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i Luften,

r:m

var sannerligen en stilful flicka.
Vi redo tillsammans, vi körde tillsammans, vi promencr·ade tillsammans, dansade tillsammans och
sjöngo tillsammans. Jag kallade
henne l!'anny, oeh hon kallade mig
Tom.
Allt detta hade bara en afvikelse: jag blef upp öfver örowlm
förälskad i Fanny. Jag beslöt att
anviinda första bästa tillfälle till
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SV~R~~;OCH TUBERKULO~Johnson

i ma1·

dock ej utan Johansen fick I
och Anderson
oritet..
äfven ett yxhugg på halsen. Tal I
KONGRESSEN.
110 personer omkomma på Ala- ley syntes c1ä hafva kommit till
--skas kust.
sina sinnen igen och bad sina tre Sverige täflar om pris vid tuberTacoma City Directory utvisar 107,500 invånare i staden.
offer om förlåtelse samt förklara- kuloskongressen i Washington.
Skeppet "Star of Bengal" till- de, att hane förstod. hur han kunDen nya stadskalendern för slog sig för pannan och sade:
hörande Alaska Packers Associa- nat göra dem så mycket onclt.
l<1örberedelserna för Sveriges 1908 har just utkommit och leve- Nu har jag det! Nu vet jag
tion blef i måndags krossaclt mot Alla tre sårade fördes till sjuk- deltagande i denna af läkare och reras nu till subskribenterna. Den hvar de komma ifrån, alla Johnklippskären vester om Prince of hus, och Talley omhändertogs af andra socialt intresserade talrikt innehåller 200 flera sidor än för- son, Olson och Prterson; der stod
Whales öarne i Alaska.
Enligt polisen och sändes till en vårdan- besökta kongress hafva varit tem- ra årets, och utgör ett tydligt be- det ju på skylten i stora bokstäfingångna rapporter ornkommo 110 st alt för sinnessjuka.
ligen omfattande.
vis på stadens till växl. I förra å- ver:
personer och 27 blefvo räddade,
Förutom en till krongressen de- rets directory upptog namnför- "JOHNSON, OLSON & PETERbland dessa senare kapten WagGOD SKÖRD I SVJ!':RIGE.
dicerad bok på engelska språket, teckningen 711 sidor, medan den SON' .MANUI<'ACTURING CO."
ner.
På de flesta ställen i södra och anordnar Nationalföreningen vid nya innehåller 844 sidor med
Och så är det äfvcn i Tacorna,
Fart;;'gct hade just lernnat ham- mellersta Sverige är stråsäclen nu kongressen en utställning, bestå- namn, en tillökning af 133 sidor. det finnes ett väldigt antal Johnnen vid \Vrangel och fördes af två m
· b erga d .
R"agen oc1i hv;etet h a ende af konstnärligt smyckade,
Baserande sin beräkning på an- son, A n cl erson o. s. v., ocli cl"a man
borgserbåtar genom Summer-sun- stått välvlixtra, och axen ha varit färglagda kartor öfver Sverige, å- talet nnmn nppslrnttnr ntgifvarcn granskar cle olika verksarnhetsclet. Just som man nalkades öpp- väl matade.
På en del platser skådliggcirande tuberkulosens ut- R. L. Folk & Co., stadens innevå- grenarne i staden så finner man
na hafvet, utbröt en stark storm. har hvetet besvärats af sot, hvil- bredning inom landet, af bilder nareantal till 107,500 häri äfven dem äfven representerade nästan
Skeppet kastades ur sin kurs mot ket dock torde fä tillskrifvas an- från Stockholms stads uncler npp- Bnrton, Fern Hill och andra for- öfverallt oeh i många affärer och
skären, och bogserbåtarne voro i drn orsaker än väderleken. Kor- förande varande stora tuberkulos- städer inbcrälrnacle. Deta li.r en industrier äro de icke blott med
fara att drag11s med och måste net och hafren äro ännu ej aftrö- sjukhus vid Söclerby, af en serie tillökning af 9,750 i befolknings- i ledet utan stå äfven i friimsta
kastå loss boitserlinorna
för att s1rncte
, öf vera ll t - pa, vissa
·
I'unirnet.
~
stä11 en planer och ritningar till tuberlm- siffran sedan förra året.
rädda sig sjelfva.
stå nog dessa sädesslag ännu ute losRjnkh1m, hvilka med hi1rfidc af
Enligt kalendern har den årliga
Namnet Johnson är det ledande
Det redlösa fartyget krossade:,; _ men niir mfln fått in kornet i arkitekten Rtenhammar, utarbeta- tillökningen af stadens bPfollrning
i kalendern hvad antalet beträfnästan g·errnRt mot kli1Jpornn. l acl orna. gl"d
· b'f ver c] ess des af den komite som af Natio- under de senaste tjugo åren
a er man sig
far. Det finnes öfver 650.
Det
unlforeningen på sin tid tillsattes genomsnitt varit 16% procent.
Rjön gick Rii hög att bogserbåfar- trindhet och goda vikt.
finnrR 47 med namnet John Johnna e.i kunde nalkas tillräckligt
S'oc]<eJ']Jetor·ria
ocll IJOtat'iserr lrtJ- hiirför.
Viclnre ntstiillas samlinTillökuiJJgen i :stadens egen- son, a f hvilka 19 endast kalla sig
,_
•
för att taga clP skeppsbrutne om- tacle.~ ra"tt ,·rllvar'.~aJilt 1111 l'CI' 1\ 11 _ gar af svensk populär tuberlrnlos- dornsväwk såviil som i befolknin"
"
'
,John, 7 iiro John B., 5 iiro J uhn
borc1.
gnsti af torka. Särskildt i vissa litteratur.
gen framhålles
med öfvertygande
o
•
A.
oeh de öfrign hafrn andra ntAf cle omkomne voro flertalet Janel sänc1ar, exempe 1vis
· Go1 l <ln<1,
Dessutom kommer Nationnlför- f a ]{ta. 'S a t. ex. nppg1fves taxe- märkande intialer fl.\r rnella1mamn
kineser och japaner. som arbetade började man misströsta öfver dPH <'ningcn att under de dngnr nt- rmgsv[inlet till $53,000,000, en Det finnes 23 Charles Johnson, af
för packing-bolaget.
blifvande skörden. :M.en så korn ställningen vara förevisa kiiwma- tilliikning af 20 procoent öfver fiir- hvilka 16 ej hcif"n något mellanNamnen på de omkonme hvita i rnidt~n af månaden ett. yn-lnigt I~ogr~f: ~ch s~~io.ptikonbi~c~er ~f ra året. Värdet pil, frakttrafiken namn för att utmlirka :-.~n indivire~ri, sorn se<lan eftei-fo"lJcle','' af svenska sanato11e1, och af ,mcha a·enom Tacomas hamn har nära
bli min hustru. Säg, att du vill ':1'100 fo"lJ'ande
·'
'··
~
·
,, ·
~
dualitet och 14 Andrew Johns,'u i
bli fru Torn Jenkins 1
CHARLES BUCHANAN.
omsom sol och rean hvad~n äfven frunrntiillningar i Sverige. Det är tredubblats sedan HJO och upp- samma belägenhet. Det är sålunCARL BORE.
fo"r· ll"s'sa -,··a" tl•",··sl:" ' 11tsi'l,ter·ir,·t fo"r.' Nationalföreningens afsikt att på gick förra året t iIl iifver $1ifi.OOO,- Jag gaf dig ett svar för en
c
''
"'
·'o
'
da tycU1gt att ett lJref. som endast
JOSEPH
GRIF'FIN.
god Rkörd iiro ljnsa. Som en sfl111-I detta sätt ~.fv~n deltaga ~ några OOO.
lmre namnet John eller Charles
tid sedan, som jng trodde du inte
ANDREW HANSEN.
mailfattn 1·11 a 1,.,, 11 s',;gas att livacl I af de pr1Rtaflrngnr hvart1ll kon- Johnsönerna talrikast, dernäst
,.,
u
"
eller Anclrew Johnson utan hnshade glömt, sade hon utan att
FRANK HEALEY.
af ba"sta lJeslraf- gressen ntfördnt inbjudning. Så
Andersönerna.
8.0111 lri'tti'lls "arr't
'
•
nummer adress endast geuom en
kunna dölja ett skaclegladt leenEn has1ig i)fverhlick öfver nmnNORMAN HAWKINS.
fenhet och inbergats under gyn- kommer föreninge>n att fäfla om
1,vckträff kullCle komma L1irekt 1111
de.
GEORGE HAKINS.
R a mm n viic1erfoksförl1ållanden. det pris å 1,000 dollars, som ut- nen i d811 ll,\'a kalendern skall sä- dt>n person, för hvilken det vore
- Jag kommer alldeles utmiirkt
GEORGE HENDRICKSON.
Ifotfrukterna stil iifven vackra och fästs för den nationella förenmg, kerligen leda mång·a till samma ämnadt.
ihåg det, och denna g[mg är det
hvilken sedan senaste tuberkulos- frt1ga som eu viss främling gjorde
BEN JOI-1NSON.
ge förhoppning om gocl skörd.
min tur, min iilslrndc l<'auny. Kan
Anderson familjen är den näst
kongressen i Paris 1905 arbetat vid sitt första besök i en MinneSIGURD NELSON.
dn se de fem sandpåsarna. Godt !
talrikmit,
oeh listan öfver de11na
efter de bästa metoderna. Vidare sota stad. Då han gick gatan
ERICK PER80N.
LANDSlVIAN MÖRDAD.
Jag skall fråga dig fem gånger.
upptager
470
namn.
har Nationalföreningen låtit öf- f:ram[1t, fäste han på skyltar:
WU1T1L\ PERSCHKE.
En i Brooklyn välkäncl lands- vcrslitta till engelska spräket och Jolurnon, the 1.ailor; Olson, the
om du vill bli min hustru,
Den tredje i ordningen är ej af
PETER PETERSON.
man Gottfricl Håkanson, som se- till prisbedönming inlemnat åt- shoeman; Peterson, the watchma- så öfverväldigande skandinaviskt
JOHN PE'l'ERSON.
dan ett par månader tillbaka haft skilliga af sina ströskrifter.
ker; Jonhson Bros, the grocers; ursprung. Det iir familjen i::lmith
OLA PETERSON.
plats vid en farm 15 mil frå1~
Olson Bros., the hakers; Peterson med cirka 400 namn.
EINON 8WENSON.
Pouglrnepsie, N. Y., fanm; den 5
TVÅ NYA SVENSKA K?NSU- Bros., 1.he livcrymen, o. R. v. hela
1\Icn dPref1er kornnrnr 11i<'r rtt
dennes liggande död med ett par
LAT.
raden
igenom.
Han
gick
stilla
par
tre rena skandinaviska namnDELAWARE
SVENSKARNAS revolverkulor i bröstet vid vägen
und1·ande
och
spörjande
i
sitt
sinklasser,
nemligen Olson med 310
KYRKA.
mellan Pougkeepsie och farmen
Lindgren i Chicago och C. A. ne tills han korn nära slutet af ga- Larson och Peterson med nägot
efter ett besök i Pougkeepsi. Hur
Smith i Minneapolis.
tan, då han plötsligt stannnde, (ifver 200 hvardcl'a.
Kyrkorådet inom Christ Swed- den. sorgliga händelser tillgått är
ännu höljt i dunkel. Först arreEnligt ingångna underrättelser
sterades cm hans vän och arbets- har konung Gustaf upphöjt vice bildning och bekostade sjelf sina skineriet'' består af fyra trähjnl
lrnnrat Valdemar Ekstrand, bör- konsulaten i Chicago och l\linne- studier med sina händers verk. mecl kuggar, som en 300-iirig tids
dig från Göteborg, för mordet, apolis till konsulat. Till konsul Genom ovanlig energi, affärs- gnagande tand sökt och del vis
110111, kommer ansökan att inlemmPn frigafs. Han vnr den sista i Chicago har vice konsul John R. klokhet och redbarhet har han lyckats utnöta. Klockan har blott
nas till detta samfunds Perms,vl- som man vet varit tillsammans Lindgren npphcijts - en åtgärd sving:it sig upp till ett viilståncl en visnre, nemligen timvisnren.
vanin-konfärens. hvars
' ' årsmöte med honom vid ett b(rnök, cle gjort som visar, att svenska regeringen och en ställning i det n,Va hem- Pendeln är en lång trästicka. med
hålles i l\'[aj nästa år.
Denna i P011gkeepsi. Den fi dennes arre- uppskattar både platsens Jwtyrlel- landet, som mycket få invandrare flyttbar balans. I1oclet är en ihåkvrka tillsammans med Gloria steradcs Pll kringresande fisklig lrnnonlrnla, till hälften fyll[
se och de representativa egenska- kunnat uppnå.
Dei k,\Tkan i Philaclelphia och St. handlare, Oscar B. Hadden från
med Rand. D<>mrn sand begagnns
i
perna Jws elen man, som sedan
,James i KingsesRing, var en af dP Whcijp Poml, som s[iger att en
STOR
ELDSVÅDA.
att regulera klockan, hvilken ge1893 beklädt postrn som vice konförnäm sia. som våra landsmän l'riimling, som skulle varit H!\ lrnnnom att fägga till eller taga ifrån
sul. Utnämningen. som .in oelrnfi
stämdhet är en
mina mest griinclacle i kolonien Nya Sverige.
Grufätaden
H.invltidt\
NPv., deraf går fortare eller saktare.
son,
lwdt
nit få• åka med honom. iir en upphcijelse, helsas med s1 (\]'
framträdande egenskaper.
Niir 1845 slöLo sig kyrkorna i Philadrahbacles den 4 de1mes pä mm·- Såsom mot 1•igt tjenar t•n gamrnnl
jag har börjat på med någonting, clclphia oeh Kingsessing i ill Ppi- Hadden sii ger att han nekat och 1illl'redssttillelse af' svr•1iskarna i
manat
Hin hiist för utL komma un- Chicago, bland hvillrn konsul gont•n af en Y1tckld, som inom messingspi81,ol af okiind ålder.
så genomför jag det också, och skopalerna och tillhöra allt fortdan.
Jfriimling·en :-:kulle dii lrn Lirnlgren förvärfvat sig d1 olw- kort aning vtih11g,i, llnnens10ner Denua märkvärdiga och värcleful.
derför kastade jag kallblodigt nt farande cknna kyrka.
Alla tre sprnngit ('!'ter, lwnrfiir Hadden
grämmdt förtroende, akt11ing och ()(']i l'iirvm1dladc' l'll stor del nr la klneka, ::;om borde inlu~as af
en sanclpåse, i det jag hvislade en kyrkorna hade en följd af år g("skot <?1 par skott mot f'rämlingen tillgifn•11hP! som affärsman, l'ln- sb1dc"n till rykande ruiner. 'rre- niigot museum, påtriiffndes af il,fr.
bekant sorgmanich.
rnensam prest, elen Riste vnr d1'11 i 1anke att dP11ne var Pn strätrofbetsman O('h n1skild pcrnon .•\icd tni;('n personer blcfvo hemlösa. ,\. Carlsson, boende i Berkel?, i
exeentriske dr. Collin som var den -rart>. J)pn nncle1· Rå sm·glign 0111denna ntniimning· har Rver·igcs ko- ett 1,jugotnl skadadt's och egen- Borgholm på Öland, nnder hans
siste andlige, som svensk regerin- standigheta- hortgåJ1g·1w var född
nung l'ullkomligl tillmötesgi'11t tlornRf(irlihien s!Pg 1ill $730,000. nyligen gjorcltL be::;ök i gamla laugen siinde öfver 11it. Bridgl·port i Hingami\la för::;_?mling. Bh>ki11gl'
svensk-arn rrilrnncru :is (insknin g. öl'ver «11 nd1 ett halft ton dynn-1 <1<'1. Han l1e,;iik1 l' l'll sliigting rlerär beHiget 11iira Norriston i Penn- liin. 1 SRl och kom 1.ill Am(•rikn
Koirnnl l1inclgren iir l'i1dcl i Chi- mit mn-imdr•s till dl'molering cif stiides odt l'ick i hans h('m Sl' dr•n
marschen som svar.
sylvania.
J'iir fyra ftr sedan. ITnn hade hott eago ]K,)I) oeh son till ('JI af elen hyggnadPr i s.1 i'tl' att sUieka Et-1 kostl1 ga klot'kan hirngamle pit
-1\'Ien om du inte låter mig
i Brooklyn ända lill för två 1111'1- titligarP iu vamlrmge11s miirkes- gnmas frnrnl'art. Stnl1P11s friv1l-lviiggP11, "tidrnrnlP" iu liit, dl'llkomma ned med cletsamnrn, Rr1 taETT SVENSKT OFFER.
m1dn sedan och för cfot mesta ar- män. kapi<'n Clrnrles L. ]1mdgreu. liga lm1 ndki\r oeh forn lrnndra sam11111 som hon v:,iort i 11rlrnnc1lar jag oni alltsammans för far,
lie1a1. .~H~s sv.?nslrn h.1:ggmästare. ISedan han studerat vill Yalt• Col- gTufnrhPtare kämpade hjiil1emo- raden tillbaka i tidPn. Han fann
så snart jag sätter foten på marAlbert J. Olsson den nominera- 1lan sor,Je~ 11arn~ast 11f fader oeh lege, biträdde lian sin far i l1en- digt emot lirandPu. Hela affär8- gpnast 11t, att klocknn gi\1t i nrf
ken igen.
de senatorslrnndiclaten på republi- ••n s;-s1er 1 Sverige samt en bro-1
tlis1rildl'1, så niir som pi'! Pll gro- i fnmiljPns sHigtledPI' sedan ukiin1108 rc(1PrrnfJ'ar och bildade seclerJag skrattade. tog en annan kan,;ka valsedeln i Bel v1c1ere, Ill.,
da tider oeh han bL'Nli>t att inldider och två s~'strar i Amerika. mera firman Ha 11 gat1 & J1111dgren, eeryhntik, ]J]pf Hlgoruas rof.
sandp1\se och sade:
var med i rfot Riillskap som l1~ir Han vnr l'll i alln nfi;eemlen präk- "som oppHaclB sin bnnkriirnlfm -- \
pa clensamrna, l1vilkl't också lyl'.-- Vill du lofva mig ntt gifva förliden bld plunclradt i Y cllowlrndes efter många LnniljekonselAFLIDEN VETERAN.
tig ung rn:m lwh hnnR sm·gliga ÖllP dl"ll nuvarande Shite J3,mk of
mig din hand~
stone Park. Olsson blef af med har väckt allmiint dd1aµande hos Chieag·o _ elen 8 Dee. 1879. Konjl'l'. Klockan biir rnget ärtal el- Jag hnr redan svarat dig.
$800 i kontanter samt en draft på alln. som ldinde honom.
ler
märke, nwn rtns vara fiirfärsitl J,inclgrcn iir fortfarande banEn af 11es~ittningcn pli John
Ater försvann en sandpäse i $2,200.
digad
af en munk i midten af
)
I kens vice president oeh medlem Ericssons monitor under dess
cljtqJet. och tonerna af sorgmarsjuttonde
århnnclradct, strax efLYCKADE LUFTSEGLATSER. af direktionen. Han tillhör oeli-- minnesrika strid med sydstaterschen ljödo genom luften.
ter
det
alt
pemlelum-principeu
PORTER TII DENVER.
I onsdags förrn veckan företog sä mänga år tillbaka styrelsen för nas pan::;m·kolo;;:s aflecl i söndags
-Jag trodde, att du var en·
uppfans af GnlilPo och cfterltt
lnftseglaren Orvillc \Vright 811 : \ orthwestcrn universitetet och å. d. på ett sju khns i Ann ville,
gentleman, men jag ser, att jag
Det svenska lungsotssanatoriet seglats med sin flygmaskin i har varit hedrad med en mängd Pa. Han hette D. R. Ellis, var blef fullbordad af tyske filosofen
h~r misstagit mig.
En sotare i Denver har af Carnegie-bolaget i
Hughens. Den kommer att en tid
.
o
Washington, D. C. Han höll sig förtroendeuppdrag i det samhä.lle, född i W ales och vid sitt frånfälskulle inte ha behandlat mig sa Göteborg erhållit fem fat porter
förevisas i lifr. W allins "show
le
69
år.
Han
mönstrade
in
i
clå uppe i luften 1 timme, 5 min. som riiknar honom bland sina
simpelt. Vet du, att du också ri- för sina patienter.
flottan under inbördeskriget spe- window'' och är väl värd att bese
.
.
.
och 52 sek. och flög fram och åter främsta män.
skerar dJtt eget hf med dma dumför livar och en, äfven om man
öfver ett större fält. Såväl uppPå samma gång som svenska ciellt för tjenstgöring i "ostlåclan
ma påhitt~
ej är forskare efter historiska
vid
flottan,
''
som
de
konfedereSINMORDFÖRSÖK
UNDER
.. .
.
.
.
stiganclet som nedstigandet gick vice konsulatet i Chicago blef
formeliker.
Jag droJde 1rnturbgtv1s· mte
rade
hånfullt
kallade
vår
store
NESFöRVIRRING.
..
i alla afseenden lyckligt. I fre- upphöjdt till konsulat och imrnmed att svara henne, att Jag a 1dags upprepade han luftseglatsen hafvaren af det förra utnämnd lnnclsmans epokgörande uppfinR
..
t
tt
·
t
skade 1ienne Stt. 1mg.. , a Jag
NYTT GJUTERI.
Under de senare åren af
Under ett anfall af tillfälligt på samma plats och höll Rig då att bekläda det senare, inrättades ning.
. , ren
af bad henne att saga neJ, SIL att
sin
lefnacl
var
Ellis
präst
och
fö_
vansinne sökte tidigt på morgo- u:ppe i luften fem minuter längre ocksft Ptt konsulat i Minneapolis
jag skulle få njuta ly9kan af att
nen den 9 dennes 60-årige P. 'l'al- ~in förra gången.
Gawley Foundry & Machine Co.
Hastigheten och till konsul clerstäcles har ut- restod en församling af United
dö tillsammans med henne.
ley i Wilmington, Del., Döda sin var omkring 37 mil pr timme. settc den välkände chefen för C. Brethren.
kommer att uppföra ett nytt gju- Jag befaller dig att låta balhustru, sin dotter, l\'Irs. Edith Jo- Hans mål fö· att kmmn hålla Rig A. Smith ]~umber Co., Charles A.
·
·d
p
11
longen gå, nell på ögonbliclrnt !
.. LDSTA KLOCKA I AMERIKA. ten P<t östra s1 an om
uya uplrnnscn och hennes man Anclerw uppe i luften en timme med två Smith, som en tid varit L. f. vice A
kanalt>n nära llth St. bron. ByggSorgmarschen var det enda
Johansen. 'fälley tillfogade först personer i l'lygrnaskinen samt till- konsul derstädes. Drnnn ntnämsvar, hon fick.
sin hustru ett gapande sår i lrnf- 1·yggaHi gga 42 mil i1r timme. Han niug iir siikerligen tillfredsställnnVår landsman, urmakaren och naden kommer att kosta $30, 000
EEter ett ögonblicks 1ysi.nacl. vmlet mPd en yxa och rusade clt>r- erhåller då elen nf regeringen ge- dr• f'iir svP1rnkanw i 1\finneapolis. jnveleraren l\lr. G. '\\TalliJJ. 111 och förses med modernaste rnaskitog jag ni er en sand påse och sade: på in i do11 crns oeh mågens sof- nom ]andtförsvarsckpnrtementet Konsul Smilh Hr fö(ld i Buxholrn. l\Tontgome1·:r Rt., Ran F1·nncis~o, ner orh hiistn inrndning. 8å miart
- Vi ha kommit ternligen hligt rnm, och slog till clo1tc1'11 med ) x- Jwsttimda summan ;'\ $25,000, som ö~tergötland 1S:i2. och kom till Ca!., förevisar i sin butik en viigg- allt hlir färdigt, hvilket l\fr. Gaw1111. Om du inte snart tar cliit ai 1, nn dl•r dei. hon sof.
l\Ianrwn rro-erino·p11 lofvaL hPitila for hans Arnc·rika med sina föriildrar Yid klucka, som s.1kl'rligen är den iild- ley 1ror skall ske om eit par må- - - - - - - - - - - - - - - - - - · y11Jrnadt• härvid och sökte vrid.i u1;1firn~ing, som dl'll iirnnar nn- f'l'mto11 fa·s fillkr. ]Jan fon'iir!'- sin iAmeril.a od1 en af de :ild- •lJn(ler. kn.nmer bolagets gjuteri
(Forts. fr. Rid. 1.)
J yxan från gnhfam.
Dl'ttn l,)'!.'ka- vm1da vill lf!nde1s förovarsväsen 1 vade sin hiir gt'undlig :illmiiuhel:s-, s1:i i hela viir1 clrn. 8jAlfra "rn:'- att f'Jyitn iill llr11 Dya plnisPn.
ge det der dumma infallet. Det
misslyckades na1 urligtvis helt och
hållet. Fanny ville inte afstå från
sin ballongfärd.
Och efter ett
ögonblicks skenheligt betänkande, kröp jag också in i gondolen.
Ballongen gjorde genast loss, och
clå det inte fanns en tillstymmelse
till vind, stego vi lodrätt mot himlen.
Vi voro högre än alla husen, och
hon skrattade och sade:
- Så roligt det är!
Vi voro högre än de högsta träden, och hon log o-ch sade, att det
var mycket snällt af mig att vilja
göra henne sällskap.
Vi voro högre än den högsta
kyrkspiran.
lifoimiskorna under
oss liknade små lilleputtar och hon
hoppades, att jag riktigt förstod
ntt nmövrera ballongen. Nu var
det min tur.
- Ja, jag förstår, hur man skall
komma npp, men det lir inte sa
lätt att komma ned igen l
- II vad menar clu, Tom 7
- Att komma högre upp är lätt
nog.
l\Ian behöfver bara kasta
litet sand öfver bord.
- .iir du alldeles förryckt,
Tom?
_Nej, jag älskar dig, jag tillber dig, Fanny ! Säg, att du vill

HEMSKT

1

hon i smyg såg på mig. Revanche
tänkte jag, och tvingade mig att
Snart infann sig ett lämpligt
se likgiltig ut.
tillfälle. En ballong skulle gä Lill
väders, och Fanny lrnde ansatt sin
far, iinda till dess han gifvit henne filläielse att följa mecl vid upp-
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National Bank of Commerce

VECKOKRöNIKA.
Jörgen, vår mest populäre kåsör,
fyller sjuttio år. - P. P. W.
och politiken. - Minister La- I
;
gercrantz Håller tal för arbetarne vid Virsö bruk. - NågTa
beska sanningar, som gälla såväl hemmasvenskarne som de.
utvandracle. - Svinlif på Skan-

af Taooma, Washington
Chester Thorne

President

A. F. Albertson

VicePresident

F. A. Rice ~

Cashier

borlrn1äs1 are i ~~;~1~ör
, med .b'al;;terbo e. o. hofriitlsnolarien E. 'l'on;low ~mm! till borg·: rn[islare i Pnlköping e. o. hof· rii1tsm1larie11 ::i. I. Kol'h.
'11 ill
irnnsnl i l\l.innenpolis luir i1tniinmts lir C. A. föni1h o<·h till
kons11l i Chil'ngo vil'l'kon:rnln de1·,
r;tiidc"s ,J, R. Lindgren.
Den 27 A i1g'. p:l aftonen, då en
Ifagn l 1rnds~p{1rn1gu
passerade
~al1hatsbergs sjnklrns. befmms pi'1
tl"nsarnma en yiiJkliidd medelålders rnan. h\·ilken helt pE•tslig1
blef sjnk. Han inbHrn omedelhart pil sju kh 11s<'t, hvan·st haJJ
ilock g~nn:-;1 afl1•\1. lJen aflitl!le
lvbmns V<'J'a clirr ktiin 1t vid hi11s·····J1Lingeh:<'1 h~ir~st~id; '· Erik .Fri11.J]I' L1m·r·n~in:i Yant.
J)pj] s1°1
liastig·t afl iil1w Y<lr Jiitld 1851.
11ijdsors11kt•11 uppgifl-Ps ha ynri1.
~ lijertförlamniJJg.
Dl1·. Fnnt h11r
i i11•mligP11 liingc lidit nf hjPrtfrl.
Han lrndt• SP<l:m J DO± innehaft ]Jp_
fattning·en 1·id härvarande fänR"el lfiingdse.
- Efter eu Hiugre. tärande
"jnkilurn afled hän;täde.s den 28
Aug. öfversten i armeH Carl Gabriel Viktor Norrman, nära 74 år
gammal.

1·---- l\~ uraren

Km·l

,J olnrn1:3so11,

s<>m för någon tid sec1au afäköt

För första klasseus

.~karpa

skott mot sin husbonde,
h,Yggm[istnren A. Olsc;on, diimr1eR
1h'll :.rn Ang. ;if Giifrhorgs ri'tdhnsriitt till :3 1rn°mntl«1·s fii11gr•lse vilknrligt. Som fiirrniltlrnnde omstiindiglwt framhiills att .Johansson Yar gift och hade 11 barn.

GROCERY-VAROR
besök Gustaf Salander, 1216 South K St., eller ring upp I\Iain
6007 eller Home A4007.
Varor kopta hos mig levereras frakt.fritt till alla delar
af staden.

Gustaf Salander

Blekinge län
}.JPtlarn olcn af riks<hi g·ens FörTACOIVIA
1216 SO. K ST.
sta kammare gTefn: Hugo \Vachtmeister h'>.r i skrifYelse c1. 25 Aug.
1ill liimstyrelsen af:-rngt sig ledi1CENTRAL FISHMARKET
motskauet i Första kammaren for
756 South C St.t'eet
Blebngc hin.
- 1!ndcr d1•11 starb1 storm. som
1lc•n 2D Ai1g. nir ri'1tlmll1e, sknllc
f)T:l iilrnm· ];egifva sig i håt fri'm
Alla sorters färsk fisk oeh ostron alltid på lager. Vi gaKarlskrona tiJJ si11a JH;m pi'.1 Stenrantera
god qvnlitet och billiga priser. Kom in och se oss.
iire11. l\:uu111a eti s1ycke på viig·.
lrnnirade l11Hen. och t1e ornbordALF. NELSON, Prc.pr.
varande kornmo i n11t1rn1.. En
pm·son, som i b:H befann sig· i
n[irhdPn, skyndade 1ill olydrnplntscn och lye.kadeR rädda två, EKIPAGER OCH DROSKOR AF ALLA SLAG TILL UTHYRNING
Vi hafva det största och bästa hyrkuskverk i staden
mednn de bltdn nndra iwrsonerna,
För ekipa ger vid
fem1.io'i\rigc Nils B!'rgRtrand och
Begrafningar och Bröllop o. s. v.
Bro1· Ilsson gingo till botten.
Bästa platsen
- ·--+-·
1210 A Street
Telephone
Main
499
Gefleborgs län.
R.ådmnnnen oeh kronokassören
i Söderhamn Uno Enderstein af-.
led den 27 Aug. på dervarande
lasarett efter undergången operaBästa tandläkarearbete till moderata priser.
tion.
Smärtfri utdragning
Undersökning fritt.

As3t. Cashier
D. A. Young
Ni' miuus att jag i mitt senaste
brd talade nr1 go-:, om en tidnin?:s- I
nwu, Olof "'· D11li11, 8verige:i för- i
ste red.al\tii1'. .. 1 dag l::ir. jag ni'.- I
gra oi-d att s,i.ga 0;11 Vill' I sm fJt1l
I
.
f1i ;·ste och nntagligen ii.fvrn sliirsk, kåsiir. Om .Jiirgcn.
Han
$200,000.
Caµilal,
fy.llde härom dagen sjuttio år.
V<1cker ålder. Skrifver fortfal'anOfvars~olt
$350,000.
de.
I Figm'o.
Är pigg, glad,
Rtygg, Rom a.lltid. Hemma är han
snfi.ll mot vännerna, ::;om besöka
Och omtyekt är han, i synnerhet af harnen, förstår ni. Deras biiste far- Minister Lagercrautz har för
bror. Rart.
St.
D. uttalat sig om planen för
Nu skall Jörgen flytta till Hemen
svensk
amerikalinie. Han förgården. Det blir nog lite ovant.
klarar,
att
han icke trodde på
För ,Törgen. Fcir oss är det det.------·möjligheten och fämpligheten af
samma hvar lian bor. Och vistas. det kunde väl ej annat, så genom- ligt arbete och duglie,net, så afen sådan. Det erforderliga kapiTACOMA
Tacoma Theater Bldg., 9th och C Street
Ändå. Jlfod andadt som det var af arbetare- nndas och förtalas han af sina egtalet vore a lit för stort. Af ven
Hallands län.
pennan. Lika stygg. Borde v11ra
·
na landsmän.
Han har erfarit
viinliga, suncla och iirligi menade
talet om en skandin:ivisk linii' nnFör bedrägeri i konkurs hiiktast>·ggare, nu .. Mot många. J\fot
att detta nedsätter vår nation
:r'
·
l
tanlrnr
oeh
åsikter.
Han
vill
iclrn
si'ig
ha11
ej
vä.rdt
lm
tanke.
Slrn.nG
des
disponenten fö1· aktieholaget.
Il l l l1rn. :rör eJ som manga anc ra,
dternte, ty i Tyskland och Anrnri··1
·
""
l
l
t
]
1
dimwien
or:h
slrnntlinavismen
lrnlandtmannaaffär A.
Halmstncls
hvilka sätta allt på ett enda kort. l10 JH wr <em < e s ·ora Je rymmer ka, som stär främst i elen stora
Snickareverktyg, Ståltråd, Dynamit, Sprängkrut.
·
h
l
['
k
I
de
för
närvararnfo
en
mycket
li\g
.Jönsson,
som
011 tid efter bolagets
f S om cI e tro. D e t· gor an iyser ö vrn· de :,;vens 'll ar Jr;- ('lnmomislrn
E n trum»
kraftmätningen i
kurs i Anwrilrn. Derernot ställd1: fiirsät1andt• i konkun; af dess lainte ,JörgeiJ. llau ;;äger allt livad tarne. Hau jernför dem nrnll an- verltl<'n, der ser ma 11 alldeles rnoL11an v1·11 säga 1· at.;, ell('i a ord. .I;;1_ dn1 fäm lers arbetare och vitmr \satta förhållanden. Der beumlra Nig förslaget om m1 srnnsk-dansk g·pi· siUt ,300 kg, majsgryn och
TEL. l\TAIN 13±
1148 PACIFIC AVE.
for hetalning·en infriat Pil hola··
"' f tiga.
·
· lem
l
l1111· rnye1'et 1Jiittru, l llll' my1;-. (le framg·i'mge11, då dernmot den linic: nrnra -g·,nrnsnmt.
1er mec·1 u•1gTa.
oa
'J\l 11sti" Alwa~·s 11·ith a ta il to it." ket större frihet den svmmkP nr- :wenslrn afuud,;jnJrnu odt förtalel,
- Blaud konlrnl'smFil, som nn- gPtfi sknlcl for hammungii.lder, for
behmicl- hvilken sknl\1 ,Jönsson i iwrson~,
[
"
y··
~\T"
J"
]
1
I
t
t
l
·
l
·
dur
d1e sernrnfo <1ai.rnrnn
" :;c au ar , orgeu.
ar orgeJJ.
Je :aren rnr gen· Pmo · < un 1 11rn r:i st.riicl\t:r imlivideus sLriifvan upp·,
;J:(.)rgen har mi'mga imitaWrer. Hinder och han kä.!rner förvlming /it_ ,Jag LUHlnll' om det icke lig- lnts vi cl Btodd1nlnrn råclh1rnrii1.1, lig borgen hiif'tat sig.
·
··1·
11 s 1m·a rnnssOJ' 11 f'· gel' en gam;lrn tydlig fmiming i mii.rkit•s flera, hvillrn rifra sLLQ'·
'l'illverkad i Washington och det bästa cement i marknaden.
J ng rnmues
«n I· J\'I as:;;ac]rnse t1· ;s. oe JI oro O"Vt'r
a,;
Jönköpings
län.
"oaxo. IJ.
l
I
·
1·
'i'r•
t
11··11
f
ll
]
t
I
't
·
1·11
1
t
t
I
·
1
l
1
l'
·
om
bet.·l'daudc
lielo1111,
S/1
visar
· ai vn' m ,(; vi. R. s a . .o ' a a ic ,fif1 mg .1 < e. mes l l'SS<l, < eH ge11om w1 er 1ge mmiSA VAGE, SCOFIELD & CO.
·
.. · oe1i lrnt, s11m stprns iakttagelHer och anm[i.rk- fahrikii1· A. C. P. '!'bolins 6fi4,Fanjm1karcn vid Smålands huI ]ll'essrn. ]\[
l' ot Rvens lrnrne. S
, axo oreson i·iga rnissnoJc
1519 Dock St.
Uteslutande Agenter
vi11· dansk.
.Tifrgen är fransk. ir,lrn kan m11111t än förstiira sjdl'va ningar.
2:i!J kr. i tillgl111g·a1· och 5DD,J50 i sa rregemente Axel J'ettersson hebättre opp. Saxo flyttade också. grnndvalen för ekonomisk fram* ,y, ;*
slrnlcler, <leko1·atim1smfilaren J. L. giek den l Sept. sjPJfmord genoi11
alt skjuta sig i hufvudct.
Di'1
Inte från sitt locus. Som JöNren.
g·?m.,'!:
och
::;unc1
ntvecklinl2'.
Han
~
Amrn lrnr man gmlslwlof int<, lfroli11s 202.760 kr. i skulder och
17:i.GG6
kr.
tillg[1ngrtr
samt
f.
stahan
m1trä:f:fades
var
han
ännu
vid
Inte frfm Boston. Der trifdes han. framhåller, hur dem svenske arbe- 1.riitt11at. att göra doJJa.tiouer till
'J'ilherkadt i 'l'acorna och garanteradt. Plastra ede:'t hus med
AlldelPs som Jörgen trifs i Stock- taren ger namn af slafveri iit den offolliliga institutioner rn. m. tionsins1wktorn J. Anderssons lil' ol'h aHii1·11Ps skyndsamt till ladet bästa materialet.
holm. Jör[\·en kiinner Stockholm nöclviindiga disciplin och aktning Nu bar framlidne prGsidenti:n I.Jo- 100,:H!) kr. i tillg'11 ngar och 18:3,- sm·r•llet i Bksjli, der han emellertid på mitten afled. Pettersson
bättre ~in många andra. Biittre for ingångn.a .'1!'tal, som ..genom~är vrn Rk~inkt 100,000 kr. till Na1io- 781 kr. i sknldl'J'.
än stQekholmarne sjelfva. Bättre de fl:sta, c1v1_lJSerad~ lar:.:le··-~·-~. ~.u- rnilmusf'nm, 80, 000 till Mmiilrnli-lngeniii1· A. l1incl, som se(lan var :-;on til I frau1J il11w bag·aremii1
än Saxo kiinner Juridiken. Jör- dustnell,i. ve1·ld. Ildn fo1s,1krar ska ~ilrndeminn oc'h 20 ,000 till 11 i'ir m·betat pft fl,1·gprnblernet, st:m'u ~f. K Ft•iiern:-;on i Vt>xiii.
1519 Dock Street
gen umgås aldrig· med djur i di- cle~11 a~t ~:~n 1~1er ii~~. ni'Lg~n ann.m~ \' .:\Ialmkristna
harnnppfosfrings- hur lrnns1rllPrat en ytterst lätt
Kalmar län.
kPn. Nu har Saxo emellertid flyt- klass .t v,i1t J,mcl kanne1 SJ mpat1 mrntalfon.
Motala hal' fått ett motor. Maskinen - 11ta.11 stativ
tat. I en annan signatur. Det for elen svenske arlJetaren, od1 \ myeket viwlrnrt rådslrns
till - viig·er ungefär 7 kg. J:,ind beKapten .J. V. Bksinmd från
Vi l'öpa alla saker, som utslitits och blifvit
har aldrig Jörgen gjort. Han är beyisar detta genom allt som nn- Rl~ii.nlrn neh intrnHlenten Belim har riiknar, att 11lltsammans, med sta- Yokolwma. som ou tid vistats i
gamla och ha något värde i marknaden.
alltid densamme. Oförbrännelig. der de sem1re rn:en __ gjorts för_ att ställt i oi·clning en m)'r,J;:et treflig tiv. i~ke skall öfverstiga 20 kg. si 11 födelsestad Borg"hc1lm, hade d.
W ALLIS & SONS, Inc.
Kviclrnre än andra. Än Saxo. Ja . lyfta brnlrnt, forbattrn hosic1der bostad. (~tt eirkn 70 _ 80qvadrat- i vikt, och att hans maskin vid 25 A ng. företrilde hos konungen
Köper och säljer Trasor, Säckar, Flaskor,
så går det med imitatörer. De och löner, skapa nya arbetstiUfii I- I meters, onm1de på. Skansen till ett nu utveckling af ](JO hästkrafter oeh drottningen å Solliden.
Metaller, o, s. v. Vi ha nägra hästar till salu.
- Skeppnre.n Ola Persson, beafdunsta. ~ag är också. en. I dag. len och mycket annat som utfort;,; par vildsvin. Jag var inte med skall viig11 endast 2 kg. pr. hiictPhone Maln 6059
1524 C Street
Phone-Home 1059
fälhafvnrc å skonnrten A11na fråu
För att hedra ,Jörgen. På. födel- med hv~d som förtjents ~ bruket. oeh såg när herrskapet flyttade kraft.
SkillingP har omkommit, då han
sedagen.
Nu ä,r jag mig sjelf. Hur forvaltnmgen alltid med in men \Valdeck var der och han
natten till den 29 Aug. skulle i en
Igen. Er förbincllige Krönikör.
vä.lv~lja ,~em~tt Nyk~erhets- och bdrättade, att den första SeptemGöteborg.
SPECIALISTER FöR MÄNS SJUKDOMAR
mindre
båt hr.g·ifvn sig· frän Mön·~ * *
Mrnsrnnsforemngar, sJuklrnsso- o. ber, klockan tolf middagen,öfverKonsul IIerald c+rebst i GöteVi önska att sjuka män besökte oss och lärde känna våra metoEn annan, som också, om inte, andra ekonomiska sammanslut- flyttades herrskapet Su; scrofa- borg konkursstat upptager i till- sterås till den på redden liggander. DPt är fritt. Arvode för behandling är det lägsta. Vi
rle
skonertc"n.
Persson
var
omprecis afdwrntar, så. åtminstone ningar. Så framhåller han hur hanen heter Sus och honan Dus, gångar kronor 55~.orn.75 och i
kring
30
år
gammal
och
ogift.
gifva personlig vård. Kontorstimmar 9 till 8; Sönd., 10 till 12.
börj~\r uppgl1 i u11got helt annat, solidariteten, som Rl't mycket lJe- hvilket tillsammans blir "sns och\ skulder ... kr: 1,950,()98.9: samt i
TACOIVIA MEDICAL CO., 12171;2 Pacific Ave.
h
än man hittillR fmrnit honom in- rörnrn<:H har sina goda siclor, men dus" _ svinlif _ till sin 11 va bo-, IJorge1rnforiJ1mlelser bortat 400,~
~~~~--~
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si·
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v·ir·a
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I"
ii.fven
stora.
foror.
Hur
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]·r·tirror·
(Forts. å sid. 3.)
1'
tresseI
eo
«1
< '
•
•
S 1;ac.
e lllll ogos Vl( all COJU- '
•
" Waldrmslriirn. Han uppfattas nu- kan gagna den o<luglige och lnte sten dit ai' en ga.uska talrik folkmera af' en ocl1 annan. Rfllll en per- p[t den dugligPs oeh flitiges be- skara, bla1id hYilken rniirkie8
son med myc·kf•t 1'ii1·lig håg, nttrn kostnad och lieri5fvar alhL " 11 del skanseJJs · houuratiore!:l, represt'JJ"
rn1g-on som helst fäst anhaltsta- af elen sjiilfafäudighet, som danar tanter för JH'UHsen, elever fri'm vr1tion för sitt politiska menings- karakfareu. Hur inga. n~·a refor- nt follrnkolor etc.·
fladder. Hans inmide arnfo har mer, hur demokråtiska. antikapi-1 '"e
~ •d·<lll \,.J11( SVl!IOl.
. . , c•f'!,.
.el (,1' t .'11-,
, af fatt begripliga :>käl viimlt ::;ig tahstcr, Ja, souahst1slrn lfo au ma 1igt trugam1e, .intriLdt i ~il1 uya
från sin liberala 'åsk~tclninQ',
åt vara, någonsin kunna göra slut bo81:ad, togo de' (!ensamma i myeBot garanterad i alla åtagna
~
hvilken han hi1tills offrat Rin elas- på agitationen, aldrig leda till na- keL iutres::;eradt. betraktande oeh
sjukdomsfall.
är ett läkemedel, som bestått profvct af mer än hundra års
tisk<:>L" talförmå9._'a
ständigt bruk. Det renar blodet, det stärker och upplifvar hela
" och sin mamrn- tionens framgång och ekonomiskt uttulade sitt liflig·a gillande
esystemet samt gifvc,r förnyad kraft åt lifsorganen.
Detta gör endast huru deras tal var grymt! ('l'uek
ao lclers· e11eI'O'J
Förblif icke sjuk, litande. på löf"" ()(•h
· blifvit det all- oberoende.
Det tillredes af he!sogifvande rötter och örter och innehål·· i a val111a11'·f'o''r'Jl111clets
ten af andra.
man
r
· ' ,,
'
· ·stt1r1'· .SJJ,·irsamhet od1 flit. Han läg·l2'er
~
doktor Salin ! ) Några ovationer
ler intet, som icke är välgörande. I fall af La Grippe, rheumatism,
förkunnare.
Af öfvertygelse är dem på hjertat att klasshatet ger ..agnac1CR d cm rc
· 1rn, RHVH
, · 1a <1erti.11
mag-, lefver- och njurlidande har det icke sin make som medicin.
det nog inte, den här gången hel- Rtenar i stället för bröd. Och ic
· 1tP. R1\H 11 ra.. 1\"llllR, att f n å .sna
Den kan icke erhållas å apoteken, utan tillhandahålles allDen ärlige och pålitlige betalar
mänheten direkt genom specialagenter. Om ingen agent finnes i .
ler, som han ärnar verka i den' så klargiir han för dem att om skriade.
då han är botad
edert grannskap, så skrif till de ende tillvcrkarne och egarne,
nya riktningen, ty jag minns hur hvr~rje såväl intelligens, som
·11 l .. · l
Ehuru Skmrncns vildsvin inte .
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.,
ultra konservativ han sldldrades luoppsarlrntare v1 c JOJa c et proför närvarmidC' ha några släktin- ·
Inga penningar behöfvas för be112-118 So. Hoyne Ave., CHICAGO, ILL.
innan han ställde sig på de frire-· duktiva arbetet med tio procent,
handlings börjR,n
gar i Sverige, ha de doek ganska
. ···
11g1osas
s i th< • Fast mer får mai1' så skulle vi lli"ipna frf:ver, hur väl- gamla svenska anor. Att rle iinväl ]Jetrakta dem1a senare om-. bergadt vårt folk skulle blifva
nu i sen tid funnits på Öland är ·
Jrn~tning sil som en följd af att' och vi behöfde då ej stå Amerika
bekant, och de senaste stenålders- han d längre orkar vara rolig och efter i förmögenl1et pr invånare
fynden ha framvisat, att deras
MÄNS MISSTAG.
komiskt underhållande, ty det har; nota hene med samma arhetslnst
förfäder jagats af våra förfäder
:Mången
lj,:s
och
lofvande
bana har ruinerats genom försumlighet
1rng hittills varit hans starka sida., och flit, men deremot, om samVi äro den enda svenska firma i staden som säljer
och skadlig;i '::mor, innan man blef gammal nog att förstä, oeh månhlfr uppe i Uppland.
1
Gubhen är gammal, ska ni veta, ma klasshats teorier,samma själfsgen bana aflmriats genom någon speciell sjukdom, som försummad
MJöL, FODER, Hö OCH SÄD
Helt visst komma de båda vildeller dåligt te!mndlad underminerat den f~siska styrkan och själsföroeh det är på tid att ta lifvet på våld, samma ansträngningar att
i parti och minut.
n•.ögc11hcterna. Intet större misstag kan göras än att ringakta eller
nassarna att bli favoriter hos den
allvar. Inte tycker han väl hel- göra företagsamheten hatad och
förlJise de första symtomen till försvagad helsa eller själskraft, orsaALLA SORTER VED, KOL OCH BARK
stora publiken.
]\fånga svin ha
kad genom försummelse, okunnighet eller utsväfning.
ler· att det lir förenligt med hans misstänkt, som här de senaste daAlla beställningar utföras snabbt och noggTannt.
blifvit det före dem.
Sädan likuöjdhet vid de första ·llYmtomen har ledt till tusentals'
verJdsrykte att kallas liberal i garna så obeslöjadt visat sig,
olycka, till sjuklighet, till ett förfeladt lif, till olycka i äktenskap,
A. L-r.
1002-4 South K Street
sk!lsmessa, vansinne, sjelfmord o. s. v. Män, hvarföre taga sädaua
dessa anarkistiska tider.
Man skulle tillämpas på Amerika, så
Stockholm den 5 September 1908.
förtviflade chancer. De första sjukdomstecken borde vara en varkunde j1i lått förblandas. Men .skulle till och med den stora ret:\.fdelningskontor och upplagsplats
ning för eder att taga mätt och steg för eder framtida helsa och
för något dylikt kan P. P. W. va- '.publiken bli fattig. .Ja, han belycka. Ni borde noggrant undvika alla osäkra, experlmentala och farSo. 30th & Wilkeson
Tacoma, Wash.
, Stockholm.
liga behandlingsmetoder, ty på framgången af den första behandlinra fullkomligt lugn. Det är en- rörde många sanningar som gälAfdelningskontor
Hufvudkontor
Residence
gen
beror det, om ni skall återställas till full helsa och fä allt sjul(dast uughinlrnrnc och deras an- la Sverige, men deribland äfven Stockholms befolkning går blott
domsgiftet bort frän systemet eller om ni skall blifva en kronisk
Phone Main 313
Phone Home Al739
Phone l\fain 7765
sjukling för !ifvet med ständigt återkommande lidande i olika former.
hang som gräla på <le liheraia och några med hänsyn till sveuskar- föga framåt. Vid årsskiftet fnnPhone Ifome A2313
Phone Home A4394
på socialdemokraterna.
Ingen na 1 Amerika.
Han framlade nos 337,460 personer och vid Juli
Vi behandla endast män och bota fort, säkert och för alltid till billigaste pris. Blod- och Hudsjukdomar, 'färande
förståndig mennislrn, ROm fått en tvenne genomgående orsaker till månads slut blott 337,984. Orsasvaghet, Varicoeele, Hydrocele, Njur- och Blå.ssjukclomar, Rinnågorlunda klar blick på tidens ·al L 8Vensken derute så yttert säl- ken till denna svaga ökning tros
nande Sår, Klåda, Inflamation, Förlust af Lifskraft och alla
DET ÄR DE GODA SAKERNA
fordringar tror jag gör det. 'l'y Ian kommer till några chefsposter närmast vara att söka i den ekooordningar i systemet.
Utflyttningen
Som gör lifvet värdt att lefva
social ekouomislrn reformer, ej i Amerika. Först brist på. sjelf- nornislrn krisen.
MEDICINER $1.50 TILL $6.50 FöR KURSEN
fattat de cfämlighet, som gör honom . till från hufvudstaden är nu större än
ett lyte för kraftiga ledare. Vi någonsin.
Konsultation och råd i de skandinaviska språken gifvas fritt.
- Till justitieråd har utnämnts
svenskar, menar han, äga fysiskt
Om ni icke har tillfälle att besöka m;s, sluif efter vär "Diagnosis
så har mod, det har visats i historien, assessorn i Göta hofrätt Edvin
är en af dem. Den betyder för eder Komfort, Lycka
Chart." Våra kontor öppna frän 9 f. m. till 8 e. m. och söndagar
frän 10 till 12.
men vi sakna moraliskt mod. Den Gullstranc1. Till . hofrättsråd i
och 'r,refnacl.
andra orsaken, äfven en brist i Svea hofrätt har utnämnts nssesvår karaktär, .r afnndsjukan. Den sorn i samma hofrätt Chr. A.
BUJLIG
REN
QVICK
"
Hir framträda mest derute.
Så W eideuhielm. Till borgmästare
1130!h Pacific Avenue
Privat Ingång
TACOMA, WASH.
1129!h Commerce St.
snart en svensk vnnnit någon i Sundsvall har utnämnts vice
TACOlVIA GAS LIGHT C0.-101-3 Tenth Street
framgång genom till Dch med är- 1häradshöfdingen A. G. Anders1

1

1
r

U. S. Depository

Ränta betalas å sparbankskonto

Clark's Livery and Transfer Stables

Electro Dental Parlors

Järnkrams= Varor

0

Henry Mohr Hardware Co.

WASHINGTON PORTLAND CEMENT

0

..

,

Polar Hard Wall Paper

u

SAVAGE & SCOFIELD

1

L

"

1

"

'

•

•

•

•

'

••

Sfär

0

0

1

PETERS

N BROS.

De Tillforlitliga Specialisterna

En Gas=Range

se

TT MEDICAL C

LAND

PIONEER REALTY CO.
Improvade och oimprovade

FASTIGHETS-EGENDOA\AR

Kronobergs län
Den 2 Sept. hittades i V estra
mark liket af ynglingen Harald.
Wiesel, hvilken sedan den 22 Ang.
varit försvunnen från sitt hem i
Vexiö. .Af allt att döma har Wie-

I TACOIVIA, BISlVIARCK, FERN :<:IILL, SPANAWAY, PUYALLUP, SUlVINER, ORTING
äfvenså på
VASHON ISLAND, ROSEDALE, GIG HARBOR och nära OLYMPIA
äfvenledcs

Örebro län.·
Den förrymde lJankkamrern
Jansson från Linde har nu spårats
i South Rampton i England, hvarest han med hustru, barn och en i
London af honom engagerad engelska språket mäktig barnjungfru, vid namn Davida Olsson, embarlrerat å ångaren "Adriatic ",
som den 4 Ang: anlände till New
York.

--,--HVETELAND--i östra Washington nära Yakima
Hanford Irrigeradt Fruktland
FARMAR OCH HUS FöR RENT
För full underrättelse
203 CALIFORNIA BLDG.

Phone Ma.in 7466

E--1

A

0

östergötlands län.
Natten till den 1 Sept. afled å
Norrköpings lasarett .en af Öster-

CHAS. H. ROSS

t,!}

EDW. E, RISER

Phone lVIain 2590
gammäl Ydresläkt.

ERIK J. JONES & CO.
Målare och tapetserare
'l1 apeter ' billigare än hos någon
annanf irma, och arbetet göres till lägsta pris.
2907 North Sth St.
Verkstad 2815 6th A ve. Tel. 4225

KAUFMAN'S TAILORED READY CLOTHING
Vi representera det största skrädderi-etablissement i New
York och Chicago. Vi skola gifva eder en skräddarsydd kostym för samma pris som det "ready-made" slaget.

Vi bafva alltid på hand &ton
oortiment af

1321 Pacific Avenue

BICYCLE TIDEN
nalkas nu. Platsen att köpa är der du kan göra ditt urval ur
ett stort lager. Vi hafva det största bicycle-lager i Tacoma
till priser från $20 till $60.

·

Inhemska och

Importerade

GROCitRY VAROR.
Fiskbullar, Inlagd ål
Ansjovis, Makrill och alla
andra fisksorter ftk sttsongen.

. Full Line of Carpenter T€lc1s

~

C.EBERT
UJ08 PACIFIC AVR.

Telefon Maln '75.

Biljetter!

Biljetter!

AXEL HEDBERG

TILL EUROPA
.FRÄN EUROPA.

Elev af Kongl. Mus. Akademiens i
Stockholm, skickligaste lärare
undervisar i

Resan till och från Europa göres bekvämt, fort
och billigt om biljetten är köpt å vårt kontor.
Glöm ej att för tillfället säljas biljetter till nedsatta priser. ·
Välj sjelf ångbåtslinie och jernväg.
VISELL & EKBERG.
1308 Pacific Avenue.

Sång, piano, orgel och horninstrument
Studio-811 So. Sth St. ,
PROF. OIV1 F BULL
gifver
Lektioner på Violin
enligt de stora mästarne. Priset
nedsatt till $1.00 lektionen.
Studio: Rum 9, Temple of Music,
945 C street.

Pacific National Bank

SNABBGÅENDE ÅNGAREN
INDIANAPOLIS
TACOMA-SEATTLE-ROUTE
Tur 35c; tur och retur 5oc.
Lemnar Tacoma 7 :oo, II :oo f.
m. qamt 3 :oo och 7 :oo e. m.
Lemnar Seattle 9 :oo f. m. samt
r :oo; 5 :oo, och 9 :oo e. m.

of Tacoma.
SKÄMTLYNNE.

United States Depository.
Den äldsta och största bank i Tacoma.

Den gamle matrosen: - Ja, nu
har jag lrryssat omkring i fyrtio
år och hvad har jag för fön för
det? Lifrliddningsmedaljen och
då och då en grogg som jag sjeL:"
får betala.

R. L. McCorrnick, President
W. M. Ladd, Vice-Pres.
Stephen Appleby, Cashier
C. H. Hyde, Vice-Pres.
A. A. Miller, Asst. Cashier.
L. J. Penticost, Vice-Pres.
Kapital och Surplus $500,000.
Vi betala ränta på sparbanksinsättningar, som krediteras
d<!n lste Juli och lste Januari.
Penningar säir:las till Sverige med dagens lägsta kurs.
Svenska s pråket talas.

•'

Hvilken förAutomobilisten:
Ni behöfver icke betala en dollar
tjusande liten flicka ni har, min
förrän botad.
fru. Förra veckan körde vi öfver --------------·------------~-•
en, som var alldeles lik henne.

* *

BAY CITY MEAT & FISH MARKET

•t.e

Den gamle sprätten: - Jag
1118 Pacific A venue.
dyrkar en qvinna, som vid 20 år
är täck, vid trettio el~gant, vid
Priserna äro korrekta. Besök oss.
35 a 40 kokett.
Phone Main 9 ; Home A1919
H. J. Munro, Mgr.
Den medelålders damen: - Vet
ni ej, att en qvinna aldrig blir ·~==~~==::==::::::::::::::::::::::::::==:::~z:::=:::::=:::~=~:::=:=~~::=;::::=;::::::::;::::::;:::qg
fyrtio åd

* * *

Materialisten: - Nu har jag
sugit ur min mor och min mostPr
och just blifvit färdig med min
farbror . . . Hvem skall jag nu
få

ärfva~

* * *

Vid blomsterståndet. - För det
priset kan jag inte lemna annat
än vissna blommor.
- Det gör ingenting. De skoJa
vara till en graf, så det blir j ll
bara mera stlimningsfnllt.
Vid manövern. Wilhelm IL
.l'redskejsaren: - Alla dessa tr1,11per och lrnnoner 1iro till blott för

.

j

............. · · · · · · · · TACOMA LIQUOR CO.
Jens Olsen och Hans Block, Egare.

:

Direkta Importörer af svenska likörer, punch, öl och porter
Svenskt absolut rent bränvin.
Pripps Bryggeri Göteb,o rg Export Bier.
Carnegies Bryggeri Göteborg Porter.
, Gamle Carlsberg Lager och Pilsner öl.
Tel. Home 1666.
Main 777 '•
~~·

911 Tacoma Ave., Tacoma, Wash.
................
.

Enligt de senaste och bästa metoderna bota vi varaktigt Varicocele, Hydrococele, Blodförgiftning, Hemoroider, Bråck, Njur.
och· Blåssjukdomar och alla svagheter och sjukdomar egendomliga
för män.
VAR BÄSTA REFERENS ÄR

Ni spara Pengar genom att assurera i

Ni behöfver icke betala en dollar

CASCADE MUTUAL FIRE ASS-"N

FÖRRÄN BOTAD

211-212 Arcade Building, Tacoma
Sex års risk kostnad
Cascade, $42.00
Old Line $100.00
Dudley Eshel111an, Secretary
Phones-JVIain 7460
Home A 4;160

Timmar 9 f. m. till 5 e. m., 7 till 8
e. 111.; Sönd. 10 f. m. till I e. m.
GLOBE MEDICAL CO.
Korn Block
115 Yesler Way

Seattle

Gå icke i mörkret

'

4. En rnera ömsesidig samverlum för befriim,jandet af den
svenska folksången och ett ömsesidigt deltagande i större si'.mgfester båcle här och i Sverige.
" Ett
..
· 1·
l ·11
•J.
. , ' , mera omses1c 1gt oc.1 a -

Till sist tor(fo jag få meddela,
att jag erhållit ett st'flrld intryck
af, att hli.r i Amerika börjar framspira en svensk-amel.·i:kaiisk kJ]~
,tur, ej svensk, ej amerikansk, utan en blandning ~i:I' llem begge.

mänt deltagande i både amerikan- _Det år den. unga generatio1.~en
ska och sveuslrn konst-. och indu- svensk-amp,r1kaner, som grundlagstriutställnin1rnr.
d
l\I"
r·· h
.
~
· m vai'lna
..ga en.
. . ·or oppmng
6. Ett stön'.e
bland ar, att den skall l sig uppt11.g11. det
bästa af hvad vi medfört från
l cl t b" t
· ··t
·
,S
__ ver1ge oc 1 e as a som v1 mo a
hä.rute.

~_,

Beställ ede·r ved och kol der
priserna äro rätta. Utval af
skogsved, '' mill wood'' och
'' slabs. ''
NEW FUEL YARD
24th. & E C St.
Phones lVIain7688, Home A3244
.Main 393

Enhvn.i· som irniänder två nya JWenumeranter på Puget
Sound Posten, gifva vi som premium tidningen fri.tt för ett år.
F.ör en ny prenumerant ett halft år.
Klipp ut och ifyll nedanståernle blankett med prenumerantens namn och adress och iirnänd till vårt kontor, och vi skola
införa namnet på vår lista. Ni icke blott sparar eder sjelf utgiften för prenumeration utan på samma gång gör ni tidningen en_, tjenst. l'uget Sound Posten är icke blott den största.
veckot!clning i staden.11tan ä1'ven .den emfa. svenska tidning i
Tacoma. Låt oss .alla hjelpa till med tidningens vidare spridning oelt dess uppväxt med deil svenska allmänheten i samhället.
TILL PUGET SOUND POSTEN.

'"'""""'~W\~""'"''"'""""'~~~INl·~

Vi hafva nöjet tilikännagifva att vi åter skola anordna en
till Gamla Landet, personligt ombestyr af en kompetent och
erfaren ledsagare.

Svensk Advokat
Nat'l Bank of Commerce Bldg.
212-212

.'

STOR JUL-EXKURSION

Svenska Böcker

Vi afgå från Seattle den 28 November och från Halifax
med den välkända turbine ångaren VIOTORIAN den 5 December.

Vi föra på lager svenska böcker, tryckta i Sverige, lämpade
för olika smakriktningar och
till samma pris som i Sverige
med tillägg endast för fraktkostnaden.
Vi emottaga beställningar på all svensk litteratur, hvilka expedieras fortast
möjligt efter samma prisberäkning. Åtc:rförsiiljare och bibli-

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

THE CHILBERG AGENCY
702 Second Avenue

Seattle; W aish.

40

!:'~~~~ B~~~~~~~ity i.Konsoliderings· tillkännagifvelse
&

1
Skoarbete på beställning.
Första klasf'ens roparering.
Halfsulor (sydda) mäns ... 75c
''
''
damers 50c
1920 Jefferson Ave., Tacoma.
Joseph Conrad, Propr.

In the Rainier National Park.
A modern inn with unsurpa~sed
service and cuisine, situated at LongDIAN HENRY'S HUNTING GROUND,
THE GLACI ERS and all points of in·
terest. Large stable of saddle ponies,

.:

~~LEYet~.PE:ili~TI 1i~~in:A~:c~:!:,

Med kombinerade tillgångar på öfver

EN MILLION DOLLARS

[.
t_.
Kommer att bedrifva bankrörelse i No. 955 Commerce St.
south 26th and A _Sts., at 1:30 p. m.
11::
daily over the sceitic Tacom Ea t
.
Tacoma, börjande
i 'l'acoma
..
·
railroad. For reservations, a etc.,s ern
ad- Enda svenl!llrn fotoirraf
~
dress Manager National Park Inn.,
DEN 1 MAJ, 1908.
Ashford, Wash., or Samuel Wilson, G. 903 Tacom_a
Av_.__ Home A2233
J. E. c1,~.lbe·1·g, Pres1·dent
F. A., ·Tacorna Eastern Railroad, Ta·
,
rv,
coma, Wash.
·

=::::=============

:i

St~ves

& COMPANY

och allt annat som göres af tältduk. 0 ldt arbete. Moderata pris-------------------------~---...,...

Vi hafva ett fullständigt lager

Pioneer Tent & Awning Co.

af bästa ved~ och kol-stovar i
staden;

äfvehledes hafva

vi

lufttäta

(airtight)

af

stovar

G.

Tacoma Hygeia Milk Company

:r. LINQUIST, Egare
1 l3S Tacoma Ave.

i\Iain

877.~

----Försäljer-~--

Homc A 2778

vår egen tillverkning, som icke

Al 1FRED BUTT

kunna öfvert.riiffas i varaktig-

Juvelerare
och
utex111rninerad optiker.
Ögon undersökas ll'ostnadsfritt.
Belåt·mhet garanteras.

Mjölk i Flaskor, Grädde, Saltadt och Osaltadt Smör
Ice Cream, alla slag.
Phone~:

lVfain 492

Home A 1499

A. Gehri 'Al~'Co. Maurmann & Son.
Home A4402

i

Urmakare

firmor i E. \ropa och Amerika.
Första klassens arbete, billigaste .iris.
1714 C St. Vid C St. och Jefferaon.

EDVARD-ISAKSON

FRAME & MOULDING
SUPPLY COMPANY
Nicbols G. Sherman, Egare
Fönsterkarmar, l\foulclings,
Mission Möbler,
Kabinett och Inredning
Phone A :3181
South 23rd & Jefferson Avenue

Skanclinavis-t urmakare
Ett fint urval af ur och klockor.
I
Reparationer utföras fort
och billigt.
Telephone Hain 141
1102 Tacoma A ve.
Tacoma

OLYMPIA STEAM lAUNDRY CO.
Gör bästa arbete till billigaste pris
1301 D Street

Skrif till

Tacoma lmplm'nt
and Seed Co.

Phone lVIain 182

Emil Stenberg,
Svensk Advokat,
Utför allmän Lagförrättning

310 California Bldg.

Reymersholms Bränvin
Malört och Porter, m. m.
en garanti på

Cor. 15th & Commerce St., Tacoma
Handlande i GRÄS- o. TRÄDG,"ä.RDS:ii'Rö
Farm Redskap
Spray-Pumpar och Spray
Lawn lVIowers och Hose
Agenter för Walter A. Woods
lVIowers, Rakes, Tedders, Binders
och Harrows
Stover Gasolinmaskiner
Birdsell Vagnar
Lion & Anchor Buggies
Auburn & Dunlap Spr. Vagnar
MonarchStump Pullers
Skrif till oss !

A1270

Tacoma

=============
CHRISTIAN ANDERSON
13kandinavisk
Advoka• och Notary Publlc
307 National Bank of Comrnerce Bldg
Corner 13th and Pacific Ave.
GUSTAF SEUTLICH

Skandinavisk Notary Publlc.
Utskrifver Deeds, Inteckningar, alla
lagliga dokument och !nllmakter till
gamla landet. Examinerar abstracts.
Moderata afgifter. Testamenten utskrifvas.
1306!1'2 Paclfic Ave. 1305 Commerce St.

H)

\~~~~~~~~,~~~~~-z~-z~w~~w
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Hardware, Plumbing & Tinning

Phone Main 402

*

sillja i parti och minut Tapeter, Målarefärger, Oljor, Fernissor,
Borstar och Glas
Enda agenter för Lincoln Färger
938 Cl St.
A 1380
Main 380

TÄLT
A WNINGS
PAULINS

Heating

~

TV. IL Pringle, Vice Pres.
0. Granriid, Vice Pres. ~
George H. Tarbell, Cashier & Manager
Erne.st C. Johnson, .Ass't Cashier
m
J. F. Visell, Gust. Lindberg och C . .A. Mentzer, Direktörer ~

R. S. ALBRIGHT

Vi tillverka alla slags

945 Tacoma Avenue.

namn: ....................................... .

KONSTGJORD A LEMMAR,
Kryckor, Trusses, elastiska strumpor, banclager, sknlder-braces och
alla andra artiklar för afhjelpande af kroppsliga lyten.
Den ledande firman i vestern. Mer än 17-årig erfarenhet..
A. LUNDBERG
Seattle, Wash.

!

**~~*******"'"'**********·*****************l.<*** *****

Skandinaviska
Begrafningsentreprenörer
MAIN 7745
HOME A4745

1113 Tacoma Ave.

Artificial Limb Co
Tillverkare af alla slags

i

I.;·

Praktia·~rande

N

*

SCANDINAVIAN COM:MERCIAL & SAVINGS BANK ~.

i
PETERSON
i

~j~=~~e~P~;n~ÄR~~~~n~~EL~~.· ~~:

.

I Med 28 års e tfarenhet hos de bästa

Adress ................................. .

I

~]~!~. 8{~t~{~g~·os~~1v~~1:X~~ ~~~~~~ r**********************U*********"~*************~

rem. gamla sti;ivar.

Adress ....................... ;· ......... .

Il
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OTIS JOHNSON

het eller prisbillighet. °"\7 i l'epa-

AdreRs ................................ ·..

Success kommer endast till mannen som söker derefter och
som förstår att använda rätta tillfället.
Success i real ostate investments beror på att köpa den
rätta egendomen i den rätta tiden.
NU är tiden att köpa American Lake lotter. Gif akt på
värdetillökningen under senaste året. Det kommer att ytterligare fördubblas inom nilsta år. Vi furnera kapitalet och gifva eder ett utmärkt tillfälle.
Vi sälja lotter på $5 afbetalning i månaden. Vi bygga er
ett hus på lätta afbetalning·ar. 'rveka icke. Kom ut NU. Bgendornen säljes hastigt. Vi sälja eder acretrakter för $75 och
lotter för $25 på lätta vilkor.
Vi hafva kontor på landet. Tag T. R. & P. Co :s American
Lake spårvagn på l'allifie A ve. och gå till ändan på linien eller
kom till vårt kontor och vi skola följa eder ditut.

Home A3933

LYNN & HAUGEN CO.
Fördelak_tigt Anbud

==SUCCESS==

Irnp en lykta som kan· bäras i
fickan, 31f2x6 tum.
Den kan
tändas på ett ögonblick. Brinner utan veke. och olja och gifver utmärkt ljus. Kostar bara
50c. Nyttig både hemma och
på resor. Till salo på fabrikens
kontor, 1107 Commerce St.

sa, hurusom den duglighet, redbarhet, upprigtighet och arbet- af reumatiSJJL V.i hafva höI't, att
samhet,
som utmärker
våra Ktiriko äp bra, emedan min brosvensk-amerikaner för jordbruket der, Mr. Daniel Vis, i Grand Raoch verkstaden är ännu mera vä- pids, b1ef botad efter att hafva
varmare än den, som bärs af dem sentlig för statsmannaförfattnin- varit sängliggande i öfver 8 vecder hemma. Dessa senare behöf- gen och affärslifvet.
kor. Vi äro Holländare och kunna
icke läsa språket obehindradt,
cle lära bättre känna sven.sk-am.eDr. E. Norelius.
kanerna samt icke hålla sig för
men jag är öfvertygad, att, om vi
Uncler de 57 år jag vistats i
kunde erhål1a agenturen 'här, vi
goda att ge sitt erkännande åt
Pörenta Staterna, har jag besökt
skulle kunna sälja en hel del.''
hvad vi äro och hvad vi uträttat.
de svenska kolonierna i de allra
För att svenskarne skola · till- flesta staterna. Frågar man mig Dr. Peter's Kuriko tillhandahålles
växa i styrka och anseende ford- hvar man har att söka den sven- allmänheten genom specialagenter
ras, att de mindre dröja i sina ska kulturen, svarar jag obetin- .Apotekare ha ieke tilsläncl att sälja densan~ma. Skrif till Dr. Pe"mlirnen från fornstora dar" och
gaclt: Bland de svenska lutherska j·,er· Fahrney & Sons Co., 112-118
i stället rikta blicken mot framti- försmnl iugarne. som äro förenade
·
. Sc1. Hoyne Ave., Chicago, Ill.
den i fäs1 vilj n a~t giirn n' -son ting·
i Aug11stanasy110de11. Inom den- ===========·""-""-""-""-"'-"'·,..,,
stort. l\frn:1if;]rnviirdd b[ir också smnma c>ga vi mer lin 1,000 förOur Saturday Special is the hest
kom1: a till i;;'.n r:i.'t. I~iH den rin- samlingar, der svenska språket
coffee
offered in the city for 25c.
ge coh fattige förstå, att han är ;llltjemt ii.r kyrkospråk: der ha vi
Try
it
and b~ convinced. Paulmenniska och lrnr menskliga rät- vidare ett flertal högre och lägre
son-Barnes
tigh€$1;er, iifven om han sakuar läroverk, en mängd välgörenhets"
'
. Co.
gods och guld. Gör det möjligt inrättningar, bokförlag och bokför honom att hlifn1 sin egen och handel m. m.
De 244,000 svenRUM OCH BOARD.
slippa vara underlydande och_ Rå skar, som räkna 8ig som medlem- eller rum utan -board till billigt
;.;;;;;;;;;;;;;;==;;;;;;=;;;;;;=;;;;;;;;;;;;===;;;;;;; godt som slaf i alla sina dar. Dermar af synoden, utgöra visserli- pris hos svensk familj. .God matmed vore m;,'cket vmmet.
gen ej mer än högst en fjerdedel hållning och snygga rum.
Vice guvernör A. 0. Eberhadt. af landsmännen i Amerika, men
MRS. EMMA JOHNSON,
l. En närmn.re och starkare de öfriga aro skingråcle i smärre 813 So. 9th St., mellan Yak. och .I.
förening mellan· kyrkoverksamhe- samfund, sällskap och kotterier
ten här i Sverige, hvarigenom öm- och försvinna derför temligen haIt will pay you to go to Paulsesidig representation vid alla
stigt som svenskar. 13land dessa son-Barnes Co. and get your garstörre 1ryrkomöten kunde åstad- kan ej svensk kultur i längden be- den hose for nevt year. They overkommas.
var ars.
stocked and are selling it below
2. Ett sådant erkännande och
Hos de landsmän jag haft att actnal cost.
brnk af svenska språket, littera- göra med, har jag mött en varm==========~===""
tnren och histqrieu vid Amerikas kärfok till Sverige oeh en berättihö::re a}lmämrn färoYerk, som gad stolthet öfver dess iirofulla
skulle g'ifva Sverige~ jr,nmlikhet
rninnrn. De reagera dock hiiftigt
med Eng'land, 'rysklnnd, Frnnkri- mot allt. Rom Ni.r smak af öfverklasseri och öfversittei·i, ·men fö1':3. Ett' meYI! nllmiint nppmnnt- d'i:ima ej min dm starkt soeinl ismen
rarnle af den svensk-amerikanska sådan elen framträder i hem1anNATIONAL PARK INN
det.

i
ii
l

alltid
de lägsta

Den har ett J)räktigt HEMSÖKELSE I GIG HARBOR.
Meddelanden för införande Ull· son sten.
der denna rubrik mottaga8 med och storartaclt utseende.
taclrnamhet. De böra inlc•mnas
Stor uppståndelse har varit råMr. Östluncl är en gammal" rraeosenast pä onsdagen.

rr JOHNSON-&. BLOOM "'

mabo och har utfört flera bety- dande i Gig I-Iarbor i anledning· af
GROCERY STORE
dande kontrak här i staden. Han ett oförskämdt tilltag, som föröf1511 Tacoma Avenue
Phone Main 2590
återkom för en tid sedan från vades i söHdags hos en af traktens
Vi hafva nyligen etablerat förrättning med en ny första
I lördags återkmnmo kontrakSalt Lake City, der han vistats välldtmla och frejdade in"nebyggaklassens stock af groceries i rikt urval till billigaste priser. Vi
törerna John E. Johnson och Gnst
Skohandlaren M. Carlsons
cirka 22 månader for att utföra re.
ha alltid på lager en hel del importerade delikatesser från
Carlson från sin Sverigeresa. Att
ett större arbete.
Han är f. 11. trefliga landtställe blef nemligell
gamla landet. Kom in och se oss.
döma efter deras utseende har
sysselsatt med ntt stenkontrakt hemsökt och stor förödelse anfärden gjort dem g·odt.' De föreför 'l'acoma Cemetery bolaget. ställd i hans t~·iidgård och mjölk- ~~z::z:s:::~~z:Z:S:::~~z::=:::~~===:~:z:~~===:~::=:::~=:=:z:::z:::=:::~#.f
falla friskare or,h mera v~Llmåeu
Detta håller nemligen på med att kammare.
F AIR I SOUTH TACOMA
de än då de reste. I Swn'igc blcfEnligt telegram, dateradt Gig
uppföra stora och massiva stenKAUFMAN'S TAILORED READY CLOTHING
vo de på det hjertligaste mottagportaler vid hufvudingången till I-Iarbor den 20 els. kl. 8 f. m. var
Vi representera det största skräclderi-etablissement i New
Damerna i svenska luth. kyrkan grafgården, och arbetet utföres af sammanhanget i historien följanna i sina respektiva hemorter,
York
och Chicago. Vi skola gifva eder en skräddarsydd koSonth
'l'acoma
hafva
anordnat
.Johnson i Vernarno och Carlson i
Mr. ö. Det skall vara färdigt in- de:
stym
för
samma pris som det "reacly-made" slaget.
$J.SO V exiö-trakten.
Fast båda itro en bazar eller "Fair ", som kom om en månad.
Herrskapet Carlson var under
Smålänclingar och de mecl :förkär- mer att hållas den 26 dennes, lörsöndagen frånvarande från hem1321 Pacific Avenue
lek dröjde i Smålanclsbyggclerna, dagen denna vecka i Woodmen 's FINT LANDSTÄLLE VID CAS- met. l\fr. C. var i ett ärende i
så försummade de dock ej tillfäl- I-Iall på hörnet af Union och So.
CADE.
Tacoma, och l\'Irs. C. och öfriga
Jet att äfven orientera sig å andra 54 St: En mängd fina oeh vacknieillcmmar i hushållet ute på en
trakter i Sverige. De be:sökte bå- nL saker hafva kontribuerats af
Erik Larson vid Cascade Junc- utflykt.
18 års affärsvana i Real Estat:-1
25 år i Tacoma
cle Stockholm och Göteborg samt affärsmii.n och. andra, medan da- tion har en af de fiHaste farmarDå de lemnade hemmet stod demånga andra af de större stä.cle1·. merna sjelfva hafva tillverkat en na oc1l 1anc1stlL.. 11 ena dr~r i trakten, ras trädgård prunkande i sin fullmt. De äro höirnligen
belåtna mängd vackra arbeten som äfven b crat
.. t anc
, 1\f
~
! ' r. l\I
· . C arlson, då han het med träden dignande under
med hvad de sågo och upplefde i komma att utbjudas till sahi. härom dagen återkom från en af allehanda läckra frukter, och i
a inla
uttr·yc
och sina a ff ärsresor till jernvägsläg- deras visthus stodo faten fyllda
,,,a
' la11.:iet
' " , ocl1 Joh11st)n
•
. - Fairen ÖIJl)nas på morirnnen
=
ker sina känslor sålunda: "if l fortgår
hela
dagen
och
qvällen.
Il an hade denna g·ång be- med ny mjiilk och ''flöde'' i lån.
.
.
ren.
Real Estate and Loans.
ch1cke11
clmner"
Hervt••..
.
- arhr"tsla.. ga banor. Så såg det ut, då de
had the money and time, I wonld Tvhddacr-"
"
sold Tvl1lwaukee
lJanans
ras
från
12
till
2
e.
m.
och
supper
go back again right away."
g<'r i Cascade bergen, och han sade på rnor~<men reste bort, men då
Om Ni vill spekulera hafva vi några finfina hus
Det var ursprungligen de båda från 5 till 8 e. m. Biljetter säl- att han sålt mera skor än på nå- de· pi\ qvlillen kommo hem, såg
och tomter inom staden, hvilka komma att lämna
resenärernas afsigt att taga åter- jas för 25c., bel'ättigancle till in- gon annan resa under de senaste det ut annorlunda.
'vägen via California och besöka träde samt en måltid, dinner el- 10 åren.
Eder en vacker inkomst. Landtegendommar och
En våldgästning hade egt rum
Men det var isynuerhet om Lar- af främlingar; både trädgården
!Jos Angeles och San Francisco. ler supper. Alla liro vänligt infastigheter nära staden till billiga priser. Dessutom
Men då de kommo · till Chica.go. bJ.l1clna · l<Jn kon11"temedlem sade, sons farm han yttrade sig. Der oeh rnjölkkammaren hade blifvit
hafva
vi åtskilliga, välbelägna fabrikstomter.
si\ många saker så uppe i bergstrakterna är det ej hemsökta. Hnrn många våldgli.tyckte de sig hafva fått nog och att de hafva
..
mer än l10g af kringflackandet att lfo nara nog kunde starta ett v"nl'gt
"
1
,att f'1nna .c·
Llna oc1i vac lua sterna varit, iir ej med slikerhet
FINA ACRE-TRAKTER.
Det blir sttlunda ett rikt Lannar,
"'
1
f..
· kändt, men att döma af den anoch "sightseeing" samt beslöto store.
oc1i c er ore f""as t Pr 1nan sig
oeh n.t de . sa mvc lrn t- mera clcrv1c
· l t1a° man Hl li.lhla. förödelsen måste slLllslrnatt styra färden direl{t till den 11rval for
· de kopylstna,
·
Nära till spårvaguslinien, utan tr,1d eller buskar
och
mu.
g·ndt
t
"'ff
·
'tt
bästa platsen pä hela jordens som vilJ.· a . .äta irnclt
~.
.
..
ra ·m· pa l1CJJ.
h . c1P t· VH.l" en pet hafva varit ganska stort. Vis.
och med bästa jord till $400 per acre. $15.00 vid körund d. V. s. direkt till rracoma. iifven bhfva t11lfedsstallda. det svensk, som der redt ett fiut hem, serligen hade frä.mlingarne varit
pet
och $10 per månad.
Hiir lrnfvn de helsats vi\lkon\11'1 km1 'nrnn alltid vara förvissad om, iir något, som länder till heder, försynta nog att ej gifra inlwott i
Vi hafva äfven ett stort antal tomter nära Mcaf vänner och lrnlrnnta. och dessa då det är South rl'ai:mna <lamorna fast det e.i väcke;r någon nndrau. sjelfva honingshns<'t; men att finhafva äfven blifvit vii.lfii.guatfo som hafvn hnnc1 om tillstii.llningt'.11. 'fvti.rtom ii.r t[pt, ;ju Ptt faktum, att na m1 sl1H' del al' sin l'i1111 frnktK.inley park, hvilka vi sälja för från $200 till $300.
med en deI rariteter af iikta
hvm·hehi1. man finner <:n rikti.rt
Lätta betalningsvillkor.
" skörcl nppiitPn. ell<'l' il.tmi11stone
GLEE KLUBBENS DANS
svmrnk tillverkning, som de rnedfin oeh Yiilskiitt farm i <le88a f'iirsvmHien i C'll hmidviilldning
Hyra ut hus. - Betala skatter. - Taga vård om
fi.ii'tfo i duhbelförtullade paket.er.
trakter, s11 kan man i allra flesta 'iina mjölkprod11kter likaledP~ var
fastigheter. ·
Den af Svl'l1ska Glee Klulilrnn fall vara. visi; om att det ilr snm- .ju en npplii.ekt ROlll 1rnnclu reta
En h vm; som profvat etern, ,1cänner
Referencer-H vilken som helst bank eller af,.,_,.........,.,.,_.......,..__ __.,._ _ _ _ _~ genast fUikten af ''hcmhygdrns i lördag·s anordnade tillsfällni11s1rn Armar twh svmrnk jnrdlirulrn- dtm nirst l'ri<ls:1mnw farmare: till
färshus
i Taconia.
gen gick lyddigt oeh väl af sta- skieklighet som gjort (len till den yttPrsta förbittring.
skogar och dalar."
Afve11
pr:ln. Antalet besökande var gan- hvad den ii.r. :;\fr. Larson är gam- är Carlson 11rsinn ig och har förBERTELSON & CO.
ska
stort och nngdornen trf1dcle mal TaC'omabo, och har sedan den klar:,it att de skyldiga skola strafSTADD PÅ HJELPMISSION
dansen med lust och gammnn. t"Jll en manga
"
1
..
1
b
:
.
.
gam a vapner oc l e- fas, sig sJelfom till tuktan och auTelephone.-Main 6359.
Mrs. 0. "\V". Pearson från Sylvan Emla mankemanget var att det be- kanta hlir i staden.
dra till varna.gel.
ramade
sångprogrammet
ej
kom
lrnstru till utgifvaren af den reli__ ,
Han säger äfven att han är gerRooms 301-302 Kentucky Building
.
pa" spåren och att de,
•'=!=~~=========== giöHa tidskriften "'fjenaren" vai· till i1tförande, hvilket berodde STOR lVIISSIONSHöGTID I BAL- nrngsmännen
LARD, WASH.
MANUFACTORY i måndags på besök i staden, der- derpå att ledaren, pmf. He<lherg,
om uppdagade, skola befordras
1130% Pacific Ave.
Tacoma, Wash.
,vid hon gjorde en påhe1sning i blef förhindrad att komma tillNorra Västkustens Kristna 1\lis- till laga näpst och straff utrm nåd
den vackra afsigten att lenma bi- :;1.iides. Sångarna voro cler, samt
sionsförening håller sitt halfårs- eller rniskund.
drag till vår behö:fvancle landFJ- mcrl Rina rcspektiva röstorgan
möte i svern;lrn JHisisoiista.bernakBtt par dagar efter det ofvnnmaninna l\frs. Sjöblom. Hon lelll- striingade till "tonor så klara",
let hifrnct af Glst St, och 22nd stående telegram ingått, erhöll l'Pnade $fi kontant och bacl om :Mrs. dock ~ai:clt det liksom <lfi. harporAve., ]3allard, \Vash., lördagen d. claktiire11 för denna tidning di
,,,.g.p,~·.~~,s,~ • . fii'" ni:t vidare meddela ua hängde tysta pf1 piltriiden. 1\fon
17 Okt. med början kl. s f. rn. anon~'mt href i hvilkrt det förkla]1,ifrR. Sjöbloms· sfrngai·iie na fva dyrt lofvat att taI-Iii.rurnrl uppmanas föreningens ras att en af gerningsmännen ii r
Vi äro den enda Wholesale Grocery-firma på Pacifie
vägnar taeka vi l\Ir. och 1Vlrs. ga skaflnn igen. oeh hii.rnest skola
vä,nner, att Rft lt"111gt J11(),jligt iir, villig att afgifva bekännelse om
kusten med fullt sorteraclt lager af ,
Pem·soll för den mycket välkorn- hemlandstonnrna brusa och svalla
f'nll ansvarsfrihet utlofvas.
Vi
genom
ombud
repres_entera
sig
Svenska och norska specerivaror.
såsom aldrig tillförl•ne.
na gi\i'van.
harva iifverlemnat clerrna pro po,sivid detta möte.
Vi sälja endast till återförsäljare.
I förbindelse l11l'd ofvannii.mcla tion till 1\Jr. Carlsons afgörancfo,
FöRSKöNAD, MEN KNAPPT
C. HALLIN AFLIDEN.
hvarom
fnundPles
skall
meddelas.
Corner 23rd & C Streets
Tacoma, Wash.
möte ht1l1( l' förnl, mis8iom;möte,
IGENKÄND.
som börjar kl. 8 freclagsqvällen
VALHALLA ÄRSBAL.
1\Ir. John Peterson af Peterson den ] G Okt. och :fortsätter öfver
+++++++++++++++++++++++++++++1+1+++++++++++++++++++++
Bros. räknar' säkedigeu ett lika siiudage11 den 18 Okt.
+
Våra landsmän i och omkring
Valhalla kommer alt gifvH
stort antal vii.nner oeh bekanta
sin· sedvanliga "Grand Ball"
som någon annan af stadens Ball ard [i.ro hlirrned vänligt inlördagen elen 10 Oktober. Ifoframgångsrika affärsmä.n, men ic- bjudna till denna stora högtid.
I NY LOKAL
miten är redan i full verksamke desto mindre har han under de Föreningens predikanter uppmaVi önska hiirmecl tillkännagifva att vi flyttat vår
het och en treflig afton utlofsenarr' dagarna varit en\ af de nas att stanna öfver hela mötet.
+
till
lägenheten
2215 So. G Street. Tillhanclahällancle allt som
De" som ilnma :oig ti Il mötet böv:is. Vi(lare i nlista veckas +
minst igen'kända. Många af hans
staden, sedermera tog han upp
t
tillhör
ett
förstklassigt
grocer~·store, ;jemte ett fullt lager af
uurnmer.
intimaste vä.nner hafva snttit H<J 1·a i god tid skrifva I ill försl. paett st_ycke land vid Ohopfoike och
importerade
skanclin?vislrn
varor inbjuda vi på det vänligaste
stor Rev. Nils I-Ieinc1•, 20fi0 W.
var med sin familj bosatt å det- godt som vid hans sida och be61st St., Seattle, W1i.sh.
samma i några år. När rracoma kikat honom skarpt nnc1ranc1c,
A föreningens vli gnar,
hvem '' friLml ingeu'' med det tillEastern anlagts, ii1ildc han det och
J. W. Carl son, ordf.
dragande oeh ungl1omliga. utseenåterinflyttade ti Il Htaden.
Han
2215 SOUTH G STREET
,Tonns .Tohuson, sckr.
det
månde
vara.
Men
öfvertygatog anställning, i St. Panl möllan,
de
om
att
det
var
något
mycket
+++++++++++++++++++++ilii+++++++++++++++++++++++++++~
.;;;;;==============I men råkad12 efter någon tid ut för
bekant i deu förmente "främlinAFLIDEN AFFÄRSMAN.
Vid behof af
olyckan att få sitt ena hen skaT1i11. oss tala. rnrcl er om edra
BLOMMOR
claclt, så att det måste amputeras. gens" drag, hafva de åter kastat( John IL Anclersun, c11 af de mest ögon. Ingrn afgift för konsultaHan fick ett litet Rkadeståncl; och en förstulen blick på honom, tittat, vii.lldm1e, tyske afförsm~i.imen tion iJller undersökning af eder
ännu en gång och åter igen, oeh i 'l'acoma, afled pliitsligt i tisdags
med dess tillhjelp har familjen
L. P. CI-IRISTIANSON,
slutligen har ett ljus gått upp för i följd af en halsilkomma, Rom synförmåga i vårt kontor eller
redt sig så goclt den kunnat sedan
Om 11i ej behiifver
Secr. & JYingr.
dem och de hafva utbnlStit i ko- han ådragit sig genom-en svår för- edert hem.
mannen efter o~yckan varit oförrus:
kylning för någon. tid sedan. An- glasögon, säga vi det; om ni bemögen till hårclt arbete.
- Men det Kr ju vår helrnnte, dersnn var en gammal 'l'acomabo ltöfver dem, skola vi skaffa er
Hallin var född på Gotland och
'Tag Interurban
gamle hedersvän, John Peterson, oeh har varit intresserad i Pacific glirnögon, tillverkade enligt kortill vårt växthus alldeles invid var vid sitt frånfälle 58 år gam- han Hjelf och ingen annan, fast Brewing Co. oeh åtskilliga Teclan- rekt vetenskapligt recept, med elmal. Han sörjes närmast af efföryngrad och förskönad t
·de likörfirmor. Bland sina lands- ler utan bågar till billigaste pris.
. terlefvancle maka och två söi1er,
En del af dem tilläg·ga:
män var han mycket popufär. Han Likaledes göres reparationer till
Gust. och John, som båda äro vux- ,Ta, se hade elen förändringen var i flera år president för det billigt pris.
na.,
P. 0. Box 655, Tacoma
skett så cler för ett år sedan, så tyska sang·erl111ndet på Pacific kuDR. BAILEY
PHONE 1\1:AIN 7845
hade
då
aldrig
vännen
P.
fått
sten.
Han
var
en
mycket
godLA CONNOR FRÄMMANDE.
Phone Ma:in 8046
komma ensam tillbaka från srn modig och g·emytTig man, som haSverigeresa. Nej, di\, alla jäntor- de många vänner bland alla sam- Chatham IIoteI, cor 17 & Jefferson rr~,:~J~O~H~N~::;::H~E~D~B:;::::E~R~G~~~~~~~~~3'.
na hade då för visso blifvit be- hällRklasHer och var populär bland
tagna och de hade ej släppt ho- :alla, som kämfo honom.
Afltid
SKOHANDLARE
nom så fort!
fryntlig och godmodig saknas lrnn
Skolbarns Skor.
I-Ivad är det som åstadkommit vid sin bortgång af' många.
Rikt urval just inkomna; bättre
en sådan verkan och Håclan föroch billigare än annorstädes.
vandling till ungdom och hehag i
BARNDOIVISTOL.
Vi hafva ett fullständigt lager af
Petersons utseende, frågar fäsaren
En barndomstol -- j'uvenile
arbets- och dress-skor i förbindelse
med spänd nyfikenhet.
court - E:ornmer att i1ppriittas i
med skomakareverkstad med nya
Välnn, svaret är vär hemlighet; Tacoma. Domaren "\V"m. Il. Snell
moderna maskiner.
men vi vilja råda de11 frågvise alt · ga;f den 15 dennes en clylik domBillig Hyra
Billiga Priser .
under angenlhnt sam- gri och se för sig sjelf, taga hat- stol officielt erli.iinnande genom
513-15 So. 11th St.
q vlim.
ten af sig och cUi gör Peterson att utnanma hitriLdamle poHtmä~
detsamrna. och elen stora hemlig- staren F. h Stor,king, pastor Mur-·
++++++++ ++• ++ I I 4 I ! ! ' ·~ I ! 4 +i I ' +j i I ++++++++I f +i i • +++++I
STORA ANLÄGGNINGAR
heten lilir, hvacl P :s hjessa ej dock nfoLeod samt hancllanckn
Charles F. :.\forril att tillsvidare
Konira ktör Charles Cnrlin har längre ~ir, uppen-bar.
just fltPrkommit fri'm de nya Du
fnngera såsom "probation offiPont ]n·1itverken vicl Nisqnally- · BANKBYGGNAD I WILKESON eers" till cfosR dcmrntuh'n ~ir fnll. A. SUNDELL
floclen, der hon fullborclac1t ett
Vi'trau landsmän, stenkontrak- ständigt org1rnisern11. Dä cfon tir
·ÖARL R. ANDERSON
en
},
6%
stort vad för holllgets dikning. törerna J\ugnst östlancl och John färdig, skall domstolen ha sex
Egare
Räkna ut huru mycken ticl den besparar, och tänk på saken.
:Mr. C. säger att Dupont vorkstä- H. Björkland lrnfv1t jusL full bor- "juvenile officers" oeh dess arhe119 South 14th Street
clerna sannolikt äro de största in- dat fasaden till en ny bankhygg- te skall så nära som möjligt anHörnet af Pacific Avenue
clustriella anläggningar i e1ler nä- nad, som man håller på att upp- ~luta sig till barnclomstolen i DenTelephones
ra Tacoma.
Han hle.E förvånad fiirå i Wilkcson.
Byggnad"n i ver, Colorado, organiserad af Ben
Office
l\IIain 3607
clå han såg det stora antalet mas- sin helhet- lir af konkret, men fa_ B. Lindsay. Namnen på unga för919 D STREET
Residence
Main 4030
siva fabriks- oc11 magasinbyggna- saclen eller frontvli.ggrm har bryiare kommer icke att offentligc1er, som lig'ga spridda på det byggts af huggen, polerad \Vilkc- göras.
t+++++t+++ I i 111!iI4+++t++tH H I H H I H H H H H H H Ht
ÅTER FRÅN SVERIGE

stora 1anc1området, omfattande
nära 8.000 acres, som egas af bo1aget. Om 'l'acoma-borna sade han,
önska se 11ftgo11 riktig storindustriell an liiggning i sin närhet, så
böra de göra ett besök i Dupont
fabrikerna.
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Lindberg Grocery Co.

1

2215 South G Street

l
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CYCLONE FENCE CO.

l

Acrne
Ernployrnent
Agency

Business Chan ces
and Real Estate

Ilomo~~wn,, l~~~~öc !~?:,g It

t

i

HOME TELEPHONE COMPANY

it

1110 Tacoma Ave.
Vi utföra
Tapetsering, Målning, Glasering
Äfvensom allt slags

Skylt=arbete

bästa fabrikat i
Våra priser äro de

The Bank of California
Hufvudkontor: San Francisco
Äldsta Bank på V estlrusten.
Allmän Bankrörelse utföres.
·' Sparbanksinsättningar 4 Pro- cents Ränta.
A.
A sparbanksinsättningar 4 proc. ränta, beräknad .halfårligen•
Tacoma .Filial: 1302 Pacific Ave.

s.

M. Jackson, Manager.

launched
All Have

Contest Is free and oven to any person residin·g ln the· State of Washing•
ton, and Alaska, excep1t e1nployes of
the D. S. Johnston Co. and members
of their families.
Arrange your list ncatty an·d W1'ite
on one side of the papev· enly.
Arrange your list by states.
Give total number <i>lf J.etters uscd
fro:.n square.
Each contestant must fil! out coµpon
bclow completely, and pin on outslde
of list. Also wl'ite full name and homo
address on first page (i)'f lJst.
Not more tha:ri one prize check wlll
be allo'w.cd on the purellase of the same
piano.
The time of the check fs limlted.
Tills contcst shall lire determlned
solely by the condition" named in this
announcement_ and the O:ecision of the
judgcs tllereo11 shall be t'Inal, and every
contestant agrecs to abide by the deeision of the judges. We reserve the
right to rejeet any list whcre evidence
of fraud or duplication is sllvwn. 'l'he
na1nes of the 'vinners: "riH be published
as soon after the close af tli.e contest
as possible ..
In cvent of a tic, and <1niy in tl11s
event .. the lists which are tied will be
judged according to neatnesf'l, arrange111en t and general appearance. lf a,
tie stl11 remai11s tl1e value of prizes
offercd will be eqnaJJy d!vlded be•
nveen those tying or a prize identical
1

1

in charar.t0r and Y:"tlue of that offered

a"\vardC'd to

of such persons.

The .Tohnston contest wlll be open and aboveboard. All
prizcs will be awarded hy three disinterested . judges to only
persons to whom tlley riglitfully belong. Furthermore, the value
of each and every prize is bonafide and well worth trying for. Re-

C STREET

-Lisa är endast Rkyldig Gud I - Nej. nej, - utropade elen la-Allt, allt, hvad den ena maej gå an, att du utetacksamhet; jag är ett ringa verk-i ma gumman med blodröda kinder, kan kan förebrå den andra. - blir, det skulle se bes~·nnerligt ut.
t~·g i hans hand. JHen jag tyckte, - jag kan icke, vill icke lefva på Hetty reste sig upp oeh tr> ckte
- Nå an sed au. jag milr ickP
Lisa grät, - har något fattats be-/ n~der.
händerna mot sitt hrost. - Jag bra. - Betty ringde på sin kamTRE BERÄTTELSER
dan jag var har? Li~a har ju än-/ E-rn gick frnm till hennes sang, har iilskat dig hog,1 od1 gal' dig marjnngfru.
nu
samma dåliga :o<illg.
sägande med allvar:
ut;m tvekan milt llJPl'ln rnetl min
- l\le11 du ser jn frisk oc:h blomAF
- Ert hogn10d, min fru, :,;kall h,md: men du:
<lu 1rn1· l.1ngi1 1-;tr,rndP n l. - sndc 1\lrik. - Låt
- l\Iamsell, jag behöfver icke
M. ARIE SOPHIE SCHWARTZ
någon annan nu. sedan j11g fått sålt'dPs alltid fora ordet? - Der k,ll'lek, skr~ rntdt omhet, <H'h .~Pd1P1 1eke 'itr lilln tYist i g;ir gor,1 dig
sangkh1der i <1e11. oeh ingenting ligger er Llotter. hennes lif still' i <1n Yal 1·ar 1 heo1l1ning af ;11in l'iil'- 11lc1 sL:inmd, iifl8!a Bt·tty. utan far
1 TVE~NE LEFNADSNIAL.
har fattats mig. 1'.I:rnrnell har sorjt Gndo hand; rnotlag den hjclp han rnogeulw!, mi:.;:-mk1at. för0Limp;11 1för nll del; 11ta11 skulle eljest få så
IL ~L\.K'rENSKAPET.
för. att Jag har fullt upp ln-ad jag· s,u1der. er. oeh var ta<'lrnam mot oeh siu·al 111ig. gL'lHlm nit 11om·i1111a m.' ckP1 ait amniii·lrn.
III. EN EPISOD lJH, EN LÄKARES LIF.
behöfver.
~ honom. Han kunde t"ljest i Rin rn1g min forna fot11gc1orn, g,.1,um
-1\ar jag k,inner mig illamå-Nå, hvrH1 Yar det då, som railvrna vrede strnffri e1' med för- ntl ijppL'l visa 1lin kiil'lek till 1•n Pnd1·. si1 rni'itte jag Yäl idce behöfgjordc Lisa hechöfvad?
lusten af ert barn. BPtiin k. att det annan; tl'or du. att jag iir sk,q,a. l va genern mig. hlef 13 Vettys svar.
- l\Iin grannes stol'a ncid. Her- iir 111, sum genom er egoism clrifvit nti fördraga detta 0
NPj, tusen
- :\fpn om j,1g her dig? - Alre Gno: Ptt sadant elände! - Hon dot nmrn lrnrnrt att m·beta cif1 er gångPr nl'j 1
Hettys ilµ,on gnist- 1·ik L1tt;1d1' hr nnes haml och såg
Några dagar eftc•r löjtnantens ~rnr m1 leg·at sjnk flera 1'eckor oeh sinn kr11 fte1·. Ni har icke gjort er rn111•, lwnnes bröst fl:imtade.
ömt på henne.
Nils teg.
afresa
ankom
Eva
till
hufvuclsta-,
JCkl'
kunnat
arbeta
för
sig
eller
fört.jfmt
af
l,vckan
att
ega
ett
scl..
\!rik
re~te
sig
npp
udi
sade
niiK;ira ,\!rik, sluta mecl cl,\ lika
- Ni kan icke sYårja derpå. Jag 1rnr väl söl'-t dela dant barn
stan lfmgsnmt.
harnslighete1, du har Jll hårt 1mtt
Nå Yäl, ni gJr rcitt; om ni det den i afsigt att Pnclast gora ett I barnen.
Hennes med mig af det jag fått; men hvt1<1
:Evas röist hade någontmg gn- 'r,i nkPr dn allt id roa 08 , ; 1wd sYar
gjort, då hade ni endast bevisat, kort hescik derstädes.
-1\å gor "om du 1 ill. - sade
.__'='"""""'=-=--.....,.,.;__.._..._......_ _,, att ni var en man utan heders- fö,rsta fråga giilcle Anna, och det förs:~1r eld'? - Y1ll ieke nrnrnR,'11 pande och ,1ndå mildt, ehnrn ord- cl,')·lika upp1rdC1en cEi YJ ärn ;i[leJ'a ~
) ..lrik och sL1ppte handen, samt
känsla. Iför nn mitt svar: .l:<'örr första hon gjorde, var att gå ned ~e t1ll den :stackar11, 11011 har vi;;;st elen yoro stränga.
Fru Aurell teg; någTa ögonbhek
-Ja, ända till dess tln förän- lemnade rurnmet metl s~·ubar häfmå jag och flickan der t1ö af svält till fru ,'\urell. Den lama mottoo· icke langt 1g1fä.
·· 1igt;
"'
-·Det
Yill
J·a
visst
A.. l' 11011 derefter hviskade hon:
drar
n1111föranLle. Fo··1· "t,f11' d11 <1,f1 t1gl1et.
.
än jag mottag·er något understöd 1iem1e gans lrn ovan
men i An'"'
· ·
~
enka ?"
- Gor som 111 vill.
icke, ait mitt hjerta. Rom älskal'
Betty sr1g efter honom, fforp:].
:från en familj hvara:E en medlem nas ögon lyste erkänsla.
Eva nästan förskräcktes öfver
- ~'\. nej. tlen arma menniskan
Den stolta qvmnans hugmod c11g, icke kan lida att se clig pil knäppte hon ihop händerna öfvPr
lJestubt mig. Hvilken bitter ironi:
Ni kommer och erbjut1er mig en Annas blekhet och magerhet som har ieke varit g·ift, men har två var brutet, och hon föll i en tyst cleuna förhatliga qvinna slosa all pannan, och mnmlnde med ett bitden ömhet du bord(' egna mig'. din tert leende:
nådegåfva af den förmögenhet. tydligt gaf tillkänna ett in~e li- barn. Jag tror, att hon är af biit- och stilla grät.
Eva lät flytta upp d1'm i sina hustru, som du gifvit så heliga
- Hvilket lyckligt äktenskap;
som bort vara min. - Nej, jag dancle. På de frågor, Eva gjorde t~·: folk, fast hon .:rnrnmit på villoom
hennes
helsa
svarade
fru
Anvagar;
och
nog
ar
clet
synd
om
rum.
försäkringar?
endast
några månader gammalt
skall aldrig mottaga det ringaste
rell:
'
'
henne.
Mamsell
får
icke
se
till
Doktorn
kom
och
doktorn
gick,
I
sådant
fall
skola
vi
aldrig
och
redan
så mycken bitterhet ina:E det, man beröfvat mig. Gå till
hem15's
synder,
utan
till
hennes
utan
att
gifva
något
hopp;
Anvara
allena,
svarade
Alnk
och
om
mig?
er stju:Emor och säg henne, att hon
- Nog mår hon bra, som nu får
na hade nervfeber.
gick mot dörren.
Ramma afton tronade majora:E hela denna förmögenhet endast följa sin natur att lefva af andras nöd.
Gumman
Råg
med
en
bedjande
En
dag
efter
läkarens
besök
Betty
störtade
efter
honom,
fatslum
stolt och så präktig bland sisamlat ett kapital af lika många understöd och slippa arbeta; jag
blick
på
Eva.
yttrade
fru
Aurell,
som
numera
tacle
hans
arm
och
utropade
med
na
gäster
i elen rikt upplysta våförbannelser, som den utgjorde vet icke, hvarför manlRell jemt
Dernti
har
Lisa
rätt,
clet
ifr
sällan
sade
ett
ord:
förtviflan:
ningen.
Hon
visste att med beräkriksdalrar. Gå och haf tack, for skall pjåka lJort flickan med dyicke jag. utan Gud, som skall <l.ö- Doktorn gaf icke något
- Stanna! for Guds skull stan- ning afpassa sitt leende och sina
det ni visat mig, att det gifves en lika frågor.
na ! lofva, lofva mig blott. att icke förl:rindliga ord allt efter cle perStrålskjöld med heder.
Ni har
- Men Rer ni icke sjelf att An- ma henne; min pligt är att hjelpa hopp~
- Nej, - svarade Eva och såg mera återse fru X-, att aldrig soners rang och stallning, nwd
hört mitt oåterkalleliga ord.
na har ett Rjnkligt utseende~ Jag den behöfvande.
Eva fciljde Lisa sneclt öfver för- på henne, tillaggande irnldt: - glomma mig för henne, och jag hvilka hon talade.
l\'Ien bakom
Nils gick, - gick med tungt är förvånad öfver a1::t hvad hon
stugan
in
till
hennes
g'l'anne.
An:i\IJ:en
vi
skola
bedja
till
honom,
som
:-;kall
vara
mild
och
öm.
O
!
Aldenna
sökta
och
stmlerade
art1ghjerta.
har färdigt och ser deruti en ofrik, Alrik, kom ihi'ig, att jag· äl- het framskymtade stundom moln
På aftonen samma dag bad ma- vernatnrlig ansträngning, som 11a qvarstannade i gumrnmm rnm. allt formår.
·-Bedja! - jag~ - Fru An- skar dig! -- Hon nthröt i snyft- af missnöje, då hon inom sig
dam Bergström Anna komma in förr eller senare skall lägga henne _ Den anbhek, som här miiltp
Eva,
var
lwmsk
och
nii;;;tnn
vii1Trelhi
ausigte uitl'} L'lde angl"SI oeh ningar.
täukte:
till sig.
pil, sjukbädclen. IIvarför då jaga
.jelig·;
ty
fattigdomen
åtföljdes
af
tyifvpl.
Skulle
Gud
vill
höra
en
-,fog
lof\'ar
ingenting,
sYa- Hvilkcn hrist på uppmärkNils varder.
lwnne till dessa ytterligheter, som
eländets
nwst
nfäkr;ickande
följe-/
hön
af
mig.
då
han
lätit
min
arma
rR<k
h11n
kallt.
Lägg
bort
dessamhet
nf B( it,\· att icke komma!
-1\famscll Anna, yttrade han, kunna komma att kosta er dotter
slagare,
osnygghctcn.
Rrnmnc'
Anna
sil
sällan
blifra
bcinhörd.
~a
k:inslontbrott
och
br•giir
icke,
I
Och
Alrik
sedan 1 • • • Hvad skall
jag bönfaller att ni, såsom er lag-1 lifvet? - Är clet så svårt att i1ävar
litet,
Ol'h
i5Fver
golfvet
lrtg
-Knn
ni
fortl'nrande
tillRlntn
at1
jag
for
dem
skall
bo.Ja
mig
likmnn
iiinka
om denna sidvonlnad?
l~~a ~ätt, ville mottaga för hennes gra månader längre vara min g'iilkringsirödil
siinderlegad,
smutsig
er1
hjerta
för
dPn
trör;t
vi
hrm1n
i
som
en
viil
tuktad
skolpojke.
For
Och
jng.
som
varit så mån om, att
rakmng, hvac1 er mor vägrat gå in c1enär?
.
9
1rnlm
På
ett
byssje
af
dyli1,,
l'<'ligionen
Knn
ni
iifven
viigra
öfrigt
vet
jag
idrn
hvad
du
klagar
vcrlcfon
i
mig
skulle se en af sma
på. Tånk pil, lruru mycket hon
N n såg Eva så vänligt på elen
hvaröfver
['liken
af
ett
par
sönat1
lwdja
till
110110111,
som
allena
öfver:
dn
har
fött
en
ung,
allmirnt
barn
afgndacl
mor.
nu måste försaka, som ni, genom vresiga sjuklingen, att det hårda
l\'Iiclt under denna tysta monoatt mottaga elen ifrågavm·ande uttrycket mildrades och hon sade: clriga oeh snrn1siga lakan voro allt förmår för eder dotters rädd- omtyckt man med ett aktadt
utbredda,
låg
en
i
trasor
höljd
ning?
namn,
ol'l1
som
visar
dig
all
upplog
intradde fru X-. och strax ef•··.~~~~~=~======== lifräntan, skulle kunna fö1'slrnffa - Ni är god; - förlåt en sjuk
qvinna och ;iemrade sig. Ett par
-- Nej! - stammade elen lama. miirkimmhet; en d)lik lott kunde te,r henne Alnk. - .f'ru X- - var
henne. Ni cg·er icke riitt att sl;:ju- och förbittrad qvfona.
Från detta ögonblick låg hon dn val svårligen drömma om, du i afton intagande i sin enkla, mc·n
ta ifrån er dr.t, som kan mildra
-Jag har icke något att förH\- utmerglade och halfnakna barn,
Hon saknade
cwh lindra hennes ställning.
ta, bästa fru Aurcll; :µien vill lli med sjukligt utseende oeh gulblek stilla och tyst, lyssnande till de lln var i tjenst hos frihcrrinn1111 smakfulla drägt.
- Herr löjtnant, jag är varmt visa mig en godhet, så tillåt, att hy, sutto gråtande i vri'm bre<lvid milda och hoppgifvande ord, som B-. Njut llerfört> af din sttillning egentlig skcinhet; men t.imadc gefloto från Evas fappar. Den hrtr- 1 lifvpt och af din skönhet meclau nom sitt behag, sin verl11Rwma )Ch
tacksam för ert deltagande och er mamsell Anna fi\r följa med mig' henne.
Deu störs La, en flil'lrn om f,n'n cla skorpan sm:ilte ol'h hjert at vek- tln iir ung.
sm fina takt.
godhet, - svaracle Anna blygt och nt en Rtund, jag slrnll åka till Joår,
i·opade
sn~ftancle
erno1
T1isn:
nade.
Gfi,
sadP
Bett~'
med
befalAlnks blickar, hiingde fast vid~
såg upp till honom; men min mor haimis; litet fri:;;k luft skall göra
l\Iamma
i,r
sil
sjnk
!
Rfi
sjnk
!
Anna
tillfrisknade
åter,
ehnnt
Lmde
ton.
Gå,
tillade
hon
med
henne.
oeh mnn hrhiifde ieke vara
har svurit att hellre dö än taga henne så godt.
hjclp
henne!
endast
småningom.
N~1r
hon
var
lrntrmde
uttryck.
eljest
skulle
jag
slrnrpts~·n1,
fiil' att m~irka, huru
emot denna lifränta, och icke ~ir
- Hon kan icke lemna mig l'nDc•n
Rjnlrn
qvinrnm
vände
lrnfså
återsfälcl,
att
hon
kunde
sitia
knnna
komma
ait
hata
dig.
betagen
lrnn
var i den nnga enkau.
det hennes clotter, som skall göra sam; - hon har icke något att
vndPt
mot
de
intriidaude
och
stamuppe,
läste
11011
ur
den
heliga
tiorn
du
vill,
min
viin.
sadt>
I
ett
has11gt
fifrbig,1ende sade
henne till menederska.
het på sig, - invände fru Aurell.
m11de
med
bruten
röst:
skrift
for
modern,
som
med
tårkammarjunkaren
och
aflagsnadP
mnjol'Slrnn
till
sin
son:
- Äfven ni afslår såleLles af
- Madam Bergström kommer
Jungfru
Lisa,
Gud
vare
lof,
fyk1a
ögon
afhörcle
henne.
sig;
men
då
han
stod
utanfor
dcir-Alrik,
hvad
skall man säga
stolthet det som hjel"l:a och för- in till frnn nncler tiden.
ÖfverNär Anna var återstäld, öfver- ren, hörde han ett utrop af smär- derom, att du alltid åtföljer fru
nuft bjuder er att icke vägra.
lenma er dotter ett })ar timmar åt att hon ... kom; hed ... bed . . .
- Jag är icke stolt,
svarnde mig. - Eva fattade den ena af de någon förbarma sig.". .öfver .. ,de talade Eva frn Aurell att tills vi- ta. Han lade handen på låset fcir X- och icke din hustru: jag iir
Anna med en ödmjuk blick. - lama händerna och såg bedjande stackars små ... de Tå icke for mi- dare qvarbo i hennes rum; hvar- att gå in och sluta fred. En kan- färdig att do af oro ofver tlitt
na ... syndPr ... 0 Gud! 0 ! Gud. efter hon reste bort för att ofver- sla af medlidande stal sig in i hans uppförande, att så der öppet vis~
Min stolthet, ifall jag hade någon, på henne.
ja, mig sjelf, t11sen gånger, skulle
- Gör som ni vill, - blef sva- - var)rnnna dig ... öfver dem'. - vara sin systers bröllop och afslu- hjerta; men vid denua rörplse af en dårskap, som mgeuling betyc1:i\1era förmådde hon icke säga: ta köpet af en egendom i närheten honom blef aJlt tyst cler inne, och de ifall du skötte den i t;ysthet.
jag genast 11ppoffra, om jag der- ret.
af Roche. som kallades Hållnäs, kammarjunkaren brydde sig icke llvarför ar Betty iuke här?
med kunde göra min mor lycklig;
En timme derefter sutto Eva plågorna afbröto henne_.
IIvad J<Jva gjorde, låter lätt tän- oeh hvars underhafvancle voro all- om att följa sin bättre känsla,
-Hl'tty mår illa, och jag ön.
men hennes eviga frid kan jag ic- oeh Anna i ett åkdon. Den senare
ka
sig.
l\Iecl
den
vanliga
skyndmiint
kända
för
sin
ytterliga
fatutan
begaf
sig
till
sina
rum.
skar
slippa mammas lcxor, - Rvake för någon verldslig forclel upp- hade af Eva fått en enkel, men
samhetcn
och
välviljan
i
hennes
tigclom.
hvarför
också
egendomen
l\'Iånne
Betty
någonsin
äfven
rade
Alnk,
svängde sig pil klacken
offra.
gans1rn snygg sommarkostym. De
företag,
anskaffade
hon
det
nödHingl'
sa
lrnat
kiiparc.
under
sin
största
fattigdom
ldint
och
bjöd
upp
fru X- till första
- Jag böjer mig med aktning logo vägen npp till Johannis, förbi
vilndigaste,
så
att
den
arma
synsig
så
olyddig,
så
föröclmjulrnd
valsen.
för edra bevekelsegrunder och kyrkogården och J1ec1 åt Sursom 1111? Vi tro det icke.
Valsens lJernsancfo ln'irf\'1'] halemnar i morgon mitt hem för att brunn; der stannade man vid en dPrsknn fick ntnmlns Rin sista
Somman'n Ol'h hcisten hade forDå dörren tillidiits efter man- de jubt bortfört Alrlk och den inpå hafvet medföra tvenne rninnc-n: af dessa små eländiga kojor, som m1ck på <'it biittre Higer, anamma
sakramcntet och i1edstiga i sin gått. Betlys hrollop hade hlifvit nPn, hatle hnn Yelat skrika 1ill, lagande frnn, di\ i donen aE dansett nedslående, framlrnlladt af min den tiden fnnnos der.
oförmåga att gagna er, och el.t fäEva och Ana s1ego nr och gin- graf med den lngnandp vissheten, l'irndt ml'd pomp och ståt; smek nwn hon qvii Fde utropet af smiir- Ralen en ges1al1 yi;;;adP sig, som
rorikt, dPt a:E er 1111flergifvenhct go in i en stuga, som låg alldeles att hennes olyckliga barn hade rn:'\naclell llll'll srn korta och flyk- ta, så att det endast svagt banade fördunklade åfven denna salonEva tiga fröjd hade längt• sedan för- sig y;ig öfver hennes l:ippar. Un- gcrnas st,jerna. Det var Betty; och ert sant kriRtliga tål arnocl. - t>nstalrn. Förstugan var ren och fåtl en lJeskydclarinna. Den Rfolte Nils förde vördnads- granrisacl; den enda lyx, som dess gick bort från den döda, medfö- srnnnit. Betty hade varit Alriks der de första ögonbliC'kl'n var dPt mPn Betty ,sådan hon sjelf t,cnkt
1 fle1:a månader. I lle11 lln- 1iennes 1lJCr
· t a som 1etl ; men snar t sig sitt utseende, nmfor sin fåfän"
fullt ilen fattig'a flickans hand till fattiga mnevånare hade råd att rancle de tvenne barnen och upp- ln1~.·L1'1t
sina läppar och lemnacle derefter bestå sig. Af de befintliga två sändande en varm bön till den ga fnmR präktiga våning finna vi höjde afven fåfängan sin klagan- gas mest djerfra drommar. Hendcirrarne öppnade Eva den till himmelske fadern for den T)Ort- cn förmiddag i FelJruari i ett för- de röst för att oka lidandet och nes mbrka ögon lyste som stjertjusande kabinett de hl'ida makar- göra det nästan olidligt. Han ha- nor: ty den :Enska roclnacl harmen
venster.
Det var ett litet lågt, gångnas sjal.
na. Den nnga frun iir kHidd i en de vågat pårmnna henne, denne framkallade, gaf hennes utseende
snedt och efändigt I'nm; men i detsmakfull morgondrägt, som gan- man, som genom henne blifvit rik. en i ögonen fallande prägel af
Nils skre:E samma afton tvenne ta ,armodets hem rådde en snyggOfta försokte Eva, under d.e
ska fördelaktigt visar hennes om hvacl hon varit; han hade så- ungdomlig fägring.
bref. Det ena, till majorskan, var hct, som gjorde bristen mera röveckor hon uppehöll sig i lrnfvuclI salongen, så val som i den öfaf följande innehåll:
rande och hjertgripande.
Den staden, att förskaffa Anna tillfäl- skönhet, men ansigtet är blekt, rat hennes egenkärlek och fåfänögonen
bära
spår
af
tårar,
och
hega
Dc't
stormacle
'ldt
·
"Fru Aurell är lika stolt som rankiga fältsängen hade ett täcke,
•
•
'
VI
mom riga verlden, är allmänhetens
le att komma ut; men oaktadt alla utseendet vittnar om en upp- hennes bröst, dcr cnd11st pasRio- gunst nyckfull.
Några minuter
olycklig, lika oförsonlig som som, ehnru öfverhöljdt af lappar,
la dessa försök blefvo Annas kin- rörd sinnesstämning. Utsträckt i 11c1·n11 fo'"rcle orclet llta11 °tt m'l
1 - fornt hade man hviskat: "Hvad
djupt förorättad, och jag kan icke likväl var både rent och helt. De
•
'
"
der allt blekare och blekare.
en emma halfligger Alrik, och på dras af renare och iidlare känslor den frn X- är hänförande; clet
annat än högakta hennes afslag. två trästolarne. som funnos i rumEn dag, då Eva kom ned till det vresiga uttrycket i hans drag, Sed,·'n Bett~, c11 l·,~11!! Rt1111d 11,0- "f
.
. f"'oras
Det är mamma förnekadt att godt- men, voro hvita, och det gamla
~
'
,
• ~
" g1 ves ingen,
som l can Jem
fru Aurell för att sägw henne far- kan man läsa ett otåligt lynne.
de öfverlemnat Rig åt sin smlirta, med henne," o. s. v. Nu var hon
göra det onda, som blifvit gjordt; rankiga bordet var dammadt och
väl, emedan hon ämnade återvänhon vill hellre dö än mottaga nå- torkaclt med så stor omsorg, som
Med någon häftighet yttrar aftorlrnde hon slutligen tårama glömd och man s[ig blott Betty.
da till landet, farm hon Anna,
got. Hennes svar var ... en för- om det hade varit af det finaste
hai1:
och mumlade:
Samma läppar hYiskacle nn: "Fru
blekare än vanligt, sitta lutad öfbannelse. Må Gud förlåta mam- träslag.
- Jag undrar just, huru länge
- Det skall blifva hans tnr att Strålskjöld är verkligt skön! Hon
ver sitt arbete.
ma; elen olyckliga qvinnan kan
På en kista vicl spiseln satt en
du ämnar bibehålla dina kammar- ligga vid mina fötter, och då skall kommer att blifva på modet i vin- Anna, du är sjuk? - yttrade jungfru-maner att gråta och ställa ii.fven jag vara kall och låta ho- ter; hon är ju den vackrnste, elen
det icke.
gumma och spann. Hon var liten,
Eva
förskräckt.
Nils Strålskjöld."
blek och aftärcl. Det snöhvita håtill uppträden! Det år verkligen'. nom bedja förgäfves. Är jag då mest intagande man kan fänka
Anna
lyfte U]Jp sitt lmfvud och olyckligt för en bildad man att' icke ung och vacker nog för att sig."
ret var kammadt, det fårade anTill Eva s1{ref han dessa ord:
sigtet rent, elen hoplappade kjor- försökte att småle, men läpparne blifva förenad med en qvinna, som' blifva älskad ~ Jag vill och jag
"Dyraste Eva!
Och med don vanliga tanklöshesamma:rrdrogos a:fl någon inre saknar uppfostran. Jag hoppades' skall hämnas min flydda dröm om
I morgon begifver jag mig ut på teln hade ingen fläck, och de groften hos menniskor, hvilka lefva
det stormande lrnf, hvarifrån in- va linneärmarne vo:ro hvita som smärta; hon förde handen till hnf- likväl, att umgänget mecl mi11 mor' kärlek och lycka.
och andas endast i denna för sjävudet. Eva skyndade fram och och andra verldsvana qvinnor
gen vet, om han återkommer: men snö. Hon spann och grät.
len så osunda atmosfer, som kallas
- God c1ag, Lisa, hur är det mottog henne afsvimmacl i sina skulle ha förmått inverka på dig;
Dagen clerpå gaf majorskan salongslifvet, skyndade man att
innan jag lemnar mitt fäclerneRarmar.
men tyvlirr finner jag mig bedraöfrergifva den, som ögonblicket
lan.d, har jag en bön till dig, nem- med henne? - frågade Eva vänbal.
Den lamas förtviflan var lika gen.
ligen att med ditt goda hjerta om- ligt.
På morgonen kom Alrik in till fön1t framkallat allas förtjus_Finner du dig bedragen! - sin hustru.
hulda fru Aurell och hennes clotning, fcir att knäböja inför denna
Lisa såg upp, och då hon fick se hliftig, ]rnotande och bitter som
Om någon menniska i verl- Eva, reste hon sig hastigt med ett alltid. 1\Jma lades i en säng, från utropade Betty 1rndcr en flod af
- Jag är bortbjuden på middag nya afgncl.
den förtjent andras välvilja, så är uttryck a:E gläclje, gick fram och hvilken hon icke så snart åter Ut rar; _ hvacl skall jag då säga? hos kapten A-s, sade han, och
Hvacl kände Betty härvid? det denna Anna med sitt tåliga fattade tag i hennes kläclning, som skulle uppstå. Dagar och veckor Uvar är nu all elen kärlek och den kan således icke beledsaga clig, En berusande glädje som bedårasi1111e och sin unclergifvenhet för hon med tårar i ögonen förde till vakade Eva hos elen stackars sju- l)'cka, du lofvat mig? På hvcm utan far clirekte clerifrån till mam- de hennes hjerta.
Segerfröjden
ka.
slösar du nu dina ömma försäkrin- mas bal.
G'ucls vilja. Vaka öfrer dem. och sina lävpar, sii gauclc:
ofverröstade alla andra känslor
En natt, då denna fallit en oro- gar1 Icke är det på mig! 0 ! ,jag
Guds Yålsignelse skall följa dig.
- Gucl välsigna mamsell, jag
- Jaså, svarade Betty likgil- inom henne, och :fåfängan ensam
lig
slummer, sade Eva till fru Au- har visst blifvit grymt bedragen. tigt och ordnade sitt hår vid spe- stod qvar för att med jublande
Vännen
fattig stackare har icke ord för så
Nils Strålskj öld."
-Efter det, enligt dina vanor, geln utan att gifva mannen en rcict sjunga sin segersång.
mycken godhet, som blifvit mig rell:
Den
bevisad. Nu är jag åter rask och
- Detta rmn är osnndt och all- ovilkorligen skall blifva ett npp- blick. - Jag tror icke, att jag far unga qvinnan ansåg sig hafva
kry och kan arbeta ; men derför deles för litet, jag önskar derföre träde, så var god och säg, lwaruti till din mor.
vunnit elen lycka, som skulle tröhar jag, 11äst Gud, mamsells god- flytta Anna och fru .Aurell upp i du blifvit lJedragen, hvacl du har
- H varför icke? - Kammar- sta henne öfver allt annat.
mina.
att förebrå mig.
het att tacka.
(Forts.)
junkaren srig förvånad på sin fru.
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sökfil"e ha genom detta bolag
på ett tillfredsställande sätt blifvit hemöt1 a i landaffärer. Önskar
UNGE någon köpa tomter i staden eller
dess omnejd, hus ell13r farmland,
borde de göra sig underrättade om
deras vilkor och bllliga priser innan de göra affärer me:l andra.

le. bort i affärsangelägenheter och
bli bortfl. minst en vecka.
Jag
skulle, förstås, se efter huset under. tiden, men naturligtvis har
jag inte varit der med min fot,
sedan gubben gaf sig i väg. Man
ska' vär för tusan passa på att

TÄFLAN AFSL UTAS DEN 3 Okt
Alla som äro intresserade i den
stora Geografiska 'l'äflingen af
D. S. J olmston Piano Co., 943-945
C St., torde i11sända sina listor innan lördagen den 3 Oktober. Kom
ihåg alla de värdefulla priser som
kunna vinnas ock bortgifvas utan
hänsyn till partisckhet. Vinnarne
af de olika prisen skola bestämmas af pålitliga dommare. Se annonsen.

göra sig litet roligt, när man nå;. - - - - - - - - - - - - - - - - . . ,
gon gång kan vara sin egen. herTHE MILWAUKEE CAFE
re. Det är mycket trefligare att
:M:. :Meisingset, egare.
ligga inne i stan än ute i den· ödsliga villan, der man inte ser en Viner, Likörer och Cigarrer.
käft kring sig. Men i qväll får
Tel. Main 7412
jag väl lof att kvista dit ut, för
1150 Commerce Street
det kan ju hända att gubben kom- i -_ _ _ _;.__ _ _ _ _ _ _.....:

Special Week. .End
Offering of Smart
Suits at $ I 9 •5 0

Vårt N y a Hösdager a.f
Mäns och Gossars Kläder

Smart Tailored and Semi-Dress
Snits in new 36-inch coat length
styles. Large assortment of
popular semi-fitting and seveneighths fitting effects.
Materials are in new Broadcloth, Van Dyke Serges and
W orsted Suitings.
New Trimmings in elever strappings of self-cloth· and satin.
Lärge buttons are in evidence.
Ne wcolors of Bordeau Red,
Green, Brown, Navy and Novelty stripes. Special offering
at .................... $19.50

1\1.äns kostymer och öfverrockar i
säsongens moderataste mönster
från ............. $7.00 till $25.00
Unga mäns kostymer från $5.00
till. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $15.00
Hattar och skor för både herrar
och gossar till allra lägsta priser.

TACOMA CLOTHING Co.

'h:ristoffe:rsen
ampion Co,

C

1305 PACIFIC AVENUE

9 and 9th Sts.

Callson '& Ahnquist

WALLIS '& SONS

mer tillbaka reqan i morgon.
i ·..
... .
,,
SKRÄDDARE
Unge herr John fick rätt i sin
om;kas :kopa.. ~,tt . Ge~~ral
1524 C Street
.förmodan. När han kom nt tnl Merchand1se store
I
mmdre
anbefaller sig i allmänhetens benägna åtanke för utförande af allt"
All kinds of horses for sale
familjens villa, fann han att fars- landsortsstad i Washington, med
hvad till yrket hörer. Stort lager af inhemska och iwporterade tr·
ger.
gubben redan ·kommit hem och företräde för skandinaviskt settle- Phones Main 6059
A1059
1017
Pacific ,A.venue.
Tacom;a, Wash.
satt i sitt arbetsrum rökande på ment. Pris från $1,000 till $1,600.
en cigarr, då sonen trä.dde in.
Svar till Köplnan.
Pacific Tri============================~
För
- Nå, Jmr har du haft det un- bune, Seattle.
c1er den senaste veckan? frågade
------MÖBLER OCH SPISLAR
fadren.
John Hedberg, 513-15 So. 11th
Både billiga och till medium
HANDELSSKRÄDDARE.
- JU1jo, temligen, svarade un-; St., svem;k; skomakare och skopriser gå till
Stor'. lager af inhemska och importerade tyger på hand.
ge hr John med minen hos en' handlare. Besök honom vid behof
G. B. CORNISH
California B1dg., 1115 Commerce St.
man, som fyllt sin plikt tili det af nya skor eller skoreparationer.
yttersta. Här har visserligen hål- IIm:trnnt oc11 reelt bemötande är ::....1_3_1_o_c_s_t.______T_a_co_m_a_, ~===========================~
lit på att inträffa några ledsam- ni säker om hos honom.
V. V. Eisenbeis
C. A .. Young
heter, men lyckligtvis var jag till
I Brandförsäkring
1410 So. Yakima Ave.
Steilacoom.
hands och kunde för,ebygga dem.
Kaufman's Tailored Readyl
Marinförsäkring .
-Jaså? Hvad då?
ELECTRIC CONS TRUCTION CO.
Kollekterar penningar i de
Clothing Co., 1323 Pacific A ve. säl- Jo, en natt var här inbrotts-skandinaviska
länderna.
ja skräddare-sydda kläder af nytjufv;ar.
De höllo på att dyrka
Utfärdar fullmakter och om- Elektriska ljusledningar insättas och allt slags elektriciaste moder och lJästa qvalitct till
uppbakdörren, då jag liorde dem
tetarbete utföres. ·
samma pris som andra b~gära för bestyr arfsangelägenheter i de
skandinaviska länderna såväl
och skrämde dem på flykten. Ha1
fabrikgjorda kläder.
Se annon- som i Förenta Staterna..
Alla slags elektrisk a apparater på lager.
de inte jag varit här, skulle de oKontors Phone 8732.
R.esidence Phone 6607
sen å annat ställe i tidningen.
stördt kunnat bryta sig in och
Kontor och Butik 937 Commerce
DIRK
BLAAUW
/
dra i väg med allt hvad här fanns.
·Rum 407
Och en dag blef det en lä.eka på Kaffe-disk Godtköp för Lördag
Nat'l Bank of Commerce Bldg.
taket, men jag upptäckte det i
och Måndag.
Jiör.
Pac. Avf:l. och 13, Tacoma
tid och {yckades sjelf afhjelpa 35c Ideal M & J Kaffe . . . . . . 25c
.skadan. Och så lia råttorna pas- 5 bars Best Naptha tvål. . . . . 25c
SKRÄDDARE
THE REV. IRL R. HICKS
sat på att hålla sig framme, för- Stor box Soda Crackers . . . . . 21c
stås. Hela huset skulle bestamdt 3 lådor tändstickor . . . . . . . . . lOc Almanac and Magazine Nytt stort lager af -tyger och profver för höst. och vinter-kläder;;.
Utföra allt som till yrket hör fort, säkert och billigt. Emottaga kläder
Vi gifva green stamps med hvarje
Should be in
för rengöring, lagning och pressning. Arbete afhemtas och aflemnas.
every home in
k~§tant köp:
the land. Ris
Phone Main 4256
10H! So. 11th Street
Paulson-Barnes Co.
weatherpredic· nol-3 C Street
tionscanbehad
Phones ~32
A2232 only in his own
=~===========- publicati ons.
No other publisher is permitted to
NOTIS.
print them in any form, either with or
without credit. Ris 1908 Almanac ex•
Phone Maln 648
1018 So K Street
Som doktor Quevli med familj cels all former edftions in beauty and
om 5 eller 6 veckor företager en value, and sells for35cents, postpaid.
Har alltid ett välsorteradt lager a t inhemska och importerade Grocerf'.'
resa till Europa, der doktorn äm- E:is monthly mstgazine, WORD AND Varoi;/ Agenter för Lundins Enbärssy rup.
nar vidare studera sjukdomar, ön- WoRR:s, contains his weather fore.
Specielt import Kuriko och Ol1oid alltid pi!. hand.
casts for each month, together with a.
skar han att de, som stå i skuld vast a.mount ofthe bestfamilyrea.ding
Ål, Lingon, Bondost,_Anchovis m. m.
till ,lionom, ville hafva godheten and costs $1. a. year, one almanae with
betala, innan. han reser, så skall each subscription. Every eartbquak!,l
han gifva · afslag, enär han ej ön- and serious storm for 20 years ha&
been predicted by Prof. E:icks. Yo~
skar utlemna räkning till inlrnsse- cannot a:fford to be witbouttbese pub1112 So. K Street.
l:cations. Address all orders tQ
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VIKEN . . S ENHAUS

Predlund 8
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GROCERY- OCH SPECERI-HANDEL.
Kuriko, Quterine och Oleoil.
Phone-Main 576
Bondost, stockfisk, norsk fetsiH
Automatic 01576.
Tacoma, Wash.

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

J.

för

vanliga färdig-

K AU F MAN
1321 Pacific Ave.

MERCHANT TAILOR
Importerade och inhemska tyger alltid på lager.
1313 Commerce Street

Linotype Composi~ion,
•''Publications and
a.tälogues

'', "') ~·

'

,

All Modern Appliances
for General Job
Printing
. Satisfacto:ry Wo:rk Gua:ranteed

Phone: A4910.

------...........]
HORSE SHOE GROCERY
1129 Tacoma Ave.
· Phone Mai.n 3075 Home A3411
Vi ha nyligen köpt ut den
gamla firman oc hförnyat va. rulagret i mängd och qvalitet
med alla saker som finnas i ett
första klassens grocerystore.
Kom in och se oss.
A. H. WILLITS, Prop .

Tacoma, Wash.

0. K.
New and 2nd Hand Furniture
House
Vi köpa alla slags gamla möbler, spislar o. s. v. till högsta
pris och sälja till billigaste.
1542 Commer(le St.
Phone Main 4789
POTTER & LUNDBERG
ARKITEKTER

MODEL STEAM LAUNDRY
2340 Jefferson Ave.
.Tel:' Main 4160
Mottager till tvättning och
strykning alla sorters underkläder, skjortor, kragar, manchetter, lakan, gardiner o. s. v.
Vi garantera vårt arbete och
våra priser äro moderata.
Hentze Bros., Egare.

310-311 Provident Bldg.
Phone: Main 3991

MODEL RESTAURANT
Bert Erickson, Prop.
1018 So. K St.
Billiga priser
Ny inredning.
Goda måltider

