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VECKOKRöNIKA. I I 

National Bank of Commerce 
af Tacoma, Washington 

PUGET SOUND POSTEN 

att öfvcrtaga ll 1 gifv:indet af "So-· 

eialdemokraten'' i Stockholm. jo ~on 
Göteborg. 

:Magistraten har den 6 Nov. slut- Sho e Store I 
behandlat budgetsförslaget för år . ''. l 
1909. Hela :;urnman utgifeea för 
sbHlen skulle Pnligt rletta förslag: 
uppgå till kr. 22,362,958 30 öre. i 

1
1 

Totalsumman inkomster beräknas 1 

till ll,l:J6,Gl8 kr. 80 öre. Dä.'frän I 

För första klassens 

GROCERY-VAROR 

besök Gustaf Salancler, 1216 South K St., eller ring· upp Main 

6007 eller Home A4007. 

Varor köpta hos mig levereras fraktfritt till alla delar 

af staden. 

Gustaf Salander 
1216 SO. K ST. TACOMA 

Välkomna till F ·u r u s u n d nästa 
sommar ! lVIassmördandet af 
våra framstående svensk-ameri
kaner. - Har ni någon "hel"
nykter redaktör? - En märk
värdig matsedel. - Middagsti
dens reformerande här enligt ut
ländskt mönster. Tvenne 
framstående svenskar spårlöst 
försvunna. 

Chester Thorne 

A. F. Albertson 

F. A. Rice 

President 

VicePresident 

Cashier 

Asst. Cashier 

föreRtåcncfo ntgiftssnmma afdra-

1 ges inkomstbeloppet, visar sig så- -----------------~--------------
lnncla en brist af 11,206,339 kr. ::JO ~~~"""'""""'""""-=""""""""'~"""'"""""""'"""'"""'"""'~"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'~ 

Till att hiirja metl har ;jng att 
:frn1:1 fiira 1 ill P<l<'l' allc1, :.:om ii.ru:1 
bes i i lrn krni,; Li u du 1; Ll'i ntRtii.l l ni n gm1 
j 8toc·kholm niistn smmnal' de 
li,jer1ligaste hels11i11g;1r frlrn gross-

ji"-" 

ha11,]L11· 8d111lJ(•rt, Stoekholm, ega

rrn af 11vt rn1 l urfa6Ta 1<1urnm1111l ' 
mml llatlort. Ifon Sdmbert. 
kiind och erkiind som en myckd 
giis1 fri od1 ähikdrd person] iglwi, 
inhjnrlcr er :illa så mf111ga som 
har 111st till dt hc8iik pf1 F11rn
snrnl, 0"11 ht>p]li1S han kunna. gön1 
er Yis1 i:lsc pit denna lilla tjusande 
ö si1 angeniirn som miijligt. En
samL I'l'flat1 ditnt l'ri1n Stockholm 
är ytterst. 11ch11glig genom tl(• 

D. A. Young· 

U. S. Depository 

Ränta 

Ca pila I, 

Ofvers!rn!I 

betalas å 

$200,000. 

$365,000. 

sparbankskonto 

vackra rrn t n rs e eneri er t.l en 11 pp- BH!fDl!lillii.'lii!!illiill!RBmmB~!lillliilll!lililil!lllillllllillDlil!i!!l!llli!i!lililBBli!!llE1iilll!B!ll1illlli'l!lil!i!R 
rullar fö1· i)g<1t. Det iir ·»annet'li-

hol11ykter reclaktclr. Kära, låt oss Eu :1ftoIJ sniwralle ha11 tillimm

öre. Genom Hmenrndel föreRlås 
gii.lclanclc af tillhopa 5,355,443 kr. 
95 öre. Aterstltende skuldbelopp 
jemte tilliiggsproec>11t för afkort
JJiug·ar rn. m. utt:s:cr:rn på st11rlem; 
skattskyldiga invånare, lwilket 
kommer :i1t utgöra kr. 6.76 för be
villningskrona mot 5.49 i tu'. 

Blekinge län. 
Brasilianske vice konsuln i 

l\:arlslrnmn Gitstaf Enrn1. G11staf-
son al'Je1l l'l'tPr 11r1gnn ti<iH sjuk

, <lom <11•11 !) Nov., G± Ftr gmmm11. 

Den afli<lne <lret' llnder m1mga år 
<'ll omfättarnle affär::;vedrnamhet 
de1· i sladeH oeh gjorde Rig i vida 
kretmn· n l'hi'illeu och viisderacl. 
Ilnn siirjcs närmast af maka, född 
Berggren, oeh 5 barn. 

Bohns län. 

(for. 11th and Tacoma 

iiro d<• finaste och motlernaste 

sl~Ol' för m['in. Vi hafva dem i alla 
slags Hitler oeh mönster och lrnn
na tillmötesgå hvin·s ·oc::h ens smak. 

DAM SKOR 

CENTRAL FISHMARKET 

756 South C Street 

Alla sorters för::;k fisk och ostron alltid på lager. Vi 

rantera god qvalitet och billiga priser. Kom in och se oss. 

ALF. NELSON, Pr&pr: 

ga-

Clark~s Livery and Transfer Stables 
EKIP AGER OCH DROSKOR AF ALLA SLAG TILL UTHYRNING 

Vi haf:va det största och bästa hyrkuskverk i staden 
För ckipn ge1· vid 

Begrafningar och Bröllop 

Dästa . platsen 
Telephone 11/Iain 499 

o: s. v. 

1210 A Street 

Electro Dental Parlors 
Dästa b11dHikarearbete till moderata priser. 

Umler~ökning fritt. Smärtfri utdragning gen <'11 litcJL sjiitur. som svmrnk
arnt·rilrnill'r och snrn1liga tul'i,'>t<"r 
c,j honle förrnmma. Oeh clci· 

H1 V("tn, det. l\Ien anlita nu inte en 
vil':s Amerikakorrespondent till en 

nrnm; JIJL'd iiugl1iite1rn lwl'iilhai'vn-
re, hvan•fk1· han tog sig en pro
menad på cfäck och så var han 
spårlöst försvunnen. Har lrnH 
fallit iifver bord och drunknat cl-

Då fiskaren Mllrtin Olsson från 
Grllfvm:1rn den G Nov. pi't e. HL be
fa.nu sig ph backfi,c;kc vrcst·c1' om 
Hålli1 ocoh skulle ])('gifva sig från 

i stor omve:s:ling; 
ter .i 11st inkomna. 
upp till $5.00. 

.flera nya sor-
Priser $] .50 Tacom~ Theater Bldg., 9th och C Street TAOOMA 

gii.sh·iinliga tillmiitcsg[wude som · o l l · viss otoc c 10lmst1dning, ty har . SKOL-SKOR 
ni har att vänin. af J<

1
Ul'IU:llllHls hall llJO([ att ta Jifl'C;t af Vfll'll frn.m

iilskl'iirda Pgl11'(~ iir i sanning· eg- stäcnde oc·h vii.lkföHla svensk-nme-
Piir gosimr Oloh flidrnr. Vi haf

dc!n större bilt1•11 och i c'n intill lig-
va goda och starka till moderat nn<lt att lof'ka m1'\nget kotteri 

svensk-nnwrilrnnslrn fl aniir<,r <lit-
nt, och fråga ui hr. Alexi~ Olson 
~i.t· hau siikert villig· att gifv11 rnig 
rätt hii.J·11ti. )\ grosshandlar Sclrn
bcrts viignar belsa1· jag er alltsi'1 
viillrnmna till cfot fagra, mih1he
sjm1g1rn Fnnrnuud, oeh gfäder jng 
rnig r1 t ett ev«ntncllt smnmanträf-
:fnwle llH<tl etlt>r cler11t" n[1gou solig 

gamle julle för att .iemLe sina 11-r livar i fridr'ns llamn tog Irnn rikanska reda kturcr så sJrnll han 
viip;en. l~n sextonårig yngling, kamrnter dra<bra h:iekorna .. 1·åkade d l'i t i)gon lJlick tYeka att göra en 
som anlagt en butydlig mordbraml han lrnllrn od1 hlcf hii.1i_,n·aru1e mel-helnykter sn,1mk-amerikansk rc- " 
tilL-;mm11:rns med en nioårig gnss<' Jan de båda bålarna. En vål..!· daktör till en nn lrn i vilra ögoll. ,0 

,,1, ~, ,x, iir oclrnil spårlöst försvunnen, men slungade i cl8tsai1rnui j11lleu mot 
det alfra besynnerligaste är att deu :;t(ine lJ:°Lten, Hf'L nit nrnnnens På 1al om anka iir inte gi°tse11 
unge löjtnant Tham son till bruks- hnl'v11d krossadl's O<'h döclt>n Öf!'Oll-li\ngf; borta. lliir ftrn g:IH 1111dr~r ~· 

· pntrou 'l'ham ph Huskv:inrn icke blicklig_·en föl,J'de. Den omkomne,, dessa dagar, sn rny«ket dt>t för-
stilr till att finnn. Hvarfö1· och hu- so mvar något öfver :JO fu·, eftermils, förstfts svart.soppa med till-
rn han kommit bor! frfrn si1t hem leumar hustru och G harn. be11i)r och kri\s mer än det förmås, 

och vacker sommardag. . i Linköping vet man inte nwn ai.t - Ilii.rom dagen hPl'mrn sig en öfreralls lrn:stås g11nris. Och gås 
,;., * det va1· förlJeredt kan mnn Bluta 17-årii.r \,,•ng_,.ling Olov Hndolf JHo-.... jemfa' a11drn lii,(·lrnrlwter visste So- ~ 

pris. 

ANDREW JOHNSON 

SHOE STORE 

Cor. 11th and Tacoma Ave. 

Emil Stenberg, 
Svendk Advokat, 

N otary Public 

Järnkrams= Varor 
Sni.ckareverktyg, Ståltråd, Dyna- mit, Sprängkrut. 

Henry Mohr llardware Co. 
1148 PACIFIC .<\.VE. TEii. MAIN 134 

,. 

WASHINGTON PORTLAND CEMENT 
'l'illverkad i 'Washington och det bästa cement i marknaden. 

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

503-506 California Dl(lg·. I 
---· 

I 

Hoppas nu blott att ingen af er f'i:irniim1c·n dellagm·nc i 1883 års <leraf ait linn inlenmat sin af- lin, son till stationsmåst:u·on P. 0. 
I " skt>dsnnsiikan från regc•nwntet. nm ur a fvaktnn pa den liif'tesrika Grönlancfac;xpcdition att bestå sig ·----- ---

j ]] ff Han i_i.r helt nnrr, t.1·1w·11[t1ia ifr oc:h (Forts ~. sicl 3 sOJJ1llH1r<'ll ·'a <'r o ·:er för mass- med härom d:tgr;11 vi<l sin minnrcs- = ,, I .. '" '· · · 
PETERSON BROSm 

gift :sedau April 1907 rnd r;ll frii- """"""'~~~"""'~~"""'~"""'"""'"""'"""'"""'"""""""'"""'"""'~""'='""".':~"""'"""""""'~""""""""'"""""~ miinlaren i svPnsk-amerilrn, h vars fest i Op<;rakii 1l arP11s eut1·esnl vå- -
k<•n Eh1·cnhm·g· fl'i'in Kristianstad., F dl d f; ~ og,;rningnr i.agiL allll'iir effoktiva ning. Inte kan .i21g få klart för re un ,- o:::A, 

1 Vissl'rligen skildrrn.; ltau af sina 
t imc•11sioncr O('h som ielrn allenast mig· hv:ic1 cl8 åto n1om Anleit;;i-
,1,,1., .. ,1·.'''l'llC'l'fl<1t·. •,.,,11. Ji'J'i··"'t, .1j' ,,,011.,~ ·i 0 1. t . . bekan1a sf1som oherii.lrndil..!', lll'S,\'JJ-
1 - " " " Yl rngas - sanHer 1 g·c;n ror .Ju g rn- u 

kära. laudsmiin tlerlltt: ut au äf'n:n I<' jag fött en gflspmrna i hand - iierlig oeh drörnmmHfo m1•n <k m·- ~ 
·· 1 1 · forderliga fiirutsättninp;ama föl', 

Phone Main 648 1018 So K Street 

stamp ar < em i den svenska pres- men på matsl'deln förekom bland 
sen sr1som r[1rnn·r• od1 mördare oeh annat:, I loss cl'oenvre a la sjö- afdnnstancle saknas. Inga försnill-! Varor. 

Har alltid ett v1ilsorteradt lager af inhemska och itnporlc;rade Grocerl 

Agent.er för Lundins Enbärssy rup. 

, ningar, spelslrnldel', missl,reloule j S1Jecielt im1Jort Knriko och Ol!oid alllld pä hand. 
grnsHt'1·a1· me" nll don hemskbot g<°1JJg, gTiinliinrlsk lwfslrntt metl 
som s',,?Jl' ett i·,'1'ttsfo··1·171'1·1·:iclt nlell- 0 f' ]' l f' ··1 ·r ) I l I Rpekulni.ill!l(lt' kuana frnnwisas. Jl 1 , L1'ngon, Bondost, Anchovis m. m. sar-; n · s1ri 1-i)'H {H. 8) an tsg nr:c~ n. , .. "' .. .. .a..i 
nislrnlwgrepp till l111tls. Nn senast la Norcle.nsk;jöld. Fossila drufvor :\f<'ll lioitt:'.

11
11 1' 1: 1

1
111 • sparlost for- ------ -- .. ----------- - ~ - --· 

f ·- . 1_ . 0 11 1 . 1 . . . I sYrninen ·1 s Ylt' arr. L 
uu• ,omJJll'l' 1 <'ll ,..,tnc;: Hl mst1< - m. m. Bli klok 1m <ld drm som R N ARS Q N 

1 

c_ Stockhulin, J.:1: NoY. JDS. 
nillg a11 <lok1or ,\ Castntm, som ka11. 1\lt'll llog miiit(• köksPlwl'c·nt A. L-r. 
haft ans1iillning Yid ett l11sarp1t i vnrn rafl'im'J'a<11 skieklig· i sitt yr-
Parscms, K:insas. för se:s: veckor ke och en smar1 karl för rr'sten 

Stockholm. seclau aul1irn1e 1ill Kan:;:is City, som kan snvt•ra utom svPm;kt . ,. . 
"I ,... , 1 f 0 •• • • • Enligt tdte"Tam 1nt11 ötor;kl10lrn 
11 IJ., or a,t 1em1:a <'tt ar pa smoro·asborcl lrn1lP P11 ko1l111H•n- .. " 
"'l''J') l ll . l 1·· " 

0 
' •• .. - I trols NolH:lprisc•11 kornrna aH fifr-

•1, it c t n ;u s 1,t· 1 <ll" nu v:ll'n spar- tnlt of'h e11 gronlanilsk1 l1onl ... . . . 
1... . _ . .. ... tlPl11;; son1 folJ<•r: I kemt: Prof. os1 iol'fi\11lllll'll oeh frnk1ar 111m1 frnnska ra11('1' ot'h t•no·plsk h1[J · 
lian i>lifvit m()rtl:irl. Vf1g':1r man TEir. kan ni hPdiimdt ,.,fä. ameri~ Ernc.~t HnihcrfonL dirC'ktör vid 

siii.tn. 1ill1J'<> 1ill niimnda i1n1is? k1111sk mat Olll ilt'1 giilkr - iH.mill- lahoraiori<'rnll i·id 1111 inTsiletet i 
Kan 1111111 11 tan l'isk att ri!lrn ut rnr si·nm• pfi rnatsi·d<'ln. :\lanvlwst1;r. Englall!l; i iitfrr:itm·: 

Alg1T110n Clrnrl1•s Nwillhnrne; i f.\'-<lokiur C11s;1·11111s v1·pd(•sl'ylld:i iif'
ve1·1·ar-;k11inµ:, f~~int1a · 1lilgTn dP1ta
gnn<I<· 1)]'(1 1ill hans l'amilj? J"i1g 
vd lrn:1 pp:1:,f·, Jncatl m1111 skn 11 tro 

dil i!'t .. ig:11·a1·andl' St1wk!iolllrnhlntl 
s1igci• sig !1a P,gen _,\1nt~1·ikukorres

IJD11.J,·nf ui-li l'j miliiar S\' .. 11sk
A1rn·rik::nsk;1 Pn•sshyl'i'lll. - Vi 

iLro \'Prkli;.!'llJl r1r1 ol'n111li~~t i1it 1·c0se
ra11e i nllt .-;om 1·ii1· Yitra larnbrniin 
'·;cl<' !'oss tlw O:·l·:111" att dylika 
eV<'ll1Hali1eter c•lkr '':wg·<'nlligl1e-

kon1 i11t•t1 I al 
sik: Prof. l\1ax l'laiwk Yitl 11nivnr

twli :lllH'l'i- sitetet i lkl'lin: i rn~cli<·in: Dr. 
Ju111sk 111i11 ill1'll<' ,J.:1',~' l'i1 i)frt•r.'_','ll 1 .,. l' 1 · l. 
l'ill kom irn·n1nl<1 o('h :1JJll'l'ik:1nslrn 

]-'an .t< .. dll' 1e,1 1 Ht•r 1n n~li J'rof:. 
J~lie J\letclmikuff vid 1';1s11·1tr in-

v11nrn'. Il· r1 ill l'.i1 Yi 1·iil riilrna siitntd i l'aris. 

tn1·~· J'(ir n~i i111 h~)gngnn 111ig nf t~tt 
1111 l',\'«k S()JJI llllllWl'il illl\'iindl's i 

l'iir<'ning·p11 ()(•lt förslag(•!: om stiing-
11ii1g' kl. li hm· i1tg11tt frim lmtik
eg:mie sjell\-a. Det har dikterats 
;il' hi1dl' praktiska och soC'iala 
skii I. l\fa11 lrnn rned ;;kfil fr<°Lg·a 

Lil orn !'iirskingl'ingnr, fiin;nillnin-: sig hvarför cli·tta ej skett för11 t? 
gar. fiirl':dslrni11gar lll. m .. srn~i.da I Nii, ni1, saken iir icke iinnn genom
oss p;\ det hiigs1n. Vi 1m1lr:i :illa! förd men vi hoppas på ati -försla

hvl'm s11m iir pappa för denna I gd skall komm:i till i:;Hrnd sä fort 
storartal1e <lik1sarnling, som 1rn en ~orn miijl igt. 'l'y derigeiwm kan 
fängre 1it1 Yarit s.Ynlig i prri;se11. <'ll mera allmän ma1tiil i Stock-
1\lc•n:1s del lnL~inPss. s1! ifr rn1m1wn holm miijliggöras. lwilkt't iir ett 
i f1''1gn snmw1·lige11 viird att bo;v-, storl önslrniugsm[il. Il vad som 
'.rn11 as. (>l:h <l11blielt heklagaJ,J~viircl j 1111 tvungit veclerhiirnmlc: att med 
ar dL'llllil ]ll'rnon. om han for :1 lt: allvnr ta itn med s;1ken iir de nu 
e:s:;,c.;l1·ra it·kt• 1·et biittre ii.n nit fä-( rådande b 0 stad sförhi'tllandena. 
brieera lögnaktiga notiser, som. Som det nu icir m[isll' de flei;ta de
sprida förbit.1ring och harm bland, ialjlrnn(llare ho i niirhetcn af buti
landsmiinrnm och sorg och tilrar 
bland :n1fiil'YaJLlt'l' och 
som liisa tfo m·tifi<:it>IL1 
scrna och IH'krologerna. 

ken och bet:ila oskäligt höga hy
Yiinncr, ror. Stängas nu lmtikenrn kl. G 

clöclsnoti- si'1 k11nua de ha sma bosfäder i 
villnstiitfoma hvilkct blir både fri-
skiire o<:h billigare. Särdeles för-
1lelaktigt iir se:s:s1iingningen ~if

g11~1 n J~knngT(~IJ. Den -ri 11ar i lH:- i 
hiUJ11ing den l'l'S)1Pkh1hla SilllllllHll 
af :-).27~,!1:3:3 kr. och lwe i arf~
ska1t drngit 24,169 kr. 

- Öfver:sfoliij1rnt11i('1J Carl F're
tl1·ik Enhlom af'le11 <ll'll 10 'iov. i 
,-;it hem i t;tuekholu1. En v:ir fotlt1 
elen G Sept. 1SJ 5, blef underlö.it
nant Yitl .c'i.ndra l.1ifg'l'l'!lacliPrr<•ge
mentet 18'.37 oeh fid;: nfskC'<l som 
öfverRtelöjtmrnt fri\11 samma n·
g·emente 1876. I sin krafts dagar 
var ö. en dugande rnilitiir och en 
fader för sitt gamla imlelta kom
pani - det stolta '' Tjusts kompa
ni,'' der ingen man var under tre 
alnar l~mg. 

- På gTuml nf <ll'n alltjemt 
fortgåcmlr. ntveeklingen af dt>n 
g·ren af renhflllningsverkefa verk
samhet, som :ifser :iffallets tillgo
dogöramll:f, heriiknas Rfaclens här
af bcri)rcla inkomster, hvilka nn
cle1· de sen:iste i'1n·n v:irit i sfän-
rligt s1 igande, äfven for n1ista år v<·n föt· de tmg:t bitrii<1ena 11r so- .. 

0 

· I l 1 -1) 1 I'" komma citt okas. Snlm1da lrnfva 
«Ja S~'ll]1llll '·. C {11111Ul llll "U,. .. ... .. .. 

1112 So. K Street. 

GROCERY- OCH SPECERI-HANDEL. 
Kuriko, Qu terine ooh Oleoil. 

Phone-1\/Iain 576 Bondost, stockfisk, norsk _fetsill 
Automatic 01576. Tacoma, Wash. 

SLUTFöRSÄLJNING 
Df hrlu vårt stora lnge1· nl' 

Stovar och ' nges 
.till kostnaclspris för a1t bereda rnm för v.irt n'gnliiira 

krambttsines8. Nu iir lillr:H aH .r.t t•11 förstldai;siµ· rangu billigt 

+++++++++++++++t+++t+tttt+++++++++++++++++++++++++ + -
+ ~ i + 

I an i vara tan i! 
+ t I + en Home Telephone, då ni kan hafva en för 6% cts. per dag. + I 
t ~! 
+ lfalrna ut huru mycken tid den besparar och tänk pc\ saken_ + 

i HOME TELEPHONE C.OMPANY H 
t + t 919 D STREET + 
+ + 
t+++++++++++++++++++++++-~++++++++++++++++++++++++++-<-! 

Vi köpa alla saker, som utslitits och bllfvit 
gamla och 11a något värde i marknaden. 

WALLIS & SONS, Inc. 
Köper och säljer Trasor, Säckar, Flaskor, 
Metaller, o. s. v. Vi ha nil.gra hästar till salu. 

:J:>hone Main 605D 1524 C Street Phone-Eomc 105D 

~~~----~---~-------~---~----~-------------~--

'\n iir ,kt <'mellcrtid ni'1gDt som 
Yi gc'rna skulle Yilja VL'la dur11ti
fr[m bara för jernfi)r(•ls<~,.; slrnll. Ni 
Hin;1i1r. Vi ha ne111li12·r;n i <'n 
SYl'llsk ti<lni11g» j:1g· vi! rnirn1:1.~ 11!'1 
var i 1\llll<l11s1il\l<·lninµ;<·n. :-;dl kon-

1. l 11 t ·I · · 1 ll l t ll 111konrnfammrnn·na for forsal"nmg 
:H }1,, 11 ·rJ< µ;a, s111 111 (' i~\ ur· a: . . .. · liälilli!l1RmBB!iiBiiailåi1lml~~l'lll!.'lmam1Ba~!i!ll1li~ilai\l~~mii!iiim!l:il!li!~~q 
1) ·il · 1° 0 1. 1 f' l 1 I :d: lnfrm, pndrett o~lt g·otlselsopor ll )] ( IHllO' { ;1 ntlH'()ll .!( a: ( \·n'J1(~ '~ 

lh 1".: t"ll 1 1
: '"'t•l- i rc•nht:llningsverket:s inkomstsia.t 

lll1l1H~J'il -\:111 illlN a:-; l S ,t!{ IPI' •.. .. c. ~.. 
0 

_ 

hir m1.:s1:1 ar okats frnn >lO,OOD, 40,-
(J(JI) Ol"h 45.000 kr. till resp. 35,000, 

i.liu1 i1rnlo1w l'll ht'l11ykie1· 1·t>dnk1 iii'. ·:' ··· ,:,, 
4ii,IHIO nch G5,000 ln'. eller med 

liviJkt>t j11g· fii1· mi11 del il'ke upp- ])(•1 hiir.·1111· lili -,'",·11rnka b(",''"iirliut 1 1 20 , . "' · - .s:1rnrn:m agc t ,000 kr. Vii1 fö1•-1 
t111· ;;om <.'ll komplimang föl' tkn 1_1.'1·1·. li'(J]lc h,·11· J,,·1u·1·1. s1·g· fc·>·1· '11·t J ·· • l l I " , , , · mnrnmg oc 1 :mrnrn wlumdli ng af 
SVL'lloka 11;J1iornm, eniir del::wrnHUJ f'iirnYi11 11 a s1Jiirlii:st friiu vär hori- l ·· 1 °11 · 1 L. ' s o·a.psopm' er in na 111 rnmster af 
forn1;;iii.!1•1· 1 ill.v11ron nf rr:rlak1ii- mrnt. Hiirorn tlciu«'ll Yar bo-rekiske ' 1 f' } 1 ,, anga., rrn _t oc l nmp lrnfra l1e-
rl'r, Rom iirn lialf'n~·kira ellt>r pil 

1 
d1·c• konsuln i GiitdJMg Bolandt>r i·ii.knats till 25,000 kr. mot J7,000 

statcrnclt :11t <foL JiimK i Hv1~rig,• kr HiiJJ:.;Jrnplig:1 inlr<'SN<'n. 

DET ÄR DE GODA SAKERNA 
Som gör lifvet värdt att l~fva 

En Gas=Range 
är un af dem. Den hctyrlnr för eder Komfort, I.1ycka 

och 'I'refnacl. 

nn~r,JG RliJN QVICK 

Vi äro den enda svenska firma i staden som såljer 
MJöL, FODER, Hö OCH SÄD 

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

Alla beställningar utföras snabbt och noggrannt. 

1002-4 Sonth K Street 

1\.fdelningskontor och upplagsplats 

So. 30th & Wilkeson Tacoma, \Vash. 
H uf:vudkontor 
Phone Main 313 
Plione Home A231:3 

Polar 

R.esidcncc 
I'hone Ilome A1739 

Hard Wall 

A'fdel ningskontor 
Phone Main 7765 

l'hone I-forne A4394 

Paper 
'l'illverkadt i Tacon:a oeh garanteradt. Plllstra edert hus med 

det biisl a materialet. 

SA VAGE & SCOFIELD 
'1519 Dock Street 

Bot garanterad i 111Ia 
sjukdomsfall. 

Förblif icke sjuk, litande på löf
ten af andra. 

Den ärlige oph pålitlige betalar 
då han är bobd 

Inga penningar behöfvas för be
handlings börj:i.n 

f ö 

De Tillforlitliga Specialisterna 
11/fälifS MISSTAG. 

i\Iöngc,.11 lj,:~ och lofvande bana har ruinerats genom försumligh<'t 
ocl! skadlig.-, '::mor, innan man blef gammal nog att förstå, och miln· 
g<'n ba:1a afkort.ats genom någon speciell sjukdom, som försummad 
eller dåligt bt>l',andlad underminerat den fysiska styrkan och själsför
mog(•nlw~c·rna. Intet större misstag lrnn göras än att ringakta eller 
förl>isH cl<: ft.irsta symtomen till försvagad helsa eller själslrraft, orsa
kad genom försummelse, olrnnnighet eller u tsv1ifning. 

Sil.dan liknöjdhet vid de första symtomen har ledt till tusentals' 
olycka, till sjuklighet, till ett förfelaclt IH, till olycka i äktenskap, 
skilsmessa, vansinne, sjelfmorcl o. s. v. Män, hvarföre taga sådana 
förtviflade chancer. De första sjukdomstecken borde vara en var
ning för eder att taga miitt och 'steg för eder framtida helsa och 
lycka. Ni borde noggrant undvika alla osäkra, experimentala och far
liga hehancllingsmetocler, ty på framgiingen af den första behandlin
g<m beror det, om ni skall återställas till full helsa och fä allt sjuk
domsgiftet bort från systemet eller om ni skall blifva en kronisk 
sjukling för lifvet med st1indigt iiterlrnmmande lidande i olika former. 

Vi behandla endast män och bota fort, s[iJrnrt och för all
tid till billigaste pris. Blod- och Hudsjukdonrnr, Tärande 
svaghet, Varicoccle, Hydrocele, Njur- och Blitssjnkdomar, Rin
nande Sår, KEtda, lnflamation, Förlust af Tiifskraft och alla 
om·dningar i systemet. 

MEDICINER $1.50 TILL $6.50 FöR KURSEN 

Konsultation och råd i de skandinaviska språken gifvas fritt. 

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

s M DIOAL 0 
" tre knut. N uvore dl't l'<>ligt 1d1i 11 t<: ot:h n•ste. Ifan satt under e11 kl-. for imie\'ilranclc år. 

et 1 - af 1 j t. [ 0 1130!f2 Pacific Avenue Privat Ingång 
'".'' orn iiagqn' - c C' :s\'e}.H ;a H -i p:ir dag:1r pa reli11gT!l od1 höll sig --·A11111iil11i11gsbcvis har medde- TACOMA, WASH. 1129!12 Commerce St. 

urn gs JJ ul a gl'n dun1 te o c ksa i. grr t'll i l't t ar iflkbyg gi w d L' ns j ern st i.id .. la 1 s journal isl en Sigfrid Hans80JJ / l&ll!l!B!illll!ITllAl!ll!CliOIIVIl!ll!AB!iGl!ll!AllllSllillillLlliil!ilGlllHl!iTDClllOii. l!BlililOlli!l-IWil3ill!IT!!lel.\!n!l!tllhmSlltrl!lelllleli!tlll'llliliill!lilll&lal l!llli!illllllllllllli1IBll!lllli!!!!ll!E!!ll!!!ll!Elilllillll!!l!!!ll!!ll!lilll!!ll!iil!lil!!llillililll!illlli!i!mllllBl!iJll!Bllläl!il 



la sina nyrestaurerade hotell och 
ett 70-fal villalägenheter fullt 
möblerade, säljas på fördelaktiga 
villkor till enskild eller konsor-

ERIK J. JONES & CO. 
l\'Iålare och tapetserare 

Tapeter billigare än hos någon 
annanf irma, och arbetet gö

res till lägsta pris. 
2907 ;N" ort11 Stll St. 

Verkstad 2815 6th .Ave. Tel. 4225 

och 

GROCERY V .AROR 
Fiskbullar, Inlagd äl 
Ansjovis, Makrill . och alla 
andra fisksorter fö~ 

O ... EBER:T 
1~98 PACIFI.C AVE. 

Telefon Main 75. 

Elev af Kongl. Mus . .Akademiens i 
Stockholm, skickligastc lärare 

undervisar i 

piano, orgel och horn

instrument 

INDIANAPOLIS 
TACOMA-SEATTLE-ROUTE 

Tur 35c; tur och retur 5oc. 
Lemnar Tacoma 7 :oo, II :oo f. 

· m. samt 3 :oo och 7 :oö e. 111. 

~~~~~~~~~~~~~~~~! 

Lemnar Seattle 9 :oo f. m. samt 
I :oo; S :oo, och 9 :oo e. m. 

Ni kan göra Edert hom trefligt 
om Ni köper 

Tapeter, Färger, Glas och Dörrar 
hos 



(Fcirmerly TACOMA POSTEN.) 
Swedish Weekly Newspaper 

Published every Thursday in Tacoma, 
\Mash., in the interest of the 

Swedish population of the 
Northwest, by 

'l'HE PUGET SOUND. PRINTING CO . 
. Directors: 

J. F. Visell, Gust Pahrson 
Gust Nelson, J. M. Hult~n, 

T. Sandegren. 

~uoscr1ptlon . . . . $1.00 per year 
Subscription to Sweden, $2.00 per year 

var 

Han vände sig o moch drog med 
sig de andra, under det att fru K. 
föll på knä och tackade Gud, i det 
hon a:f alla krafter omfamnade 
och kysste barnet, som hade räd
dat henne. 

* 
- Nå, känner ni från antikens 

historia många d~·ag af sonlig 
kärlek, som kunna jemföras med 
denna 1 Nu ·kan J. a" säo·a er den-• o e 

gra ·fä enstaka exempel, tagna ur (l"i~~z%~Z::z~~z~~z""' 
högen hlarnl elen mli.ngd 1J1edclelan
clen, som inkommit från olika de
lar af landet. The National As
sociation of l\lanufocturers har 
gjort en grundlig undersökning af 
saken, och denna har visat, att 
minst 650,000 man i hela lanclet 
redan erhållit eller stil i begrepp 
att erhålla arbete som en direkt 
följd af den republikanska segern. 

JUL E 
Det är nödvändigt att ni reserverar plats 

Om ni fänker resa hem till jul. Pölj med en af våra 

JULEXKURSIONER 

- På-
Scandinavian-American Linien, Hvita Stjernlinie::i, Cunard 

Linien, Allan Linien eller anclra första klaRR linirr . 

Framför allt - Reservera plats NU! 

LE 
AT THE BIG SHOE STORE 

SAT:URDAY 

$3.00 Vici Kid Shoes $2.39 
Ford's ~3.00 vici kid ladies' shoes, 
Cuban !1eels, patent tips, blucher 
cut, street soles, flexible sewed, 
sizes 2 to 8, wldths B to EE, per 
pair Saturday .... , .......... $2.39 

Ladies' Oalf Shoes na kvinnas namn : hon var min 
mor, och det var jag, som redan i 
lindan räddade henne undan guil
lotinen .. : Snart kom revolutio
nen af den nionde thrrmidor och. 

Standard Dress 
Skirts at $4.9~ VISELL & EKBERG 

1321 Pa.cific Avenue l 1 

I 

1321 Pacific Avenue 

~ ----

vVith very -low. heels, wide soles, 
rouud toes, with palent tips, bluch
er cut, good solid shoes for now. 
Siz.es 2 to 8, D to EE, per pair $2.00 

med den skräckväldets sista dag.• 
11.nd make collections for Puget Sound Min mor behöfde ej längre frukta, i' 

Posten. att man skulle komma ocl1 hcfalln 

uuget So1md Posten, formerly Taco- henne att bereda sig till döden. un
ma Posten, wh!ch was cntered as Sec- cler förevändning, att jag nu kom-
ond Class l\iatter at the postoffice of 't t'll ' 0 11 · 
Tacoma, \Vashington, Nov. 14th, l905, 1111 · I nen a c Bl', att jng lrnndc 

act of Congress of March I lefva utan henne ... 

Office: 
$outh 14th St.,- cor. Pacific· Ave. 

Phone Automatic A 2252 

(li'orts. å sid. 4.) 

! 

VALRESLUTATETS FöRSTA 
FRUKTER. 

Goda tecken till återvakiiande lif
lighet i industrier och 

affärer. 

1iakna ben. Hon kastade en blick 
på denna vrå a:f verlden, der hon l'°nder valkni111)anjen för.klarade 
varit så lycldig, som om hon tagit och bevisade Taft g·ång l)å gång, S'l'A::\DARD DRESS SKTR'l'S 
" l 1 · att en demokrntisk Re,g·pr R1rnllc fte c öc a tmgen till vittne på men- ~ 
niskornas grymhet, som om hon Y~~°:rligare öka 

0

osäkerheten inom I äro gjorda af specialister. De 

k l .. 1 f' afrnrsverlden, da deremot en l'">Im- äro mycket skickli1:rn k,jortel-
·u111> rn so de e for en räddare. ·' ~· 

blik-m+ seg·er· ''l'11llA 1)a0 Ql , 1 • skdi.ddnre-tillvcrlrn intet ,A11-sorn skulle stiga fram för att ryc- ' '° ~' ~ ~ " "'3 nua m- " 
ka undan henne, den oskyldig~. clnstriernas och affärernas upp- nat än kjortlar, hvillrn äro mye-
från bödlame. Men lwillrnu crir- blomstring. ket titiliga, gjorda af Navy, 
Rlrnp ! HvHkeu skulle väl haft sti hil villa synas 1fosm1 ord hnf- I Brown och Black, Pleated och 
mod och djerfhet nog att börja va bekriiftats. Från m[mga håll I Gored Wool Panama. Värda 
en stricl·rnot (li;ii oböuhiirliga. vid- ingå ~·apportcr om ät~rupp~agc-_i1 I *G.ii(I; spcciclt pris ....... $4.95 
det. 80, 11 dessa mli.n representera- mcl11sLl'l l'f\drnamhet. Natm·l 1gtv1s 
l ) I1 ·11 iir det iirnrn för tidig·t att döma, h ristoffer~e~4l (te'. 1Vl l:Gll hjelte skulle ej ha c• ,;::; il I 

ryggat tillbaka för detta? Och om iHerUJJFl'alm:rndet blott är iill- atnpion 
FORM TWENTVaSEVEN 

COPYRIGHT, 1900 

The FECHHE!MER F!SHEL CO. 
NEW VORK 

Vi l\J .; 
1~1 

Veta 
.ATT NI KAN KöPA 

Bättre Kläder 
I vår Butik 

De kläder vi sälja äro icke 

flimsiga med ett sbmrande 

ranch> nt8eenc1e, 
och 

i_-iro goda YHror, 

utan vi'u·a 
~·ttenodrnr 

tillYerkacle 

DH?d omsorg och gjorda fnll

k(:mligt v:issnmle innan de 

lcmnn hntiken. 

Yi inga 

i'ä 
I,~ 

prisc·1·'' ph \'åra \'.:IJ'ul'. l_·hnrn -· 

1],• omfatta cle hiista fabrikat 
docJ, var rii.Llclareri c'er'. 'l.llcleles· fälligt eller skall l.Jlifva varaktigt. 1 

bTedvid henne . . . .t · , Vi hoppas att det senare blir fal- 0 • 
1

·11":.:·:···; 

- Hvad har jag gjort för ntt ~et, cl~'. ;ju full "confafonce" iir Cor. 9th and C Sts. 
jag skall skickas till guillotinen?' nters1alid. ~om c::rnmpl\1 på åte1·-, 
- suckade hon. -· Uvilket brott gi'rngen till hiittre tit1er, anfön{ vi' r---------~----.....,, 
har jag begått 7 efter en dagtidning följande: E t ({" d 

Fonqnier-Tinville ämnade. allt- Ret1an claglm ef1er valet upp- X r a u 0 a 1· 

"fancy~ l!lii,~ 

I ~ ,-
KOSTYMER OCR YTTERROCKAR $15 TILL $45 

ETT S'fORT LAGER AF 
jenmt lugn, svara, men någon hin- togs m·betct vid ett stort antal G ,,'Il 12' 
dracle honom. Barnet, S()lll blifvit masugnar och jernverk i trakte11 'l out.ll.l-Öp ~.·: 
mern förvl\.naclt iin förskl'iickt, vid af l'illslmrg, Pa. l\Tmmgnarne i I ~ 

HATTAR OCH HERREKIPERINGSARTIKLAR 

. I>'tt 1 1. t .1 2 lotLer, Sot1tlt 9th St., mel-1 
åsynen af denna underlii:ra 2:estalt, . 1. s Jurgc 1s TLdet ämna inlägga' ~ ~ · f , l an V\T arncr och Puget Sound 
sträckte sina ·små händer mot den ett Ymter··örråd af 13 millioj1e1·' 

( 1 l l I Ave., endast $400; $30 kontant, 
fosm1Sfulle mannen, som försåQ_,' Oll rna m. <W 1 mn m1Tansportcn 

•· 0 ... • 1 " .. I rcR h:m i 111 l'm ar1sa flrnt n In i11gn1'. 
guillotinen med .arbete, och börJ"a- pa SJoarne rnr rnshm sent på seg-: , 

1 t . 0 t 0 1 l · 2 lotter, hörnet af 1 He och 

TILL POPULÄRA PRISER 

de skratta, eu sådan der liten by- a rnnsare pas ;:ync as så m.vl!ket 1 

tings l'krntt, ett förtjusande nt- som möjligt. The Riw1cl Ster.l Car i 
tryck för denna mysti.ska glädje, 1 Company i Pi~.tsbur~· har v~cltag·it 
hvars hemlighet endast Gnd kän-1 anordnmgar for l1llverlrnrng a.f 
ll<'r till.. , 14,000 vagn nr, lwillrn för e11 tid se- 1 

darrade; modern ville' dan lJeställdes under förutsättning 
tysta ned honom: hon var rädd af en repul1iikansk valseger. · 
att denna gliidje skulle misshaga l<'rrm olika platser i New Eng
dessa dystra män. l\Ieu · pojken land komma underrättelser, att 
sprattlade helt upp:;luppet, . och. väfverier, som drifvii:; mecl .haH 
nlltjemnt skrattande, så att han arbetsstyrka upptagit eller i cla

-visade det skära tandköttet, räck
te han sina händer efter de vackra 

garne komma att upptaga arbetet 
med full styrka. I ett väfveri i 
Proviclcnce fingo fredags 2,500 
personer, som gått sysslolösa se-

Png·eL Souml A ve.; endast $500. 
Goda villkor. 

4 lotter, hörnet af Norlh 9th 
ocft Puget Smmcl A ve.; $1,0:50. 

$750-Thrce lots, eorner 51st 
and Asotin,. Terms. 

5 acres goc1t land, half mil till 
spårväg och skoln; nifra Stcila
eoom och ~'\,meriean Lake; en
dast $750 fä tta villkor. 

5 acre trakt, nära l\Iidlaud; 
god jordmån ; 4 block från spår
viig; $7fi0. plymerna, som svajade på den all

männa åklagarens svarta hatt. 
Dl'nne fick ett underligt ut

tryck i sina1 svaria ögon .. En gul
aktig blekhet göt sig öfver hans 

dan 1\laj. arbete. HERBERT BREWITT & CO. 
Pråu · Xew Jersey meddelas, att 

-Orörliga ausigt[; : 
- ~li,r det ditt ]Jarn, medborgm;-

inna? 
-~Ja, medborgare. 
- Det är en son till . . . ? 
l\lodern, som kväfcles af tårar, 

gjorde (,it jakande tecken med 
hufvudet. 
~Hans far dog i går - tillade 

hon me(l darrande röst. 
Fouquier-Tinville stod tyst ett 

ögonblick, derpå återtog han: 
- Hur gammal är han~ 
-Tio månader. 
- Han är stor för sin ålder. 

the International Steam Pump 
vVorks i Harrison inom n;igra vec
ko1· kommer att drifvas med full 
arb'etsst>rrka, 5.000 man. 'rill the 
liidgerwood CDmpany i Ne1cntrk 
har efter valet inkommit en mas
sa beställningar, så att arbetet nu 
kan bgr;ja bedrifv:rn med full ar
betsstyrka. Vid liVestinghouse 
Eleetric & :M:anufacturing Com
pnny komma 5,000 miiu och. flic
kor att anställas inom loppet af 
en månad. Vid Edisons verkstä
der i East Orange har Tafts val 
medfört ökadt antal beställningar. 

I fabriker i Nevv York och Phil-

1217 Pacific Ave. 

Svenska Lutherska kyrkan, hörnet 
af8th och I strnets. Cudstjånst kl. 
11:30 r. m. Aftonsdng kl. 8 e. m. 
hvarje söndag. Möten torsdagar l;l. 
8 e. m. Söndagsskola kl. 12 . Ung· 
rlomsföreningsrnöte bvarannan fredag 
kl. 8 e. m. C. E. Fris};, pastor. Bo· 
stad: 811 Sontll Sth street. 
·Qlil Sal!1/I:[ "BUJ0lll:ll f qao I:[18J: JU lan 
·JQq '+ap12uJ~qeisu.01ss1w E'<suaAS 1 

ten å följande tider: Söndagar pre· 
dilrnn kl. 11 f. m. Söndagsskola kl. 
9:4:i f. m. Bönemöte l<l. 7 och Pc& 
dikan Id. 7: 45 pä !tVälJen. Onsdagar 
bön och vittnesbördsmöte kl. 8 e. m. 
Söndagar ungdornsmöte kl. 8 e. m. J. 
W. Carlson, pastor. Bostad: 1907 So. 
K st. 

I Svenska Metodistkyrkan, hörnet 
af llth och .T gatorna, hålles möten å 

livar är hans amma? adelphia, dcr arlietct en lång tid följande lider: Söndagar: Predikan 
_Det är jag, medborgare, sem bedrifvits mecl half arbetsstyrka. kl. 11 f. m. och 7: 45 e. m. Söndags-

] cl ] 1 1, skola kL 10 1. m. Ungdomsmöte kl. 
ammar honom. iar re an 10 a ar Jetstsyrkan åter- 7 e. m. Onsdagar kl. 8 e. m. J. N. 

Al ·· d t l insatts i arhetet. I en yllefabrik Burdell, pastor. Bostad; 705 So. Ains· 
- , 11 ar e f 11 • • • 1 . y worth st. 
Han tycktes göra en austriing- i JtlCa, N. ., som sysselsätter 1,-

000 l '[ . Svenska Baptistförsamlingen möter 
ning och bet sig i läpparna. Bar- man, Ja sedan l\ aJ arbetarne i kyrkan på hörnet af 12th och J st. 

913-915 PAClFI.C AVENUE-PROV!DENT :EFJIL:DING 

i § 

SNA~T KOMMER JULEN-oeh det händer ju blott en gång 
om året. Vid juletid böra ju a1:a o: n: a lyckliga, b,',cle unga och gam
la. Ofvanståeude bild visar till en del vårt stora urval af dDekor. 
Yi ha icke blott dockor oc11 dock-hem, utan äfven alla möjliga nyt
tiga saker för husmödrar 1;~h a11 ·r,1 vn:s:na. Kom in och bese vår 
jul-expositiou. Vår butik ;;,. full af guU-, :sil.lver-, glas-, tin och trä
varor. Vi hafvn allt ni lrnn önska bfide för ert kök och er "parlor" 
till billigaste pris. 

a arn.es net skrnttade fortfarande, mo- 1 arbetat hvarannau vecka. I mån- Predilmingar hålles kl. 11 f. m. och 8 

derns tårar runno, och dödsman- dags upptogs arbetet åter med he- e. m. cöndagsslrnla kl. 9:45 f. m. Ungdomömöte kl. 7. e. m. Bönemöte Cor. llth and C St. 
nen betraktåc1e dem båda utan att la styrkan på en gång. Väfverier- torsdag kl. 8 e. m. Alla skandinaver 

Phones 232 och A-2232 

.. • 0 t na i Mississippi och Louisiana, som hjärtligt inbjudna. A. P. Ekman, pa· ++++++++++++++++ I i i i+ i i++++++++++++++++++++++++++++++ 
saga nago · stor. Bostad: 1722 J st. + 

Plötsligt vände han sig till sina i Augusti nedsatte arbetslönerna 2:215 South 0 Street • I Fria Missionshuset, hörnet af 14de ·+ 
följeslagare. med 20 procent, hafva hllkänna- och M gatorna söder, hällas möten å ! 

l 
. 0 gifvit, att de med anledning· af följande tider: Söndagar-Predikan" I NY LOK ~-L + 

-- Jag rnu 8J se nagot, som kl. 11 f. m. och 7: 45 e. m. Söndagsslrn· ..._ + 
. hindrar oss att låta medborgarin- presidentvalets utgång hädanefter la kl. 10 f. m. Söndagsskollärare- och Vi + 

I
r 

1 
" d betala de gamla aflöningarne. böne-möte hvarje fredag kl. se. m. önska härmed tillkännagifva att vi flyttat vår. t 

nan '-· stanna iär nagra . agar . . . Alla skandinaver äro hjertligt in- till Higenheten 2215 So. G Street. Tillhandahållande allt som + 
till dess den lille blifvit afvänjcl Frå ndc vestra staterna komma bjudna. Emil R. Engstrom, pastor. t 
till exempel. lika gynsamma" underrättelser. Sve.~ska. Frälsningsarmen häller si· I tillhör ett förstklassigt grocerystore, jemte ett fullt lager af ~ 

_Allt i detta hus har blifvit Från M:ichigan, l\Iinnesota, Wis-i· ~!t ~o;~~m1a 1~~a;~ns~~~a~~~~ k~:"i~:ö{ö importerade skandinaviska varor inbjuda vi på det vänligaste t 
lrnslagtaget i lagens namn sade-, eonsin och anclJ:a stater meddelas. 8.-0. B. Ranson, kapten. Bostad, alfa landsmän. ~'f:•;>;f::'·':'"",i'i·:~:.:,' ... . '<.: t 
kommissarien. - :Man kommer att att hotellen i städerna äro öfver- i.51!.~~~~~ ~cit. 8 e. m. samt veclrn· .S W EN SON & N J LSO N ! 
sälja allt. ' fyllda af handelsresande, hvilka kvällar tisdag, torsdag och lördag kl. · t 

- Ball. l F · reste ut om .. edelbart efter val .. et. . ± 2215 SOUTH G STREET ! - svarac e ouqmer- + :::: 
Tinville medborgarimrnn K. De hafva latt att upptaga bestal!- Ole B. Lien Harry B. 8elv1g I++ i+++++++++++++++++++++++++++++++++ i I I~ I I I+++++++++·. 

. h ff.. t 'kt .. Egare af 
köper .tillbaka sin säng och sitt mngar oc a arsu si erna aro 
barns vagga, det behöfs inte mera. siirclcles goda. Liens Pharmacy 

- Men om hon ej har några Vid tullhusen på olika platser 
pengar~ hafva de senaste dagarne gods-

- Hon emottagare skyndat att förtulla 
sina varor och få dem Räuc1a till 
sig, då deremot före valet det läto 
dem ligga kvar i tullen så länge 
det var möjligt. 

Vi hafva här endast anfört nå-

(Förut Central Drug Store 
Skandinaviskt Apotek 
Agenter för Salubrin 

Apoteksvaror, Kemikalier och 
Toiletartiklar 

Ole B. Lien har många års erfaren
het som apotekare, är alltid tillstä
des, och man kan tryggt lita pä att få 
recepter uppfyllda väl och noggrant. 
l102 Tacoma Ave. Tel. Main 141 

PACIFIC 2ND HAND STORE 
2146 Pacific Ave. 

North Cor. 23rd & Paeific Ave. 
Vi siilja ut hela vår lager af 
nya och 2ncl hand jernkramva
ror och skola gå in i annan af
fär. Detta är sista tillfället att 
få ett verkligt godtköp. 

GUSTAF BEUTL!Cl-I 

Skandinavisk Notary Publlc. 

Utskrifver Deeds, lnteclmlngar, alla 
lagliga dokument och fullmakter till 

gamla landet. Examinerar abstracta. 
Moderata afgifter. Testamenten ut· 
skrifvas. 

____ P_._o_L_s_v;_r_A_N_G ____ ,..:..1306!/z Paclfic Ave. 1305 Commeree St. 

Tan High (lut Shoes 

l\fen · s plai n wicle toes tan grain 
high cut shoes, ta;i sole, good slloes 
for wincl and wet, all si7.es; on sec
ond floor, Saturda)', per pair $2.73 

Tan er Ebck Grain Shoes 

Regular $3.00 va1ue, double soles, 

full J;p.JJows tongne,, ronncl cap 
! ,. toes, sizes G to 10; i·educed on sec-

oncl floar per Jiair for Sat. .... $2.48 

Thick Calf Shoes 
Made for country wear, soles nail
ed on, u11pers smooth satin calf 
skin, low heels, thick soles, neat 
sto-le, sizes 2 to 8, wide wldths, per 
pair .. , ......... , ........... $1.97 
$4.00 Gun_Metal Shoes, $2.68 

Ladies' hand welt sole gun meta! 
calfskin streeL shoes; made 011 .a 
stylish last, with Cuban lieels, nar
row toes and blucher bnt; C. P. 
Ford $4.00 valne; all sizes; widths 
C to E; per pair, Saturday, .. $2.68 

$1.00 Men's Slippers 55c 
Men's wine color kid patent trim
mcd slippers, goocl value at $1.00; 
all sizes, per pair, second floor 55c 

A Few Needful Items at Cheap 
Prices 

Men's and women's carpet slip-
pors at ....................... 29c 
J\!Ien's solid ranch slippers., .. $1.18 
Men's all-wool 50c thiclr soclrn .. 33c 
One-lb. box of wlrnle oil grease 17c 
\Voocl sole shoes ............ $1.45 

-----··- ,. __ --- ,,. __ ,.. ___ _ 
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Scandinavian 9 Amerlcan Bank i 
OF TACOMA 

* * * "'~ * i 
i)~ 

* * ",~ E~V lfr-411i10~1 n'OLL Ans ~ t I'ifJ .r .i , ~§ 11.J Ji I,. u . .1t'.i. .1' ~ 

i LokiiJ 955 Commerce-Öppen lördagskvällar f~ 
li~ * .;,'::.. - ~-·-------- * 
i • 
~S l~c~i)k ess um 11; Yill s;lnda hem pengne snnhM oel1 billigt. it 
••10 Vi lrnE1·11 direkt IJankförhindelbe i alla 1lelar af Skam1ina- i ! Yic·n od1 verksUila penniugförsiinclelser enligt hig:itn lrnrs : 
.,, rned vexlar elh•1· <1,;s11n'nitlc href. ~ 
ffi 4 iwocents riinta lwtalas på SJJai·lrnn ksinRti.ttnirnair. ~ 
~i Vex]a:· u1fänln,;. iukassPringar verkställas och ~llt som till- if*':. 
71'· hör en modern han kaJ'fär utföres. ~ 
'* 

;!! J. E. Chilberg, Presiclent i 
if: '1f'. 

~ Vi'. H. Pringle. Yice President O. Granrud, Yice President ;* 
' George H. Tarbell, Cashier & Mgr. Ernest C . .Johnson, Ass't Cashier 
'f J. F. Visen, Gust. Lindberg och C. A. Mentzer, Direktörer :\i?: 

i * ,, ;;.~*7;~-;;~1:<-~ft~~~Bie-)iX-~~7!f*~~i:;.;,f~$~;~~(-******~~'<**~****~~~~****-~** ~ 
~~~0~0000~000<W>000<i~000<i>0<!>0000000000~~i "" . 0 • 

~ Den gamla skohandlaren od1 sko- 0 
~ fabrikören i Tacorna ! 
0 i 
,I c.. F. CARLSO~~ I 
i har nu öppnat verkstad och butik i ~ 
~ 2322 PACIF!C AVE., COR. 24 ST. ~ 

i~~=:.:·· s 1 ' f 1· . l i"'~:' .. ' 
~ , tort ager af ·ärc iggJon a 

DAMERS, MÄNS OCH BARNS 
SKOR 

~; i: ,., Också gör skor efter mått. * 
1 Likaledes stort lager af 0 
I 0 
l · EKIPERINGSARTIKLAR i l 0 
,
1
1 .,som skjortor, byxor och uuderklä- ~.· 

der o. s. v. ~ 

I Vi gifva alla landsmän speciell % 
I rabatt för ett par veckors tid. ~ · 
I . · i; 
.~~~<$><90©<-t>~<?;~0®00i>00~1$>-

PENNINGAR TILL LÖNTAGARE. 

Personer, som hålla stadiga, aflönade platser hos ansvariga fir
mor, kunna fä lån efter lwhag på sina egna namn ntnn sii1cerhot 
eller borgen. Aterbetalning i små Vl,cldiga, halfmtma<ls- eller 
m:mads-termiuer; äfven till retail handlande, teamsters och 
boarding-hus egare. 

D. H. TOLMAN-330 Provident Bldg. 

,~_Wt;b-M 

RICHARDSON ~ ELMER CO. 
TIMMER PRODUKTER 

Lumber, Doors, S~h, Frames, Mouldings, Eastern Oak and 

Birch Veneered Doors, G·rilles, Art Glass, Etc. 

Sunset Main 375 - Home A2375 

C. A. Young 
1410 So. Yakima Ave. 

915-17 Commerce St. 

V. V. Eisenbeis 
Steiiacoom 

ELECTRIC OONSTRUCTION CO. 
Elektriska ljusledningar insättas och allt slags elektrici-

. tetarbete utföres. 
Alla slags elektriska apparater på lager. 

Kontors Phone 8732. Rcsiclence Phone 6607 
Kontor och Butik 937 Commerce 



Always The Best 

$3.50 

Uteslutande agenter i 'l'acoma för 
W. L. Douglas Skor 

1138 Pacific A ve. 

ST. PAUL HOTEL 

Joe Selirniclt, Ega,re 

Board per dag, v<ocka eller månad 

2316-18 JeJ l'erson Ave. 
Phone l\fain 6545 

MANUFACTORY 

Pm·aplyr~r reparerade. 
:Rakknifvar, Saxar o~h '"Verktyg I 

Slipade. Praktisk Saw-filer 

5 

III<•ddelanden för :nföra11de un
der denna rubrik mottaga;; med 
tacksamhet. De böra in!<'mllaF 

11111wgon fö1· 11tt laga frnkost till mMFemmsl!llllliiii··""w&%1iiB-'8111iil!!•illi• ma11111-11-mmmBi'l~mm1mE-I!""""";;;; .. ;+;;;;;;;;;;;;~ ~ ----- #Jt:# 

Valusse: Pan giek från hemmet 
kL half 7. ~~tr11 x clereft0r stängde 

~yligen rymde nihilisten Kar- l\frs. ValnRs1• dörrarna, ilade i väg 
, powitsch, som varit med om att till Stanhope street och blef l\Irs. 

NIHILISTENS FLYKT 
FÄNGELSET. 

senast onsdagen. ___ __;.__ 

I NY LOKAL. 

Tabitha föreningen hade många Visell & Ekberg hafva nu in-
1 mö~da inrikesministern för någ- Str1H•hel igen. 

omgångar af matfriska och gemyt- flyttat i sin nya lokal, 1321 Pa- ra '.u -~edan: 111~ .fänge~.set. Han Detta onekligen ansträngande 
liga gil.ster vid borden 

8
om föl'e- cific Ave .. Den är belägen suedt b:ef domcl till ldstt~~fa~gelse och I duhbellif upptäcktes till slut af 

ningen uti kyrkans enkelt men öfver gatan från den gamla, näst t~.ansporterad till ~1b1nen. Harn; I StroPhels syster, som sökte henne 
festligt prydda bottenvfming du- intill hörnbutike11 vid So. 14th St. ~,~nne~·. ha ~n~ell<'.1:tid unde de~rna 1'.1era gånger om kvällarna, men ej i 

lnit taclrnägelsedagen. Det var en Den nya lä~enheten är rymliir ocli ai vaut In) cl,et Ifngt sysselsatta fann henne hemma. Hon fick af' 
riklig nch välsmakande fägnad de bekvi.im samt mycket ljusar: och med att h.1elpa honom ut ur fän- grannar veta att l\Irs. Stroebt>l 
bestodo, oeh en hvar gaf kvinnor- trefligare än elen gamla. ~~lsct, . och man lär ha användt tid gick ut o mkviillarna, dä hen
na, som ombestyrt densamma. i:let l~lyttningen var ingalunda en oJver .~ 10 tl'.seu ruhel för ändamå- 11es man gåLt Lill sitt arhete. Vi
väli'örtjenta erk~innandet att de smi1sak. Antalet saker i det sto- let. Andthgen har man lyckats. dare undersökningar ledde henne 
hedrade sig med (le smakligt iilla- rn lagret, som skulle inpaekas, ~~ed arn:ra fi\ngan; hjPlp gömdes till Valnsses hem. 
gade rätterna. Nog var det ett flytta» och uppaekas samt åter fangen ieii kärra, som var f~·lld Der fiek hon af andra g1·am11n· 
väldigt arbete förena.dt med att ställas i onluing kan ej ens till: i~wd ri)dld\I, och .. _ på detta sätt veta att l\Irs. Valnsso alltid gick 
föda så mång·a penamer, men ko- närmelsevis uppgifvas. Det var I .. om han ut ur fangelset. Vid ut om morgnarna, så snart hennes 
rniten g]a([d(' sig dock öfver att ett "jul.i," som kriifde en JobR tå- P?rten sta'.'k soldaten, som stod man gått till sitt nrhcte. Så blcf 
icke hafva bemödat sig förgiifvcs lamo<l ol'h ulhällighet. Större 1;.a post .. sn~ bajonett in i kålen 8troebel nndPrrii.ttll<l. Och han 
i det !f;JO'l.iJO i ren behållning hlef delen llf flyttuingcn YPrlrniii.lld<>s ~or at! föi:vissa sig om att. att det clriijcfo icke liingP rned att inlem
rcsnltatnt nf iilh;tillluingcm. J\lla i liinlags uatt. Visell och Ekbrrg icke lag nag'lm gömd inunder den, na. mrniilrnn om skilsmessn. Dnh
s11m frivilligt. uc;h p;). nnmodan :-;a.mt lmtikspc~rsonalen jern1e ett. n:en °.aktadt Karpuwitsch blef belfrun kommer nu att åtalas föi· 

skii.nkle dl'l som pi'i bordet komma dussintal andra nwdhjelpare sleto. sarad 1 benet, gaf han icke det ·tvegifte. 

För tjngu år sedan. l\Ir. Victor 
~elson, Box "K." St. Cloud, l\li11-
IH'snta, skrifver: '· J_,fv lan inrn•
hållande Kuriko anlände i gil(lt 

skick och på bestiimd tid. För.t.iu-
gn år sedan var min broder pf1 dii-
dc>ns tröskel. Han hade varit nn-

Hvarför startar ej Ni 

Sparbankskonto? 
Vi.._, 
.i\Iott aga spnrbankskonton på $1.00 och 

upp. 

De'. aln ± % ränta. 

Ilitlla bnnken öppen lördags rp·ällae. 

IIaJ'rn 11yligen infh-t.ht i v?11·.. . '· l ~ ( ' ( u,\ a [; a Jl \ -

lokal. Har 11i sett den? 

BANKERS TRUST CO .. 
Pacific Avenue 

KAPITAL, $300,000 

skulle ä.ro tillsamrnnns med mi'il- buro och striiJvadP i sitt anlete~ ringirnte ljud ifrån sig. Han 11i1d
tidskomiten lwdm· oeh taek viir- syett hela na11en. DP sviifvade c]p jernviigsstatio11Pu od1 genom 
tfa. clerför. 'l'illika känner sig för- frmn or:h !\ter iifrer gatan som ett att bestiindigt byta om vngn, ]~·c
enmg('n t aek skyldig· alla som onf'brnte1 tåg 11 f andeväsen, långe kades ha u Lomnrn till Ylaclivo-
11ppm1mtradc med sitt infinnamle l1itonius i spetsen, pustancle och stoek utan att hli uppfäcld. Här 
or'.h bidrog till det lyckade re:ml- flåsande som ett lokomotiv under koni han om hnrcl pf1 en eng·elsk 
1atet. Rf'ter aftonserveringen sa1Ji- högtryck- med ''fmgan" uppe. skmwrt som viintade på honom. 
llld<•s Pn stor skara i gudstjen.sl- :Thfrn 1111 lir allt !\ter på sin plats Polismiisl.aren i stadPn fattade 
rmnmet att tillbedja och taelrn och i god orclnino-. och firman bjn- fnttatle doek misstankar och ville 
Ond för allt andligt och lekamligt ller hiirnwd alla 

0

-viinner ~ch k;m- gPirnrnsiilrn fartygPt. men (l<'tta 
godt vi af honom fått mottaga. clt:r -viilkornna. mots 11tte sig· lrnpfr1w11 på det be-

der liikarnlwhandling i tre år 11t.;rn I 
den ringn.~1 e nytta ueh h1Hfo niira 

nog uppgifvit allt lwpp. niir lrn11 ·~::::::~~~~~~!Dia!llllillll'll111111iiilllilll§JDE!m!lmi!!i11il'llmmRl!ll!illlll! 
l>iirjaile l:iga lll l\nrilrn. 'l'ill lrnns I(\,"'"""'~:!'~"""~ 

V AL AF' El\[BETSMÄN I GLEE
KLUBBEN. 

Vid SnmsJrn G:lePkln hlli•ns sP
nast13 affiil's111iilc Yal1fos tjen:-de
miin för du~ kommarnfo liret. 'rill 
prPsident, Chas. "\l\Tillinms; viee 
presid('Jll, L. J_,111H1Rtriirn; seln·eie
r~cu. C:1rl H. _,\n1for~o11; kassiir J. 
l\l. .A. ll11lfr~1; 11ihliot1~Jrnrie. Chas. 
S1rndlwrg; sfö1gl1•tfare, Prof. Geo. 
.Tolrns1111. Klnhben. som för n~ir

ym·trndc• hr~stifr af :30 medlemmar. 
mö!'<'!' nu tvh gfö1ger i Ycekan, fre
dngar 1wh söndagar i Valhalla 
'l\,mple. i:>I'mgare inbjudas att in
g·/1 i kluld)('n och me(lYerlrn for 
s>mgarkonTelltet som ltrillns i SP
nttle JJiista somrnnr. 

BJUDNING. 

, ~lr. oi:11 '.\Irs. P"ter Smidlwrg 
g·ai-vo t al'lrniig·p l si; dag;: 11 !Jj nd11 ing 
i sitt priik1 iga IH;rn, ±Oö i\ orth 'Pn'
eorna ~'cve. Hlaud gästei·na vm·o 
någrn af t1eras . 8e,attlP-viinnPr, i 

450 TILL MIDTENS RIKE. 

:Thfetl ocl·:rnimgan•n .A11tioel11rn. 
1illhiir:md(' BJ11t• l<11mnel liJJi('ll, 
Akrvii1Hle ('1.t au1aJ af ±:Jll kirn•s<·r 
till "rnidtcns rilrn " dt1 il11"«1r1'11 

' "' i g?1r <l fgi«k fi'~lll liiirvarande 
hamu. .:\.ng·1in•11 lll('dfiirde ('il v:ir
clefnll frnk1last, sorn 11tg·j1>i'dt's al'. 
mjiiJ, virk<', lax (1. s. \'. till c'lt Ytir
de 11f ~788,400. 

ANBUDEN INLEMNADE. 

l'nion Pneific holii;gd mottog i 
llllS\ltJgH fr.\n 1fo 11] ika jl'l'llV:i o·s
kontl'<I ktiir1·rn a. in,.1 rqm •1; ;J ~la n ;;~; d 
l'ii rd1m stora lu1mcl-unhig·g11ingp11 
i 'I11wi1m<1. Dolrnnwntr>n hai\'11 

siindts till h1>lng'L'i s hiig·kn1rter i 
Chieago. oeh dl'1 fiirnwd;1,,; att un
i.lL·r:;(ilrniugen af de· olika m1lnukn 
k;rn ·'lJtJ'iiras och a l'g-iirandl' beslut 
:«1tta~ ilwm L1ppet. af \'ll Yt'('Lt. 
Tillkii111rngifva1Hlet ltiiru1u motse,; 

stiimdaste oeh hissade eng·elsg 
flagg. J>olismiishll'Pn måste allt
:-;i\. dragu sig tillbaka. och slrnna
n•11 s1•.gladc· till .];1pa11. 

öloni :,;Lid,11• i>l<•J' han follkomlig1. ·• """'~ 
h;>t11.<l. Alll. sPdun den tidPn har, .I{ 0 M o c H B [ s E $ 
h unkq 1 .ll'l1 v11r farnilj<'nw(li1·iu." e- $ 

EN VÄRDEl!'UI.L HA'fT. Dr. l'l'frr's l<nl'iko lii1ll1•1· <·11 1>- $ 0 $ 
' ., .. ' ·' . nfhl'1111 t l'l'ki>~·il rii"I' .l'1·m11g:111g Yi1l i Vart Nya Hö.stlaoer fl 

Den ga.nJe JclG.ens te~Lamente. 'l11•lia11dli11~ ;d lllll'Ulllllg'a1· I l>ltH1l'I $ •• b a 
I l•('h ;rn11st11 JltlllJll'll. Den siil.i<'S ie- $ Mans och Gossars Kläder 

I dl'11 g;1rnla l'Hg1•lslrn rn1iY1T:-d- kl' 11 npnteken. Specialagrn11•1· ~ , 
I r:Lss1 ad1.'t1 < :nm l11·~tlg(• , a l'lt•(l f'i"r t ~I lh_a 11rln l1filla 1knsamma. Slui I' ~ --------=== . ....:::. ~ 
nugo11 tid H<·d1111 1 «Il ald1:r :il' ,<.\2 1111 J>r. l't·frr l'111hnwv & 8nn;,; (~o ~ ~ ~1~· ~n g:II-d1':1l'ihm1tll1'..1·'.'- l~:.11Ti,, 112-11:-i So. llo.1·Hc ,\\'<' .. Chi1·.:1g1;: ~ ·l\.liins kost.Ylll<'l' 01'11 ii1'Vt)rI'0<0kar i f;:: 
Nmrnnu, 1·1rnam 01·!1 oJ·vl'l'"'liYl'll lllinois. ~ snsonuens 11Il>tl"'"ti·is1·e 1 •• t "" " · tt . <":'! ' .._,_,_' n · , r1ons er ~ 
Nar ('~~L pm· al'l:ig,.,11;1 slii~1i11g1ll' 11; friln ............. $7.00 till $25.00 ~ 
od1 vmrnPr ]Jpo·1·al't <11'11 ;,;amli· NYTTIG UPPFINNING. ~ <" 
mllmH'll. som i7ndu till si1t sista ~ i::nga mii

11
s kuslymcr friln *5.00 $ 

lt·l'<IP i <In eliin<ligastt· fii1·hi'illa11- Ytir landsman ,JosP]lh Li 1]1.11 j ~ till.····················· $15.00 $ 
d1•11. visade <lt't sig att han el'ier- H.oi:kford. Ill., har 1111111'1111111·1 l'll 1~ II tt l ] ~ ~ a . ,a t' oe 1 R rn1· för li:i tle herrar 

ll'mrn1t Pn förrniig«·nh1•t af ieki· c;lag·s brodd, som med «il l l ' mm - ocu gossnr till Hllra liigsta priser. 

mindre iin c'll fjPnledels rnillioll gTt']l]l kan fä:;tas 1 id fo1sul:m ueh I 
kronor. Om 11c•11 gamles urf ul- ldad.en. Det gi\r fm·tan• iiu atL $ 
spann sig sirnr1 en 11rne<'s'· som I lag11 1>/1 sig ett ]l:JI' g·alos1·1t<>1'. I $ 
s:ntacle J11i'd eu slor iif'verraslrn1ng. nl sin ('llkt•ll1<'I iir ll]'pf111ui11gl'll i ~ T.i\.COMA CLOTHf~.TG 
l,i11[Pr iurhnudlnwarna im'or d >JU liiig gT<11l prakti:;k - ol'h ki!IIlllH'I' ~ ... 'Il! ~., 
stoh·'.1i111'illlnsigt'llm[mgf1rigl'ii11 nogattl1i11drn 111:\nga 11enbro1t!$ 1305 PACIFIC AVENUE 
till l:nrns Norrna11 ho:; tt;slam1·11l1-;- 1 wh l1':l\·ri1·kningm· i lrnlkmi, 1Hi ; 
dm1rnre11 ol'11 Jade l'll gmrn1rnl 11öl t 11·l'd1·1·hiirnn1k m1•d Y>llllio· i>msoro· "''-V!it/!,,."~"'1'""-"""1>'1.<:.'!<~""''l<-"'l.'t>'\l<i'."'"'""~~~MA•• · 'J , ] C- h $ vvv••••'>"~'l;l\il.%-'>1.""'10 

till all 1.let si\11gare1i, Prof. Arvesehong 
Jemte .l\lr. ouh Mrs. Brat1.ström 
som hitkomrnit frfö1 R1•at1 le J]J('tl 

an] edning af Y a llrn l Ja konserten 
dagen förut, voro tillsUicles. Vid 
sin ankonrnt konsertdagen motto
gos de i l\lr. och J'lfrs. Sandbergs 
hem samt. inbjödos till att stanna 
öfver natt1•n äfvensom att der fi
ra tacksägelsedagen. Bland öfriga 
närvarande märktes J'lfr. och l\Trs. 
Haskell, samt Mr. oeh l\Irs. l\Iuu
son frän I>uyallup samt 1Irs. l\Ior-

STOR JULAUKTION. (:)·lrnL,P1fo1it på dornarhonkt med gliinmrn nit ;;nrn1a 11'01 loai'1'l'lla. ·!il! 
11

;; H!IU iiiäti\ii
110•w: !llliiiiliiij!i! iliiiil!\!lll!il!1!ii!\fi!JW.B M&5+&ee 

___ onl<'n~ "Hiir iiJ· miu vii.us tt~sta- L Ungl~i'ii.r sil k11mle mau beuiirnm1 ltlellll'." Det visade sig. iili. 1lm1 TILL MINERAL. indberg Grocery Co. 
1Ir. Elnwr 'v\Tilson kornmt,r nii

sta oeh följande vedrn iltt som Pu-

den .försiil,jni11g a[ JiamlariJet,•JJ, g:1111le g~mlfarihauc1laren li\rni1 sin 
"''lll kommer att ega rum fi·Pd:tgH viin cylillderlrnt11·11 ·föl' l'll hPgraf
artou den 4de dee. kl. 8 j Svelrnlrn niug. Nii.r viinnrm vill(• litnrlem
Luth. kyrkans bottenvå11ing. Det 1111 hatten, vm· T-Tarris Nnrman get Souml Postens n~pn'sentant 
iir den vt>rlrnamrnn 'l'nhitlrn fiirl3- diii1. Genom en slump upptäckte besöka prenumeranter (Jf'h lmitls
ningt:n, som komrne1· nit (•rh.julla mHmHm, i hvilkens hiiml('r hatten mii.JJ i i'llineral oeh amlrn platser 
en hvar som konmtl'l' dit ett till- kvnrstannade. att enstifringens si- vid 'l'aeo111a-Bastern. Vi förblifva 
föll1• att köpa julgåfvor ris slätin- sta vilja var nedskrifnn på ett af- taelrnamma för ett viinligt motta

Vi äro elen enda Wholesale Grocery-f1·rma 0 p 'f" - pa ac1 w 
kusten med fullt sorteradt lager af 
Svenska och norska specerivaror. 
Vi sälja endast till återförsäljare. 

Corner 23rd & C Streets Tacoma, Wash. 

;i•SH E? i 

gar och vii.nnL'l'. -l\fänga och g·o- slitet trasigt hlad ur f'll antPck- g:arnle ni' ho11orn. 
da hamlarbetade saki·r. ntaf b<I- ningshok hvilket var g·örndt nn- --------------- t++++++++++++++++++++++++++++H+++++++++++++++++++++ 

,,.. b 
1 

gan och l\Ir. Hunting·l.on. I<:n ut-
.. or rö lop, begrafningar, m. m. 
,skolen I finna det BÄST och BIL- märkt och ell•gant middag servera

de mm1 och kvinna utförda, sko- cler haJtfi)(]ret. Harris Norman PIANO-UNDERVISNING i i CYCLOl!E fElli'IE 110, i 
la <h't tiirsäljas till den högsthju- tL';;tarnC'litPrade deri lwln sin för- i+ n IHJ Ui t 
tlanile. Pöreningen hade heslu- rnögenh,.t, som var vlaeer<Hl i sä- ,

1
. Fil SOUTH TACOMA I+ li. I'. CIIRISTIANSON, f+ 

Tag Interurban 

des i elen smakfullt dekorerade 
matsalen. Samkvämet var rnydu•t 
angenämt od1 tillilrn njutnings
rikt, i det de närvarande korntnii.-
rerna undei'höllo siillskapc>t med 

l 
.. 1 .

11 
11 rns ' 11rn111:1; York1.hPillll't' lrnl' + S 

t.at a1t hafva auktionen l\irdags n·a van epapper, t.1 tl'i\ viilgii- + ecr. & l\Ingr. 

f
. l 1·"111lt• ,.t.i't J ,... l 1 .. I r· 1ippnat lll11sik-s111dio i iJ2 l11./_, ++ 

n tonen ( ei1 iJh- dec., men faun ° ·' 1 ·f.' ser ror lllH ~n; tH <1 'l'illverkar + 
för godL alt ändra be8lutt•t. sä alt ntfättign od1 behöfvautl11 judar. lTnio11 AvP. Gnrl undenisningl t Väfd "Wire-Fencing," i enkla eller ornamentala mönster f+ 

h 1 t I t 
för rnnderat ]Jris. + La h H'' .. ' 

alldeles invid hänförande sång och mnsilrnliska 

eller säsom angifvits ofvan. (1t•n · °.(' rn s l e11 lJru est som dC'n af- __ _ ____ _ _ __ + + wn- oc onsstangsel, Grindar, o. s. v. I 
4tle del'. Fiireningen bj11d~r e11] IHhJP8 ;;1yfbrotler inlatlP mot detta + Tillverkade nr hiista Bessemer stål, galvaniserade. 

hvar på det hji:rtligm;te till ank-l 1 1 1Hh~rl1ga h•Httmrnnt\' fiirklar1Hfo + Ros1a irke. Slrot urval. 

t 
· ,. I tlt•Ill't I t f" ·1t· 1 Get. you r X-mas 11hotos made now. + "YC ,.._ prestationer. Sällslrnpet hrii1 npp 

först sent på efter1{1iilclagen, ut
.tryckande hjertligt 1 ack till det 
giistvän liga värdfolkct. 

:rnne11. .i<'iirfriskningnr serveras 'l'l'll 1 e or g1 ig :. + v LONE FENCE 00. + 
c · er c e ·ors;-l Jningen afslntats. , . V • Telefoner: l\Iain 339 och A 1339 · ft l t f

.. · 1 · No disa111minted cnston1"1's i I 
vommerce Street Tacoma, Wash. · EN KVINNA MED TVA0 MA"N. PETERSON'S 920,... 

P. 0. Box 655, Tacoma 

PHONE M:AIN 7845 - I måndags firade J\Ir. och 
M:rs. Sandberg femtonde årsdagen 
af sitt bröllop i kretsen af ett stort 
antal vänner och bekanta. En 
splendid middag serverades, och 
l\fr. och l\irs. S. presenterades med 

$46,000 i FONDEN. Grotlnd Floor Studio +++++++++++++++++++++H I 14 I i It+++++++++++++++ 14++ 11 H-
'rill de stora sällsynthetPrHa hör Phone A2233 903 Tacoma Ave. 

ech en fin bordservis af slipadt glas. 

Stadinm fonden belöper sig nu 
till cirka $46,000. Enligt kost
nadslwrälrningen erfordras ·borte-
1rn)t $100.000 för att utföra elen 
tillämnade anläggningen. Sedan 
den förnta sta1'ien gjordes, har 
subskript iunen gått sakta, tydli
gen beroende derpå att tiderna 
knappast iiro goda nog för att få 
till st?md ett dylikt företag genom 
friYilliga hiclrng. 1\fen om förhi\l
lan11ena, sr1som viintadt är, snart 
blifva bättre, skall Ri.i.kerligen elen 
erforderlig·a summan fnllteclmas 
inom kort. 

FRÅN FRANKLIN. 

Mr. F. Rundberg från Franklin 
var 11iirorn dagen på besök i 'l'aco
ma. l\lr. l~. är välhestiilld hotell
egare och en af de lc(Innc1e nffärs
männen i grufstaden Franklin i 

son, ~e_kreterar_e .Gus. Nelson, sjuk- King County. Hm1 var stadd })å 

kon:u1.e P .. J. Magnuson, N. Å. 01- genomresa ifråli Gig Harhor och 
so~, :M:elvm ~ohnson, A. T. Gu-

1 

hitkom i sällskap mecl skohand-
-stafson, Werner Johnson, Olof lare M. Carlson. Rnndgren har BEGÄRA DUBBELT SPÅR. 
SteeHJerg oeh Joseph Nelson. . köpt en .af de finaste 10-aere trak- Egendomsegarne vid K st. haf-

. ~====----1 
terna i Gig Harhor trakten oeh va inlemnat en petition till conn
har för afsikt att uppföra en ciln med begäran om alt ::;pår-
präktig residensbyggnad d.erstä- dubbla spår pä nämnda gata, in
cles. mm den asfaltbelägges. Otaliga 

FLYTTAR På LANDET. 

klagomål hafva ingått öfver {fäli
ga · trfmsportations anordningar 
på K Rt., men holag·et synes lern-

l\1r. Gust Helander med familj IHl d1,m helt och h~llet obcflktade. 
håller på att göra sig i ordning att 
flytta ut på landet. Han kommer CHEFSOMBYTE. 
att taga hand om lrnntraktiiren J. Sjöförsvars departementet har 
Alexanders stora farm vid Stone 's fått en ny chef. Sjöminister V. Il. 
lmndiHg och 'bm;iiLta sig tlersfä<fos. Met.ealf: har nemligen tagit af
Han har tills vida1·e ut.hyrt Hitt sked, oeh till hans eftertriidarn 
hem hiir i staden vid hi5rnet af lrnr pl'<•sillrnt<'n utnämnt assis1e-

Hom-e A2233. 1,Hh Strpet och Ceclar. 1·m1c!(' sjöministe1· Trmnan N1'W
bcrry fr5n "l\Tiehigan. 

att en kvinna kan ha två män på 
s/1 siitt som en Mrs. Catherine 
Stroebel eller Valnsse i New York 
haft. 

Hennes kuriösa äktenskapshi
storia hlef bekant då den ene af 
männen, Philip Stroebel, fick 
skilsim•ssa från henne i Brooklyns 
öfverrätt. Det hadt• <lä blifvit be
visadt att frn Stroebel sedan 1899 
lef:vflt som hans maka. lagligt gift 
med honom och samtidigt - ät
minstone hvad datum betriiffade 
·-- och på samma sätt med Jacob 
Valnsse. 

Det skulle aldrig ha kunnat gå 
för sig om ej Stroebel, som var 
bokhållare. 

Stroebel gick till sitt arhet<' kl. 
6 om kvällarna efter det han ätit 
sig väl mä.tt. Hustrun var en O'Od 

1 

kokerska oeh för öl'rigt dngli~ [ 
alla husliga göromål. Så snart 
mannen gått sin väg skyndade 
l\Irs. Siroebel att bege sig till 
Hichmoncl Hill, c1or hon son; l\Irs. 
Valnsse fick brådtom alt göra i 
ordning kvällsvanfon för Valnsse, 
som slutade sitt arbetu kl. G och en 
stund derefter kom hem. 

llou var alltid påpam;Jig och Va
hll:!se hade ingen anledning att be
klaga sig - lika litet som Stroe
hel. l\Irs. Valusse simmade natur-
ligtvis dcr hon var öfver natten 
och steg up1) kl. half 6 följande 

Stort 
Godtköp 

12 Store Hustomter 
I PARKLAND 

$12 Stycket 
Half timmes resa på spårvagn. 

$50.00 kontant oeh resten på 

afbetalning. 

Passa på tillfället 

SUNDEll & ANDERSON 

119 South 14th Street 

Hörnet af Pacific Avenue 

Telephones 

Office Main 3607 
Resiclence - - Main 4030 

11o-~~~~~~~~~~~~~...: 

Fö:rdelaktigt Anbud 
Enhv:ar so~ insii~1der två nya prenumeranter på Pu15et 

So_und Posten, g1fva v1 som premium tidningen fritt för ett år. 
For en ny prenumerant ett halft år. 

Klipp ut och if~'ll nedanståei1de blankett mecl prenumeran
~cn.~ namn och adress och insänd till vårt kontor, och vi skola 
1~f;ora 1~-~mnet på vår ~ista. Ni icke blott sparar eder sjclf ut
giften fo~· prenumeration utan på samma gång gör ni tidnin
gen en. tJ~nst._ Puget Sound Posten är icke blott den största 
veckot1clnm~ 1 staden u!an äf:ren elen enda svenska tidning i 
T.acoma. Lat oss al~:-1 hJelpa till med tidningens vidare sprid
n~.ng och dess uppvaxt med elen svenska allmänheten i sam
hallet, 

TILL PUGET SOUND POSTEN .. 

Härmed närslutes $ ........ i prenumeration för följ ande 

nya prenumeranter, för ·hvilket kreditera mig för ....... . 

års prenumeration . 

Namn på ny prenumerant: 

Adress ................................. _ 

Namn pa ny prenumerant : 

Adress ................ _ ................ . 

na1nn: ......•..............................•. _ 

Adress ..•. ," ........•.............••. , ... 



YOU GAVE US. - BUT THAT'S HISTORY. 

ing Is a artial ist of 

Saturday Spcci 

Tacoma People W ant The Best 
and Robinson has . It 

Brown Shoes_ for 
not satisfactory 

OF MEN'S WEAR~ 

$14.50 
fol' your pick of the very fineRt 
Priestly Cravenette, l'\Iohair and 
Venetim1 and Chiffon Broadeloths, 
all s"trietly hand-tailored, the lat
es t mod el euts and easily vvorth 
up to $36.00 

Join the throng that wends its 
way to 1142 Paeific Avenue ancl 
Help :Make Rohinson's Clothing 
House grow. 

Thcrc 'R everything in the way 

of Gent's goocls at Robinson's

Snits, Overeoats, Hats, Pants, 

Fnrnishings-and all at priees 

that will make you a regular pa

tron of the new, up-to-clate eloth-
gar- ing store of the Robinson Cloth

ing Company, 1142 Pacific Ave. 

HATS 
The Dan lie ny liirn, in all shapes, late st shown on this coast; 
the best advertised lin ethroughout the en.st at $2.50 and $3.00. 
Our Saturday Special Price ........................... $1. 95 

MEN'S UNDERWEAR 
1,000 garments, Jl.fen 's DerlJy Ribbed l:ndenvear, all colors; 
regular price, 75c. Ouf Saturday Special Sale Price, per 
ga.rrnent .............................................. 39c 

l\.IEN'S OVER SHIRTS 
300 Garments in Golfs aml Negligers; rrgular price 75i.;. Our 
Saturday Special Price, eaeh ............................ 39c 

Remember, this is a complete new stock; 110 

shelf-worn goods, no old styles, and everything 
up to date. 



PUGET SOUND POSTEN 

Fulllrnmlie·t omPdvetcn om den · , 'Jlb 1 1 f ~ m rygga c1 a rn c er ör, så fin . 
• • 

ETT KLOFVERBLAD 
anklagelse Marie gjort, låg Ida ner jag· mig sjelf föranlåtcn dcr
och läste, då drfrnen rycktes upp till: - Ni har en man, som älskar 
och mannen kom inrusande, och, er, och då man älskar, är man [if
ntan att säga ett enda ord, sprang ven höjd till försoning. Men fru 
fr1m den ena H1:olen till elen andra. Brenner eger icke denna resurs; 
Slutligen träffade han uti en få. lwmwH mans hjerta är friirnnrnndr~ 
tölj de ol.vcksaliga handskarna. för alla ömmare känslor. Jag vill 

TRE BERÄTTELSER 

.AF 

MARIE SOPHIE · SCHW ARTZ 

I. TVENNE LEFNADSJYIÅL. . -- Svara, kvinna! hvad har du idrn föreställa mig er så cg·ojsti:-;k, 

f 
II. AKTENSKAPE'l'. med dessa handskar att göra om att ni låter en oskyldig lida för 

III. EN EPI80D UR EX LÄKARES LIF. uiltterna? - skrek lrnn, ocl1 stör- hvad ni felat. 
tnde mot Ida, - hållande dem aag hade önskat sjelf meddela 

HOTEL SAMSON •wwwi."~·""~~~~'"'""' framför ht:'nnes iigon. er en tafla nr det äktt:'nskapliga 

Cor. 13th & E Sts. ÄKTENSKAPET.. -Det är lrnns. - utropade Ida lifvct; men jag afstrn· nu derifri'1;1, 

!Det största och bästa svenska ho- i sin bestörtning. 1H;h i1rnkriinlrnr mig till att om ett 
tel i Tacoma. -Alhleles iJJgeH!ing. - l\Iam- röst berättade Brunel om o:m be- -Sesä, du medgifver att någon par dagar sända er några anteck-

liB'örscdt med· alla moderna be- rna tfil ieke att man talar clnom. g;irnn till Sirena på resan, samt varit här. att du p11 natten tagit ningar sum röra Thd;.las lif. Ni 
kvfönligheter - Jag 'ret e11t-l>1 st. ,·1tt 'I'l1el•l,·1 cl(J::: I I l 0 emot e11 1"·0 1·1 ocl1 "']. t · i ·11 l Il l " · l j , • " , . , :,; rnrn la!l samma c a!r 1)a mor!!O· '" · ,... or mig .1 s rn c env rn lemtn, till hvillrn 

Rum 2Eic, 50c och 75c per dag. ~ ~ · · I förbindehe med restaurant h;istig't. mm grnom ett brnl hlifvit hjndcn <'n YJFW, ett !ltliijc för pig'or och fö1~färliga olyc'.~or det J_~dcr. d<°1 ~n j 

Mål lfic till högre priser. - Din svåg·ers ansigte bär spår att klockan sjn infinna sig hos sliicldn. - Du tror kanske, att kvmna utan karkk fon•uar 81 g 
-·--·-· nf hih·da licfomlen. - llarns u{igo1 kornmPrsedclels, samt det öfriga, jag Htl 8 ttdnn1. jag? - 1\[1'11 du med en _1mm för hela lifvet. - Be-

Om ni alltid önskar goot, Iriskt Jii'ttr·.i, 'ill'll ,,,,,.111 ,,1,,1 iittr",•'"·l··. 0111 cl·111 l" 1 1 .. 1111"s,·tao·c1 1· 111·,,. J
0

"''" sl 111] · ] f" t ] t l 1 · , • ,, e-. som n.sa1·0n r11c an rnnner. · ·' ·';,, · · ""; . "" : ;: e 1c ;:e ·or- ra;: ar it>n SC'L an sina pligier iill 
.smör, gå till Cow Butter Store, cor. 111cJI' 1'11 g,·'1f\·,-1 1111·~ 111,-°lllQ','l SOI'll·li"g,·i Ji l 1 · .. 1"lrao"·1 en 1-11-11·1, ]1·111cll;11<" 0111 1 1 f'" 1 ~- ' .. ~ ~ · - < g l<H e mgen annan utvag · ,,,. . '' ' ' ,,: L.11 < em1e man, som ai1 oriToH. i0nn0 
.Jefierson och Pacif1c aves. Den stora taukar. ~i 11 ai1 a.CY<lkia l'l' hemkonrnt. för or.:k lrnrle rl011 skiinaste riist i v1crl- sitt hjert<i. sin l)'c•lrn och sin heder, 
·.mii.ugden, snm vi handla bort, tillåter " i '" • l l 1 · l l lr .. · · 1 .. 1 · ] "'u 1wm l1u1rw; 1011 i1l< e h.: "' att rnmma L iil'ii'6m utan olii gen- ' _:1

0
1_·_ ' 111 mim __ r_e n, 11. na_r. c n ic· ;;:e har [ .1.1wd 1 ikgiJt_ ighP_ .. t e Jl·e·r lii Lt.,iJllll'. rUt 

>llSS att hafva öturn kvantiteter för att .t1 .. ,·1·ff, .. ,t I·cJt.1·,". ".)· ltellt'l' f "T j I t f"· 11 Il I 1 11 J 1 · · ft · 1 1 ~ " ' . ni VY at;, 1e --or er e er er s)·stC'r. '." 1 · - · 'g, som g1 .c mig mot ·ar .1011 nhJelpligt Hlrloracl. - l\Iå 
01•h 11L•rför kom hon si'L snnrt till- Ot.nll ntt sYnr!l ett enda ord rl.ig nf pnr hnrmhertigbet. för att I Theklns lir;dröflign :-;lnt t.irna pr 
IJ:1lrn. giek Itla ut genom rforren, hvi11'· <ln sknllr• f:'.1 sjnngi1 pfi ko1rner1c•1'. [ iill ·rnrni1111·: t)· jag· Rlrnllr illa kiin-

-1\:om. li'tt oRs gn lwm, - sade ig·enom ,\larie a.fliigsnat sig. Nf1. uch llillTIHles af din listig·a mor, na verlclen. om id::e ert lrnsl·in·n 
l;Jlvin. gra ifo~m1bliek derefter återko 111 som hiingde eftPr mig-, till den hwn sth I)å en vullrnn. ~-0111, ir",:~1-ll 

ikt, då. "brick-butter" stundom är lätt ~ 'c " 
4 vikten. Köp i Cow Butter Store. -- Som dn vill, - ;;varacle :Sire-' hon med ett par nycklar. störnta af alla dumheter: att fri il011 komnwr till 11tJ1rntt. slrnll 

i1evereras när så önskas, sä.lunda till· 

:försäkrande eder !ägt pris såväl som 
;'!:ris!( kvalitet. "Tub-butter" är vår le

dare, sålunda erhåller kunderna. full 

·="'-' _ ----~- na, glad att komma derifrån. ntan I --Kom, - sade hon med nästan nn hmtrn pfi hals0n, - jag· lömrn sköfla hi1de pr och andras frid._ 
att hon i sin sjelfviskhet hi11k11• [ljudlös röst. nu på detta sätt! Ni har allt för Elnge fokt 11wd Pdnt 

Inkommet-En silndning Kuri
~rn och Ole Oid. Äfvenledes nytt 
,.-;;tort förlag drygoods-varor. 

1115 Tacoma A ve. 

The Leader-E. G. Trommald. 

p/1. lrnrn det sknllc g·1'\ med Bru-. Bi:nnel gick fram till henne sä- - Otto. hör mig, jag förtjenar pligtPr, för att frke slnilig«•n 
nel. gnrnfo, icke dina förebråelser; jag· 1ir all- framlrnlla ni'igon lrndriiflig hiindel-

Sedan de <1Iläg1mut sig, Jiisil' -Bedöm mig icke för strängt; deles oskyldig. sP. Au iir tkt lrnnske tid att åter-
Jlaric dörrarne och tog· v1ig<:n g"> det sknlle gfo·a mig· gairnka olYck~ ·~ Oeh drRsa h11ndskad Och v~i.ncla; men gör det innan ni med 
nom siingkanmrnrPn, utan att rn~ir- Jig. ' karlen, som Lln sliipp1e nt natt, s111~irta erfar. att vägen rcrfan iir 
Jrn den hnkom r'n gardin stående> I -II err löjtnant, hvnd omdöme ·- hvad hetyda viiI de? sfäng'<I. och er mans hj<'rla tillsl11-

1 

rr KONA BLEND KOFFEE 1 
Il: --- -~ ~ 

Våra Priser 

alltid 

de lägsta 
Kontant eller Kredit 

Ranges $32.00 up. 

J'crnsiingar $2.75 upp 

T a.coma. F urniture '& 
OutfiUing Company 

911-913 C STtreet 

Bnmel. Han hörde henne stänga· vill ni viil jag skall fälla öf'ver - Det vm· i1clw för min, 11tan tet för er. 
iifven Lleu dörren, oc;h hennes steg den, som, ieke nöjd med det elän- för n[igon annans skull, han vnr Ni Rkall rr;iga: med hvilkL'n ·--~·---~---· --- -- -------

blefvo till slut ohörbara. de han eu gi1ng drog öfver 'l'hckln, här. - ,Jag kan i1·kr0 siiga dig för l'fiH jag blandar mig nti edra för- P 8 H Q L M 
HYLAND GROCERY 

REN 1556 So. D St. 
J'hon€s; 

James 231J Home A1944 
Niir allt blifvit t.rnt, ·gick Brn- nu gfa· au. genom böner om hemli- hvc'ms; men tro mig, di\ jag vicl lti\llauilen? - Jag g·ör det 11wd 

Flour, Feecl och im- iwl fram lll' sitt göms1älle och tog ga sam\al, locka hennes syster till Gnd försäkrar. att hans he:,;ök ic•be dim 1·ii1.t. min lJuclröfliga rol i 
skanclinavislrn cleli- i mörkret Yiigen till salongen; samma frnkt:m:wiirdn iklc? För giilrle mig. - had Ida och fatta(fo ThL'ldas his1oria gifver mig, och 

Groceries, 
porterade 
katesser i på men ml'd förtviJ'l:rn mäl'kte han, en (l~·lik hjertliis lättsinnighet fin. sin mans hand. I iifyen merl den rii.tt, hennes sista 

l'vIERCHANT TAILOR 

Importerade och inhemska tyger alltid lJå lager. 

rikt nrval alltid 
lager. 

Gus Johnson, Prop. 

att nyckeln till d1•11 vttre dönen nes blott ett djupt förakt. Kom - Dit Yill hPdragn ·mig och föra önslrnn innebar. 1313 Con11nerce Street 
var nt.tag·en, och att. han blif'vit er !l .. syn plågar mig. - Härmed to~ mig bakom ljuset, men du miss- Fnrviil. min fru siik ett h~ittre 

Phone: A4910. Tacoma, Wash. 

imfängd. Ida ljnset och skyndade ut. riiknar dig. - Jag skall Häga hela mål för Prt lif, ä~ att eröfra och 

1~ T Brnnel förbannade, (kr han nu Stum följde henne Brmwl. vrrl1fon. hv111l dn iir för ett stvc- lrlrn med hjrrt.m1. 
~idel ity rust Co Htotl, siu legen ohetiinksamhet, Si- Di\ Ida liter kom in i sängkam- ke; - hurn jag hlifvit skymfml Gustaf Brnnel.', 

rena och hela verlden, och vred maren, knäböjde hon och lrnll och vanärad, - uifor lrnmrnersr- Den lexnn var förfärlig. Om 

GUSTAV PAHR.SON 
HANDELSSKRÄDDAR~ 

Kapital och öfverskott 

$470,000.00 

''" dernnder p11 deua ena <liirren d'- varmt till Gnd. Hon ball för den Pådet och ryckte sin hand från du 11ågo11sii1 iilslrnt, min kära fä. 
tc~r d1•11 midra, utan att lyelrns döda och för den lefvande systern, Ida. sarinna. så skall äfven dn fätta Si. 
komma ut. och slntligen äfvm för Hig· sjelf. - Var icke ol'iittvis och hilrd remls kiinslor. --- Jfi\nne clet gif-

Stor' lager af inhemska och ;mporterade tyger på hand. 
Callfornla B1dg., 1115 Commerce St. 

.,J. C. Ainsworth . .'.,, ... President 

.Jno. S. Bakcr ..... Vice-President 
[>_ C. Kauffman .... 2nd Vice-Pres. 
.c1.rthur G. Pri chard ...... , Kassör 
i!S·· P Ifaskell, Jr ...... Bitr. Kassör 

Safe Deposit Vaults. 
Sparbanksafdelning. 

4% ränta. 

SWAN OLSON 

Fgfä.ngt siikte han i salong·en pf. Ida hncle nu uti religionen fnn- mot mig·, - jag iir. vi1l Gnd, all(l<>- Vf'S något mer förkrossarnlP iin VIKEN·STENHAUS 
SKRÄD DARE 

ter någm1 pLlts att g·iimma sig. llit en erniit.tning för sina "iimla- les· oskyldig. -- lda vilfo äter fnt.. att beliöfya rodna i11for tlt'n som 
Ilån gick in i kalii1w1tet, men lika målsllisa drlhnmar; dcll l'i\rsonndP ta hans lrnllll. v1'l.rt hjerta sii.ttrr f'rii.mst 9 att veta 
fruktliiRt; f1terstocl sfilecles endast henne med det närvaramles tom- - Bort fri\n mig·, or, - utropa- sig ohjel11ligt hafva förverkat 
att vända tillbaka iu i siiul!kam- lwt, och gaf hennes fantasi eu hö- lll' kornmersr:ri'1clrt; - llu hegl'iper h:nrn aktuing"! -··· ~i rena trodl11• N ~ . 

1 
ytt stort lager af tyger och prof ver för höst- och vinter-kläder. 

mareu. -- Hiir tr1,fvade han 
0111

• grr; o"h iidl11re riktning. Denna v;i.' att jag skall li\ta skilja mig sig dö. så 1illinte1gjord kiinde hon Utföra allt som till yrket hör fort, säkert och billigt. ·@mottaga kläder 

Arbete afllemt<J.s och aflemnas. kring och ll])lltiiekte slntlirre
11 

t.1·11 viinclning tog·o Idas tankar och 1i vi<l dig. sig. Men det inre lidandet och ~ för rengöring, lagning och pressning. 
sin glädje en lliirr, 

80111 
h;;n knn- kfi.nslor e.fter l>fiirnedomcn 0111 I Ichi ntstiitte ett rop af smärta förödmjnkl'lHen pi'm1inte henne 0111 

dr i1ppna; men snart försvann iif- 'l'heldas slut. I och. svimmade. att hon lel'tll'. - Hennes smfirta 1 

v<m denna strålr• nf hopp. ty han ,.. . \ .· 
1

1\o:mrn'.rsPri'idet ringde på. J[a. var v1'\ldHam. Ilol1 kastade sig i J ~~:::=.=:~~~~z:::Z=::::~cz=::::~z~::'~:S:~z:S:=:::::z~=:::::z~=:::::z~ 

1D ll' So. 11th Street Phone Main 4256 

befann sig 011d:mt uti en garderob. I< o~.JmHle mol'gon, niir 1\farie i i ic och t1lls'.H~e henm'. ait hJelpa. förtvif'lan af och 1m pft soffan. Ni kan få 
~lidst.a svenska veclhandel i staden flan måste besluta att här afvak- har m kaffe till komml'rserädet. ! frfa. samt aflugsnncle ,";ig. IIurn fange detta tillstånd vara. 

ta Idas Merk01nst 1-wmt för henne frligmle hon: I de, vPI a vi icke; men plijfo]i gt Skräddaresydd Kostym. En 
Ved från skog och sågarne. 

Äfven .lrnl och bark. 
Kontor 2321 So. 12th St. 

För första klassens 
FOTOGRAFIER 

gå till 

Aaberg 
Skandinavisk Fotograf. 

1322 Pacific Ave,, 
Tacoma. 

omt<Jla allt. -Har J1err Irnmmerserådet fått Några iirnmar s0nan• samma föllo hennes tankar på Ida. Kirnp-1 
Klockan tio hörde Brnnel kom- sofva i natt? dag mottog Sircna följande biljett past medYet.en a.E livad hon gjor- j 

merneråcfots vagn stanna. _ En - .Ja visst; men hn1rför frågar fri\n Ida: cle, liit hon kHida sig· ?ch gick di- I 

hos oss till samma pris som 11i betalar 
gjorda kläder. 

för 

J. KAUFMAN 
1323 Paeific A ve. 

Yanliga färdig-

stnncl clerefter kom Ida iu i sfaJO'- hon det? "l1 öjtm111t Hrnncls inlåsande i rekte till kommerseradet. Hon 
kammaren, iltt:öljcl nf l\Iarie. 0 

·- }\., j:ig lii.nkte bara. att l'rrnrn [
1 
mimi rnm har föranledt <'Lt npp- ldmle, aH. folwr rasadl' i J10nnrs 

- Rlrnll jag hj1;Jpa frun~_ frå- f'rii.mmamh• ha<Te stört ·kommerse- 1.riide mellau mig oeh Iire1rnm., blod och n.tt tankarna hiirjade att i .~:=s~~~~~~~:::::=.:~c::~~"'"'"'~=====.,,_.,,....,...,,___....,..., __ m 
g;1de Marie. ri\dd. [ hn1rvid hall hotat mig rnerl l'll I hlifva orediga; dock ~tod dt klar ;;;;~;;;;~~~~~~~~~~""""'""""'~~~=--------"."':'~~~;;;;;;;;-;;;;;;; 

- Nej, jag lii.s1'r l'n s1und. _ -- lfrn1l p1·atar hon för slag? I 1"_miirm1<fo :-;kilsmessa. - Som <hi. för hennes sjiil: att lila måste 
1L1r dn stängt dö1-rm·irn och tagit lrncle min l111:-;!T11 friinun 11 nde i I 81renn, v1·1. hurn oskyldig jag iir. räddas. 0(~~~~~:::=::::~~~~~:::-~...-;:::~~.;;:"'="3°:::-::;c"'·:=-~~::::-::::':;,-:=-~~::::-:;:-::::':;,-::;:-~;;::""·:::--,;:~~~::::=::~~ 
mC'<l dig 11,n•klarnn '? nn1t i - oeli ltiinid rn::;ti• sig· yfö·t' Yill cli1 Yiil i1·kP, 11tt jag slrnl1. li1la Ankomnrn11 till Br1mnrrn. frit-

·- ,Ja. lrnmm<'n;r•r~ill 111«11 .~lor hii.ftig·lwt j I <krför. - Km11 111ig ofördr(ijl i gem• gA<le hu11 l'f'ler ko11l!lll'l's1·rililet. 

Harry B. Sclvig -Kniipp 1lii h!1J!t upp min siing<m. [1ill hjdp. ty jag ulhiirdar i<'k!' Hon fil'k Yiinta ui"1gTa iigonhl 
klii.dniug u1·l1 gif' mig en sjciL -,):1. det ha(ln hon. lllll'll iill deiJ sk,nnJ' jag nn rnfist .. innan m:lll sliippte in lwrn1e. 

-Ole D. Lien 
The Bank of Calif ornia 

Ilufvndkontor: San Ii'r:rnciocn 
Äldsta Bank på Vestkusten. 

Egare af 

Liens Pharmacy 
(li'örut Central Drug Store 

Skandinaviskt Apotek 
Agenter för Salubrin 

Apoteksvaror; Kemikalier ocb 
Toilctartildar 

Ole B. 'Lien har många års erfaren
~iet som apotelmre, är alltid tillstä-
4es, och man kan tryggt lita pä. att få 
t""ecepter uppfyllda väl och noggrant. 
1102 'f'acoma A ve. Tel. Main 141 

-Befallrr frun n[igol lllr'rn? -lhem dil? [lida. Din s,nder --Dd iir L1Lingl. min kära Si-
·-Nuj 1;wk. - Du tni· n·ti -.Eu h1~n·e. I Td11." r<'n11, att rln komm1·r för ntt t:1l11 
:\n vm· l\lnri" Jiortn. 0 

. -l\I1•11niska, iir 1lll g·111L•n? Sirena II11nrlP sitt lrnfvnd 1ank- vid mig.:__ l\fi1J lwsl11t. iir fäHadt. 
P1J!sanw slog·o mr•d sii 1lnn vi'ild- ·- Alld"l0s ic·.b'. IUockau om-' fnllt i handl'n oeh slikie l'irnrn 11 ;"1. Yi skol:i skiljas, -- rop:rdc.: han \·id I 

snrnhrt, ntt det snsa 1fo for ()ronen krit~.g toll' kom frnn in till oss odi I gon '.itvii.g :_111· riirlda Ida 11Lm al1 lw1me~ int1·'.itlc•. gt1eude 11pp oel1 j 

pi\ Brmwl, cFi han Jaile h:rncfon pil lleg·anl(' tamhnr- och portnycklar-1 d1.:rv1d l1kynl hlottställa sig sjr:lf'.. iwcl p:1 goJJ-v«t med st.nra s!cg. 
ltis<'l. Vid cl«nrn1 tryekniug giek 11<1. - ,fog Lrndr1_1de lwa~'.. det Rknl-1 L;'.11g~: oeh ," illräclig· s:itt 

0 

hon si\. . -, · ~l.c~'.l. svi1gr•1·, Ida iii· alld1•ll's 

Allmän Dankrörclsc utföres. 

" Å Sparba~k~_ins~ttningar 4 Pro- cents Ränta. ! 
A 'P"·banlmMattnmg~' 4 p<'oo, 'änta, b"äknad halfädigon j 

'l'ncoma l'1ilial: 1:302 Paeific Ave. 
l S. M. Jackson, Manager. E c: Co e B't M e "'-~ . ~· op r, 1 r. anag r 

~~~~~~~~~ 

diirren upp, och I(la· vände sig om, 11' lwtydn nch g·1ck derror 1wd på 111.111 ,1tt Jrnf Ya !JJttat pa. nagot me- os],)'l(l]g ! 
med en rlirdse al' förskriickelse, g_i'lrt:en'.. och (~å fick jag se ltenm; dl'.l'. dä ett nytt b~·ef viicktc Jic:nnr 

1 

. - ~skyldig. siiger dn, oskyl-
ot'h stril'tacle npp frrm soffan, gif. RJPJ1 slappa nt en lång herre j m Jwnues fnndnrmgar: 1hg, da rnm1 har ett par karlhand-~00000000<N>00000<N>0000,~M~000000<N>0<N>00<W>00~00<*1: 
Vil11(JC till e1t r1;p <lf fosn, då hon lrnppa. "Er olwtiinksamhet att i gär be- skar inne hos sig om naiteJJ. oeh ~ 1r.:" " l.r 'D ~ 11" 
f;lig" llll knrJ friidP. ut. - Dn lju __ o·er. gagna fru .Breunern rum till ett sliipper ut(']] lrnrl klo1,Jrnn tolf. ~ LrlC11S011 nnrOS -& ~o.. : 

E. Eilertsen ' u ~ 0 
-- Fiir· G nds sknll, giir icke nå- -- Om kornmcrserådet g<°1r in 111cit.P nwrl mig. lrnr framkallat det- -1\fon Ida var alldeles okunnig <e> 1110 T A <b 

T rommald Skandinavisk! A•ole~ get bull,,, '" •m hii, rn i g, - bod till fnm' ,rrnu hon fä " e[I, P'" '" lmil, <>Ch n; "'' ,1, "'"'kl" "" ""' al.I hm; "'"' i """"" nnn, ! aooma vo, i 
Siver- Larsen 

!' Brnnrl. karlhaudslrnr ligga pi\ en nf sto- all m·tighd iil' hnnnlyst ur dL•ssa - Oeh iindi\ släppte hon ut ho: ! Tapetsering, ~~~:!~:;, Glasering i 
.är käudt fö1 att le,erera de bästa Ida lade handt'll pi] kloelrntdn- larna; jag si1g dem när jag bar in rn1lc1· och att ni här e]J(1ast tt1er- nom. - Dn vill advocm·a, frn svä- <e> "f © 
xrediciner i staden. Om ni lemnar gen. kaffo. J\Ien dd bör slrn sllari.. iu- finner tleu nakua sanningens nå- gm·Hlrn; men det lyelnrn ieke. _ ~ A vensom allt slags ~ 
-Edra recepter till dem, lrnn ni vara 'f J 

1 
• nnn hon stiger upp. · got 1Jit1ra spl'fik. Jag skiljer mig vid henne,· .J·ag !. Sky11f=arbefe ~ 

vilrn om att de expedieras omsorgs- - .t.\ · rnrm iertighet, ring icln-, 0 .I! ,,. 
fullt. Alla skandinaviska mediciner ni slrnllc• endast J:ramlrnll11 en <•· -- Ett par lrnrllrnndskar i min Af fåfii.nga, eller Gnd allmrn. vet sknlle giira Lletsnmiiw om hon ha- i Till salu rikhaltigt sortement ~ 

l I 'f · hm;tn1s öångkanummo, sedan hon I a.f hvjJket motiv, föresatt(' ni er cle :;;in röst i behåll, och än mera 0 · ' © .yc rn. Il' mig har ni ingenting . I 1· . 
1 

••• Fä~~er, Oljor, Glas, Borstar, Tapeter o. s. v. 1·· 
att frukta_. J·ag· iir här alldel",'' n1c·J·, ·a._l_lilc·l1:s förlo1_·_at sin röst; det 1ir nt1 göm mrg _till en af de mi'mga, nu.. Pl " ., Tel Main 504 - u" , l 1 l 10ne ~1fam 5~00 . Home 49r.:o 

., · 
1111

·
11 

,,
1
·1.i·a. or mye rnt, for mycket, - imsta- so mer ovanlig·a sköulwt fäne-sla. - -:för mig, 1wi'1gcr, utan af- -u 

Enda apotelc i staden, där apotekare , , ~ ~0<!>0©00000000000000000~0000:1>~0000000000~ 

i[li:l lager. 

~555 Tacoma Ave. 

kan träffas om natten. _Men huru vågar ni , . . de kommcrscrådct, trädde armar- cl~. Jag vm· kanske den enda, som brott. 
.. nP nti nattrocken samt rusade iu gJnrde motstånd. - DP1 ta 1l]1]1· :S1rena heriittade nu. under män-

Jlled brådskaucle oeh upprord . .. 1 1~~0000000000<M>~000~0000000000~00000000 

(iro.r=Sfenar 
Vi ha det största lager af monu-

111enl i staten \Vashi11 gton. 
Par.. munental & Cut Stone Wks 
PACIFIC MONUMENTAL 

& CUT STONE WORKS 
Donnellan & McKenzie, Egare 
Cor. Pacific A ve. & 20 St. 

Phone M:ain 2214 

i1ll Illa. vac de S.\ nhart er hm·m. - Jag 
1 
g·a nppc•hi\ 11, hela förloppet, full- • •' '· • • • • ·~ 

~~~~~~~~""""~""""~""""'""""'""""""""'"."""~""'."'~ ......... ~~~~~ lum frke berömma mig· clf ait. Viil'il i komligt san,ningsenligt. Niir hon I : T acoma ood ® Coal Co 1 

NIO AF Tl() 
utaf de vanliga krämporna n1.1 for tiden härleda si" fråq ore.nt 
blod, hvilket försvagar lifsorganerna. En pålitlig bl~dre11are bo
tar dessa sjukdo1:1ar. 

har få, om ens någon jämlike som bloclrenarc och återuppbyg
gare af kroppssyslemet. Den har begagnats öfvcr ett hundra år 
- ]ange nog att bevisa sitt viirde ni;1 och om igen. Den inne
halkr endast hvad som vill göra dig goclt. Fr."tga ej efter den 
på apoteket. Speciella agenter tillhandahålla den. Adressera 
tillverkarne, 

DR. PETER FAHRNEY &:i' SONS CO., 
112-118 So. Hoync Avc .. Chicago, Ill. 

1 1Mttre an andra, men ni iir il'ke slutat, fortfor kommemerådct att ~ "' ~ 
de11 !'vinna, som i mitt hjc,rta iin med stora sfrg m1ita rummet. ~ "Slabs:• och "Mill \Jl.'.ood" en Specialitet i 
<'11 gang slrn11(• kunna tända kii rle- - Bara historier, som du på ~ Kontor oc.h Vedgard: St. Paul 'l

1
1cle Flats, 'l'acoma. Main 675 ~ 

kens låga, oc:l1 ni skall snart erfara Id:is b(inPl' spunnit ihop. f J. J. WINTERSON, l\Ianager. ~ 
ltvarföre. Piir det 11;irvarande har - Liis då s.ielf henm's bref. ~00000000<$>00<$>00000000000000~~000000<%>00000©0000~"1~ 
jag- hlott tv·(•Jme saker att siig:i, - Skrifwt, för uH jag Rlrnll fä. 

·[) 0 • • f 1 t 'ill!'lPJ~!illll!!liliifllilli!&&.,~·ti!iitlllltli!&l"i!IAl!ililtl!lMililn1&iili#iili"il'i!rillå!#!iiiill'i4ifM:i!li!ll!i#l~~!!'l!!l!IMiME#!ii!i!llll!!l™l!iil!Bl:lil!:!i!f!!i!!lllli!lillllli111Blll!l!lil!llll 
a .Jag ·1 1rn1.t a · fru B1·1•1mer sa < e.. :::: - ------ ~.. """"'' B 

I llPl'riad1·~ friln min ofrivilliga J'iiu- -Hvad ritPrsH1r mig di\ för au 
Jg(~nslrnp. och hon Rliippte mig nt;<ifvr"rtyga clig om sa11ning·en 111nl'[ 
µ·uiwrn pnrfrn. tyckte jag rn ig l'iir- minn 01·11? , 
miil'lrn en kYinnoskep11ail, som - ,Jag lilier i('!;:(' misslC'da mig, [I 
skymta du .fram på gårckn. Jfall jag k:m iekt' ltji•J p:1 d1•1. 
I 1t . l · N° "J l l c , .. a 11· ce varit en villa. nr:h fru - ava.. - 8<1< 1; Hm, ocJ1 drog 

Bi·c·nnr·r pä miirnta säti·. r-;Jrnlle nwcl Pn fi.irtvi.llad beslnh;amltet 
kmmun ntt Htll i någon tnt.ydig upp Bnmels bref, od1 rii.c,Jd'c det 
<1.ager eller en slrng·ga af rnisstan- t1.t "sin svi'1grn>. - Hennes kropp 
ke falla på hemH', då måste lli skalrn<fos dervicl af en r.rnning. 

nppfrii da och afböja det. Skulle (Forts. å si cl. 8.) 

LUTFISK 0 LUTFISK LUTFISK 

Bil.~~t tillreclcla i staden per Ny .Alaska sill, per pail. ... 85c 
pouml ................ 10cFet Norsk SiJJ, JlL'l' p:1il .... }f;l.20 
Stock Fisk ............... 15c Kok äpplcm, pce box .... 60c 

För helgticlen må ni för se cdc1· med läckerheier fri\n Yår 
butik, cler clc sliljas billig·ast. Alla Yaror levereras fritt. 

J HNSON & BLOOM I 
GROCERY STORE 

Phone Main 2590 1511 Tacoma A venue 



STRIKE AT LANDLORDISM-BUY A CENTRAL PARK HOMESITE 

MORE THAN TWENTY THOUSAND PEOPLE COME EVERY 
YEAR TO LIVE IN TACOMA. 

You know ,you are paying double as much rent as you were 
three years ago for the same kind of a house you now have. Land- -
lords, gradually raise the rent as the property increases in value. • 

YOU WILL BE COMPELLED TO PAY 

in two years as much for a two room stuffy flat as you now pay 
for a 5-room cottage. ONE OF THREE THINGS: You ,will pay 
double what you · are now payin.g, or you will move into a flat, or 
you will be compelled to move away out 'five or siX miles in the 
wilderness. 

WHEN THE LAND LORD RAISES THE_ RENT 

beyond yo11r means to pay, you wi}l not-,mo;ve into a poore1: one ;. 
hence you will be compelled to move out farther and farther m the 
suburbs in order to get a home fit to live in. YOU KNOW WHAT 
WE SAY IS TRUE. Where will the rent payer encl in this growing 

. eitv 9 Will he end in a flat or a hovel, or in a beautifnl home in 
Ce~tral Park~ DON'T DEOIDE BEFORE YOU SEE CENTRAL 
PARK DON'T ;LET AJ\YONE DECIDE FOR YOU. GO AND 
SEE FOR YOURSELF and you 1vill be well paicl for your tiine. 'l'o 
co'ntinue to pay rent means poverty and toil in your old age. To 
buy a lot, to get a horne on easy terms in Central Park, means you 
are. 011 t11e road to wealth. 

Lots $150 Up 
With all Improvements-Water, Cement Sidewalks, Streets Grade<i 

TERMS :-10 per cent. down and $3 to $5 per month 

'rhese beautiful lots are almost in the heatr of Tacoma. We: 

will build over 100 homes in Central Park this year. W e will guar

antee lots will increase 25 per cent. thc first year. 

CAR SERVICE, THE BEST 

Four of the best car lines in Tacoma--three within four or five 
short blocks-and the Routh Tacoma car passes right along bcside 

Central Park. All car lines give transfer to South Tacoma line. 

COIVIE TODAY, YOU HAVE NO TIME TO LOSE, IT WILL PJ!,,Y 

YOU TO SEE CENTRAL PARK TODA Y 

Ten salcsmen all day 011 the ground until G P. M. to accommo

clate workingmen who can 't cornc during the day. BUY \\THI<JRF&: 
IT IS EASY TO SETJTj FOR DOlJBI.JE WH.AT YOU PAY. 

TWO HUNDRED THOUSAND DOLLARS TO BE SPENT IN GRA:PING, CElVIENT SIDEWALKS, WATER I\IIAINS AND SEWERS 

GILL HOME ,I ST 
Offices on the Addition. Get off car at South 38th and 1VI Streets-

++tt++++++H+H H·tt++.++++t+t+ + + + + + + ! + + +tt + I + + + + I + I t + 4 .. 
RUM OCH BOARD. -r d R · + 

·11 b·11· t + Hats Cleaned, Blocke , etnm- +· 
eller rum utan board t1 1 ig t med and Remocleled. Old Hats +: 
pris bos svensk familj. , God mat- t 1\Tadc Good as New t 
hållning och snygga mm. :f HOPE HAT FACTORY t 

lVIRS. EMMA JOHNSON, t Val Mcivrenamin, I'rop. +- · 
lan: 813 So. 9th St., mellan Yak. och I. ± Formerlv wit.h ,John B. Stetson Co :t. 

· · t"ll :+ i.>airnma.hnts blenl'luid arnl cleaned +: - Jag vill icke förnedra img 1 ,_,;_ ____________ : \-i Both Phones 2845 ;. 

att blifva di11 mi'irdare; må Gulls HORSE SHOE GROCERY . \ t 935 Commerce St. Tacoma °'}-

och rättvisans straff llrabba clig; 1129 Tacoma Ave. I ++++++++?-++++i-Y>+++++tt ++++++++++++t+++++•ti-H-++-i-;· 
mecl Han linrnacle störta 111· rummet. Phone Main 3075 llome A'!411 

- Sta11na. -- utropade ·Cecilia 

kan gagna en sjuk, men deremot 
skada mig. 

- Derför att jag nu är både din 
domare och bödel. - Denna dryck 
är förgiftad af dig. ' 

-Nej. 
- Du nekar? nå, cl, dricker jag 

elen ; - och Blvin förde åter kop
pen till sina läppar. 

- Nåd, barmhertighet, drick ic
ke, - bad Cecilia .. · 

- Här finnes icke någon nåd, 
en af oss 

Vi ha nyligen köpt nt den 
med vildhet, och fattacle hans f t 

gamla firman oc h örnya va-
arm, - nu skall. du 11öra mig, och l't t 

jil===--===~;::::~~~~~;;::'=~~~~..::::::~.::::~Jt 

l! Tacoma Hygeia riilk Company I[ rulagret i mli.ngd och qva 1 e 
hvad sedan kommer att l1ända vet . 

med alla saker som finnas i. ett 
jag sje).f. - Säg, hvem gjorde mig första klassens grocerystore. 
till mö:l'derslrn ? 

Kom in och se oss. 
Förssäljler d-t--h-0- lt dt S ··r ~: 

Mjölk i Flaskor, Grädde, a ta oc sa_ a mo t-
- Ditt falslrn, svekfulla .och . A. IT. WILUTS, Ji'rop. 

grymma hjerta, - svarmle Elvin, Ice Cream, alla slag. f. 
och torlrnde ångestsvetten från 

(Forts.) 

YORK SHOE SHOP 
Skoarbete på beställning 
FÖrsta klassens reparr)ring. 

Halfsulor (sy dela) mäns ... 75c 
" " damers 50c 

1920 Jefferson Ave., Tacoma. 

Al iFRED BUTT 

Brandförsäkring 
Marb1försäkring 
Kollekterar penningar i de 

Ekandinaviska länderna. 
Utfärdar fullmakter och om

bestyr arfsangelägenheter i de 
skandinaviska länderna såväl 
som i Förenta Staterna. 

DIRK BLAAUW 
.Rum 407 

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

Phoncs: l'viain 492 ____ H_o_m~e-A--'-1._.,4.,_,9,_.2__,...,._.,,_=""·~ 
!l-~·-~=='--~-====c..~~~~---~ 

lit JOHN HElliRG 
I SKO HANDLARE 

Skolbarns Skor. 
Rikt urval just inlrnmna; bättre 

och billigare än annorstädes. 
Vi hafva ett fullständigt lager af 
arbets- och dress-skor i förbindelse 
med skomakareverkstad med nya 

moderna maskiner. 
Billig Hyra Billiga Priser 

513-:j.li So. 11th St. 
Kaffe.disk Godtköp för Lördag "~~~~:::z:~~~~:z::~~~~~~~~~~~~~~::;:· 

ochlVIåndag. lllllifii!!!llll!!!!lllililllllillllllll!llllll!!Bili'ililll~~~~~~~~~~~~~~~~~'I: 
35c Ideal :Jl & ,J Kaffe ...... 2:1e I lliil----- --------,---- --------------1 

DET ÄR DE GODA SAKERNA 
Som gör lifvet värdt att lefva 

5 bars Best Naptha tvål. ... . 
Stor box Soda Cracli:ers .... . 
3 lådor tändstickor ........ . 

25c 
21e 
lOe 

Vi gifva green stamps med hvarje 
kontant kiip. 

En Gas=Range 
iir en af dem. Den betyder för eder Komfort, Lycka 

Paulson-Barnes Co. 
1101-3 C Street 

Phones 232 A2232 
BILLIG 

ollh Trefoad. 

REN QVICK 

Kaufman 's Ta il o red Ready TACOlVIA GAS LIGHT C0.-1013 Tenth Street 
Clothing Co., 1323 Pacific Ave. säl- lmmll!IEBmmnmBllllllliilill!i!DEBllll'llll!ll!lllBBBBBRRIHRIJ6• 
ja skräddare-sydda kläder af ny-
aste moder och bästa qvalitet till 
samma pris som andra begära för 
fabrikgjorda kläder. Se annon, 
sen å annat ställe i tidningen. 

TILLKÄNNAGIFV ANDE. 
---

Gkrif till 

Tacoma lmplm'nt 
and Seed Co. 

F .. tt i.. f t'd r· ekom Cor. 15th & Commerce St., Tacom"' 
or a or ram i en or · Handlande i-

ina förvexlin~ med personer af GRÄS- o. TRÄDGARDS:i!'Rö 

I samma och blrnande namn, en 
-l'Ä~ .. ~~1;n,,. Q;.m hit.till<> oftn föror- Farm Redskap 
;~lr~~-·~bcl~;~-o-~};·--fBrh;st, kom- Spray.Pumpar och Spray 
mer Dr. Haus Petersen att häref- Lawn Mowers och Hose , 

· Agenter för Walter A. Woad.s I ter vara känd som 
Mowers, Rakes, Teddcrs, Bind.,rs f 

Dr. Petersen-Dana och Harrows I 

-~fven tillkännagifves att han 
l flyttar sitt kontor till 
\ . 

Pantages Theater Bnilding 
910 Pacific Avenue 

CHRISTIAN ANDERSON 

Skandinavisk/ 

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

=~...,...,.......=====1 
J. E. J.fays, 1754 Jcfferson Ave. 

handlar med nya . oeh begagnade 
verlctyg och byggnadsmaterialier, 
jordbruksredskaper, o. d. Han 
säljer billigt och kan bespara eder 

Heating: Stoves 
Vi hafva ett fullständigt lager 

af bästa ved- och kol-stovar i 

staden ; ä:l'venledes hafva 

lufttäta (airtight) stnvar 

vår egen. tillverkning, S')ID icke l 
kunna öfverträffas i varaktig~ J: 
het eller prisbillighet. Vi repa- I 
refla gamla stovar. I 
Hardware, Plumbing & Tinning .: 

A. Gehri Co. 
1113 Tacoma A ve. 

Phone lVIain 402 

John Hedberg, 513-15 

St., svensk skomakare och sko

handlare. Besök honom vid bchof' 
af nya skor eller skoreparationer~ 
Humant och reelt bemötande 


