn. an mera om han kom och 
tert ,itt Nils od1 Jag Lilas vid enskildt enkan . . ntt hlga emot repi'odwr af rnam- senares ansigte bar sp;1r af en h.if ville m till henne 

-Jo dn skall hvarje <igonbl11 k Var lugn oeh 1ag dig rn nrn1rlag~-r ma sedan J<lg gPnomgått en sk,il's- tig smnesrorelse. -Men Lotta, Jdg måste -
p;1 cl.l~('ll s<lga till dig sil'lf Nils im' .1ag sk,ill kL11'gord saken for De f.1orto11 d,1e,.irn0, som Nils 1•1(1 af t:n,1r med Bet1Y. utan an- nfou 8;1 sag mig fiolrnn de ]n TJoJtrn:mtrn s1amrnde framforma-

amor, gä till Cow Butter Store, cor. ,ir en ioi ii ,illlig nng rn<1n, jag k,rn '\ils Vill <1n v<1r.1 god oeh lolJa hestdmt fo1 sm vrntelse p;t HorLl', h,
0iller ,1tt f.1 \ara l fred - Kam- 'l'onr, hvad det <il hos frn X rmm 1L1m Brrgstrom - ,Jng lrnr gl,1da 

Jefferson och Paclf1c aves. Den stora wLP Jt.ha l.HlJig ut.ni honom rn1g - tilLt<le hon VdiHl till ):ids vo10 ~n,u·1 111Lmt1alnpirn; ,11•1 \,1r 111,ujnnkaren .inmndP g:\. go1 henrn s:i or•moistirnllis; -nt- oih goda n:llieter att medclela 
mängden, snm vi handla bmt, tillåter l'fr. ])et <1r i min fars n,ll v.no J.ig altnnen Jorp h,rns ,ifi esn 1J1 d - J\fon om Hdi) f:ir vdn, att rop,Hli• Hl't1;- _ J\Im vc1xt ,ir jn hern1l' 
oss att hafva !Stora kvantiteter for att Jlll'n 11111 rnilt Jiii 1 tn hvdLJl' ILidl' 011sL11 l.

0

1 elen h,u Rdken nt s,1tt p;t gnnuhi 1ill't uncll'r lllld.11- <ln 1.irit cl11 9 Ya<'ln.iic' .in lwmws, orl1 ,ihen rni- J\],01 han f111sol,a' men tank, 
levereras når så onskas, sålunda till- 111ou si ,1,111 sv,ir.ir· Ki j j,ig v11l li<'dd, - mv<1n1ll' '\ils L1llt m ol'h li.111li1il1• slll pLits 11rc•d\l(l - D~1 neL1r J.!b, och <1ernH'(1 lld oµ:on. 1111 t1 ]J,n lH !,i rnrn )ttle lllll ]wn hhr likacldn f><'l1l s1,t vid 
forsakrande eder lftgt pris såväl som - Dn llll l' i <lnt rnor liPLil.11 IJ1•1mP ,\li·1], h.ii11' l'Hl11 hort p.1 sln1 1•,np]sP, m h ,irnl.1, .intl:l glomrne1 °1hurc111d<'l af h.111:-; nc1mn 'I 

li'risk kvalitet. "'rubbutter" ar vår le- i1ldJl1l\l1 01·h i1l'<ls.1011k liter1 g1111g- Pil1'l'll11<l1L1gl'11 ~Li.1nrPn s11Pla<1L -~alt 117i 111 hiollnpl't s;1 aU mdn n,11g hlott hun 1.i.ttll'r m i en -,\ l1CJ, 1,1g sk.il! \,11"\ fornik-
dare, sålunda erh:lJler kunderna full -.Li ,1;1 kan mgen h11lp.1 dP1 siol1•n \\11',l nwd <'11 lldr' lie11,1i· ueh lll<l- Jdg sli]l]l('l' ],,(\,\ J tl('ll hdl ;mgl'- s,iloui., 11g Ln.J1nn11frn tng srn 1rntt 

ikt, då "brick-butter" stundom ar latt vi h.iha 811wllc i 1H1 gjort allt ln ,](] l~1t ogonlil1tk tYekh•s Nils t1, Jlll',Lm h,idL n•st till fru X-, som sten for ll1g -- Dd .1i· 1.11t f1 i tLinH11 hl1 f --Ga 1111 loni1 rn 11 s<ig att en 
I vikten Kop i Cow Butter E'tore l l i l 11 l 1 l1c•'1t11l<ll' <'Il l11t'ii i'21•11llt111i ··t1,1x· -D1't ,11· l'l'll,111 f<Jl Pi1 111ume ]" l [' 0 i ] 0 t ]' t tt JldO',:-;s11ll1,1 lllOrloia11 ,ommd ,d,lllP!l(t](' \'lSd(C ldll. ,, ,, . SVdl'lt -<1r<J't orstd Sdscrn1 ier1·e SOlll l.11'111''0 \i.;:,ig a 

1 ~1,ot1!1,ill for dP11 ldlf1 !!1id1'11 J\L\ go1c1, L,rnskP a1 dc·t lic1st lne<l\iil Hoil,L' lli'th hat1P sLrngtrsPd,111 ntsatt at BLtt\ till i liinJ.111 ,1hl11g hoc. h1mw ck1ma ebb oeh foil'111ma, rnisk.n tala \1d tru 
Inkommet-En s,imlning Kun- -~om 1118L de1t'on• sL11l J'l.1 s:1; till.it mig lilott en fr~1gd Il.11' rn sig lll<'tl <'ll 11.imnsLa. s<rn1 hon .if A11gm;t1 A1 llldlllllld ll1JJtl uu llo<l al' k,rnslor, Rom utmarker e1, ,'>curell Dn 11,mrner H:ke nutt 

ko och Ole 0H1. Afvenledes n,Ytt oss' 11c1ppc1 g1fv11 J\gr<'n onlus at1 for n1t•(Hur1 fi·;111 lrnl1mls1c1de11 for att oeh k,111 Jdg nn fä g;t mm vag 1wh Jn1ll,en ,illtnl ar stotancle hos namn. 
stort forlag drygoocls-varor. " l l , l 0 I t Il· l l 0 1 · 1 -ITv1 m VP1 lrnnskP L\ngar 1,1g- 2) rdr skuld pa h.11«rn Uita vi'ak,1 ilL wmrn .11.i sig tl'dns,a sp1.i \:t' tumec g1c;: var ;:ammar.111nrnrr l'tt lllld.l<lt iinninnmer; for det J1J5 Tacoma Ave. 1 1 

, l 
1 

, · 
piltt•n I alln fall st:t vi vid vår <i1 f,11t1g PnLi, hvilken bor i v:irt -1 morgon n•sn Jag, - S<H r v11 are, men net var ies nlattt J amh,i, 8 ;1 vet hoii alltid rnkttaga 

The Leader-E. G. Trommald. oh erenskommelsr lnis 1 St nckhnlm ~ :N'ils t 111 Eva odl'ts bok, att elen d,igen sknlle l'tt \ JN~t lagom, som lll saknar' ty 

HYLAND GROCERY 

1556 So. D St. " 
Phones: 

James 2311 Home A1944 

_ Der h,ir dn min hand på, at1 - Ih ilkcn pnfaldig fråga; d11 - Dr•t hl11· 1 omt, - svar<HlP hon bhf, a en prbfvodag for honom ofvcrclrifterna göra mg alltid gäl-
jag 1 fJorton cl agar skall saga till \ \ t, ,ltt j,1g aldrig blandar mig 1 0<'11 sr1g på honom Knappt hade han tillr:i ggalagt n~t lande hoR er. for det tredje, så be
nng SJClf: Nils ar s.ielfva foitr<Lff- a, lika saker, dei for ha1· .Jag vice -Är det allt dn har att s<1ga gra famiiar, forran han stod ans1g- gagnm· hon sig af rle företrcidPn. 
lighete1i. 1 ard, fl<>m h.\ r 11t rummPn och npp- n11g ~ te mot ansigte med Eva. naturen gifvit henne: hon 111L1gger 

Och hiirmecl skildes de åt. bar h_v wrna; jag vl't 1clrn rn gi'ing - Jag gor dig samma fråga, - - Slumpen g3 nnar nuna önsl,_ i sm blick olika uttryck allt efter 
af att <ler bor n.'\gon enlrn, men sade Bva ~ld·attaule. mngar, - sade Eva leende, - jag de olika personer, hon talar v1tl. Groceries, Flour, :F'eed och im- · l t l 

Fol,1mHle daoben sednn nrnn S])l- val att en hyresgäst var skyldig - Svara forst du. var Just i Jegrepp at so rn npp Hon låter ana kanslor, men vrnar porterade skandma vislrn deh- " J 1 11 f'" I 0 1 ;i 

katesser i rikt urval alltid på sat orh hvar och en på sitt vis sok- ett qv <Jrtal forr,i g;mgen. Jag g,tf - ag s rn svara or oss rn' n uig dem altlng, hon rbr sina hander 
tt• hvila sig efter det modosamma Agren ordres om, att han skulle V1 hafva mrnslyc1rn1s, den lilla gn- - Verkligen; det är s:irdeles oeh armar så, att mnn mi\ste se lager. 

Madam Bergstrom fullgJorclc 
uppdragPt, och P P1 l'l' 111\ rkd ne
kande och m~mg,1 afsldg Ut elen 
fattiga men s1olta qvurnan ofver
tala sig att mottaga d<•n fram-
man de. 

Vid lojtnantens rntrade blef An-
ua s:t blek, att det sag ut som hon 
skulle svnnma Hon häftade on 
blick fnll af åJ1gest på modern. 

Gus Johnson, Prop. 1 , 1 Jåt,1 saken vara. Nå, ar det nägot Llen har 11 ke låtit fånga sig angenämt att hora. att min alsk- c]n111 , iitan ~tt cler'ine<' g(')ra !!ester <1rbetet att mtaga r'n goc mmc ag, ,, " .t u 

satt maJoren utstrackt i en gung- mera dn vill Q - 1\Ien om det misslyckas under värda svagerslrn tanker på mig, - som en aktris' hon ler med behag rell skulll' fora oss for vida; vi 
stol uti SJtt rum od1 rokte; maJor- NeJ, Jag har mgt'nlmg vidare f'Jorton dagar. så kan dPt dock sade Alrik artigt och hJod lwnne och talar sg, att hennes t,1nder sv- vilJa endast omnam11ct, att han sa-

Att ordagrnnt redogöra för 
samt,1let mellan Nils och fru Au-

Fidelity Trust Co. slum hade slagit sig ned i en li- ,itt saga. med en fast vilJa slutligen l~·clrns armen. Inom sig tankte han: - nas, utan att derforP behofva de sig vara sl,wkad från majoren 
tf1n soffa l samma rum, och Nils Nils lf1mnaclc rummet med sin nnder tidens langcl. Jag tror, att afgrumlens fmste skratta som en landtflieka. N1 Strlllskjold såsom cfonncs iildste 

Kapital och öfverskott 
$470,000.00 

stod med n ggen stbdd mot ka- s1jnfmor. - J\IoJligtvis, - men dLl reser skrnkat ut alla sma plågoandar behofver blott iakttag,1 dessa reg- son for att gifva henne den heliga 
kelngm'n och bet1'l'iktade omsom Nin' majorskan kommit in l ett I JU bort p;L Pn langrP tid for att martera mig. ler, samt ihågkomnrn, nlt JH om~ forsiikran, att majoren ville gå ed 
sm far och sm st]lifmor. Slntli Jitpt kahmett, s<tde hon med skarp - Sl,ilNmessan och sakna elen EYa fog ha11s arm och vande om mare ni ar mot rr fästman eller uppå, att han aldng kunnat tillå-

, ros1 J,nrnrn JH foda lrnrlek," sa<le Nils ned till parken, siigande: man, dess mindre vål'de s,1tter han ta "ig en handlm!l', så nedng som J. C. Ainsworth ........ President gen ~ ttrade «en senare: .. , " 
- Ih ad ar dm <1is1gt nll'rl dPll- sk,imtnnde - :-\om J '1 g om ni'igrn dagar ,un på er kårlek Ni ar svartsJnk, - den att undans11,ila ett testamen-Jno. S. Baker ..... Vice-President 

P. C. Kauffman ... 2nd Vice-Pres. 
- Nå, ka111 Nih;, hv.id har du 0 1 l 1 

n.i 1wilng,1 anklagelse? Vill <ln - ch under tiden ilir 'dnskd- nc1 ~L " 111<1 Rnc ''" ons rncle Jag, att mm Gud 1 icke hor man visa det, te; nwn att md,JOren hinge 8okt få att sag,1, efter du p,1 deit,1 hog
iiclliga satt O\•h \ 1<! Jyek1a donar 8lrnda n11g hos dm far? pcn '~1 r bundsforvandi. du tillate mig att tala oforstalclt neJ. var kallsmmg och vand l'I rr:<1a p;1 lwnnes vistelseort för att Arthur G Pnchard ....... Kassör 

F P IIaskell, J r ...... fä tr. Kassör begtir1 att f'i'i tnla vi1l mig o<'h <lrn -NPJ, nwn jag vill vet,1, om 
fäp Vi lrnfva 1111 en hel qvart Jag hc1r 11!1 i'm· en man, hv1lke11 s:1 

- R,dt sagdt och ' 1 nppgifva med chg. • nppmarl,samhet pa 11;1gon 11111um t1llhjmla hennl' en cl el af den för-
ickP hoppet 0111 att bhha något -Af allt mitt hJcria 1 Hvad ), propos; meclnn jllg kommei 1h,!g mogenlwt, som med ratta ensamt 

Safe Deposit Vaults. 
Spar banksaf delning. 

4% ränta. 

d,]npt fornedrat sig·, dtt h,ui vant 
i komplott mPd s111 hustru for att 
hPgå en stold - Nils var hlPk. O<'h 
p;t h,ms hog<1 panna hvilade ett ho 
tand<' moln. - Den dag, J.ig fmge 
v1s:shl'! om, ~tt jag egdr. en sildan 
L1r, skulle Jl1g nfsäga mig hans 
namn ooh gi\ i landsfl~·kt 

,rn1111 rnei a for hvardndrd · · · Rom kommrr från clma lappar, ,w dc•1 · Ni ror er med fm my( ken bort tillhoi a henne. 
Dagt•n efter lö1tnantcns nfresn sant orh godt, - svarade Alrik, liflighct, niger alldel,•s for fort. er 

SWAN OLSON 
Äldsta svenska vedhandel i staden 

V ed från skog och sågarne. 
Å.fven kol och bark. 

Kontor 2321 So 12th St 

For forata klassens 
FOTOGRAFIE':R 

gå tlll 

Aaberg 
Skandinavisk Fotograf. 

1322 Pacif1c Ave., 
Tacoma. 

Ole B. Lieu Harry 13 Selvrg 

tala1, skall 
mamHrn onska att ni f;itt v,int<t 
p;1 mind ord till er dod, - sade 
Nils med djnp och kall rost 

- "ii.r det n;igot obehagligt du 
,1mndr saga, s~t g~ir Jag; mma sv a
ga nerver tåla icke, att J,tg blir 
uppl'onl. - Majorskan gJorrle en 
rorelse for att stiga upp 

-Var så gocl o«h sitt still, 
mamma måste i alla fall hora mig 

- N,'\, kan j,1g få veta det fort, 
jag· vimt;u fr:immaJJde på efter
nnddagl'n och behofver hvila li1 et 
och klada om mig - M,l]orslrnn 
var synbarligen otålig. 

- Det fai1s for oml,1mg 18 år 

Dn trov si'iledes på fullt all
var, att jag begått testamentstol
clen '2 - Majorskan log hånfullt. 

- 'I'1·01., nej, jag ,ir saker derpå, 
- ntrnpade N1h Mamma har 
forst bestulit den arma q vumdn 
på formogenheten, :sed,rn genom 
e1t ~ pp1gt och dårald1gt lif for
s1ort denna [ormogcmhrt orh slut
ligen, for att icke hora l,Jndet af 
Jtpnues namn C'ller veta, a1t hon 

:,;n1t11 Alr1k och Bett~- i Ptt litet men 1.wkte: - Nu skall ,Jdg ut-
hPl~ning skall vara s:1 har: - fro

ka hrndt; flrn srnnrP \ar upprord, lldrtla Pn lwl afhancllrng om i111iia ken de Li Tour reste sig upp och 
111 h ogonen blixtradr• af vrede, pligfor, sk~ ld1gheter och åhggan
fkn I orre solcte med sma omma den såsom akia man. 
fors,tln mgar lugna henne. - Ni'n ,11, for att Rlippa nlla om-

-Ålslrnde Bettv, hur mig! - v,igar: - ,Jag tror JC'ke. ati dn ill-
bad Alrik. skar Bet1 ~- - Ev11 uttal ad<' delta 

lw ls11de grac10st med ett forbmcl
l 1gt lt•emk. Bett~' fmk1 e gora ef-
1 er pi'1 sammn slttt, oel1 sedan hon 
i'IPra gånger misslyckats hade hon 
till slut det noJet att hora frans>-

sf1 oforlwredt, så plötsligt, att Al- 1 1 · · s \:dll saga 
nk stannade tvart och s;1g på R tt l I ir 
henne n,istan bestört. 

-Hvai på grundar dn en dyhl, 
tro 9 - frågade han. 

- ,1 ira, - nu vai 11i c Il -

mant, edra ogon frngo ett fortJu 
snncle uttr:y ek. Ilelsa på er <'gen 
h1ld i trym;m, Rå Dii' ni SJ' lE se 
lmru fordelakt1gt er v,txt oeh ert 
ans1gte taga sig ut - Detty gjor
tle så och fann sm bild obesl,r1fögt 
vacker. I detsamma mtr .idde Eva 
stannade på troskeln och beti ak 

Egare af 

Liens Pharn1acy 
tF01ut Cerrnal D1ug Store 

Skandinaviskt Apotek 
Agenter for Salubrin 

Apoteksvai ar, Kem1lrnller och 
To1letart1ldai 

sedan en g,munal q v 11111a. som var 
1m 1 l,l't nL Hoii hade eu s.1 skr
dotter, NOlll niistan al11r1g frl\ga1 
c iter lwnnr, r:rnerlan flwknn hade 
penmngnr SJ el I', hon hade ,Liven 
en fosteNlotter, som hon omt <11-
sk<ldP och till hvilken hon lest.1 
monterade hd<t sm formogenlwt; 
men nn h,wde de1 sig, a1t S) sler
dottcrn>o c•godelar grngo fort åt 
och tI:1 lit'hofdes nwra pengar, att 
betaln mmmens slrnlder Kanske 

- Jag lwlwfver ingenting h(mi, 
Jag Y1ll icke hr;ller höra något, t~
Jag wt, att du i gfir afton red till 
Rost>nvik, ehurn du sade åt mig, 
att (ln endast amnade gora en b 
tt•n Jlrornenad Om ditt hJerta 
drc1i· ll1g till frn X-. så vet Jag 
1ck<' hvarfor dn !'nat till nng Hon 
<1r JU t'Hkd, tag h<'nne. jag åfrrger 
dig gPrm1 dm rmg - BPtty talarfo 
me1l lrnftighrt Mh t;1rarne <larrade 

'11Hlrr snmmn 1ilk forsmakta1' i ar- 1 ogonlocken ;\nnu hiHll' hon ic
no<l vill nrnmma låta k<lsi<1 nt kc l.ill sig qviifva sina ]dnslor. de 

henne nr det elandiga k~ ffe, hon f'ram lll'oto i hela sm , ;1ldsamhet 
bebor J\Ianuna hade bort hora I ehnru hennes franska spr;lkL1rar~ 
hennes forhannelser. de sl,nllt' ha 
1s,1t blodet och å1erliud1t i sj,ilrn 
for alt ,tJd11g lemna er' i ro -
:\ils for med lrnnden ofvrr sin hle
ka 1urn1a JifaJorskan hade nec1-
SJlmki1 i rn Linstol StJnfsonens 
i'ost l1od hemsk och oh·cksltidan

- På den ofvert~ gels(•n, <ltt 
ditt hjPrta lir fas tv1c1 en annan 
J.i, .Jag g;tr så långt att jng ansf1r 
partiet med Betty vara uppgJordt 
mera af tant an af dig, och detta 
v,irkr;r min oro - J\Ied alla sina 
fel a1· Bett>- för god for att hlifva 
ett offer for ber'<lknmg, och hon 
skall vid sidan af en man, som ic
ke <1lskar henne soka sm trost i 

eit lif fullt af dår:;Lap, hvilket 
slntligen sl,all u1slad,a alla adlarc 
Lrnslor i hPnnes brost. Hvart clet 

tade :->) stern med sorgsen hhck. 
- Ar det cln, E\ a, - sade Bet

tv rodrnmdr, och , med m1ssnojd 
nppsyn 

Eva he1<8cle kall p;l fnrns~ slrnn, 
som genast lemnade rummet. 

Ole B Lton har många års erfaren
het som apoteh n rP., ar alltrfr tillstä
des, och lll<Lll \,an tr, ggt lita på att få 
recepter uppfyllda val och noggrant. 
1102 Tacoma A\e Tel. Mam 141 

de. 
mamnrn kan s;iga hvilken utv,ig _Jag lwg;ir icke, att mamma 

E. Erlertsen då tillgreps~ för mig skall bekanna sig sk3 ld1g; 
1\Iajorskan hade blifvit mycket men slrnllc mamnrn vilja ofverbe-

S1ver Larsen 

Tf0ffiffi31d Skandinaviskt Apotek blek visa mig om motqtsen, - dr, hler-

ii.r kåndt för att leverera de bästa. Nils nfvaktade icke hennes svar, Ye Jag tvungen att framtvinga 

i d Om ni lemn~r utan fortfor: :mnnimten af den meclbrottsl1ge ir edrciner sta en. ~ ~ 

<!:dM. recepter till dem, kan nl vara - ,Jo, man mutade den doende oeh komme det än att kosta mitt 
vies om att de expedieras omsorgs- mosterns hushållerska, :så alt den- lif, så skulle jag utpressa den Sag 
fullt. Alla skandinaviska mediciner na stal bort testamentet, och der- drrföre ingenting, utan godtgor 
p& lager. igenom arfcle syster<lottern dm1 hvad mamma brutit. 
1555 Tacoma Ave. Tel., Maln 504. gamla, och fos1crclott01'11, den - J\Ien 

Enda apotek 1 staden, där apotekare lagliga arftagorskan, blef bragt - Försok icke bevisa, att ankla-
kan traffas om natten. till tiggarstafven - Hvnd sager gelsen ,u falsk, ty cU ar jag inum 

nrna och ideal ofta nastan dagli
gen undervisade henne huru hon 
hakom ett lPende bonlP doli.i obe 
haghga mtn cl, H Jt'l'L.tL, det oro
liga h.1erL1t, nwcl hela sin vcrld nf 
k,urnlo1, g1orrle SJg ännu till 0111-

skrånkt herskare i_ifver hennes 
RJal 

- Bett:·, nu sårar du mig, -
r;varade Alrik allvarligt och reste 
sig upp samt slc1ptte hennes hand, 
- och det fordras ve1khgen, att 
iag skall alska dig s:t hogt, så 
<låraktigt som jag gör, for att for
llr aga dessa dma utfall. Jag har 
honfallit, att du skulle höra mig, 
men c1n vill det ickr; nå väl, jag· 
afl,1gsnar mig - Alrik såg så för-
11<1r111ac1 ut, att Betty, hvars hjerta 
i grunden var godt, k,inde något 
liknande ånger. 

- Betty, Betty, hela dlll tid 

1 f l 1 l l upptages med spclan .::dn ora, vet 1\! ar rnn c n e - att studE"ra kon 

ler Jag Om cforföre endast hen- sten att behaga. Du har icke ett 
nes penningar lockat dig·, och ditt enda ogonbhck ledigt for att till-

egna d1!! nåb,;.on verklig b1ldrnng hjertn deremot är fast vid fru ~ ~ 
X- s:isom jag befarar s:i se har eller foradlmg Till och med den 

fromma vanan att vanda ditt hjerett forslag bryt med Betty, folJ 
dm k,rnsla och bjud fru X- dm ta till Gud har du fbrgiUit. Allt 
hand. Jag Yet. att hon icke cLr har blifv1t dig likgiltigt; blott till
nk; men 0111 jag med en tiondedel fredsstallandet af din f:tfonga 
af mm förmögenhet förökadr, hen- lefver i chtt hjerta. Skall ... 

nes, kunnen 111 lefva ett sorgfritt 
hf Genom sina förnäma slägt
forbindelser blir partiet med hen
ne långt fördelaktigare for dm 
ärelystnad, an det med B<~tty 
'l'ank på mitt forslag och ofver1l.t 
chg icke v1d ett steg, som icke al
lenast skall bestämma öfver din 

- ... jag alclng slippa hora di
na moralprechkningar. Jag blan
dar img icke i ditt hf; låt mig 
utan anmarknmgar framlefva mitt 
- utropade Bett,> . 

- Vill du icke höra ett vamm-
gens, ett kärlekens ord af mig~ -
::iado Eva milclt. 

De I ornta ordeu af Nils besva
ra(1es ,Jf den lama frun mecl ett 
häf'1 ig1, 11iiRtim v1lrlt 11tbrott och 
en flod af forbannelser öfver den, 
som hr,1gt henne och dottern i det
ta el,mde, men då hon derefter 
tYst11ade, återtog Nils med lugn 
samtalPt, t'örs,tl,rande lwnne med 
m.) ekPn vm·1hghet, att fntlcrn var 
osk} ldi g i de ankLi gel ser, hon 
gjorde honom, och frdmstallcle 
V<Irmf', att hon icke egde r,1tt att 
sl, 1u1,t ifr:m sig det, som nu er
b1odc, henne såsom for11knmg, då 
hon t'g1lP en dotter, In ars fr,nnticl 
PlJt st latt kunde hem Lilla åt en 
fm tf.inmclc fa1tigdom -

Fru ,\urell afäonle honom, niir 
lrnn slutat, ;ittrade hon: "Lagg 
handen p:t ert brost och svar vid 
e1 heder att rna 1orsLa11 Str:ilskjold 
cLfven lir follLomhgt f1,im111ande 
f6r otolclcn ~f te~j'1]1ll'lltl't, nit hon 
ingen del har deri 

Fru Anrells bgon hv1ladc ho
t ande pil Nils, hvars bleka ansig
te ofvergots af en mork rodnad. 

-IIvacl 111 nu fordrar, kan Jag 
icLe gora; emedan jag i tletta fall 
icke l,änner min SJufmors hand
lingssatt sl fullkomligt, att jag 
med ed kan gå i godo derfor, e
huru jag anser henne oskyldig. 

- Sag mig på er heder, anser 
ni henne oskyldig? 

(Forts.) 

Sommargästen: - Ni sa' ju, att 
barberaren, som skulle raka mig, 
var hår. 

Bondhustrun: - Ja, han slaktar 
bara en gris hos grannas, se 'n 
kommer turen till er. 



acificlribunes stora pristäflan 
SEPTEMBER 16-DECEMBER 311908 

0 ER $1,000.00 BORTGI AS I PR.ISER 
Då vi härmed iubjmla till dellagamle i•vår stora pristäflan, göra vi det under förhoppning att 

Pacific Tribuue, det största och innehållsrikaste svenska tidningsorgan pi:t Pacific lnrntcn, Rlrnll vinna in-
steg i hvlfrje svenskt hem i de mellerstn och vestra staterna. Frisinnat'!, vnlrnn orh sansad, alltid sökande 
att pä bästa sätt vara lnnclsmänncn till nytta, har Paeifi(J Tribnne år efter fir vunnit en ökad Hiskrets. 
Ju större denna lir desto större och fäsrilrnre kunna vi göra vi'\r tidning, de:;d;o mei·a trefnacl och nöje 
kommer den att sprida. 

För att stegra våra läsares intresse för detta ändamål, samt erhålla deras medverkan, hafva vi an
ordnat denna stora pristäflan, med de största och gedignaste priser, som en svensk-amerikansk tidning 
nf;gonsin ('rbjudit. Åtta värdefulla priser, värda tillsammans öfver $1,000. 

Dessutom komma vi att utdela extra pris (bestående af sparhanksböcker, med insatta $5.00, i State 
Bank of Seattle) till hvar och en, som, ej erhållande ett af de ordinarie prisen, likvii1 insändt ·minst 
Femton (15) uppbetalta helårsprennmerationer. 

·Denna täflan lilir öppen för alla och de första stora priserna komma natnrlig1vis a!t eröfras af dern, 
som arbeta flitigast. Det är clerför ej lönt att tveka. Be:;lnta clig· för att bli .No. 1 od1 börja genast 
kampanjen. Gå runclt till vänner och bekania, de. vilja nog gema hjelpa dig till frmngfwg. Få dem att 
prenumerera eH eller flera är i 'fö1'skott. Ju längre tid desto flera riis1cr. Detta gäller äfven för uppbe
talning af gammal prenurnerationsafgift. Kom fäåg att det gliller nu visn lwem hlnnr1 yåra liisnre Rlrnll 
l1lifva den lycklige vinnaren af vårt stora första pris, hvilkrt kommer att pryda r;in p1ats i det finaste hem 
ett Kimball Piano, värdt $450.00 i ek eller mahogny, eget val, fri'm D. S. ,fohnston Co. store, Sea1tle. 
Det lir en nyåiosgåfva, som fip värd att arhrta för och det går till den, som innan den 1sta Januari l!JOD 
till oss insänder Största antalet uppbetalta helårsprenumerationer och pft så sätt uppnftr högsta pointan
tal. Vårt andra stora pris: Ett Brewster Piano, vfi.rclt $350.00 frfm Clinl' J>iano Co., Seattle, g·~1r till den 
som insänder näst största antalet helårsprenume1·ationer. Vitrt tredje stora pris: En resa till gamla 
landet, 1sta klass biljett på jerirväg·, samt 2dra klass biljett öfver oceanell. gt1r till den tredje i ordnin- · 
gen. Fjerde priset: En utmärkt fiol, vlird $75.00, med låda, stråke och tillbehiir. Femte priset: En 
sparlJanksbok, med insatta $50.00 i State Bank of Seattle. Sjette priset: En r;parbanksbok, med insatta 
$30.00, i State Bank of Seattle. Sjunde priset: En sparbanks bok. µied insatta $20.00 i State Bank of 
Seattle. Åttonde priset: Bn fiol, värd $20.00 med läda, stråke ·och tillbehör. 

Prenumerations-Röstsedel 
Att. begagnas för Paeifie. Tribunes stora pristä.flnn 

. 15 Sept. - 31 Dee. J 908. 

OBS !-6 månaders prenumeration = 200 points 
1 års prenumeration = 500 points 
2 års prenumeration = 1,500 points 
3 års prenumeration= 3,000 points 

•.:c_~-----------·-------·--·--- _____ .. 

Pacific Tribune Publishing Co., Box 1516, Seattle, Wash. 

J·färJned närslutes $. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . utgtinrn de ....................... . 
(Skrif beloppet) (Rkrif tiden) 

års prennmerationsafgift, för hvilket belopp vänligen kreditera mitt konto. ,fog är en ...... . 

, ......... , .. , ... , ..... prenumerant och gifver mina röstpoints .. , .................... . 
(Ny eller gammal) (.Nämn smmmrn) 

i favör af ................................. , .. , ................ , 
(T1iflandes namn) 

Miss namn är ................ , .. , ....... , .. , ........... . 

Adress .............................. · ......... ···· 

Stad eller P. 0. 

Stat .. , ....................... . 

Vi vilja omgående skicka a1la täflande, hvilka sä.nda oss sina adresser, så m~mga röstblanketter, som 
önskas. Skrif i dag! Insänd clerefter fortast möjligt så många blanketter Ki lyckats fylla, jemte sam
manlagda prenumerationsbeloppet i postmouey order eller check. Vi mr1ste nemligen erhålla dessa se
nast hvarje lördag för att kunna sända nfistföljancle veckas mrnmrnr till nya prenumeranter. 

Pacific Tribune kommer att tid efter annan lemna fullständig reclogörelse öfver täföngen. 
Prenumerationspris per helt år ............................. $1. 50 
'rill Sverige och Canada , · ................... , .... , ... , ..... $2. 00 

Seattle J5de September 1908. 

B 0. 
JOHN ERIKSON BUILDING, SEATTLE 

Callson ® Ahnquist 
1018 So K Street 

inhemska och importerade Grocerl· 

Agenter för Lundins Enbärssy rup. 

Specielt import Kuriko och Olioid alltid pä hand. 

Ål, Lingon, Bondo,st~ ~nchovis m. m. 

LARSON 
1112 So. K Street. 

GROCERY- OCH SPECERI-HANDEL. 
Kuriko, Quterine och Oleoil. 

SKRÄDDARE 

anbefaller sig i allmänhetens benägna åtanke för utförande af allt 
hvad till yrket hörer. Stort lager af inhemska och importerade t:r· 
ger. 

1017 Pacific Avenue. Tacoma, Wash. 

,, GUSTAV PAHRSON 
HANDELSSKRXDDAR~ 

Stort lager af inhemska och importerade tyger pä hand. 

California Bldg., 1115 Commerce St. 

Phone-Main 576 
Automatic 01576. 

Bondost, stockfisk, norsk fetsill 0 A y . . oung 
Tacoma, Wash. 

V. V. Eisenbeis 

Steilacoom 

Ni kan·få 

Skräddaresydd Kostym 
hos oss till samma pris som ni betalar för vanliga färdig
gjorda kläder. 

J. K AU F MAN 

1410 So. Yakima A v.e. 

ELECTRIC CONS TRUCTION CO. 

Elektriska ljusledningar insättas och allt slags elektrici
tetarbete utföres. 

. Alla slags elektrisk a apparater på lager. 
Kontors Phone 8732. Ilesidence Phone 6607 

Kontor och Butik 937 Commerce 

VIKEN ... STENHAUS 
SKRÄDDARE 

Nytt stort lager af tyger och profver för höst- och vinter-klädet'. 
Utföra allt som till yrket hör fort, sälrert och billigt. Emottaga kläder 

för rengöring, lagning och pressning. Arbete afhemtas och aflemnas. 

1012 so. 11th Street 


