
Vid Alaska-

SWEDENBORGS PA. 

STQR. 

Kl. 1 på morgonen bröto orolig
heterna ut i Öiitra delen af sta
den, som behos af negrer. En 
mängd af husen · antändes med 
facklor, och di\ de förskrämda 
negrerna sky11dade ut ur de brin
nande husen,· blefvo de öfverfall
na af den hvita befolkningen. 'l1vå 
negrer ihjelslogos härvid och 
minst 40 bl efvo illa slagna. Den 
nppretade folkho1)ei1 begaf sig se
dan till fängelset för att tagä ut 
Richardson och lyncha honom. 
Sheriffen hade förutsett detta och 
i hemlighet fört Richardson och en 
annan för mord l1äktad neger bort 
till Bloomington. Då försöket att 
få fatt på Richardson misslycka
des roade sig folkhopen hela nat
ten att intränga i neg1·erna,s hem 
och misshandla alla de fingo fatt 

LJUSNA. 

Oaktadt guvernör J olmson på 
det bestämdaste sökt afböja de
mokratiska nominat.ionen för åter
.val för t~·edje gången till gnvcr
'nör i Minnesota, har han dock 
blifvit tvungen att mottaga no
m inatio'nen. 

Det demokratiska konventet 
höll en hel timmes jubeldemon
stration efter det Johnsons namn 
blifvit nämndt. 

Att längre protestera mot nomi
natio~en var lönlöst. Hade han 
gjort det, skulle han förolämpat 
både sitt p11rti och konventet. 

Genom nominationen har John
son råkat i en kinkig beläge1tl1et. 
Republikanerna hafva denna. gång 
nominerat en stark 1rnndidat, l\Ir. 
Jacobson, en norrman. Skulle 
J ohnsou icke vinna äfven donna 
gång, komme hairn ntsigter till 
presiclentnomin11tionen i framti
den att mycket försämras. 

ANDJAGTEN. 

(Amerikansk historia.) 

En gammal medborgare 
härom dagen, i det han suckande 
sjönk ned i en stol : 

-'- På tal om andjagt vid S :t 
Clair l<'lots, så tror jag inte att 
det finnes så mycll:et fågel der 
nn som för tio år sedan. ·Då var 
hela kanalen alldeles svart af än-

jag räknade öfver sexton tusen 
stora, feta, pråktiga änder, och 
ändå räknade jag endast på 
sidan af båten. 

- Hur lång tid tog det 1 
- Jag vet inte så noga; jag 

hade intet ur på mig. Tiden bety
der ingenting för en man som räk 
nar änder. Jag räknade högt, 
och när änderna voro små, räk
nade jag två för en. Till sist blef 
jag trött och gjordemig i ordning 
att skjuta. 

- Hur många sköt ni? 
- Jo, ser ni jag kunde ljuga 

och säga att jag sköt nio eller tio 



A. IJ-. 
Aug. 1908. 

Louise af 

ter några dagars vistelse der, un-

samarbetsplaner, 
som här voro å bane. Ingen fram
stälining i denna riktning hade 
heller gjorts till honom och kom
me en sådan att göras, skulle han 
ovilkorligen ställa sig afvisande. 
Hans egna planer innefattade. en 
rent svensk linie på Amerika och 
denna fråga ligger för närvaran
de hos regeringe"u under utred
ning. 

GROCERY-VAROR 

besök Gustaf Salander, 1216 South K St., eller ring upp lVIain 

6007 eller Home A4007. 

Varor kopta hos mig levereras 

af staden. 

Gustaf Salander 
1216 SO. K ST. 

CENTRAL FISHIVIA.RKET 

1 756 South ·C Street 

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

der hvilken konungen kommer att Blekinge län . ALF. NELSON, Prc.pr. 

. bebo enkefru August Röhss' villa, Den 4cle Augusti på e. m. utbri)t 
hvilken välvilligt blifvit af egarin- eldsvåda i Folkets hus i Ronneby, 
nan ställd till disposition, afreser 'hvilket brann ned till grunden. 

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

och Klotens kronopa'l'ker samt fri
hene Gripenstedt på B~rsta, å hvil
ka platser elgjagter komma att 
anordnas. Omkring den 7 Sep
tember återkomD\er konungen till 
Tnllgarn. 

- Presidenten Fallieres' storar
tade gåfva af 5,000 francs har 1m 

genom de olika fi)rsamlingarnas 
presterskap och fattigdiakonissor 
utdelats i poster om 5 och 10 kro-

- Justitiekanslern har förord
nat t. f. förste stadsfiskalen C. F. 
Wesföng att för elen i No. 31 af 

Orsaken till eldens uppkomst till
skrifves ett exploderande foto
genkök. Tack vare ett energiskt 
släckningsarbete lyckades man 
rädda närliggande hus. Det brun
na uppgifves vara försäkradt för 
5,000 kr. 

Bohuslän. 

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

Begrafningar och Bröllop o. s. v. 
Bästa platsen 

Telephone Main 499 

Bästa taudläkarearbete 
Undersökning fritt. 

Tacoma Theater Bldg., 9th och C Street 

En arbetare vid Mölnlycke fa_ 
briker .A. Kampe, som en längre 
tid lidit af sjuklighet, kastade sig 
den 6 Augusti, troligen af sinnes
förvirring, från ett fönster i an-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 
dra våningen i en af arbetarebo
städerna och ljöt en ögonblicklig 
död. Kampe var 38 år gammal 
och efterlemnar hustru och fyra 
barn. 

Järnkrams== Varor 
Snickareverktyg, Ståltråd, Dyna. mit, Sprängkrut. 

Henry Mohr Hardware Co. 
1148 PACIFIC AVE. TEL. lWAIN 134 

Elfsborgs län. I========================~~-
Borgmästarvalet i Åmål har ut-

fallit sålunda att e. o. hofrätts- --------,...--------------_.._ _____ ,._,. 
notarie R. S :t Oyr, Venersborg, Vi kBpa alla saker, som utslitits och blifvit 

l ··11 2 84" · gamla och ha nägot värde i marknaden. 
er ;o , " röster, häradshöfding 
.K C. von Unge, Åmål, och juris WALLIS & SONS, Inc. 
kandidat E. Leksell, Gefle, erhöl- Köper och säljer Trasor, Säckar, Flaskor, 
lo hvardera 1,164 röster. Nrmast Metaller, o. s. v. Vi ha nägra hästar till salu. 
. Phone Ma!n 6059 1524 C Street Phone-Home 1059 
1 röstetal kom borgmästare Lind-
hagen, Stockholm. 

- Blucherska bryggeriet i Ve
ners borg har den 6 Augusti af 
lrnnkursmassan försålts till landt
brukaren C. Andersson, . Kampe
torp; Karlstad, för 111,400 kro
nor. 

Gefleborgs län. 
Den 26 Juli drunknade under 

badning i I1 jusnan bokhållaren 
vid Lörstrands sågverk N. Eriks
son i Tällb;v, Undersvik. E. hade 

1 på e. m. under badningen simman
de gifvit sig ut på djupt vatten 
hvarunder han troligen träffat~ 
af slaganfall och g·ick till botten. 
innan h;Jelp hann anlända. E. va~ 
en 40 års man, som egde många 
vänner. Han var ogift. 

--~ 

Gotlands län. 
Första ransakningen med häk

tade kyrkoherden Söderberg eg
de rum den 3clje Augusti i Visby. 
Såsom åklagare uppträdde krono
fogden Cramer, och den häktade 
biträddes af vice auditören Wav
rinsky. Det förskingrade belop
pet kunde icke exakt uppgifvas, 
men till bristens täckande hade 
anskaffats J0,000 kr. Felaktighe
ter i bokföringen konstaterades. 
Den häktade bestred att dessa 
voro tillkomna för att dölja nå
got. Han medgaf att han uttagit 
1,000 kr. i Roma kyrkokassa för 
att täcka en brist i Björke försam
lings kassa. Söderbei'gs begäran 

Tacoma, Wash. 

+++++::noME~''SWEET''ö'öME::••++1 
~orde vara mottot för h:arje_ familj. Eger Ni det hem Ni bor i? Eljest t 
ar det ert eget'fel, dä v1 erbJuda oss att bygga ett hem i vår t 

SUNSET HOME f<DDITION + 

I och läta Eder betala för det såsom Ni°' nu betalar hyra. Denna addi· t 
tion är nära in, 15 minuters .åktur frän stadens center; nära skola. i+ 

Lotter för $150 och upp; endast $5 i mänaden på afbetalning. • 

t E. F. GREGORY CO., lnc. 
1: S. R. Webb 120 So. 12th St. E. F. Gregory 

t I I i I I t i I I I I I I I I I i t i i I I I I I I i i i l i I I I I I i I i I i I I I I I I +++++ 

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

TACOlVIA lV!EDICAL 00., 12171;2 Pacific Ave. 

Bot garanterad i alla åtagna 
sjukdomsfall. 

Förblif icke sjuk, litande på löf
ten af andra. 

Den ärlige och pålitlige betalar 
då han är botad 

Inga penningar behöfvas för be
handlings början 

för 

De Tillforlitllga Specialisterna 
MÄNS MISSTAG. 

1\Iän_g'.'ll Ij,:s och lofvande bana har ruinerats genom försumllahet 
och skadhg:t H1.nor, innan· man blef gammal nog att förstå, och ~än· 
gen ba}ut afl;,,rtats genom någon speciell sjukdom, som försummad 
eller dal1gt behandlad underminerat den fysiska styrkan och själsför· 
ncog~lllJPtE-ri~a. Intet större misstag kan göras än att ringakta eller 
forl.nse de to:,sta symtomen till försvagad helsa eller själslrraft, orsa· 
kad genom forsummelse, okunnighet eller utsväfning. 

Residence 
Phone Home Al 739 

Afc1elr1ingskontor 
Phone Main 7765 

Phone Home A4394 

Säda'.1 lik_nöj~het vid de första symtomen har ledt till tusentals' 
ol;i:cka, till sJuk~1ghet, ~ill ett förfoladt lif, till olycka i äktenskap, 
s!;nlsi;iessa, vansmne, sJelfmord o. s. v. Män, hvarföre taga sädana 
f~rtvif~ade chancer. De första sjukdomsteclcen borde vara en var· 
nmg for _eder att taga mått och steg för eder framtida •helsa och 
l!cka. N1 b~rde noggrant undvika alla osälrra, experimentala och far
llga behandlmgsmetoder, ty· på framgången af den första behandlin· 
gen b~ror det, om "ni skall äterställas till full helsa och fä allt sjuk
d?ms_g1ft~t. b?'.t fro,n sy~~en:et eller om ni skall ])]ifva en kronisk 
SJUklmg for 11fvet med staiad1gt äterkommande lidande i olilm former. 

Vi behandla endast män och bota fort. säkert och för all
tid till billi~aste pris. Blod- och IIudsh1kdomar, Tärande 
svaghet, Var1cocele, Hydrocele, Njur- och Blåssjukdomar. Rin
nande. Si11~ Klåda, Inflamation, Förlust af Lifskraft ocli. alla 
oorclmngm• 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 
O~art." yära kontor öppna från 9 f. m. till 8 e. m. och söndagar 
fran 10 till 12. · 

SCOTT MEDICAL 00. 
1130Vz Pacific Av~nue · 

TACOMA, WASH, 



SVERIGE. 
(Forts. fr. sid. 2.) 

att hlifva försatt pi: fri fot afslogs 

I 
od1 rausalmiuge:1 uppskiits till 
dt•n ~1 ie Augusti. 

1. '-_ _,,___ 

Hallands län. 
P. statio11si11s1wk1oreu vill Os

karsströrn, :frib. G. vem Sehwe-
TACOMA TRUNK FACTORY I I"ill, hvilken med anlel111i11g af 

T ·11 1 · 1. '"ll" t i t d I, U\g0Jn;km1 vill 08karsström döm-
1 verlrnr oc i sa Jer "1 igus s u en " · 

· des till afäiittning från sin befatt-
KOFF"'RTAR ning, har af 1111'1 beviljats riitt att 

Kappsäckar, Renslar, Valiser, "card· j' · · återinträda i sin i1rra tJenst. 
cases" och plånböcker m. m. 

- Eld utbröt af ännu okii.ncl 
Pbone Red 2772 931 C St. auledning elen 4de Augusti vid 8-
--------------- tiden på morgonen i mansbyggna-

HARRISON BROS. den på örmanäs slott, beläget vid 
Handla med kol och ved, torr ved, Asta station 1' 1 r~ Vestkustbanan. 
alla längder, under tak. Roslyn, 
Ole Elum och Ravensdale nnt-kol,/ Byggnaden, som var försäkrad i 
Kontor och vedgård, 2140 So. C Allmänna hrandstodsbolaget för 
St. Phone l\fain 9:3. byggnader på landet, lades i aska. 
Ladd kol iiro de bästa i markna- Gårdens egare är godsegaren Åke 

den i Tacoma. 
Harrison Bros. Bagge. 

PUGET 

den hiiJdade till ett års straffar- 4-5 sek. Svenskt rekord är 16 1-10 
hc1<'. sele 

Ar hets konflikt' har deu 4d<• l löpning J ,;)00 meter startade 
Augusti utbrutit vicl Lidkö11ings 811llivall, Bromilow, Clougl1en, 
sockerfabrik. Striden omi'attai· "\nwrika, ol'h Gi:or.g Pettersson, 
hela versonalen. c :a 120 man ol'h l\orrbipin~-. Efter e.n öfverdådig 
giiHer vissa kontraktsbestärnmd- .~lntspnrt segr;:<le Pd.terRson pil 4 
ser. Fabrike11 har förklarats i min. 14 4._5 sele Bwimilow bld 
blodrncl. 2 ()(:h Clonghen :3. Sullivan ut-

Stockholms län. 
Den 27de Juli antrii:ffades å 

giek. 
'l'ii.flingarm1 i\si'tgo;; af öfver ett 

t11scc'l1 nwnniRkor. 8emll"e Jlfl af-
111ml:;l iiJI et I<JLllnncla fröken ::llaria tonen var en bankett anordnad li 
l\fyrntedt, dotter till gros:;haml- Strömsholmen för cle amerilrnnslrn 
lar<m M. l\fyrstedt, Stod::holm,' idrottsmännen. 
liggande död. Hon hade pF1, 11101·- ----+-----

gonen gått ned för att bada, och 
då hon dröjde ovanligt länge, 
:;kickades bud för att se efter hen-

SMAHISTORIER. 

ne. Hon fanns då liggande död ömsesidig öfverraskning. 
på basinens botten. En herre och en dam reste i 

------+--- samma kupe på ett tåg i England. 
Södermanlands län. De voro fullkomligt främmande 

I det :vid Jönökers häradsrätt för h varamlra. Plötsligt utbrast 
väckta åtalet mot ingeniören E. 
W endel å Djursholm för mordför-
sök genom dynamitattentat mot 

herrn: 
- Ursäkta, kanske ni vill vara I 

vänlig att titta ut genom fönstret, 

, Ende agenter 2140 So. C St. ,__.,.____ arrendatorn E. Linclerhnrg å 1\1·- några minuter, ty jag skall ändra: E-1 

LAND LAND LAND 

PIONEER REALTY CO. 
ImproYadc och oimprovade 

FASTIGHETS-EGENDOMAR 
I TAOOMA, BISMARCK, FERN ~ULL, SPAN

AWAY, PUYALLUP, SUlVINER, ORTING 

iifvenså på 

V ASHON ISLAND, ROSEDALE, GIG HAR. 

BOR och nära OLYMPIA 

äfvcnledes 

---HVETELAND---
i östra Washington nära Yakima 

Hanford Irrigeradt Fruktland 

FARMAR OCH HUS FöR RENT 

För full underrättelse 
I 

203 CALIFORNIA BLDG. Phone Main 7466 

Jemtlands län. 
1 
hammar aflrnnnade häradsrätten 

Ni kan göra Edert hem trcfligt I sitt hem i l\Iörsil afled den 3 elen 30de Jnli dom. Som Vvendel 
om Ni kciper Augusti apotelrnrE'n Olof I~incl- enständigt nekar, för hvad honom 

uågot på min drägt. I § OHAS. H. ROSS EDW. E, RISER 

D(tmen :;varade artigt, reste sig illl~lll!!illlll\ll!lilll\ll!lilll\ll!lilll\ll!lilll\ll!lillli!l!lll!llllll\ll!lilll!llllBll!lll!lll!l!lllllDlll\ll!lil!llllllllllllillll!lll!RIDlll'lllilllilll!llilll!llli!il1lllll!llilll\ll!lilm 
gc:mrnt np11 or;h Rtiillclc sig med 

Tapeter, Färger, Glas och Dörrar gTen, 57 år gammal. i målet förts till last, lemnade hä-
hos I radsrätten saken åt framtiden, <lfi 

A. S. J 0 H N S 0 N & CO. ·1 Jönköpings län. den kan uppenbar varda. Såväl 
l142 C Street - - - Tacoma Vid den 2 J\ ngn.qti förriittadt Linderborg som \Ven del skola 

val till kyrkoherdebefattning<•n i sjel:fva vidldinnas sina i målet 
A. F. HO SKA Södra IIestra och Gryteryds kon- hafcla kostnader. De af allmänna 

IIarness Co. sistoriella pastorat valdes komrni- medel förskotterade kostnaderna 
l\Iodehandel för hästar och boric- Hi:;tem K. A. Malmqvist, Greima, i målet skola drabba statsverkct. 

kor. Besök honom! med 2,831 röster. _, ........ ,_ 
140!l Pacific Ave. 'I'acoma , Upsala län. 

Kalmar län. 

i·yggen mot honom. Efter en li
ten stund sade herrn : 

- Nu, min fru, är jag· färdig 
och ni kan sätta er igen. 

Då damen vände sig om, fick 
hon se sin manlig'e medpassagera
re förvancllad till en elegm1t dam 
med tjockt flor för ansigtet. 

- Nn, min herre eller dam, får 
också jag be er titta nt genom 
fönstret ty jag· skall äfven iinclra 

HNSON & BLOOM 
GROCERY STORE 

Phone Main 2590 1511 Tacoma A venue 

Vi hafva nyligen etablerat förrättning med en ny första 
klassens stock af groceries i rikt urval till billigaste priser. Vi 
ha alltid på lager en hel del importerade delikatesser från 
gamla landet. Kom in och se oss. 

3;\ 

HAFS BAD. 
Hemåtvändande 

Kapitalister! 
Den för sin natur13kö11ltet, öfver 

hela verlden, snårt sagdt, bekanta 
badorten "FURUSUND" med al
la sina nyrestaurerade hotell och 
ett 70-tal villaläg·enheter fullt 
möblerade, säljas på fördelaktiga 
villkor till enskild eller konsor
tium. 

Branclförsäkringsvärclet 555,000 
kronor. Ett kartlagdt villaområ
de med och utan villor, idylliskt 
beläget, har rönt lifögt intresse. 
20 stycken mindre oeh större öar 
tillhöra Furusuml, lämpliga till 
bebyggande. Goclt fiskvatten. 30 
styeken kreatur föder jordbruket. 

, Direkta förbindelser dagligen 
med Stockholm, K orrland, Fin-
land och Ryssland med No1;dens 
elegantaste ångare. 

I1'ull telegraf- och telefonstation 
på platsen. 

Baclortei;i besökes af många tu
sen personer från alla verlclsdel ar 
årligen. Vinterbonade villor på 

. fri grund till salu och till uthyr
ning. 

ERIK J. JONES & CO. 
Målare och tapetserare 

Tapeter billigare ·än hos nägon 
annanf irma, och arbetet gö

res till lägsta pris. 
2 :ND HAND STORE 

1954 Jefferson Ave 
Handla i 

Den 80 Juli drunknade under 
badning i Krogssjön i Döderlrnlts 
socken' hemmasonen Sven Oskar 
.Karh;sou från Lämmedal. Karls
scm, som var 23 år gammal, iakt
togs af en 16-årig bro(ler, då han 
utan ett ljud försvann 1mder vat
tenytan. J_,iket hittades en timme 
dere:fter. 

Sysslomannen vid akademiska 
sjukhuset i Upsala Ernst Ek
ström afled elen 29 Juli dersfä
des efter en tids sjukdom. Syssln. 
man Ekström, som vid sin död 
var 55 år gamrn al, till trädde sin 
befattning vid sjukhuset 1894 ef
tm· att förut ha tjenstgjort vid 
helsovårdspolisen i Stockholm. 
Niirmast sörjes den bortgångne af 
åldrig mor och syskon. 

något på min drägt. 
Herrn i dam(lrii.gten gick ögon. 

blickligen till fönstret. 

(r?:.~~~~~~~~~~~~~::z~::z::z;:z::::z;~~~~~""""" 2907 North 8th St. 

Nya och begagnade hushålls. 
artiklar. 

Moderata priser. 

Utmärkta Ranges och Spislar 
till billigt pris. 

Home Phone A2378 
Kopparbergs län. 

'rill k~'rkohrrdc i Faln (Kristi. 
Emil Mnrison PeLer Olson nc) och Stora Kopparberg;·s för-

TACOMA BAR samlingars pastorat har utnii.mnts 

Välsorteradt lager af inhemska förste komministPrn i samma pa-

- Profossorn vid Upsala uni
ver::;itet A. Gnlls1rnnd har ut
nämn1·s ti Il hedersdoktor vid uni
versitet<~t i Jena. 

-Nu, min herre, kan ni o>ätta 
er i gen - sade dagen. 

'l'ill sin stora öfverraslming 
faun nu herrn i clamclrägten. da
men förvandlad till en man. Då 
RkraHa<1e lrnn och sade: 

- Det ser nt, som om vi båda 
tvh vorn rädda för att bh Jgen
kiincla. ,Jag har rlundrat en 
bnnk. I-Ivad har ni gjort 1 

DRICK CRYSTAL FOAM 
Det är den mest helsosamma temperans-clryck både för herrar 

och damer. - Sund och styrkande. 
LAURITZEN TONIO CO. 

General Sale Agents 212 Puyallup Ave., Tacoma, Wn. 

KAUFMAN'S TA:ILORED READY CLOTHING 
Vi representera det största skrädcleri-etablissement i New 

York och Chicago. Vi skola gifva eder en skräddarsydd ko
stym för sari:nna pris 1>om det "ready-made" slaget. 

! Verkstad 2815 6th Ave. Tel. 4225 

Vi h111f'Ta alltid på hand eten 
1110rtiment af 

Inhemska och Importerade 

GROCERY V AROR 
Fiskbullar, Inlagd ät 
Ansjovis, Makrill och alla 
andra fisksorter ro~ s!fsongen. 

och importerade varor. storat regementspastorn vid Dal.-
Glöm icke platsen. reg·ementet G. Blrnlröm. 

Vesternorrlands län. 
Under slip1iing af liar å en slip

sten, dragen af' ett större vatten
hjul till eu såg, skulle hermnaus
egaren H .• TonsHon i J\Inrktjern, 
Torp, smörja hj11llagret, hvarvid 
han föll ned i hjulet oeh krossa
des till döds. 

,-Jag, sade den falska damen, 
i det hon hastigt drog fn1m en re
volver, jag är detektiv från Scot
land Yard, jag har länge följt er. ~~~~~~~~~~~~~~~-1~3-2~!~~P~a~ci~~?-~A~~~e~n~u~e~~~~~~~~~IB ~ 

C.EBERT Cor. 15th & C St. Tacoma -~-+·--

SVEASALOON 
John Rignell, Egare 

Bästa sortens viner, likörer 
och cigarrer. 

1518 C Street 

Kristianstads län. 
* 

Från en manöver. 
Till kyrkoher<le i R.aflnnda och 

Brösarps församlingars pastorat 
af forncls stift har ntnlinrnts kom

'l'acoma ministern i Vestra Karups pasto
--------------- rat L. Brodin. 

BALTIC SALOON 
Importerade och inhemska viner Kronobergs län. 

och likörer. Nateten till den 6te Augusti har 
Hj. Nyman, Egare. nämndemannen F. E. Svensson i 

1513 Pacific Ave. (Sprague Blk.) Trehörna, Urshults socken, tillhö

BODEGA 
Enda plats i staden, der viner och 

likörer serveras direkt 

riga i Rörsvik inom samma för
samling uppförda hyggnadskom
plex, inrymmande ångsåg och trä
toffelfabrik, nedbrunnit. 

- En landtbrefbärare C. O. Gu
stafsson, som nuc!er en längre tid 
uppehållit brefbäringcn mellan 
Sundsvall och Skönsmon, är sedan 
den ;U Juli försvunnen. Utred
ning pågår nu om hans försvin
nande och om de värdeförsändel
ser som han handhaft. 

Generalmajor D. tyckte mycket 
illa om att se bagagevagnarna be
l astacle med lwr off'ir.erai'es spiri
tuosalådor. Då han en dag fann 
ett kompanis bagage till största 
clcleu hestå af vin och. spirituosa, 
befallde han till sig kaptenen: 

,_ ,fo, jag tackar jag, kapten, ni 
tyeks vara väl försedd med dryck
jom. Jag lägger mig i allmänliet 
inte i mina officerares privatan
gelägenheter. Men. tänk, om hans 
excellens får se sådant, då är allt 
f-n lös. Ni kunde då åtminstone 
ha skickat hiilften af spriten med 
tåget! 

från "barrel." 
Hans Dahl, Egare 

Malmöhus län. 
Rättegången med de för bomb

attentatet i Malmö häktade tog 
sin början den 1 Augusti inför 

Ett gladt och vänligt bemötande Oxie och· Skytts häradsrätt. Se. 

709 Pacific A ve. Tel. Main 466 
Då Ni reser till Seattle glöm icke 

att besöka 

U&I 

mot alla landsmän. dan åklagaren framtsällt sina vr-
Lunn Bros. k d A N " an en mot nton ilsson och 

922 J.'IRST AVE. SEATTLE Rosberg, den förre för båda dyna.
Vi hafva alltid på hand stort sor- mitstölderna, de öfriga för delalr-

timent af ' 
Inhemska och importerade tighet i stölderna, uppläste de 

--------------- häktades personalia, som i huf-
1 THE CONGRESS vudsak vitsordades.· Af Nilssons 

Viner och Likörer 

Ackerman & Mezerall 

berättelse framgick en tendens att 
fritaga de öfriga för all skuld till 
brottet. Han förnekade, att han Egare 

734 Pacil'ic A ve. - _ Tacoma någonsin sagt, att Jönsimn skulle 

Endast rena ingredienser i 

PACIFIC BREWING 
COMPANYS 

Tillverkning 

THE. JEFFERSON 

Wines, I.iquors and Cigars 

'rhe celebrated Colnmbia Beer 
on draught 

Jacob Otto & Pfandl, Proprs. 
1914 J eff. A ve. Phone A 2903 

THE TONIC LIQUOR CO. 
Osrnr ::\foberg, Prop. 

Importcd nnd Domestfo 
Wines, Liquors and Cigars 

Plwne l\fain 7528 

1106-0S-10 So. 11th St., Oor.· K 

SUNRISE BAKERY 
Bakning Hr vår affär, och vi ve

ta huru. Vi knåda degen med elek
trisk maskin. Det gör bättre bröd 
och är renligare ä.n för hand. Stör
sta och bästa sortiment "cake" j 

staden. 
D. M'Pherson, Egare 

1107 So. K St. Tacoma 

haft reda på hvad det gällde. 
l<'örst i senare delen a:f sin berät
telse medgaf han de öfrigas, sär
skildt Sterns och Rosbergs, delak
tighet i stölden. 

- Öfverinspektoren vid l\falmö 
tullpacklms B. A. Antonson ka~ 
siade sig den 7 Augusti ut genom 
ett fönster till sin bostad i tredje 
våningen vid, Södra förstadsga
tan. I fallet mot gatan ådrog han 
sig si'1 svåra skndor att han afled 
på vii.gen till sjukhuset, dit han 
genast fördei;. 

Norrbottens län. 

Norske nngsoci a listen Sverre 
Krogh har häktats i Kiruna för 
ett ta 1 som han höll derstäcles den 

I 
5te Augnsti, och hvari han upp
manade till olydnad rnot lag och 
myndighet. 

Skaraborgs län. 

Fiir förfalskning af flsra vexlnr 
i Ska.raborgs enskilda bank har 
smeden O. E. ,Johansson frän 
Horn berga häktats i Skiifdc. Han 
har erlöii1t två af förfalskningar
na, men pilstå.r, att han för den 
ena vexeln haft borgensmannens 
tillåtelse att teckna dennes namn. 
Vid ransalming den 4de Augusti 
inför Skö.fcle rådhusriitt dömdes 

Vestmanlands län. 
I Vesterås brottades den 30 Juli 

Hjalmar Lundin mot den austra
lienske mästaren Ch. Matol1 Axa. 
Striden blef clå oafgjord. Följan. 
de qväll företogs ombrottning, då 
l\faton Axa efter 3 minuter be
segrades. 

Örebro län. 
Vid kyrkoherdeval elen 2 Augu

sti i Sköllersta konsistoriella pa
storat har den i tredje förslags
rnrnmet uppförde kyrkoherde A. 
L. Hagström i Vallby erhållit de 
flesta eller 7,092 röster. 

Östergötlands län. 
GCita hofrött har genom elen 81 

Juli a:fkunnaclt utslag dömt förre 
förvaltaren Oskar Pihlström att 
för förnkingring af Ljm1gs kom
mun tillhöriga medel och för be
driigeri hållas till straffarbete un
der 1 år och ;3 månader. Linkö
pings dLclhusrätt hade dömt Pihl
ström till sammanlagdt 8 års 
straffarbete. I öfrigt har hofrät
tcn stadfäst rådhusrättens utslag. 

- De amerikanska ic1rottsmän
n011, som för närvarande gästa 
Sverige, deltogo i täflingarne den 
8 Aug. i Iclrottsparken,. Norrkö-

Ögonblickligen kom svaret, kort 
och militäriskt: 

- Det har jag gjort, general. 

* 
Porträttet. 

När den berörrnlc engelska dik
taren William 'Phackeray låtit 
porträttera sig af målaren på mo
det Thomas Lawrence, spisade han 
en dag i sin klubb, der en gardes
officer förtroligt tilltalade honom 
med orden: 

- I-le, Thackeray, gamle gosse, 
som jag hör har sir Lawrence må
lat ed 

- Det har han - var svaret. 
- Kroppsstorlek? 
- Nej, porträtt i kroppsstorlek 

lämpa sig bäst för sol(lnter, så att 
man äfven kan se fötterirn. Hos 
oss poeter är hufvudet det vikti
gaste. 

* 
- Nå, Ericssons frn, som rymt 

från honom. Hur mår han efter 
det 1 

- Ja, det frågade jag 
också, och då sa' han, att 
te fattades honom något. 

* 

honom 
det in-

ping. Läkaren: - Nå, har du gjo1;t i 
I diskuskastning: Gilles, .Arne- ordning allt för middagen? 

rika, No. l med 29,40 meter, D. i - Frun: - Var lugn, käre A
örteg1·en, Norrköping, No. 2 med clolf ! Jag hoppas dina vänner 
29,:34 meter, och K. Pettersson, skola blifva nöjda med mina an-
Norrköping, No. 3. ordning!llr. Se här sjelf. 

I höjdhopp: Porter, Amerika, Ll'ikaren (Jäsande): Hmnmer-
No. 1 med J82 cm., D. J. Kelly, pastejer, gåslefver, lax i gele -
Amerika, No. 2 och L. Robertson, men, det här är ju idel dyra ouh 
Amerika, No. 3. härdsmälta saker! 

Hart7.Pll, .Norrköping, No. 4. Frun (med ett slugt leende):-
Löpning 200 rneter: Cloughen, Visserligen är det dyrt, men clu 

Amerika, No. 1 pft 2:3 2-5 sele, Ro- kommer genom den här middagen 
bertson, Amerika, No. 2 och .Neu- att fä så många patienter att det 
man, Stockholm, N'o. 8. betalar sig. 

I hU.eklöpning 110 meter st.ar- Läkaren: - Hm, ja, det är nog 
tacle Bacon, Amerika, och Kelly, bra alltsammans, men tyvärr har 
hvilken senare vann Joppet på 15 jag endast inlJjuclit - kolleger! 

BICYCLE TIDEN 

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

Full Line of Carpente:r Tools 

Biljetter! 

TILL EUROPA 
FRÄN EUROPA. 

Biljetter! 

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 ned
satta priser. 

Välj sjelf ångbåtslinie och jernväg. 

VISELL & EKBERG. 

1308 Pacific Avenue. 

Pacific National Bank 
of Tacoma. 

United States Depository. 

Den äldsta och största bank i Tacoma. 

R. L. McCormfok, President W. M. Ladd, Vice-Pres. 
Stephen Appleby, Cashier C. H. Hycle, Vice-Prcs. 
A. A. Miller, Asst. Cashier. L. J. Penticost, Vice-Pres. 

Kapital och Surplus $500,000. 

Vi betala ränta på sparbanksinsättningar, som krediteras 
d<m lste Juli och lste Januari. 

Penningar sä:o::ias till Sverige med dagens lägsta kurs. 

Svenska s pråket talas. 

1508 PACJFlC .A. VR. 

Telefon Main 75. 

AXEL HEDBERG 
Elev af Kongl. Mus. Akademiens i 

Stockholm, skickligaste lärare 

undervisar i 

Sång, piano, orgel och horn

instrument 

Studio-811 So. Sth St. 

PROF. QJ:;,1F BULL 

gifver 
Lektioner på Violin 

enligt de stora mästarne. Priset' 
nedsatt till $1.00 lektionen. 

Studio: Rum 9, 'femple of lVIusic, 
945 C street. 

SNABBGÅENDE ÅNGAREN 

INDIANAPOLIS 

TACOMA-SEATTLE-ROUTE 

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

m. samt 3 :oo och 7 :oo e. m. 
Lemnar Seattle 9 :oo f. m. samt 

I :oo; S :oo, och 9 :oo e. m. 

' • Ni behöfver icke betala en dollar 

förrän botad. 

Enligt de senaste och bästa me-
toderna bota vi varaktigt Varico- · 

~:::;:::====~~z~~~~~~z~~~~:::;:::~~~z~~~:::;:::~::t""' cele, Hydrococele, Blodförgift-

BAY CITY MEAT & FISH MARK;T l. ning, I-Iemoroider, Bråck, Njur. 
och Blåssjukdomar och alla svag-

1118 Pacific Avenue. heter och sjukdomar egendomliga 
för män. 

Priserna äro korrekta. Besök oss. 
VAR BÄSTA REFERENS ÄR 

Phone l\'.Iain 9; Home Al919 H. J. l\fonro, Mgr. 

~~~~~~~::::::~~"'~~~~"€!.JJ Ni behöfver icke betala en dollar 

POOLE~s SEEDSTORE 
Handla med Buggies, Jernvaror och Farm-Maskinerier. 

RENA TRÄDGÅRDS- OCH ÅKERFRö 
Petaluma Incubators o. s. v. 

1720-22 Pacific Ave. Phone Main 6062 

FÖRRÄN BOTAD 

Timmar 9 f. m. till 5 e. m., 7 till 8 
e. m.; Sönd. 10 f. m. till 1 e. m. 

GLOBE MEDICAL CO, 

Korn Block 
115 Yesler Way Seattle 



Stewart, Deputy County 
Auditor. Republikansk kan

didat för Auditor. 

$10,604.65, or -in othe.r words there 
was a chauge for lhe year 1904 and 
prior years to 1907 a surplus of $14,-
815.18 in our favor, this amount "we 
have saved for the county, or a net 

I en intervju med deputy coun- profit to the couuty of $21,982.92 in 
ty auditor Stewal't yttrade han the last turee years. 
föl· 1 ·· d f"' lt. . f The above statement which I have 

Jane e roran ~ orva mngen a: made is a balance to the crcdit to 
e1~betet unde~· de senast'.e åren: 

1 

the county after all cQ)'!ts of every 
The manner of conductmg the of- kind, such as salaries, books, statio

fice of the County Auditor, it has i nery, postage, advertising, repairs, 
heen our alm to run the office on a etc., for the entire office of the coun
payjng basis, and to that end wc have ty auditor have been c1eductec1, or in 
continually strived. In looking up the other ords, the auditor's office has 
i;ecords of the office I find that uiJ to made enough money for tlle tax pay

GEO. GARBINER 

SKRÄDDARE 
1339 Oommerce St 
13401/2 Ps.cific A.v 

UNION DENTAL CO. 
(Inccrporated) 

the year 1904, the office of the County 
Audjtor never in any year paid tlie 

ers the last year to pay two thircls of Drs. F. D. A.dams & D. L. l\foCaw 
the bonded indebtedness of the coun

running expenses of the office, but ty. The office is still continuing to Förstklassigt tandläkareai·bete. 
run at an average dcficiency each 
year of $4,211.97, that it cost 78 per 
cent in thc Jecor,ding department to 
do .the work. This was the first thing 
we loolrec1 up when coming inta of
fice and the first matter to whlch our 
attention was called, we had no doubt 
rn' our mind but that this office could 
be placed on a paying basis, which the 
Iaw had intended, as it ;is a fee office 

.and all these fees are set by law and 
have not been changed materially in 
the last fifteen years. The first ycar 
which this administration took office 
was in 1905, and this year we made a 
radical change iu the' way of concluct· 
ing the business affairs of the office, 
in this year we reduced the percent-

improve, and as we become more fa- Resonabla priser 
miliar wlth the worlr, there will be Phone 11'.Iain 5530; A.ut. A. 2565 
more improvemerits. 

'l.'his statement which I am makillg 
can be verified by the auditor's annual 
report and the books in the oHice of 
the county auditor.' 

W. A. Stewart som är kancli-
dat för countv auditor. är mt och 
har varit förste · tfopu 1 y i county 
audiioi-!1s office sedciH l 905, olJh i 
ofvan nlimnda rekord gjordes un
der hans personliga led11ing. På 
grund af mycket arbein i officen 
vfrl d1!1ma tidcm på å1·pt hH Mr. 
S. föga tid eller ledigl1td f'ii1· att 
personligen kanvassera för embe
tet; me1i haris rekord talar för sig 
sjelf och utgör det bästa argu
mentet för hans vnl. 

Hörnet af llth St. & Pacific A. ve. 

Dr. J. R_. Brown 
, Svensk Läkare 

Konimr 1318 Pacific Ave. 
Residens'.......1111 No. 4th St. 

Mottagningstimmar: 
11 f, m. till 1 e. m. 2 till 4 e. m. 
Kontorstel.: M:ain 7683, A. 1683 

Rf'sidenstel.: Main 2498 

·or Hans Petersen 
LÄKARE OCH KIRURG 

Kontor, 9131h Oommerce St.· 

Tel. Main 33'i8, A. 3378 

PUGET SOUND MEAT MARKET 
G. 01.SON, Eg-are 

1954 South lVI Street 

Beställ eder vecl och kcil <ler 
priserna äro rätta. Utval af 
skogsved, "mill woocl" och 
"slabs." 

NEW FUEL YARD 
24th & E C St. 

Phones l\Iain7688, Home A.3244 

ALFREDBUTT 
Juvelerare 

och 
utexaminerad optiker. 

Ögon undersökas kostnadsfritt. 
___!~tenhet garanteras. 

Maurmann & Son .. 
Praktls1;rande Urmakare 

Med 28 Ars erfarenhet hos de bäst• 
firmor 1 Europa och A~erlka. 

Första klassens arbete, l;l!lligaste ,nie 
11714 C St. Vid C St. och Jefferson 

l EDVARD ISAKSON 
Skandinavisk urmakai;e 

Ett fint urval af nr och klockor. 
Reparationer utföras fort 

och billigt. 
Telephone l\fain 141 

l\Ir. Stewart tillhör. en af de för
sta pioniPr familjerna i Pierce 
County, i det han är en son till 
Hon. J. P. Stewart i Puyallup, en 
af stadens ledande affärsmlin. Han 
är broder till framlidne Senator 

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

Ifontorstimmar 11 till 12 f. m., 
3 till 5 och 7 till 8 e. m. i 1102 Tacoma A.ve. Tacoma 

emlrntsrnan, bör :Vfr. S. vara rä.tte ., .. . or befattningen 80111 

Olsou, Pres. University 
Scand. Club. 

Söndagar 12 till 1. 

DR. J. W. R.A WLINGS 

DR. H. Il. RAWLINGS 

Tandläkare 

314-315-316 Warburton Block 

Cor. llth and C St. 

Telefon Red 1931 

DR.A.J.GUSTAVESON 

~==============~. 

OLYMPIA STEAM LAUNDRY CO. 
Gör bästa arbete till billigaste pris 

1301 D Street 

Phone l\fain 182 A.1270 

Emil Stenberg, 
Svensk Advokat, 

Main 393 Home A.3933 

0'.rlS JOI-INSON 
Svensk Advokat 

Nat'l Bank of Commerce Bldg. 
212-212 

Svenska Böcker 
Vi föra på lager svenska .böc
ker, tryckta i Sverige, lampade 
för olika smokriktnino·ar och 
tilt samma pris . som i "'sverige 
med tillägg endast för frakt
kostnaden. Vi emottaga be
ställningar, på all svensk litte
ratur, hvilka expedieras fortast 
möjligt eftor samma prisberäk
ning. Återförsäljare och bibli
otnk erhålh\ goda villkor. Skrir 
efter katalog, som sändas fritt. 

BJöRCK & BöRJESSON 

40 W. 28 St. New oYrk City 

NEW YORK SHOE SHOP 
Skoarbete på beställning. 
Första klas~ens re1Jarering. 

Halfsulor (sydda) mäns ... 7Bc 
" " damers 50c 

1920 Jefferson Av T e., acoma. 
Joseph Conrad, Propr. 

Skrif till 

Tacoma lmplm'nt 
and Seed Co. 

Cfor. 15th & Commerce St., Taooma 
Handlande i-

Carl J. Smith, Pres. Swedish Club of 
Seattle. Tandläkare Utför allmän Lagförrättning GRÄS- o. TRÄDG.!iRDS:ii'Rö 

310 California Bldg. Tacoma I Färm Redskap Emanuel Schmidt, 
College. 

Pres. Adelphia I 

zens of Scandinavian ancestry in onr 
highest Institution of learning. The 
extra expense will be compa,ratively 
small when consiclered in the light of 
the benefits accrulng to our Univer-

FÖR SUPERIOR JUDGE 

John Leo. 

Jolin Leo, opartisk kandidat för 
Snperior Jndge of Pierce County, 
är född i December 1846 och kom 
vid tre månaders ålder med sina 
föräldrar till Amerika. Han bod
de med dem i staten ::-.Jew York i 
10 år. :F'lyttade till Farihanlt, 
Rice Oount;v, l\Iinn., ] 856. Efter 
att lrnfva besökt de publika sko

sity in imrticular and to onr cit.izens lorna, Rtni!rrade han vid college 
in general. och universitetet i 8 år. Begvnte 

We therefore ask vour coo1Jeration i il 1 • 
and, if elected, that y~u will support a, att stlL.era cag hos J. H. Casc, Pa-
measure to accornplish this object and ribanlt, och blef sakförare 1872. 
that you -:rm ldndly favor us with a Pra.ktiseracle två år i Faribault, 
r~ply by ret.urn mail, whether your valdes till polisdomare derstädes 
views be favorable or unfavorable. 1 Sr.i4 ] ·11 1 t l · 1 d · , iv1 i:en p a s ian inne ia e 1 

tre år. Fl~1ttade 1879 till Crooks
town, Pcilk Co., l\'Iinn., valdes till 

I 

Crown och Bridge arbete. 

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

DR. BALABANOFF 

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

Kontorstirnmar: 11-12, 2-4, 7-8 
Specialist för 

njur-, lung- och hjertsiukdomar. 

DR. ,J. L. RYNNING. 

CHRISTIAN ANDERSON 

Skandinavisk 
Advokat och Notary Public 

307 National Bank of Commerce Bldg 
Corner 13th and Pacific Ave. 

GUSTAF BEUTLICH 

Skandinavisk Notary Publlc. 

French Block, 1156 Pacific Ave. Utskriiver Deeds, Inteckningar, alla 
. lagliga dokument och fullmakter till 

Mottaguingstimmar 2 till 4 e. m. i .. . gamla landet. Examinerar abstracts. 
Sondag e .m. enligt aftal. Moderata afgifter. Testamenten ut-

Tel. Kontor Main 7471, Res. Main 7864 skrifvas. 

DR. E. A. TROM MALD 11306!/2 Pacific Ave. 1305 Commerce St. 

Skandinavisk Läkare ·- I 
Kontor: 917 Pacific Ave.; 201 Provi E. PETERSON 
de:it Bldg. Residens 1207 6th Ave 
Kontor och Res. phone: Maiu 6035 Enda svenska fotograf i 'l'acoma 
Kontorstimmar 11-12; 2-4; 7-S; 903 Tacoma Av. Home A2233 

Söndagar 10-11 f. m. 

po_lisdomare 1880 och till couniy DRS. ROBERTS, DOERER & 

Am. 

commissioner 1882. Valdes hö- BLODGETT 
sten 1884 till })rosecuting attor- T 11··1r - am a are 
ney för Polk couuiv. Flvttnde I r a"tt · f t lk 

., r. . • . " " j ns· nmg a anc rol).or en spc-
188 I till Helena, .Jionc., och kom c· i·t t rr l f 0 0 rn i e . .'-om oc t -a vara 
1889 till Tacoma. Valdes till med-
lem i legislacuren ]893. Var en 
gång· medlem af stnclsr.onnc.iln. 
Hon. J~eo var under sin vistelse i 
Crookstown, Minn., lagkompan
jon till imvt.Tamfo 

priser. 
Rum 296 1156 Pac. A.ve. Tacoma 

\ 

BERG & HANSON 

J 3:30 So. C St. 
•raprter, Färger & Tapetsering 

Sl):yltarhete en specialitet 
Phone Main 6431 

Spray-Pumpar och Spray 
Lawn Mowers och Hose 
Agenter för Walter A. Woods 

Mowers, Rakes, Tedders, Binders 
och Harrows · · 

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

fRAME & MOULDING 
SUPPLY COMPANY 

Nichols G. Sherman, Egare 

Fönsterkarmar, l\Ioulclings, 
:Mission Mö blcr. 

Kabinett och Imecining 
Phone A. 3181 

South 23rd & J e.fferson A. venue 

Gå icke i mörkPet 
Kiip en lykta som kan b~iras i 
fieknn, T~/:;x6 tum. Den kan 
tändas på ett ögonblick. Brin
ner utan veke och olja och gif
ve~ ntmärkt ljus. Kostar bara 
50c. Nyttig· både hemma och 
på resor. '11ill :salo på falwikens 
kontor, 1J07 Commercr, St. 

C.A.HRONA 
I-Iancllm· i Första Klassens 

SYMASKINER. 
Reparationer en specialitet 

Main 5763 935 Tacom:,i, Av. 



TILL SPOKANE. 
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MRS. PFEIL TILL 'CHICAGO. iwubarar den osedde Guden.'' , l - . 

Alla mötena börja kl. 11 f. m. ~ Och ! 
l\Irs. Anna Pfeil, vår välkända 

s veusk-amerikanska skådespelllr
skn, har af l\Jrs. Ot1rnlia 1\:Iyhr
man, af Svenska Nationalförbun-

För Justice of the Peace i SCANDINA VIAN COMMERCIAL & SA VIXGS BANK i 
FRANK GRAHAM. · 

~,·.··:. ENMeMd kolnL1binLe1I·aOcleNtillg<DfmgO·ar~åLöf\ArerRS ii., ~'""' H. a,-,Junn,ju>tieo n!.tbe ; ~ ; 

* Kommer att bedrifva bankröre1se i No. 955 Commerce St; ~ 

det i Chicago engagerats att upp- pt'ace, och Jrnnclidat för Merval, 
träda i lrnfvndro1lerna af Verm- föddes i Saratuga Co .. :'.\. .T., J850; 
Hindingarne och R o s pi g game, gradneracle från hög·skolan i Ver
hvilka pjeser komma att uppföras mont. 1871 Clch blef aclrnkat 1874. 
i c+rancl Optora1nrnet derstädcs i ~'l.r 1894 kom han hit till Rtaden 
slutet af Oktober. Före sin afre- o<~h började praktisera. Han ut
sa kommer IIIrs. PJ~eil att g·ifva två nämndes 1897 af 1\Iayor Orr till 
förestiillningnr, i 'l'acorna den 27 
September samt i Seattle den 4 
Oktober. 

~~-!*i_,:.:~:: I; 
°'" Tacoma, börjande 

DEN 1 MAJ, mos. 
medlem i "eivil sl'rvier commiR- J. E. C hilb erg, President 
sioncn." i hvilkcn han tjenstgjor- · TV: H. Pringle, Vice Pres. 0. Granrml, Vice Pres. i 
de till i April 1898. Han har se- '.< Geurge Il. 1.'arbell, Cashier & 1\Tanager * 
c1ermera haft 'flera l'nskilth och ! Ernest C . .T oh1rnun, A ss 't Cashier I 

EN STACKARES ÄNDALYKT. allrnii,nm1 förtroei:i(leuppdrag. le J. F. Yisell, Gnst. Lindberg och 0. A. Me11t.zer, Direktörer i 
*h"***"'**'*~~'**)\**"i<***>i<*****·>K·**1!'-lJ<-)~tf.,ff*****"-~.lo****** 

GODT PUBLIKT REKORD. Nyligen nnliinde hit från Mexi
Ilfaskinisten G. l\lag·nuson, Rom co en eivilingeniör L. G. Corkhls 

haft anställning i Pnget Sound och tog in på hotell Acme. Vid Bland kandidaterna för c1B oli
Ilfachine shops, reser i. dessa da- 2-tiden på natfen till den 20 ds. ka county embetena torde knappt 
gar till Spokane, der han har en hördes stönanden från hans rum n!J got 11arnn vm·a mera viilbekant 
annan plats i sigte. Huru länge och det befans då att han låg nå än .Edward IIIeath. Född och 
han ,stannar borta, sade han sig ej sin bli.eld döende med ett skott.Rår fostrad i detta samhälle ~ir lians 
veta, enä.r det blir beroende på i lmfvndet och ett damporträtt i hela karrier välkänd för allmän
huru 1rnn tycker om förhållande- handen. Han hörde hemma i Cin- heten, både såsom privat affärs
na. :;\:fr. M. har varit en bemärkt einnati, Ohio, och hans broder an- man och i egenskap af embets
medlem i c+leeklubben, en af dess lände hit för att ombesörja be- man. Asscssorsembetet, som han 

Lindberg Grocery, Co. 
Vi äro den enda Wholesale Grocery-firma på Pacific 

kusten med fullt sorteradt lager af 
Svenska och norska specerivaror. 
Vi sälja endast till återförsäljare. 

Corner 23rd & C·,Streets Tacoma, Wash. 

bästa 2clre basar, och såväl sån- grafningen. innehade i flera år, sköttes af ho-
garhröclema sm11 M :s många öf- nom på ett mönsterg·illt sätt. I 
riga vänner skola sakna honom OBEHAGLIG GÄST.. bokföringen såväl som i öfriga af-

~;. ,~:rti ~1:~~2~~!.,.!.,.~~!~~~~ 1 · 
oeh önska hon:om ett v~ilkornmen seenden genomförde han omfat-
snart åter. En 12 fots hnj har de senaste 

- I sällskap med M. afreste dagarne simmat ntefter stranden 
iVlr. K Edgar, 1ifve11l1erJm; en af I vicl Redondo Beach och orsakat 
våra yngre, populära lanclsmlin. sådan panik bland sommarglister

EN SONFöDD. 
na, att all hadning upphört. IIIan 
har derför uppbjudit all sin npp
finnirlgRförmi\ga :i'iir att finna t1t 

lVfrs. Emil Holm till- någon plan att fånga odjuret. 
kännagifva en glad tilldragelse i 
deras hem. Det var en välskapad 
8-pound gosse, oeh Emil iir både ITALIENARNES STREJK. 
stolt och lycklig, ty det var elen , ---
~örste manlige ättlingen i famil-1 Strejken hlan<1 de italienska 
Jen Holm. jerpvägsarbetarne J)å Northern 

UNGDOMSKONFERENS. 
J:'ii~ific banan, har 8pric1t sig äf
ven till östra Washington och 
kommer sannolikt snart att sträc

missfo11sförsamlingar- lm Hig öfver hela systemet ända 
nes migdomsföreningar från Ta-, från Tacoma till St. Paul. Bola
coma. Seattle, Ballard och Eve- get har de i strejkandes ställe en

gagerat sfi rnå11ga hinduer, som 
det knnnat finna. 

tande reformer och förb[itLri11gar, 
;:om varit i hög grad gagneliga 
för eountie\. På samma gång 
som han visat duglighet .i sitt em
lwte, har han Rtii.dsc 1i.fven vunnit 
vänner genom sitt förekommande 
tillmötesgående, hvilket hvnd be
träffar våra landsmiin, ii.fven visnt 
sig i vi1lighet att erkänna dem 
genom att gifva kompetenta sö
kande plats i kontoret. 

Föreningen Valhalla möte}.' för-
sta och andra 01rnuaglm i hvnr,je 
milnacl. Orrlförande Joseph Nel
son, sekreterare Gus. Nelson, sjuk
komit,e P. J. l\fagnuson, N. A. 01-
son. Melvin ,Johnson, A. T. Gll
stafson, \IV erner J ohnsou, Olof 
Steelberg och Jost>ph N el8~n. 

Borstar och Glas • 

Enda agenter för Lineoln Färger I 
M:ain 380 938 C St. A 1380 

~---

~++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++ 

+ · ~y~~~1~rs\~;:~~. i 
'I'ill verkar 

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

'l'illverlrnde af blista Bessemer stål, galvaniserade. 
Rosta icke. Strot urval. 

Telefoner: l\fain 339 och A 1339 
920 Commerce Street Tacoma, W ash. 

I 
I CJYCLONE FENCE CJO. 

++t+++1+++++++++++++++++++tt1++1++++++++++++++++t+++ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
rett komma att hålla sin seclvaTJ
liga i'Lrsk011i'erm1s nästa söndag 
den 30 dennes. Konferensen hn.l 

It will pil)' :you to go to Paul
son-Barnes Co. ancl get youT gar
den hose for uevt ~'ear. 'l'lrny ovm·
stocked and are selling it lJelovv 

Flera lrnndra af de strejkande 
ita1ienarne hnfva under de sena
ste dagai0 11e kommit till Tacoma 
och äm111 flera sägas vara på väg 
hit. ,forn viigsbolaget har erbju
dit sig att gifva dem fri transpor
tation till St. Paul, men de vägra 
att gå härifrån och förklara sig 
h~fva för' afäikt 'att stanna •och , 
bevaka hinduernas arbete och rö-' 

t t 

! .2.215 South 0 Street tl+t 
!NY LOKAL actual cost. 

Vi önska härmed tillkämiagifva att vi flyttat vår 
AXEL HEDBERG , t till lägenheten 2215 So. G Street. 'rilllrnmlahiHlnmfo allt som t 

Elev af Kongl. Mus. Akademiens i t tillhör ett förstklassigt grocerystore, jemte ett fullt lager af t 
+ importerade slrnndinaviska varor inbjuda vi på det vänligaste + 

Stockholm, skickligaste lä.rare + l 
Sång, pi::":;:; :,h hom- i ;~~NSQN & NJL,SQN 1 

Ronncltrip ·bil.iett. 50 cents; 1mrn 
fritt. Alla äro vänligt in bjudna 
att deltaga i exkursionen. 

TILL KONFERENSMöTE. 

sta måndag till Oakland, Cal., för 
att, deltaga i årsmötet. som skall 
hållas af l'acific Svem:ka Meto
dist konferensen derstä<1es. J\i[ö_ 
tet tager sin början den,2dra näst
kommande September. Vid det-

SLUT PÅ MANÖVRERNA. 

Fältmanövrerna vid American 
J,;ake komma att afslutas med 
denna ve<'lrns utgål1g. Redan i 
onsdags bör.jade åtsldlliga l'.ege
menten aftroppa, oeh , de iifriga 
hålla pi\. med förberedelser till 
uppbrott. Innan veckans slut tor
de de sista trupperna hafva aftå
gat, och den lancltliga tystnaden 
åter herska öfver nejden, der kri
gets "åskor clånat" mer eller min
dre häftigt 1111 i ett par månaders 
tid. 

relser. 
Som vi förut nämnt har strej

ken förm;iledtR deraf att bolaget 
nedsatt daglönen från $1.50 till 
$1.25. Italienarmi förklara att bo
laget iir skyldigt att betala dem 
$1.50, enligt mecl dem förut ingån
get kontrakt. 

Strejken kommer, troligen att 
blifva både iångvarig och vicltom
fattande. 

MÄRKLIGT FORNFYND. 

En vackert polerad och skarp 
stenyxa påträffades den 18 ds. på 
ett djup af mellan 4 och 5 fot vicl 
G. l\!L Savages sommarhem vid 
c+ig IIarbor. Den låg i botten på 
en hög sniielrnkal~ hvarpå en fura, 
5 fot i diameter, uppväxt. Träde.t 
hade fällts för flere år sedan och 
det var vid ntgräi'ning af stub
b@, som fyndet gjordes. Yxan 
kommer att öfverlenmas till Fer
ry .i\luseum hiirstiides, hvars knra
tor, Mr. Gilstra1). meddelar att 
Puget Soundtrakten var väl be
folkad under stenåldern, som han 
förliigger J ,000 år tillbaka i ti
den. 

TACJOMAS HANDEL. 

Exporten under fiska.låret, som 
slöt ao Juni hade ett vlirde af i 
rundt tal J71f2 mill., hvilket fö· en 
ökning af mer än 2 mill. Seattles 
export samma tid utgjorde 19 
mil!., hYilket iir en minskning på 
2 mill. Ta comas import steg 
$800,000, medan Seattles föll 41/'.! 
mill. nnder fislrnlilret. När IIIil
waulrnebanan blir färdig anses det 
clerför gifvet att Tacomas sjöfart 
skall öfverstiga Seattles. 

FÖRELÄSNINGS-SERIE. 

En Rt'rie föreläsningar kommrr 
att hållas af pastor A. P. Ekman 
i svenska baptistkyrkan, cor. So. 
,J och 12th Sts., öfver ämnet "Or
det, Logos, dess person och ställ-

instrument t 2215 SOUTH. G STREET ::t 
t+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~ Studio-811 So. Sth St. 

Kom nästa lördag och mändag till 
Dr. Bai!ey's Optical parlors i Chatham 
hotell, hörnet af Jefferson Ave. och 
17th St., och låt kostnadsfritt undersö

Tacoma Hygeia Milk Company 
---- Försäljer ----

Mjölk i Flaskor, Grädde, Saltadt och Osaltadt Smör 

Ice Cream, alla slag. 

Phones: l\Iain 492 lfome A 1492 

ka eclra ögon. Dr. Wells, som är fram- ""'~=::.::~:z:~~=:;.:::z;:z:~~=::.::z::z:::::::;~:;s~~~~::S:Z:~~~::S:Z:~'!f 
ståencle i professionen med öfver sex-
ton års erfarenhet som specialist i 
ögon-il.kommor, biträder mig. Detta iir 
ett goclt tillfälle. 

Sänd icke edra små till skolan Ji. 
clancle af svaghet i synförmågan, då 
sökning ej kostar eder n1\$ot. Tele· 
fanera Main 3046 och en lmmpetent 
optiker skall, om ni sa önskar, besöka 
edert hem ocl1 pröfva edra ögon utan 
extra kostnad. 

DR. BAILEY, Optiker. 
The Cl!atham, .Teff. Ave. och 17th. 

c+o to Paulson-Darnes Co. to get 

JOHN HEDBERG 
SKO HANDLARE 

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

moderna maskiner. 

Billig Hyra Billiga Priser 

513-115 So. 11th St. 

(Nära Tacoma Ave.) 
;vour childrens' lunch basket. ~='22:"=~~::::;:~~=:;.::;:s::::;:~~~;:s::::;:'22:~~;:s::::;:~~~;:s::::::;~~~~~~l 

'l'hey carry a complete line. 

' 

Acme - f 
NA BLEND KOFFEE ~ E.mployment 

Agency 

t++++++++++++++++++++++++~+++++++++++++++++++IH-+++++ Business Chances 
and Real Estate t • i 

A. SUNDELL an 1 vara tan ! 
CARL R. ANDERSON en IIome Telepho11e, då ni kan hafva en för 6% cts. per dag. + 

Egare + 
119 South 14th Street Räkna ut huru mycken tid den besparar och tänk på saken. i 

Hörnet af Pacific Avenue + 
Telephones t HOME TELEPHONE COMPANY t 

Office Main 3607 t 919 D STREET ! 
Residence - - Main 4030 + + ill••·-------• t+++++++++ H H ++i I I++++++++! i I 1111 +I i I+ H +I++ H+tttti 



Den ung·a damen förebrående: 
- Du hal' narrat mig, Frans! I 
går sade du, att d11 ml\s1e gl1 ut 
och promenera med en moster, 
<wh i:::! mötte; jag dig· lillsammam; 
me(l en vackt•r flicka. 

Den ung1~ mm men: - IGi ra An- I 

RON LARSON 
1112 So. K Street. 

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

Phone-Main 576 Bondost, stockfisk, norsk fetsill 
n11. clet vm· verkligen en 
fast inte min. 

Automatic 01576. Tacoma, Wash. 1110;.;trr.' 

i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~""""~-~-~·""""·'"""'·-""-""..'"!:'-

I 
I :j,1cl1• ri:,;gryn.~gröleu att kl'.nrn öf-

Y<'l" lrnntt>.11. Det vnr som om den - Vet frökeu livad jag äl' '? 

f'fitt li"f. - :\ej, hur skulle jag kunna YL'-. Det Ynr naturligtYis ris- f>hone Main 648 1018 So K Str'eet 
tn det'/ på grynen. som sviilldc" 11t - oeh man 

f - .Tag iir tvilling! Har alltid ett välsorteradt lager af inhemska och importerade Grocerlr 
kan "(irstfr att fem kilo risgryn 

- Ja, lwrreirnd - en ol.:rcka Varor. Agenter för Lundins Enbärssy rup. 
kan svälla ut en hel del. ~ 

I ... konuner sällan ensam. Specielt import Kuriko och Oiioid alltid pä hand" ngernorema to'g till att ösa af 
i en 11ink. IIIen hinken blef full * Ål, Lingon, Bondost, Anchovis m. m. 

SMÄHISTORIER. 

Risgrynsgröten. 

- gör 

och fö1då fortfor det att rinna 
öfrer ur grytan. Det vax som 
den lede sjelf farit i gröten. Den 
började krypa öfver ur hinken 
också. Och så måste vi ta grytan 
och bära ut den och ställa, den i 
snödrifv:rn. l\Ten gröten kröp och 
kröp och der blef rundt om grytan 
en riktig grötflocl. 

Den gamle rallaren berättar: Nåja - ingeniörerna ville inte 

- Vet du, hvad slagtare Pet-
terson väger? 

- i\'ä, vet du? 
-Ja. 
- H vad väger han då? 
- Han väger kött! 

* 
• Konstapeln: Och ni påstår, 
bestämdt, att filten blifvit stulen 
härifrån? Kan ni gifva någon 
beskrifning på den? 

Den bestulne: - ,fo, då. Det 
var en utmärkt vacker filt, röd 

The Bank of Calif ornia 
Hnfvudkontor: San Franeiseo 
Äldsta Bank på Vestkusten. 

Allmän Bankrörelse utföres. 

Å Sparbanksinsättningar 4 Pro- cents Ränta. 
Å sparbanksinsättningar 4 proc. ränta, beräknad halfårligen , 

Taeoma Filial: 1302 Pacific Ave. 
S, M. Jackson, Manager. E. c. Cooper, Bltr. Manager 

,Det var på vintern 1901. Ett se åt gröten förstås oeh än min
par, tre fogenilirer och deras med- dre höra talas om den. Gryta oeh 
hjelpare skulle uppåt Kalasluspa gröt fick frysa derute på backen, 
- luspa ä.r lappska oeh bet~·der ty det var smällkallt. IIIen på 
r1mynne oeh Kalaslnspa lrntyder morgnarna, innan ingemorerna 
Kalixelfvens utlopp ur Kajlnm- hunnit krypa ur sofs[i.ekarna, bru
sjöarna. - Det var väl frågan om kacle vi gå dit ut oeh hugga lös 
någon stalming eller tocket der, ett bra sjok 11r grötfloden och ste
eller om man skulle lägga några lrn med fläsk till. Det var rik
utrnål, jag vet inte riktigt, för vi I tigt goclt. Oeh vi lefcle mest hela 
som voro handtlangare brydde oss rnlbrnden på ingeniörernas ris-

på· ena siden och grön på den an- · 
• ~~~0®®~~00®~000®~~<4><4>~~ 

dm. TACOMA LIQUOR CO. Konstapeln (hastigt) : - Jaså • 
- och hvilken sida var grön? Jens Olsen och Hans Block, Egare. 

• Direkta Importörer af svenska likörer, punch, öl och porter 

Svenskt absolut rent br än vin. 
Pripps Bryggeri Göteborg Export Bier. 

Carr1egies Bryggeri Göteborg Porter. 
ej om att ta reda på saken. Men grynsgröt. · . 

Fru Agda: - Kan du fänk;1 
dig, vår skilsmessa afdömdes i • 
förgår, oeh i går dog min man. Gamle Carlsberg I1ager oeh Pilsner öl. 

allt nog, vi skulle ligga deruppe ,, 
bortåt en månad oeh hade tagit 

- Väninnan: - Han fick så
lunda inte njuta sin glädje fänge. 

redigt med proviant med oss. Vi -1\fin bror har en ledande roll 
hade full börda allesamman. För i den nya teaterpjesen - sa' Kal- * ~~ ~{ 
oss karlar var det just inte annat le till Olle. Korporalen (instruerar) : - I 
ä11 amerikansk fläsk oeh hvete- -Hvad för en roll då? - frå- ska vara soldater till lif och själ. 
mjöl och kaffe, förstås - herrn 
kan inte tro hvad en kan stå sej 
bra.på den maten - men ingenö
rPrna hade nlla möjliga finare 
matgrejor i burkar och påsar_ Det 
var konserver och godsaker, som 
inte tusan kan hålla reda på. 

Nåja, vi hade kommit fram till 
vårt fäger11tlille oeh byggt ihop en 
präktig timmerkoja som inte 
skämdes för sig. Om dagarne ar
betade vi l1årdt - nå, · dagar11e 
kan hrnn knappt kalla de tre el
ler fyra timmar, som rlagRljnset 
räekte - och se'n samlades vi i 
kojan, der vi karlar ha.de 

gade Olle. Det ska så till sägandes Rldira er i 
- Han leder en Mist öfver sce- hjertat. när I tar af er uniformen 

nen i sista akten - sa' Kalle. om q väll en. 

~ .. 
Tag tillfället i 

$ 

i akt 
och besök 

Den Svenska 
Klädeshandeln 
när ni är i behof af barnkläder 

Vi ha stort lager af senaste 
mönster oeh b}ista fabrikat i 

Amerika. Våra priser äro de 

lägsta. 

TACOMA 
CLOTHING 
COMPANY 

f . Tel. ;Iome 1666. l\fain 777 

~!!~=~~~~~©····· 
Ni spara Pengar genom att assurera i 

CASCADE N1UTUAL FIRE ASS-"N 
211-212 Arcade Building, Tacoma 

Sex å.rs risk kostnad 
Cascade, $42.00 Old Line $100.00 

Dudley Eshelman, Secretary 
Phones-Maiu 7460 Ilome A 4460 

WASHINGTON PORTLAND CEMENT 
Tillverkad i "Washington och det bästa eement i marknaden. 

SA VAGE, SCOFIELD & CO. 
Uteslutande Agenter 

111 L D 
Artificial Limb Co 

Tillverkare af alla slags 
KONSTGJORDA LEMMAR, 

1519 Dock St. 

Kryckor, Trusses, elastiska strumpor, håndager, skulder-braces och 

alla andra artiklar för afhjelpan de af kroppsliga lyten. 
Den ledande firman i vestern. :Mer än 17-årig erfarenhet. 

A. LUNDBERG 
721 3rd Avenue Seattle, Wash. 

I p RTE 
1305 Pacific Ave. STORT LAGER SPIRITUOSA 

~~"'"".'W\lu. Carlshamns Punsch, 
~+M~~i><b@<Wi>~~~~~· Tiodubbelre nadt och 

Glasering 

Äfvensom allt slags 

Skylt=arbete 
'l'ill salu rikhaltigt sortement 

Färger, Oljor, Glas, :Borstar, Tapeter o. s. v. 
Home 

P. HOLM REN 
MERCHANT TAILOR 

Importerade och inhemska tyger alltid på lager. 

1313 Commerce Street Phone: A4910. Tacoma, Wash. 

Callson © Ahnquist 
SKRÄDDARE 

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

1017 Paciflc Avenue. Tacoma., Waah. 

GUSTAV PAHR_SON 
HANDELSSKRÄDDAR~ 

Stort lager af inhemska och importerade tyger på hand. 

Californla B1dg., 1115 Commerce St. 

C. A. Young 
1410 So. Yakima Ave. 

V. V. Eisenbeis 
Steilacoom 

ELECTRIC CONS TRUCTION CO. 
Elektriska ljusledningar insättas och allt slags elektrici-

. tetarbete utföres. 
Alla slags elektrisk a apparater på lager. 

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

VIKEN·STE HAUS 
SKRÄDDARE 

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

för rengöring, lagning och pressning. Arbete afhemtas och aflemnas. 
Phone Main 4256 1012 So. 11th Street 

Reymersholms Bränvin 
Malört och Porter, m. fu. 

Varorna äro direkt imp orterade och en garanti på 
$1,000 'är utfäst för deras ä kthet. 

KENTUCKY LIQUOR 00. 

1130 Pacific A ve. Tacoma 

25 år i Tacoma 18 års affärsvana i Real Estate 

Ber-telson f; ~"' 
Real Estate and Loans. 

Om Ni vill spekulera hafva vi några finfina hus 
och tomter inom staden, hvilka komma att lämna 
Eder en vacker inkomst. Landtegendommar och 
fastigheter nära staden till billiga priser. Dessutom 
hafva vi åtskilliga, välbelägna fabrikstomter. 

FINA ACRE-TRAKTER. 

Nära till spårvaguslinien, utan tri-id eller buskar 
och med bästa jord till $400 per acre. $15.00 vid kö
pet och $10 per månad. · 

Vi hafva äfven ett stort antal tomter nära Mc
Kinley park, hvilka vi sälja för från $200 till $300. 
Lätta betalningsvillkor. 

Hyra ut hus. - Betala skatter. - Taga vå:rd om 
fastigheter. 

Ref erencer-H vilken som helst bank eller af
färshus i Tacoma. 

BERTELSON & CO. 

Telephone-Main 6359. 

Rooms 301-302 Kentucky Building 1· 

1130% Pacific Ave. Tacoma, Wash. · 
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Om n! alltid onskar goat, rrlslict-~~~~"""'''""'"'"'":~ I nm1pt1d od1 bed irnd, stammade/ med sil m:- t ken v<11me om sm k<tr- derigenom afbctala den sl,ulcl. i - N1 ar amrn ung, oeh dcrftirt' 
11mor, gä till Cow Butter Store, cor ~ • • 1 L·11dast !lek och sma fo1hoppnmgar, att lnilken >l nu stå hos \:ll" \,ilgo kan m hafva denna l,\cklig,1 tro; 
Jefferson och Paclflc aves Den stora ~ ETT KLO FVERBLAD I -Dn \111 d:1 till hustru hafva den goda. oforderfvade Eva ång r,iruma tlessntl)m har rn it0ke upplefvat 
mangden, snm vi handla bo1 t, tllläter den sta' ldll'S Bt 1t .1 Sl)ll1 vm it fat- lillle allt In ad hou h alle sagt oeh - ,\rbeta, afbetala, du k,m hvad Jag m:1s1t gPnomgå _'.\;ar ni 
oi\JB att hafva stora kvantiteter for att 'l'lU<i BERA '!'TEI 1SER tig, som varit k,unm,1r,11mgfru? - t,mkt om honom sctm1, d:i han visst afbPtala du, du, som icke en det g i ort, kom d« ocks:1 och t11la 
levereras när så onskas, sålunda till AF \id dessd 01cl 1 unno ,'\ter några t~1- gick, p:1 fullt allvar trodde, att g:mg kunnat lifna,ra oss NeJ, om nndergifvt nhet och tålamod. 
forsåkrande eder Jägt pris säval som I ra1 af s,"tradt lwgmod od1 fåfang.a Bett~ skulle bhfva lycklig såsom du skall lemnd igen ,illt, hor dn, Vemodigt leende svarade Eva~ 
:frisk kvalitel "Tub butter" är vär le- MARIE SOPHIE SCHW ARTZ I ntfor kmdPrna hans mak,1. allt' allt I - Hostan afbrot I - l\1 L'd L'n d\ lik s1111wsst,1nmmg 
dare, sålunda erhåller kunderna tull - Jag, Jag alskar och beundrar h1'11ne ater sl,all ll! aldrw vmna frid och 

ill:t, dl "brick-butter" stundom ar 11!.tt I. 'I'VENNE LE.l!'NADSl\L\L. dig du ha1 alltid vm·it en eng1•l l\Tedan RPtt) och Alrik voro N~tgon klappade på dorren I lugn ty tl:l i~ betvifl,n den hog-
ft vikten. Kap 1 Cow Butter Store. Il AK'l'l<)NSKAPET af slrnnhet nch behag, oeh J<lg uppe hos Eva, sade majorskan till Anna gick att oppna. Det >ar stes iattvisa och tror på er egen 

Ill EN EPISOD UR EN LXKARES l~IF >:lrnlle mfor hela verlden vilJa lig- Nils: - Var det du, som påmmcle Ev<1 ofelbarhet, <11 ert hJerta sfangdt 

~"'~·"'--"1~'"'""'"""....,._~~-"'W'l~ ga vid clma fote1, om du an vore lillan om hennes forna fornedrmg Den sjukas fornt blossande km- for den trost, som ar hvarje sann 

TVENNE 
o hlrn fattig nu som fordom ~- NcJ, endast om llfmnes filt- der blefvo annu hogroclare vid kristens tillhorighet ILir ni al-

LEFNAOSMAL Evad som fol,Jtle, ,1r ofvprf10 _ I tigdom ,Jag har aldrig hort ta- Evas ås~ n, men utan att låtscl dng under dess,1 <tnc1Jo 8t långa 
cligt att fortal.1a l\IaJoren v,11_) lcls om någon fornedrmg. ma1ka de foga, vanliga hliekar dagar, som 111 vant fJettrncl vid 
signade de unga l\1aJorskan hon I - Du skall då alltid vranga or hon l,astc1clc på henne, sade Eva ert lager kant er dragen till den 
vacl,ra tal och grat m_Y cket Al I (len. Huru kunde du heg:i en så- vanligt: heliga skrtft, eller ofvertankt de 
rik Jnl!lacfo och Bctt;y Vdr helt 3 r i dan oklokhet~ Dylika parvenyer - God clag, fru Aurell, huru lardomar, som uppenbara sig 

- Ingen m<Hker mig, mgen ger 
akt på 1111g, man ser blott henne. 
Om jag kunde upplefva ckn cla
gen, då hela v erlden gåfve mig 
pnset, då jag vore den skonaste, 
den mest mtagande 0 l hvad Jag 
tlå sk11llp vara lycklig 

Vid slutet af andra akten kom 

hufvndet, men då hennes ogon vilJa aldrig hora talas om, hv ad står det till i dag? den q 

follo på Nils giek ett stygn ige de vant, oeh for att vnma dem, - Illa, myd,et illa, Jag har mått _Jag har så mvcket tankt of-
nom hennes i-iJal, och hon sadP måste man låtsa glomma det, men så illa jag lrnmrnr, att dett11 blir ver mma hd,mclen, att mitt smne 
med bittPr irom du m 11lldeles for myl'kct ohe- min dod, och så godt vore det bhfvit uppfrlclt af bitterhet och 

- Men <lu Nils, vill du val haf- tanksam t;y bra hlirdt ar det. att nodg<cS imtt hJerta fortorlrn<lt - Några 
Alr1k, o~h nu blef det annn vane 

V 1 ha det storsta lager af mo nu- Ehm u han verkhgPn sysselsatte 
ment i staten Washington. sig mest med Betty, tyekte denna 
Par.. numental & Cut Stone Wks doek, att fi u X-var foremålet for 
PACIFIC MONUMENTAL hans uppn.ictrksarnhet FolJden 

& CUT STON~ WORKS blef, att hou, som annu eJ var 

fattmng af dm stallmng. clå, clu 
sk" i att blrfv a pårnmd om något, 
som hela vcrlden k,1nncr; clu sl,all 
genom en d;y bk svaghet endast 
vacka loJe Fattigdomen ar mgen 
81,am. och att blygas clerofver ut
visar svaghet 1 Jrnraktrren. Man 
sager chg endast smicker och fra
~''r, men cln bedrager dig om clu 
trnr, att llldll derfor 1eLe vet, eller 
att man glornt, att du nodgats tje
na. ty bakom dm rygg låter det 
bå hcLr · 'Den der fhcLm har va
rit lrnmmarJungfru; men man bor 
icke• låts,1 om det, ty hon har den 
svagheten, st,tclrnrs liten, att tro 
att rngen vet det clerfor e att hon 
nu .u rik ' - Ilade dn Evas mod 
<ltt hogt nttaL1 'Jag hm' vant 
fattig,' så skulle man hysa for 
m~ P ken ,1ktmng for din fl<Lrdlos,1 
nppr1kt1glwt for att bifoga något 
till dm egen forklarmg 

va f c1 J,<1mmarJnngfi un till sva -1\Iarnm<l hdr or<ltt, J,1g ar 1c- mot sm v1lJa mottaga allmosor t~lrar af fortviflan :numo utför 
gerska. ke oh0tanksam, men Jclg har for bara for det. att man har ett o- den sJukas aftarcla kmder. _ Jag 

-1\Im , ilJa kommer har icke i [ m.' e],et heder qvar for att v1l.1a dnghg1 b.irn, som hvarken kan har 8 ;1 m~ !'ket tankt på menni-
fråga, - sv.ir<lde han kallt och 1 spela udd<l och jPmt om 111111 iM- eller vill arbetar Rlrnrnns Ol'clttvisa, att jag slutat 
giorde en l,11t bt,gnmg _ :Jirn I s1,1s f11d 0'11 v<1lLird, derfore ta- - Rå bor m icke tala, nt,rn tae att hata ckm 
brom fastmo kan alltid ralorn pli [ L1de J.lg om de pPrs01wrs karak ka Gud, som gifvit er en doLter -1\Ien dessa 

Donnellan & McKenz1e, Egare hemma i konsten att bakom ett mm aktnmg och vanskap tar, af ln il La hon ar omgd'ven. med mamsPll Annas underglfven-
tårar, som m nu 

ntgJuter, vittna om, att det ånnu 
frnnes en känsla, som lider af, att 
er SJal <n nppfyld af bitterhet och 

Cor. Pacific Ave. & 20 St. 
Phone Main 2214 

For forsta klassene 
FOTOGRAFIER 

gli. Ull 

Aaberg 
Skandinavisk Fotograf. 

1322 Paclflc Ave., 
Tacoma. 

Inkommet-En s<lnclmng Kun
ko och Olc Oid. Äfvenlellcs nytt 
stort for lag clrygoods-v aror. 

1115 'racoma Ave. 

The Leader-E. G. Trommald. 

HOTEL SAMSON 
Cor. 13th & E Sts. 

Det sto1sta och basta svenska ho
tcl i Tacoma. 

Forsedt med alla moderna be
kvamhgheter 

Rum 23c, 50c och 75c per dag. 
I forbmdel'e mecl rest,rnrant 

l\Iål 15c till hogre priser. 

HYLAND GROCERY 

1556 So. D St. 
Phones: 

James 2311 IIome A1944 
Groceries, Flour, Feed och im
porterade ;;kanclinavislrn deli
katesser i nkt urval alltid på 

lager. 
Gus Johnson, Prop. 

Fidelity Trust Co. 

Kapital och öfverskott 

$470,000.00 

J. C Ainsworth ........ President 
Jno. S. Baker ..... Vice-President 
P. C. Kauffman .... 2nd V1ce-Pres. 
Arthur G Prichard ....... Kassor 
F P Ilaskell, Jr .... Bitr. Kassor 

Safe Deposit Vaults. 
Spar banks af delning. 

4% ränta. 

SWAN OLSON 

lo.1e dolj.t sma obeh.igliga intryck, -~ Du amnade således fortala de het, lrnrlek och flit Betrakta 
ganska onåchgt upptog Aluks ar
tighetPr cwh knctppaRt v:1rdac1e 
sig att sv<1r11 honom Svartsjuka 
sårad fifanga, och afuncl rasade 
blmdt i elen ung,1 flicLllls hroHt 
Nar hon .mdtl1gPn blcf lwf'rrnd 
från pman att sitL1 hreilvHl sm 
afsl, vdda medi<lll.n mna, oeh lem
llctdl' npPl ai1, Lmde lwn sig sd o-

1.\ PUig, at1 hon ,1Jd11g nndPl' Rin 
1 att1gtlom oeh sitt herl)em11• be-

Bt>tly npplvfte sitt hufvucl och 
,11t1c11lP llll'<l \ii'dP: 

- P.11 ,Jdg lol ait vrta hva<l 

dma och forsiora dm brors fram-Något sen,tre sk.rndade Bett) 
lll}l) till E '",t. D fl 1 ild" utropacle majorskan med hog--, en unga 1C' 'ans 
inre liknade ett kaos. der icke ett roda kmcler. 
enda redigt mtryck fans Silracl -Jag arnnade blott taL1 san
fdfanga och afnnd tumlade om nmg, mgcn1 mg mer och mgentrng 

mmdrP med den 1rrnmfärandc t'gcnlrnrlP-
- Du M' L'n verklig ol~ eka for 

dm slakt, och Jag har hl, v,tl, ehu 
in blott dill s1 iufnwr, ::mkt gifva 
thg Pil nppf<rntran, som hnrt på 

kPn och t11lfrPrlstallelsPn att nu 
var.i denne vat In c ,1llmant om
h < ktP .\l11Ls l,istmo, hans 11' 11 
kPn sielh a fr n X- g<1f Pi t sf1 
• 11 t I I t "{)l'i'tl,it1<' 11t h ckligt s,1tt utvL•ckla cl11111 an-"\ ( ig 01 1 1111pl'n rnr ,_ , 

funmt sig 1 en sd 1wdsLigeu och sPJ a mig' framlor all.1 Hllla h1 nndr.trc tig 

pl.11.ts,1111 s1n11ps:-;\.rn111111g llt m- ln1P1, orn du \!Il, - 111,\ d,p[ h 111 disk.ide Bdb - han, <11 hui-
kommen iithi<1;;1 lwn 1 en hal'iig om rl11 1ror p,"t rnrn tillg1fvP11het iws Lihtm<111 oeh »k1lllc hlih<l lwii 

- Var lugn, mamma h.n go1rt 
dllt for a1l hos mig. ~:w<tl Rom hos 

0 l l l I 1· I' ti 1 l 11 1\l 11 1 l <>ra Pgn.i 11arn, qv.11\a nll mrnnn gi at oe l "111r' sig r·wMm oc i o - ,,, :- 1 l P1i11.t 'er c, som :-n l1L'::> 111 s mau , ('Il me .tu l esfM ,ans-
, l 1 l 0 l l 1 ° l I l I 11 f"" f I k,rnsl,1 ~rn eg01sm Por o1ngt \Pl'g1fven, ClllCt clrl 1011 at lllgPU ( 1g 1-3,\ ~ \.011, H<L Ctlll e Så \.dl Lj. \.::-;- dl 80111 N111l\ \: P tltd11Q'llll l"t1ll1-

villl> animtro sm .d11mlsJuk.1 O(•h 11111 egPr <ln kanske blott cn l'rnl.i 1l<1i1dr' .ill.1 ll<' Jo1· Llern~a IJL111g,1I sk,ill n1 gerna Gt ntfor,l ('Ia pLuwi 
ck 11danrkn d1•n als1i<1rle J\lr•H uppnk1ig v,in s~1 så1an1lt> oH], hvilka Nils hadl'i 111t•tl f)etb; Dwkan ai icl,e stuit 
l i tt tt l 11 -()cllltviltl,·trc,eti. tt t J)t , 1 [h.ittre ,111 ,\Jitl,, ltLt b,1rn ltLi 1011 ores.i t' sig a .inv.irn a a -- _, ' Ll . l' Vdr n<Jgo. som g)<H 

l I l 1 hast sm tid. allu 8lll,i hPmoLlandL'll på - ,Jag - Nils hade narm<1t :·ng ( P, att de gen iot o 11 \1 en var-
att tillegn.1 sig <11•s1m Pgt'nsk,1per, BPti,\' och !'11ttrnle vanligt lwnncs n111g i lwrnws h]<'J ta o«h 111prc1gla
som gJorde fru X- till l'n stJer- hMHl. Hon s.ig upp 1 h,rns vMkra tles i hemws nrnme 
n<l i salongsve1lden stolta ansigfr d( t kalla uti rycket I en dvlik sirn1esst<1mnmg m-

Fol J<111tll' lL1g, d;i Betty mtrMldP val' fnrRvnmwt, oeh dl'r ltislt's ett ti adde hon till Bvc>a, som satt 
i rn.1ts11len, fann hon <ndns1 Nils ,,mt dc•ltagandP Han tillade - lugn och nupl 1 sitt lilla hl m 
de1 ,Jng sk11llP onska att kunna vctrn<1 Ev.i, Råg upp på R) stern Ol'h sa-

- Nå. var Lh•t roligt i g;\r p,'\ dig Jor dt>ss.L l!H'illlisl,oi. hv1lka, rlP, d,'\ hon fick se lwmw 

'l'vå dagar derefter satt Anna 
framfor ett b01d, s1 sselsatt utt 
sk.ir.1 till lmnc i den lilla rn kla 
k<1mrnarPn, som nu fått Pn v1sser
ligt•n <:'nkel, men ordentlig mob
h>nng Den SJnkas s,mg h,1de 
bl 1fvit utrusLad med rcu.t L1k,rn, 01wran 9 - h:1ga<le han ml'rl sm dnl'na af Pn nmkhg PgPnll) tia - llv<1d står pil, lrnea Bett)~ 

(l\1 ''!'I' ","i lJeLlr·o "vacl 11t s,rngklaclri' oeh Ptt Rn) ggt t.1, ke kalla, afmatta ai·t1ghet kopsl:1 om tl1g, men du skulle wke ,, ,, L • 
0 Om rummet ,mnu antydd<' fcttt1-- Nl>,J, en envrn hulv111h,nk tr<Y nug, - iag sk111Jp ahln on - BPdrofvaLl 9 - Ah 11<'1 l~vn 

pläg,ide 1111g lwt1 aUoi]('ll - s\,t- s1'11, .itt rlet st:1tt 1 mm fonndg<1 J,lg SPI' 1) < ld1g n1, tv .1ag .il !let 
1'ndt' B<'tty, som ann11 lP<l .if sm .iti gora 1111g alskatl .ii' llig, Hwn Bett\ k<1stade sma a1mar om Evas 
afnnd pig h,u ickr veLit det Du ar hals tilL1ggande - Jag dr Al 

-- ,] ag hade derr'mq\ Ptt g,m~ka Hl,on, oeh ditt \ ttre h,u 'issl'rh riks fastmo, han alskm ung. 
111t1·p•,sa1Jt sk~tdPF>pPl h,1r hemma, g-Ni .ifvPu p~1 mig g101t mtricl,, Ev<1 g1orde en rorelse af rnrns-

dom V<ll' det doek 1eke n:igot, 
som tctlade om nod och el,mck 

- Det ar rhtt fol, A1111a, rhlt en-
s,1mt, att Jag, Rom lwllr(' VPl11t Llo 
af s\ ,1lt <u1 tag11 emot allmosor, 
nu hl1h 1t tvnugen att gora det, 

u,.1ornt alldl'les eget i sitt sL1!! llll'll du ,1r rik och 1111tt hJe1·tas lwl<lfrnlwt, 11pplyftP Bl'ttys hnf-
., .. u det ,u· du, som ofvpr nutt lrnf-
- Och det 'ar ' Lmslor kallna vid tanken r)l iruld nid och sMle - J\htt alslrncle 

- Dm s" stc•1 s 1MrmhPrtighe18-
vt>rk mot r,n fattig rnlrn har 1 hn
set - Nils f1xprade Betty med en 
egen blick 

- Så-å; - ,J<l. Bva ar mvekC't 
god - Betty s~g tanlrnprnld nt 
Ett n:istan fo1 aLtligt leende kru-

"' vud 111•dL1ll<1t den I 01 b,mm lsPn barn, nu har du 1Jest<1111dt forha-l\fpn dm van skulle Jag vilJa vara, 
(){'h •• 

- Il vad ser Jag~ vår lilla for-

stat dig År du sater pi\ att cl!Lt 
hJert.i verkligen g]ort detta val~ 

att vr t11, att n:1gon k,nrner mitt 
PLmdt mm nod <wh p,1 tvmgar 
mig sådan<1 11:1deg.if\ or. 0' hvai 
for skulle Jag ]pf\ .i den ddg, då 
1.ig rnPd bl) gsel m,rnl t' se ogo11-
vittrn 11a till mm lnrnl'dring 
1<'1'11 Anrc 11 utbrast 1 en h,tftig 
gr,\t 

henne8 ansigte oeh1 sag: svns det 
icke att modor och anstrangnm
gar t,n,1 på, hennes hfq Ni har 
m> cket att tadrn vår lummelske 
fader for. 

hat, - sade Eva m1ldt 
- Det ar möJligt, att <let ännu 

frnnes något vekt inom mig, men 
,ifven det skall snart forstelna Ni 

- Ilar jag, har jag 1 Nej, jag 
talar om tro och fortro~tan. Se 

har intet att tack,1 honom for, m 
p;1 Anna cll'r i hvPms hJerta bor 

tet I - utropaclt> den lama '1ldt 
- llnn har p.'\Ligt mig en massd 
ofortjPnLt IHl.mclen, gJort mig till 
c•n kr) mplmg oeh hemsokt nng 
meL1 1illd rno1hg,t ol) dun - och 
1ng slrnll12 t.iPk.i Gndt - hon nt
hr<lst 1 ett h.mskratt - Ni sagcr 
s:l rn, som blott Lmner ol) 1 l,au 
till n.tmiwl oeh alrlrig p1·ofvnt 
hv,1d sm g qv,11 och hd,mck vill 
s.1ga Om det g:tfves Pn end.i 
handlmg 1 mitt ld, h>.1rigp1w111 
iag J'orn],~ JLit allt rie1 t n p],mde då 
sknlle j11g ut,111 knot bo.1,1 1111g for 
den sh<lffande h<Jnclen, men nu, 
un 'et Jag mig 1 ,tllt h.ifv.1 va111 
en ri1ttskaffrns qvmna nch an
doek drabb,u mig forb<1mwlsen .if 
ett (l.J hU ]Jf 

Bva satte sig '1cl henuPs sang 
o< h frnrle mr,d s111 milda rost, som 
s<l v,tl pass,1de ihop med de ortl, 
hon talddl' 

- Ni t,tL11 ont lidanden. sum 1c
kl• \ 11nt fort wul.1 11i hoJPI lrno-
ta111lP 1·r rm;t mot J oi·s) 1wi1 Krn1-
nn v .il v1 dodliga n~tgonsm s,iga, 
att vi i allt uppfvl1 V dra pl 1g tei, 
,11 t vi'n t mre v,1r1t rent lH'h 1'1,H k
fr11t att (kt icke hlott hogmod, 
i;\J,rnga Mh hknoJdhet i v.1r<1 SJd 

Lu Aek I v1 arn I} varr. allt
l or ulullkomlign lor att till Gnd 
knmi,1 ntrop<1 .Ltg li.ir icke for-
tJent tl<'t stJaff, cln p.ilagt mig 

-- 'l'al a icke, tala 1e ke, m. som 
lioss,ll' i ofverflod, som alltid 
dairnat på rosor, - infoll den 

en varrnarP tro, en innerhga1e for
trostan ,1n i hennes • - .i'\r hon 
cle1fo1e 1) cl,l1g 9 I-Lir hon 11c'rnrnrl 
på mnrnta R,1tt kunnat m1lllr,1 sitt 
el.indiga hf • 

- Jo Ll•'t hm 1ag, m,nnma. -
mfoll Ann.i med 'cU'mc, 1Hl1111-
clr•n orh f1>rsak<lser skola icke for
m.1 uppf)lla mm s.1.il lll\ d J011v1f
lr111, 1' mitt hopp <1r iek\' af denna 
VPiltlPn, och dPt, som al'vPn h.ir på 
1ordPn rnger mig rnotl od1 t10Ht, ar 
vissheten att ndr beln m1 e1 i mitt 
hJerLi ,ir som st1Jl'st, t1:1 ar h J"lpen-
11<11rn,rnt - Det J;1g <'11 s:1 1 .is1 tiII
forsigt 1 Annas ros\ <1tt den gick 
till hJertat. 

- Nå, bd du och Jorl'.lak,1 utan 
knot gerna for mig, Li s<', om 
ditt hopp bortom g1,ihen hlll' Llig 
till n~tgon h<ltn.ul, - fi\ arc1tlc mo
tlPr11 med hittL'I h<'1 

l)p( \dl' i 01 Eva pl.1gs.imt ntt 
hor.1 ll0r-;sa h,u11'lsen, ni tl 11t1,1lade 
.1f PD mor 1 ill sill tlotl\'1 twh 1,L1rt 
st od dPt fo1 IH 1uP. .iit l oJT iin 
den L1ma 1Jhfvi1 '.H·ld 1111 mil(Llre 
Mh hattric k,urnlo1 v 01' .illt hvad 
man gjor clt' l'or h<'lllll' o<'h tlottPrn, 
t>ndnst en og1mlJlieklig l1111lrmg a.[ 

rlPras kroppshgn h<>hol, 1drn en 
for ha ttrmg i Lkras rn honll's st all-
nmg, iy d:l sia len dr uppf\ Id alf 
bti tPrhet neh lrnol. <1:1 hi allt van
miiktigt, som gores for <1tt lmdra 
ett lidande 

sade 1oJtnantens Lippar, och han 
tillade-

- Det .ll' bra umlerligt dl'lacl1 

tJusande Betty med tårar i ogo
m•n; hvad har hanclt, alskade 
h<1rn säg, lrnr någon bedrofv at 
1hg • tala, jag blir alldeles otrost
hg, - utropade maJorskan, som 1 
det s<1111ma kom m oeh 1 m:<1de fram 
till BPt1), tog h1•nnc i sina armar 
holjde henne med kyssar och of
versv,11nmade det arma barnet 
med Rlll omht't. Bett:i s s1ulrn sm 

Bettys kmcler blefvo purpurro
da Hon hade ald11g gJort sig 
sjelf den fråg,m, oeh om sannm
gen tt ogen m!ist bPsv ara den s:\ 
skulle hon hdfht r.tlrnrlt i verklig 
fnrlagenhct, hon skyndade der
for att mfalla \I l 11 ° t icl'c• s,jul,,l "' l 1' I I d I - " s ;;:, c e 1n,1mma, gra ' ,-,p1 .m <;va r mn.1t srna s 'Y c s-

har i >erlden, under det att for- - IIvacl annat au mitt hJerta, 
Eva skulle ha fa1:>l mig \ 1d Alrik q 

- Dm f:tfänga Horn fmnr1· all,1 
h.11rn y1tre foretraden sådana, att 

Ut oss snarare tacka Gnd, som - Ni misst .i ger er, Jdg ar Ptt lingar låg fru Aurell h st och 

Fitn v:mmgens mhvggare tanUost 
ofverlPmna sig åt <lct ena rnijet ef
tPr det ,mdrd och endast <1rn S\ s
sPlsatta med ,itt tillfr edsst.1lla sm 

ne fan11 en trost och en lrndrmg i 
det sm1<'lnar dig att\ dra forem:t clPss,1 srneknmgar hv1lkas nnder-
]('t for hans uppmc11 k~amhet. 

h,ifi l'orhMmaudc med vår nod h.irn aJ L1tt tgdomen, 1tpp.imm.icl i hllat :.ng hv,u],pn någl<l vilda ut
O< h iort•n<t os' 1 en V<Jrm hon Ol h <l<'n <H'h for trogen mPd noden och brott mut tlotte111 dlPr mot den 
111nt 1ltg t11d,~,1mh1 t mot v:u V<ll fm'saln·lsl'n ::'.Iitt 11f har vant lq('lp ilP 1'1t1t hon h ektes ofver
gmm nrna - svarade Auna nuldt iornhe:-;trodt and.1 till for t'lt ar t.mk.1 Evas or(1 :"till.i och flitig 

- Valgorar 11111<1 s<1g<'r r1n - sedan ,J ,ig vet :-;;iJt tlc>s hv.id nr- scttt ,\mid och m bdade hela da-
111 ropnd1• dpn gnmla l'run vresigt , mod vill saga, jag .ir icke fdm gt>n nwd den miltlil nndergifven
- har Jdg dd anropat hennes bt- inanclt' fot edra sorgpr och edra hl't i hel.i sitt, .ist ndc som utgick 

[',Haug<ts .ill,t fordrmg,1r oeh for 
dr;tt n lrndamål kasta bort oerl10r
d,1 summor, håller en familj i bot-

haltiga besl,affenhet hon icl,e ana 
de. 

Alr1k kom äi'vPn in o< h Vlll en 
tenvitmngen p;1 att do af sv,1lt. blick p;1 Bettvs stor,1, med tårar 
Under det att ditt iira RrnPktrn af f.dda ogon gH: L lrnn fram till hen
rnusilrnn i F1garos brollop, kärn- 11<\ or,h ::;acle mrd viirmP 
pade en crng flicka i detta hns mecl - Tårar 1 Bett\ s ogon, 
hunge1·11s plågor. Lottern<l falla daggperlor bland rosor. Ilvern 
olilrn har ld1m1c1t [1,nnl,alL1 dem? Nam11 

- I Evas sjill har mmnet af fat- mig den~ 111111111 och jag slrn 11 
tigclomens sm,1rtor icke dott, der h;mrnas Dessa skona ogon fä ic
Jor att slnmpPn g 101 t henne rik, ke falLi t:1rar t 

tilla(fo han cftPr en sinncl Hm u vae]\Pr 'ar iekP Alnk, hn-

- NcJ Jilg alstar honnm v<>1·kli
gvii - sv aradr BP1t\ luift1gt 

- Dr•t iir moJligt, att dn gor 
det, men han var icke den make, 

st.md" h<1r jag beg11rt hPnnes pr\)fnmgm fr<tn en •arm tro 

hJPlr I 2\t>,J, Jag ville cl1i 1 milt Bv.1 iortal,Jde nu om sm 11.nn- J\Iot aftonrn >ttrade modern: 
Pland( Ol'h I mfäh l'Lmdct .iti lC- (lom som VcJi•1t sr1 fattig, s;1 gl,td-J<1g cl10mde mig åt dig - sud,a 
lrn lrnfva mottarrit 11~11.i:ot af andra t l 1 f dl' Bv,1 vemodigt. u ., Je om, Vll Sil <ln a en mor, som 

- Du lrnr v,11 alclr1g d1·cimt dig t>ller var,\ skvlclig n:igon t,1cl,sdm uppoth•at hf Ol'h lwl~n for att 

- Sc1g Auu.i h.1r du aldrig 
fnnrnt ditt odp timgt, aldrig erfa
rit ovilJa mot lyckans skoteharn, Nils H~l81ll11 mm blilvande man~ - het Dm,i konster att cUiu och fors01·1,1 su1c1 lHr11 Hon talade 

1 1 som eg,1 <tllt lw.id de onsk,1 ~ utropade BPtt3 med lågande km npps n.1!nma nng vorn orsa ;:en om sin m1gdom fnll af bf'i'ofl1dt> 
till ·1lll J·1g t~l i",.l·n se cl(•ssa f' l 1 I -F,t!ti!!.1lo1uen h<1r Je!!! l1e1rak-dt'r. ' ' ' " L '" ' och llrOl mJU ;:c se', utan gla1lJP, ~ ~ 

Evas blrnL lnrlade forsk,mde p<l mohh'i', LlPssa lakan dessa kuddar utan uppmuntran Det l~ig 11;1got tat s ismn r'n prolnmg, hvilkcn 
s.\ stern tv de ;u o allesammans allmoRor ! så l'nkclt 1 hennes hrrilttPlse, att Gud nnsett n" ttig for 1rng att ge-

Aldsta svenska vcclhandel i staden 

Ved från skog oeh sagarne. 
Afven kol O\ h bark 

Bettvs kmc1e1 hrnnno i purpur rn omt s:\g han icke på henne 
Nils lrnth' ohotl1gt sårat hennes BPtb s h,jPrta slog våldsamt, hon 
fiiLmga gl'Hom al I i1.1111mnc1 lwn- Lim!P sig h ckhg af all se honom; 

-------========~ nr om IH'ill1eK forna lwroe11de stall- huru nn cJ,et alskv,1Hlcne oeh me-

- Hett~-, fmr<ldcle du nu icke ,lllmosor' - skrek hon med gall t1en SJnka t) st afhorcle henne och iwrng:i, oeh aldllg ett emlc1 ogou-
~Jelf ditt hji'rt,18 hemlighet o rost od1 hlossande ans1gte De1 salfo LU hon slutat hbcl. h,n mm lldHiaH l~ tl"1 v1wh-t 

DL'1rna fr:ig,1 lll'S\ <1rades med 
ett klmg,mde sid ,1tt J or lqt>r1 hgt 
,1tt i;1td l,1J11stl<1c1t O< h Sl'rLm Het-

\ ,11 11.igot hemskt i clt•nna JJ,1sta11 mm c1fund 
- Och n1 h<11 ,1ldug Lnllllll ert 

li I lns<J ki opp ntrnstad med en 
h,diig od1 lidelsefull SJ.il 

- J\Ipn h,n' dn cU ll'.ke funnit, lif luug L 1 lll Ji,n· a It lrig lrnoLtt 
mot for'R\ 111,11 1 att d1' l;\ngt mmdH' fur t1ent att 

Ole B Lien 
i1mu, 110ii f.mn c1P1 OJM•·san<1L' oeh r 11 varmh,crtad -var ic1'P han an l t 1 I ,, · ,, ,, ·' t3 s rrat 11t nt Silc e lnn - c'eJ, 

IImry B Selv1g v1tt11,ti1clr om bric·t }),t gr,ann]agen- :\ils. med Rma s,'\r,mclr, och allvar- I . 1' l ]] ,, ,.. " c<1ra ~v,i 1111 dl' L n pct v1 o\ ag ni 

Egare af h1 l .iLt h,11rn\ l'fa p,'j n.igot, som hon »<1mnu1 o11l, de lJndo ,mnll 1 Bet - S<1 Lit <1et icke strax:, dn kom 

Liens Pharmacy HJ<'ll vill< glommn, och som hon t)'H SJdl ol'h med Pn LwRl<1 af lnt- i maJ01e11s hus c1:1 11oi1c1111 11,"1c,A 
'111,,

0

1g likna en fo1odmJukelse tl'rhPt svarade• hon _ D~t Ja1111 Jctg ·" 
(Fornt Central Drug Store Oe1rn,0

t s.tde hon h<1Ei1gt: -De1 ar den forna kamnMr viwkrr Mh h.Yggl1g J11 be\ ars' 
Skandinaviskt Apotek [ 

lngt'll mt 11111sk.i l.1r glomma ]Hug 1 un, hv1lken hL•gr:der det ~I·'n } lnl• , ,0 1 icke he111k1}111111e11 Age11lm fo1 Salub1m ~ '- , " 
Ar>otelrnv,irm, Kemilrnlier och d11 i'm'llnt11,1, nwn ~1g ansPr det olvcks\ldl', som fat hennr, forl.is den tiden, och Nils hade il'i,e bor-

To1letartllrlar utvisa ll1 n liil'n L1Lt, att andra p,01 fattig - Bett:i s hoj de ned lrnfvu-
Ole J3 Lien ha1 mänga ä1s erfaren- l t (lc>t ()C]l gr·,it 

llllllll<l mig om t l' , s"m .tl' s,ir<111 het som 3J)Otc!m1 c, ar alltid bllst,i-
des och rn.m kan t1 'ggt llta pä att få tl l 
rec<>ptl r uppf] llda \ .1! och nuggr ,mt. - Ri\r ande \ - ncttv ligg0r det t.mk.n·' hv.1rforp clPssa pl;1g1ommma 

n:lgot såi 1m1u 11t1 ntt tal.i om dm mmiwn n1i d.'l lvelrnn lr·1· emot 
lo1na fc1t!igdo111? Dd HIH!a onlPt dig"' - 11tropadc' Alrik - Gifs 
sa<le8 rn1 il f><lr1fol1 R 1mn 1gl I dl'l val nilgon, som ens med et1 

1102 T,1coma AH' Tel Mam 141 

S1vo1 Larsen E E1lertsen 

Trnmmald Skandinaviskt Apotek 
ai l"rndt fot att leverera cle bästa 
iredlcmer 1 stallen Om ni lemnar 
E:dra recepter till dem, kan ni vara 
v1~s om att de expedieras omsorgs
fullt Alla skandmav1ska medrniner 
p~ lager. 

1555 Tacoma Ave. Tel., Main 504. 

Enda apotek i staden, dar apotekare 
kan trctffas om natten. 

::'\n hlef ckt alltlor ol:ickligt mil slrnllP v1l1,i s:nn <l1g g<>iwm en 
med Betty. T:irarm• s!Pgo henue 
t ogouen, och hon nt10p,ulc h.i [_ 
tigt. 

- Det är icke blott s;1rancle 
ntanforolampande' - Ifarv1d ka
stade hon sig nel1 p;t en stol och 
grät. 

Nils gick ett steg narmare och 
sade n1ed allvarlig rost: 

- Du har en hbgst oriktig upp-

d:i hk h.irnn I trn11g l .J,ig sL1ll ge
nom mm L.11 lek, 111111 ,1ktnmg, mm 
beundran l.tm1111a 1lig att glomma 
dt>t f01ilni11,1 S,ig, att <ln icke 
forskjuter det hjerta, hvnrs alla 
slag t1llhora di.ir, hvars alla onsk
nm gar ',iucla sig Lnng dig l -
Alrik faitade hennes båda luinder 
och forcle dem till sina läppar 
Majorskan grat och Betty, ofver-

Jat sag<1 mig olwhaghga s<1l,e1 
Nu . . - Belty hull upp och 

- Nu? - hvad sdgt>r han nn 
som ><ilrar dig 1 - Bva smekte 
s:1 slcrn med en nastan mode1hg 
omhLt. 

Bett3 s og on tina <les oeh hon 
herattalle morgonens samtal 

- Om du diskat honom 1 s1,1llet 
for dPnno ~ tligP ,\Jnk, med hvil 
],en du sdm10llkt hl11 ol~·eklig hn
rn tr;; gg haclP ,Jag eJ då vrmt för 
din framtid nu 

I detsamma mtl'adde Alnk for 
att presentera sig såsom he1mes 
J tistm.m. Han var vacker, glad 
och forbin:dhg mot Eva; talade 

Ann,1 teg och bojde c11upme ned 
sitt hnfvnd ofver m betet, l'tt iJt-
11~ ek af s11ll<1 sm,11t,1 skymtade 
o[ver hennes drng Den SJUka å-
1 crtog med stegrad h,tftrghet 

- Dn lrnr hlifv1t en så usel va
relse a1 t cln ick'e fattar det for 
nedr ande 11t1 att lefva af allmo
~or Hade du dnshangt chg me-
1c1 och ieke fort nålrm så Uug
snmt, ::;,'.\hade Jag ostord fått lefva 
1 mm Plambga nå, utan att an 
ch as nppmarksarnh<:'t bli i'v1t f11 
'tad p<1 mig - En haft1g hosta 
afbrot menrng_en. - Amrn Rt8g 
npp for nti gih a henne litet sop
pa I den stackarn flickans st01a 
hl.1,1 ogon darrade ett par Urm 
Den c>na foll ned p;t moderns p,m_ 
lld; men ii;Le ett oul, iclrn cm Rnck 
nr klagan öfv~r moderns orattvl
sn gick Mver hennes Lippar, 80111 
logo mildt mot den SJUka. :Med 
om rost yttrade hon : 

- Jag skall for,oka arbeta 
dnhhelt s;1 mycket so1n forr och 

1 aut l) e1'l1gc1, ,IJl c1u? 

-NPJ, aldrig' Ar nrnn lycklig 
dPrror ,itt m,rn ar nk 0 J<Jg har 
ltdit af .\ ttre armod, kanske hela 
de af tnr e, och h \ml bet) di;r vål 
l,roppens hehof mot sJalcn:; fat
tigdom 0 Skulle Jag val kunna 
ainncfas mm iusta cle foretraden, 
Gud g1fvit lwune 9 Det slrnlle 

- Nq' - svar11dP Bva med 
klar rnst och l,111s blick. - Jag 
visste, att ifr:m elen hogste kom
mer all god g:11'vn Mh att våra 
ol) ekm· oc hlidanden rnerendels 
hafva sitt msprnng fr:m oss sJelf
Ya; - men ,1fv<:'n då v1 Jcl,e knn
lld klart fatta dt•t, di\ vi icke kun
na genomsk!\ cla ln arhll profnm 
gen tJenar, bora vi t,Uigt boJa oss Lmnas s;1 lnmnwlskt godt att ve

ta alla menmskor vara lyrJ,hga. nncler henne och i,mL1, a Lt mtet 
sker, som icke lancler till vårt 
sairna bHsta och vår for<Ltllmg, 
med denna tro och ofvert> gelse i 
hiertat, hemta v1 st.1 rL1 och kraft 
,d,t bMa den h:'irda dagen och ut
ropd fade1', ske lcke min vilJa, 
utan din' 

Annas hhck var fast på Ev,1 oeh 
man laste i llen, att Evn hade an
slagit en strang, som ljöd klar 
oeh tydlig i elen unga flickans 
sjal. 

En stund låg elen SJuka tyst, se
dan återtog hon: 

- Och du ens11m ol3 ckhg 1 

- Ja t ty med ett cl) hl,t rneclve-
tancle Linde Jc!g rnl,e mm 
olvcka 

r;gen 

- }\r Pn dessa menmskor, som 
genom svek och bedragen bragt 
oss i armo~1, som bestulit dig pil 
allt hvacl som bort tillkomma dig 
och mig och gjort oss till tigga
re, hvacl ar dm k'1nsla for dem 7 

- Jag har förlåtit dem och 
t,mU att 11.lr Gud tillstaclt, att så 
skett har det vant oss till nytta. 

(l<'orts.) 



FöR SUPERIOR JUD~E. 

Jag förklar:u mig hiirnrnd som 
opartisk kandidt för Snpe1·ior 
Judge vid primärvalet den 8 Sept. 

JOHN LEO. 

FöR SHERIFF. 

E. F. GREGORY CO._, 
120 TWELFTH STREET 

alltid 

de lägsta 

$12.75 

Tacoma Furniture '& 
Outfitting Company 

911-913 C STtreet 

HOME A4745 

lllilil~~~~--lllllllllllllllllli•ll 

Clean-up Price 

$2.95 
h:ristoffersen 
ampion Co, 

9 and 9th Sts. 

Klipp ut detta · 
och inlemna det till Coffee Depart· 

ment i vår butik och vi skola gifva 
eder 1 ·pound af värt extra Roe-Mo 
Kaffe vär,dt 25c för 15c. 

Kom ihåg 25c kaffe för 15c. 

PAULSON-BARNES CO. 
1101-3 C Street 

POLAR HARD WALL PAPER 

Tillverkadt i Tacoma och ga
ranteradt. Plastra edert hus 
med det bästa materialet. 

Fl 
är nu hme och 

skydd mot 

A. Gehri '& Co. 

U29 Tacoma Ave. 
Phone l\fnin 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 . 

. Brandförsäkring 
lYiarinförsäkring 
Kollekterar penningar 

skandinaviska länderna. 
Utfärdar fullmakter och Olll

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

DIRK BLAAU·W 
Rum 407 

Nat'l Bank of Commerce Bldg. 
Hör. Pac. A ve. och 13, Tacoma. 

För 

MÖBLER OCH SPISLAR 
Både billiga och till medium 

priser gå till 

G. B. OORNISII 


