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nk of Commerce 

hi)riga befinna sig på Nya Zea- I 
land, der han funnit verksamhet. i 

__,__ I 

Blekinge län. I 

För första klassens 

GROCERY-VAROR 

besök Gustaf Salarnler, 1216 South K St., eller ring upp JYiain 1 
6007 eller I-:fome A4007. I 

Varor kopta hos mig levereras fraktfritt till alla delar . 

af staden. i 

af Tacoma,. Washiugton 

-F. d. 
justitierådet Christian Ahlgren. 
Den bortgångne var född i Nosa
by, Kristianstat1s län, år lS:i I. 
Hm1 blef student 'i J~und 1848, af
lade 1852 hofrätt;;examen. .fu: 
1868 hlef han notarie i Svea hof
rätt, 1868 assessor och Ul75 hof
rättsråd. Ar 1882 utnämndes han 
til justitieråd. A var bl. a. kom
mendör af NonlRtjerneorclen. 

Vid inventering af jägmästarc
ex1wditinnen i Blekinge-Alms 
revir har konstaterats brist i c1e 
af förre tillförordnade jägmästa
ren K. G :son Lundholm omhän
derhafda allmänna medel, äfven
sorn att han för att dölja uppkom
men balans i 1907 års kassaredo
görelse såsom restantif~r upptagit 
influtna medel. Häktning af 
fomdholm har hegihts. L. är ogift 
och hans nuvarande vistelseort är 

Gustaf Salander 

D. A. Young 

President 

VicePresident 

Cashier 

Asst. Cashier - Olbers säges i sin eg·enskap 
af ledamot i Laclngårclsgärdes
kommissionen ha kommit i berö-

1216 SO. K ST. 

CENTRAL FISHMARKET 

756 South C Street 

TACOlVIA 

U. S. Oepository ring rnecl personer, som i en eller okänd. Förski11gringar11a uppgå 
annan egenskap haft affärer med till ett lJelo.pp af J0,877 kronor. 

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

ALF. NELSON, Prc.pr. 

Ränta 

Capita!, 

ormskolt 

betalas å 

$200,000. 

$350,000. 

sparbankskonto 

denna kommission. Dessa ha, o
kunniga i jnrirlif;ka former 80111 (fo 
varit, vändt sig till Olbers för att 
få sina mellanhafvanden .klarera
de, och pit stt sti.tt har han varit 
om bndsman för lrnmn1issionens 
klienter - säljare och arrem1ato
rer - inför komrnissiol'ien således 
inför sig sjelf, som ju var kom-
1111ss10nens enda juricli::;lrn leda
mot. På så sätt skulle han ha till
g·ripit öch förskingrat honom an

- Vid kYrkohenkval den c1c1e I 
Oktohe1' i T1t1S('11s o~h Angcrums Cl J!I ' L• 
församlingars regala pasiorat fin- ar1{ s ivery and Transfer Stables 
go vice pastorn i östra Vemmer- EKIPAGER OCH DROSKOR AF ALLA SLAG TILL UTHYRNING 
löE CL F. E. Rönnqnist 8,480 och Vi hafva clet största och bästa hyrkuskverk i staden 
vice pastorn i Ii1gelstorp C. An- För ekipa ger vid 
c1erson 3,343 röster. Begrafningar och Bröllop o. s. v. 

-1\Ijcllby fattiggftrcl i Lörby Bästa platsen 
neclbrann den 6te Okto hcr på mor- Telephone Main 499 1210 A Street 

g·onen. Samtliga 33 h,ionen räc1- ============================== 
Electro Dental Parlors 

lmliililllil!l!!illlli!iil!lllllBllllllll&llmillllill!li!!llll!ill!B!llllllllll!llllliilllilllllllllllllllliii!lillliliillllillillll!llllll!ILlllllllllll!l!IBm förtrodda medel, likso:q;i. han äfven 
i andra fall har gjor( sig skyldig 

h1·iken, läderfab~·ik i Göteborg tm bristande redovisning vid åt· 
derifrån han gjort sit Svecialäder 8killiga uppdrag. Man Jrnr un
liändt öfver hela Sverige. Han drat på, hvar Olbers gjort af med 
lär också ha utvecklat en otrolig alla de pengar, han på oärligt sätt 
energi för att drifva fram fir- ko1mnit öfver. Efter de forsk
man. ''Det engelska slakteriet'' ningar, man anställt, lär saken in
dervicl han vissa veckor kunde te stii.lla sig så oförklarlig, som 
omsätta för öfver femtiotusen fru- man från början trodde. Olbers 
set australiskt kött. ' Som ni ser har, oaktadt de afbränningar, som 
är karln en driftig affärsman, som räntorna på hans stora skulder 
ni nog kan ha användning för drogo, ej nekat sig något utan lef
der ute, en sådan cler herre, som vat, om inte flott, så dock mycket 
har för stora vyer för oss 8Ven- goclt. Vidare är det konstateradt, 
skar. Och så ha vi Olbers false- att han på sina utrikes resor de
rier. Han var m1 ingen affärs- pcnscrat mer än han hade råd till. 
man men han var en bokvurm och Som ett tillägg till hur brotten 

c1acles. Elden upplrnm derigenom, 
att ett af hjonen med brinnande 
ljus gått in i en garderob, hvar- Bästa tandläkarearbcte till moderata priser. 

gjorde honnör under det begraf
ningståget skred förbi. En sådan 
handling är värd allt erkännande, 
i synnerhet i tider då ungdomens 
religionshegrepp äro så snedvrid
na, ja hos många rent af annule
radc, tack vare klasshat och anar
kistisk uppfostran enligt de revo
lutionära ledames principer. Bä1>t 
vore väl om krigen för alltid kun
de upphöra, och mycket göres i 
fredligt syfte af fredsföreningar, 
men det dröjer nog, om det någon
sin lyckas att få en allmän vcrlds
frecl till stånd. Och lyck!'ls det, 
så undrar jag om det också skall 
lyckas sätta "stop" för mensklig
hetens råhet och de vilda passio-

* * 
Men hvad som visst blir svårast 

att sätta "stop" för måtte ska va
ra det omåttliga chickanc1et långt 
fram på morgnarna. De offentli
ga lokalerna må stängas aldrig så 
tidigt så finnes jh nog tillfällen 
och lokaler ändå. Det är smärt-

nns Nordlindhs hnfvnd, så att dö
den strax derpå följde. Sanner
ligen jag vet hvem jag skall be
klaga mest elen i sorg och saknad 
försänkta moder och syster, som 
nu fått jorda sitt stöd, sirrn k~i,ra
ste förhop}mingar, föremålet för 
deras stolthet och kärlek, eller den 
arma olycklige, förtviflacle vän
nen, som till följd af tanklöst lätt-
8imrn tog sin väns lif. Sådana 
händelser i lifvet borde mana den 
uppväxanc1e generationen till ef
tertanke, De äro dock gudilof 
mera sällsynta och derför står 
den svenska allmänheten undr~n
cle och afvaktancle, hvacl straff 

få förutom det 

och många 
med mig hvilka, som komma att 
. öppna en fristad. för herr Oskar 
L:'llJatt, svensk-amerikanerna eller 
svensk-australierna. Labatt har 
nemligen anträdt en sådan cler 
affärsresa ditut lemnancle efter 
sig· en liten skuld på en half mil
lion. Som ,mannen. var specialist 
i läder så kanske Brochtons i Mas
saclrnsetts kommer att lrngnas af 

vid en del kläder fattat eld. Undersökning fritt. Smärtfri utdragning 

TACOMA - Lektorn Yid högre allmämrn Tacoma Theater Bldg., 9th och C Street 
läroverket i Karlskrona, C. lVL U. 
Eggertz, afled den 9de Oktober, 
67 år gammal. 

Elfsborgs län. 
Då tåget som afgår från Göte

borg kl. 5.20 e. rn. till Borås den 
4cle Oktober på aftonen kommit i 
närheten af Pixbo hållplats, sågs 
plötsligt en mansperson springa 
fram mot detsamma. Han omkull-
kastades af lokomotivet, öfver
kördes och dog ögonblickligen. 
Föraren försökte stoppa, IT).en han 

0 d hann ej göra detta förr än olyc-
sa ant drar pengar för resten lef- upptäcktes, kan. niimnas, att 01-
de han flott och depenserade 1ner b l" ft d i . . kan inträffat. Den dödes kropp ers ag e ·er me . rec ov1snmg bl f ·n 1 1 .. t , b .. tl .. l I a 0 cl ·u i . . . . . e 1 a em as ac,, ros rnrgen an ian ia e ra ti unc er sma och rnleverermg af arrendemedel . · · 
resor. Honom ha vi inte klar än- f"' . l .. t , f"" cl I krossades, en arm afslets och an-

D t ·· t fl" " · .. .. s1 i: ·e er 10 o 1:vgg· 1ga sar. e or m cop a egennomar or et I .1 t t 1 .. 11 l 1. 0 D t 
nu. . e , ar o re · igt att svenskar- nya Spanga-Gerfallafaltet. Han 1 1 t t t tt 1 1 .. , 1 ." 0 • .. !al' l:OilS a .era ·s, a l en C OCtHl e 
ne kunna uppvisa en Olbers, men fick da uppmanrng af vederbo-1. l'f t'd 't t f J 1 

All t . l · G " k 1 f · . I 1 ·8 i en vari ypogra en o 1an en )er 1 rn v1 UCtS "C o · ännu rande att betala m summan - . y 
inte frambragt. 10,000 kr. - hvilket han gjorde 1\Tatws \ar18son, senast boende 

* 
Här undras mycket hvar vi ska 

göra af våra svensl~a lingon nästn 
år, om vi få några. Till Tyskland 
lär det inte vara viirdt atL skicka 

nästan omedelbart efter det han 
vid 'l'rollh~ittegatan i Göteborg. 

Gefleborgs län. 
För vexelförfalskning har hand-

lyft 8Ulnman för cltm 8istA. förfal
skade expropriationen. Dessa två 
manipulationer vä.ckte vec1erbö-

1anden ,Tonas Jonsson Sjifatrörn 
ranc1cs misstanke och så kornmo från Linsen i }färjedalen af Sö-
upptäckterna slag i slag. , 1 ° , 1 ·· 1 .. F"l 1_ l A {)' I . , oer iamrn; rao rnsrn.tt 1111 c omt8 

- .• 1 • ,anc · 
0 
u" .. J,Jlmggr e_:i, till sammanlag·dt två års straffar-

. ·k 1 ff cl .. f t"ll 1 ... 1 som l somras ntsags t11l chef for 11 o o f"' f 1 v1 s o a ct em o ver ·1 ec er 1 a :- . . Jete samt tva ars orlust a met -
bart skick, ty sy§karne lär ha dra-

1 

ternpla~?rde~~' kommer mom_ l~or_t 
1 

borgerligt förtroe1icle. Dessutom 
git saften ur dem i somras och så I att afs.iga si~ denna bef~ttmng. förklarades han vara afsatt från 
hällt vatten öfver dem ocll sänclt 1 I-Ian .. lrnr nembg~n utsetts ~!.ll leda- sin befattning som poststationsfö
dem till Amerika. Sådana sven-· ro for Centralforlmndct for nyk- restånc1are. Sjöström lär redan 
ska lingon anse vi otillbörligt att terhetsunclrrvisning med vilk~r vara försatt i konkurs. 
exportera. JVTen vi ska' nog veta :tt l~an utesluta~1c1e skall egna s1g 
bättre råd nästa sommar. Lila 1 at forhnnc1ets tJenst. - Bondesonen Jonas Jonsson 

0 1 D - Från Sverige utvandrade nn- från Flästads by i Arbrå socken pa c et._ et ser ut som danskarna 
cler årets tre gångna kvartal 5,497 aflossfl"de natten till den 4de Oktoalcfrig lärde sig förstår, hvacl en 

god svensk vara vill säg'a. 

Det var l~nge sedan jng skref 
att hösten var kommen, sen dess 
ha vi haft en liten eftersommar 
och den första Oktober var den 
v;1rmaste vi haft på hundra år. 
Men nu har hösten och frosten och 
kylan satt in på allvar. 

Brittsommarväclret har tagit ett 
snöpligt slut. Den femte Oktol;er 
vid middagstiden öfverdl'-0gs hin1-
len af mörka moln och så bröt 
stormen lös åtföljd af. en hilftig 
regnskur som korn mig att tycka 
synd om trupperna som slmlle 
börja sin fälttjenst. I Stocld1olm 
krossade stormen fönsterrutor oeh 
ref ned byggnadssfällningar. Ute 
på sjön blef effoktPh af den plöts
ligt utbfutna storme'n. iinnu känn
barare och för skärgårdsångare, 
segel- och motorbåtar som ej hun
nit sätta sig i säkerhet tec1c1e sig 

personer mot 14,021 motsvarande ber efter ordvexling ett revolver-
tir1 i fjol och 15A86 årqt förut. Af skott mot 35-årige drängen Jo
utvanclrarne i år voro 2,460 män hann Lundin från samma hy. 
od1 3,037 kvinnor. Skottet träffade i magen. Lundin 

- Stockholms rådhusrätt för- infördes i närmaste gård oeh har 
klarade såsom förut omtalats ge- .i mycket medtaget tillstånd förts 
nom be:;lut af den 6 Aug. redaktö- till Söderhamns lmm1"dt .. Jo11s~on, 
ren Hinke Bergegren obehörig· att som är 21 år gammal, har häktats. 
uppträda såsom rä.ttegångsbiträde Båda voro berusade. 

det mot dis~ributören A. B. 
Svrnlm väckta tryckfrihetsåtalet, Jönköpings län. 
emedan Bergegren blifvit dömd Inför det samlade Jönköpings 
för brott mot offentlig myndig- i:cgcmente, uppställclt för utclel
het. Svea hofrätt har nu fast- ning af under vapenöfningarna 
ställt ofvannlimncla beslut. erhållna skyttepris, tog öfversten 

Göteborg. 
Vid I~indholmens verkstad 8,jÖ

sattes den 8tlje Oktober en ånga
re om c :a 1,350 tons lastc1ryghet, 
hyg·gd för Stockholnrn rederiak
tiebolag 8vea. Fartyget, som fi\tt 
namnet "Embla," iir fäl J'ullkom
lig systcrlJtt t till den i föna måna
den för samma bolag hiirifrf111 le-

0. E. JYL Wolffelt elen 9c1e Oktober 
afsked af regementet. 

Kalmar län . 
Alma Sand, dotter till lrnncllan

den P. \V. Sand i Ölfvedal, 1\fister
hult, fomrn den 29de September 
ligg:mcfo död i ott stenrös intill en 
hrant bergsluttning. Hon hade 

situationen ännu mera kriti;o;k. vere1·ade fö1garen ''Ask.'' 
Ja "hösten är kommen, hör stor-

(Forts. å sid. 3. 

Järn krams= V aror 
Snickareverktyg, Ståltråd, Dyna- · niit, Sprängkrut. 

Henry Mohr Hardware Co. 
1148 PACIFIC AVE. '!'EL. J'v[AIN 134 

WASHINGTON ~ORTLAND CEMENT 
Tillverkad i Washington och det bästa cement i marknaden. 

SAVAGE, SCOFIELD & 00. 
Uteslutande Agenter 1519 Dock St. 

PETER SO BROS. 
Vi äro elen enda svenska firma i staden som säljer 

MJ~L, FODER, Hö OCH SÄD 

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

Alla beställningar utföras snabbt och noggrannt. 

1002-4 South K Street 

LJdelningskontor och upplagsplats 
So. 30th & Wilkeson Tacoma, Wash. 

Hufvuclkontor 
Phone Main 318 
Phone }forne A2313 

Resiclence 
Phone Home A1739 

Polar Hard Wall 

Afdelningskontor 
Phoue Main 7765 

Phone Homo .A.4394 

Paper 
Tillverka~lt i Tacom"a och garanteradt. Plastra edert hus med 

det bästa materialet. 

SA VAGE & S C 0 F I 
1519 Dock Street 

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 börja,n 

+ 

för 

De Tillforlitliga Specialisterna 
MÄNS MISSTAG. 

) 

IIIäng'.'ll 1.~.:s och lofvande bana har ruinerats genom försnmlighet 
och skadlign. "\Ccnor, innan man blef gammal nog att förstå, och män
gPn iia:m ail;rn·tats genom niigon speciell sjukdom, som försummad 
ellor dnligt Ld .. andlau unuermiuerat elen fysislrn styrlrnn och sfälsför-
11:_{)g0nbC'~Pr1ui. Intnt större inisstag kan göras än att ringakta eller 
föt·J.1isc du f,jrsta symtomen till försvagad helsa eller sJälslu-aft, orsa· 
lrad g·enon1 försunnnelse, okunnighet eller ntsväfning. 

hans storartilde skicklighet i fä- marna gny," :fä vi nog sjunga än Sådan liknöjdhet vid de första symtomen har ledt till tusentals' 
olycka, till s.inldigllet, ti.11 ett förfcladt lif, till olycka i äktenskap, 
skilsmessa, vansinne, sjelfmord o. s. v. Män, hvarföre taga sådana 
förtviflade chanCl'l'. De första sjukclomstecken borde vara en var
ning för eder att taga mfLtt och steg för eder framtida hclsa och 
lycka. Ni borde noggrant undvika alla osäkra, expcrimentala ocll far
liga behandlingsmetocler, ty på framgången af den första behandlin
gen b~ror det, om ni slrnll återställas till full helsa och få allt s.iuk
clomsg1ftet bort frän systemet eller om ni skall blifva en kronisk 
sjukling för lifvet med ständigt återlrnmmande lidande i olika former. 

vidare. Vi iiro nu här hemma så 
vana vid att affärsverldens sport.
n:iän ha sina nederlag då och då, 
så nu reflektera vi mest öfver, 
hvilka som bli lidande på kuppen, 
. och clerefter bedöma vi 

nu en tid bortåt. 
A. IJ-r. 

Sh~ckholm den 10 Okt., 1908. 

Stockholm, 
Enligt V. L. är konung Gustaf 

att förvänta till Wien i höst . 

- Kyrkomötet godkände elen 1 
Oktober herr Walclenströms mo
tion clerom, att cle_ af lekmän val
da kyrkomötesombuden skola va
ra lekmän. Dcremot afslogs efter 
en längre debatt med 54 röster 
mot 6 samma motionärs förslag 
om kyrkans skiljande från staten. 
Äfvenså afslogs hr Personnes mo
tion angående ändring af bestäm
melserna om biskops- och prostvi
sitationer. 

Vi köpa alla saker, som utslitits och blifvlt 
gamla och ha något värde i marknaden. 

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

Phone Main 6059 1524 C Street Phone-Home 1059 

DET ÄR DE GODA SAKERNA 
Som gör lifvet .värdt att lefva 

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

och Trefnad. 

BILLIG REN QVICK 

TACOMA GAS LIGHT C0.-101-3 Tenth Street 

Vi behandla endast män och hota fort, säkert och för all
tid till billigaste pris. Blocl- och Hudsjukdomar, Tärande 
svaghet, Varicocele, Hydrocele, Njur- och Blftssjukdomar, Rin
nande Sår, Klåda, Inflarnation, Förlust af Lifskraft och alla 
oorc1ningar 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 besölra oss, skrif efter vår "Diagnosis 
Chart." Våra kontor öppna från 9 f. ro. till 8 e. m. och söndagar 
från 10 till 12. · 

se TT 
1130Y2 Pacific Avenue 

TACOMA, WASH. 

EDICAL " 
Privat Ingång ., 

1129V2 Commerce St. 





i 
enhvar 

domstol 

POSTEN 

COR. 15th & P ACIFIC A VENUE. 

TACOlVIAS POPULAR PRICED HOUS.E FURNISHING STORE 

TAG TILLFÄLLET I AKT VID 

Vårt 30 Dagars "Trial OJfern 
Vi visa vår tillit i de "Hanges" vi sälja genom att till

hjncla att placera en i edert hem pil 30 dagars försök. Om ni 
icke clerr,f1·er tillRHtr att "Rangen" i allo motsvarar hvad vi 
lofvat, kan ni återlemna den och återfå edra penningar. 

Inga andra "Ranges" .kunna jemföras med dessa. De ega 
alla senaste förbättringar och äro gjor(la för att vnra och spa
ra bränsle. Kom in och finn ut huru JEWEL STEEL RANGE 

~~~~ .. rnecl dubbel stål asbestos v~iggar, flyttbar "grate,'' tjocka 
~ gjutstycken o. s. v. 

BILLIGASTE PRISER - BÄSTA KVALITET 

Vi kunna s~ilja eller eu JEWEL för lika billigt pris som ni 
betalar för ordinära "ranges," ej ens jemförliga med dem. 

Och kom ihåg att ni lrnn fä den på 30 dngars försök. 
Vi betah1 frakt till hvilken plats som helst inom 60 mil 

från 'l'acoma. 
Beställningar med post utföras noggrant. 

Honest Goods J .. S .. Kean Furniture Co .. 
At 

Honest Prices 1501-3-5 Pacific Avenue, Cor. 15th St. 

-Wlrnt is the date of the Declara- - Who is the chief officer of the .-------.....,,.....------. 
tion of Independence? 

Svar: Fourth of July 1776. 
- "VVho is the highest official of the 

United States? 
Svar: The President. 
- Wliere does he reside? 
Svar: In ·washington, District of 

Columbia. 
- \Vhere is the Capitol of the Unit

ed States? 
Svar: In ·washingtou, Dlstrict of 

Columbia. 
-- \Vhat is thc President's term df 

office? 
Svar: Four yenrs. 
- How is the President elected.? 
Svar: By indirect vote of the 

people, who elect in each state a cer· 
taiu numher of eelclors. 

- "\Vlrnt are his duties? 

County? 
Svar: The Sheriff. 
- Who is the chief officer of your 

city? ' 
Svar: The Mayor. 

Ingen användning för spekulan
ter. I alla affä.rsbrancher före
kornnrn spekulanter. Det finnes 
pel'snner, som Ön8lrn erhålla Dr. 
Pcter's Kuriko för att siiJja den
samma på speknlntion. l\:Ieu till
verlrnme af df'tta hcrfimrfa Hike
medel lurf:vn ingen använilning för 
dylika pfH'SOiier. :Med klokt för
utseende hafva de 'icke placerat 
det i marknaden som en handels-

Rea.ting Stoves 
Vi hafva ett fullständigt lager 

af bästa ved- och koLstovar i 

staden; äfvenlecles hafva vi 

lufttäta (airtight) stovar af 

vår egen tillverlrning, som icke 

kunna öfverträffas i varaktig

het eller prisbillighet. Vi repa-

rera gamla stovar. 

Ifardware, Plumbing & T1nning 

Svar: He shall see that the 1aws 
are properly executed; he shall, wlien vara att utropa;:; af handlande el-
necessary, convene .both houses of ler månglare. Allmänheten för
Congress, ar either of them on extra ses direkt gmrnm speeialagenter, 

A .. Gehri ®. Co .. 

ordinary occasions. 
- What power !tas the President? 
Svai·: He can veto thEl Jaws mad.e 

som ansHi11ts inom hvarje sam
hä1le, pel"Roner som Ni känner och 
hyser förtroernfo till och som lrnf
va ett medlidsamt hjcrta för shrn 
liclnmfo medmennislrnr. Fnllstän-

1113 Tacoma Ave. 

Phone 1\lfain 402 Home A•.1402 

consent of the Senate - make treatios cliga npply:mingnr om Dr. I'cter's 
GUSTAF BEUTLICH 

- "\Vho was tlle first Presic1fmt? 
SYar: George \Vashington. 

Knrilrn och de lidanden, för hvil- Skandinavisk Notary Public. 

lrn den är särRkilr1t lämplig» ]nm- Utskrifver' Deeds, Inteckningar, alla 

- "\Vllo is now the President? 
·Svar: Theodore Rom;evelt; 

term expires on March '1, 1909. 

l 0 11 t ·· d · lagliga dokument och fullmakter till na er rn as genom at . van a sig· 
his ·11 D 1~ F l "- S C gamla landet. Examinerar abstracts. 

ti . r. eter 1 a lr118Y ~" '- ons o., Moderata afgifter. Testamenten. ut· 

- Who malms tl10 laws of the Unit-

Svar: 'l'he Congress at Washing
ton, conslsting of tlie Senate and 
House of Representatives. 

- Is Lhe · Senate elected by the 
pAopl_A'? 

Svar: Not directly; the Legislalure 
of cach stato elocts two Senators. 

- \Vhat is th9 term of office of a 
Unitecl · States Senator? 

Svar; Six years. 
- How are the members of the 

House of Ropresentatives elected? 
Svar: HY direct vote of tlle people 

of each statc. 
- \Vilat .is thoir term of office? 
Svar: 

ber of members of the House of H.ep· 
resentatives? 

Svar: One member of tlle House of 
Ropresentatives to eyery 173,901 of the 
IJOpulation. 

- Can every citizen become a Pres-

112-118 So. Hoyne Avc., Chicago, skrifvas. 
Illinois. I i306\/2 Pacitic Ave. 1305 Commerce St. 

RON LARSON 
1112 So. K Street. 

GROCERY- OCH SPECERI-HANDEL. 
Kuriko, Q,u terine och Oleoil. 

/ 

Phone-J:/Iain 576 Bondost, stockfisk, norsk fetsill 
Automatic 01576. Tacoma, Wash. 

0. A. Young V. V. Eisenbeis 

1410 So. Yakima Ave. Steilacoom 
ELECTRIC CONS TRUCTION CO. 

ident of the United States? tll!Ell!l!illl'lllllll!l!llillllllil!!IU1llllililllllliilll!lilil!imlln.<llml!llill!lli!lllilllllll!li!lllllllllllllll!l!lllllllillll'lllll!l!illlll~ 
Svar: N:o, he must be a native horn 

American, must be 35.years of age and 
must have been fourteen years a resi
dent in the United States. 

- Has the President anything to · do 
with the malring of the laws? 

Svar: No. 
- Or the Judges? 
Svar: N o, bnt tlley can decide 

whether a law is constituti~nal or not. 
- What is the highest court of the 

United States? 
Svar: The Supreme Court at \Vash

ington. 
What is the difference between 

tlle government of Sweden and the 
government of thc United States? 

Svar: Sweden is a l\.Ionarchy, Unit
ed States are a He1mblic. 

-What is the duty of a United 
States citlzen? 

Svar: He shall obey the law and 
dofend his country in time of war. 

-Are there any other laws in the 
United States, but those made at the 
Congress in Washington? 

Svar: Yes, each State makes its 
own 1aws. 

- \Vho makes these laws? 
Svar: The Legislature, consisting 

of a S,enate and a House of Represen
tatives. 

- How is the Legislature elected? 
. Svar: BY direct vote of the people. 

- Who is the highest officer in the 

I dessa tider behöfva köparne finna en plats, der man kan 
spara penningar. 

,Johnson & Blon1 speceri-firma har sett bevis clerpä. Vi 
hafva ökat vår affärsomsättning 30 procent genom att sälja för 
kontant. Vi kvotera följande billiga priser fredag och lördag: 
Ny Alaska sill, per pail. ... S5c Crescent Flake Wheat, ;:Jlb 20c 
Potatis, per säck . ; ....... 90c Carnation Cream 3 for .... 25c 
Morötter, 15 fös ..... _ ..... 25c 25c Coffee, 5 lbs for_ .... $1.00 

Många andra godtköp-kom tidigt. 
Vi leverera edra varor. 

Phone l\Inin 2590 

J HNSON BLOOM 
GROCERY,STORE 

Phone Main 2590 1511 Tacoma Avenue 

~~000000000000000000~~~000000000000<M>00000000010 

Den gam la skohandlaren och sko- 11 
fabrikören i Tacoma 

C .. F. CARLSON 
har nn öppnat verkstad och butik i 

2322 PACIFIC AVE., COR. 24 ST. 

Stort lager af färdiggjorda 

DAMERS, MÄNS OCH BARNS 
SKOR 

Också gör skor efter mått. 
Likaledes stort lager af 

EKIPERINGSARTIKLAR 

I 
* ! 
0 

Glöm ej den Stora Sko orsäljningen 

ördag · e stora huti 
Den stora "lVIäm arbetsskor Butiken" är nu öppe~ för affären. Ni kan inträda från 

1342' Pacific Ave. eller 1341 Commerce St.; denna butik är uteslutande egnad åt försäljnin
gen af Mäns arbetsskor och rubberskodon. Här nedan nämnas en del af våra godtköp. Ni 
kan endast få dem i andra våningen. Fråga efter '' Second Floor Bargains.'' 

Second Floor Specials 
$4.50 Mens Tan High $1.00 Men 's Roll Edge 

(fot Shoes $2.95 · Rubbers 69c. · 
Mens tan oil grain, 10-
in top working si10es, 
reg. $4.50 value; choice 
of the lot, per pair $2.95 
$2.50 Men's Working 

1\fon 's l'Oll edge high 
front best rnbbers;with 
hright finish, worth $1, 
011 second floor Satnr-
dar, per pa.ir ...... 69c 

Children 's and Misses' 
Rubbers. 

Shoes $1.95 
Black oil grni11, \vide 
plain toos. Rolirl insoleR. 
<'.ormters cJm1 <rntsoles, Roll edge bei,;t gracle, 
brogan style well wnr1h J\lisse;;' sizes 11 to 2: 
$2.50 per pair: special regular pricc, 65c; se~~ 
on the seconcl floor, per ond floor price .... 53c 

· $1 "5 Childs sizes S to 101/:), pair . . . . . . . . . . . . ,., 
$9.50 Men's Sewed per pair · · · · · · · · · .49c 

Work Shoes $3.45 75c Misses' Plain Edge 
Genuine oli calf uppers, Rubbers 49c. · 
soiled viseol oil double Men 's sizes 6 to 11, 
soles, wicle round toes storm style rubbers, are 
and caps, full hellows vvorth 75c; second floor 
tongue, sizes 5 to 12, bargain, per pair ... 49c 
$4.50 value; 011 the sec- $3.50 Men 's Seamless 
ond floor at a pair $3.45 Workshoes $2.45 
$3.50 Men's Short Rub- Two full doublc solcs 

ber Boots $2.49 and long oak leather 
l\fon 's heavy short rub- tap, soft kip leather up
b~r hootR, sizeR 6 to 11, pers, seamless cut and 
worth $3.50 per pair; unlined a valuable shoe 
on second floor i::;atur- at $3.50; second floor 
day at ... - ...... $2.49 i special, per pair .. $2.45 

SECOND FLOOR SHOE STORE 
FULL OF · WORKING MEN'S 
SHOES AT SALE PRICES 

Out of 
Town Cus 
tom ers 
Send for 
New Cata
logue. 

1342 PACIFIC AVENUE. Mail Orders 
on 

I Above Lots 
Filled 
Promptly. 

Har Edert Försäkringsbref denna Garanti? 
Scandia har den. 

~~~'""""~""~ 

$ State of Illinois · i 
$ Insurauce Department $ 

Försäkra Eder i 

dag. I morgon 

kan det vara för I Springfielcl, Ill 's. 

· This p~licy is regist~red anc~ s~curecl b. y pledge_ of 
Don d, Sto c k s or Se c ur it i c s depos1ted w1th 

j 
this Department. ~ 

Om medlem i 
Scandia, blir Ni 
äfven delaktig af 
vinsten som utde
las årligen. sent. WföI~IAM n. VREDENBURGH, 

(State Seal.) Insurauce SnpermtGndent 

~~ .. 'INIY"~~~"""~~w 
Ett försäkringsbref i Scandia Life Insu;ance Co. är icke endast ett säkert skydd för 

din familj, dina anhöriga eller dig sjelf utan också en god kapitalplacering. 
Vi äro nu i behof af goda agenter i Seattle, Tacoma, Aberdeen, Everett och Belling

ham etc., för hvilka goda kontrakt utföras. 
För närmare upplysningar angående agenter eller för erhållande af cirkulär gifvande 

närmare beskrifning· om sättet för och kostnaden af att erhålla lifförsäkring i vårt bolag 
adressera 

Scandia Lif e Insuran~e Co .. , Chicago, 111. 
eller 

A.. L. MORRIS, General Agent, 1324 Alaska Building Seatde 

...--------------=; °'..~~l};:->iE-N~-*~t~;~~t3{r.1i~;:~~f..~B~~lf?4~~H~·K~\~-~:,:..~4H~~;,;rt**·W.--)lH,~0;$~-Jilf~BlH*~~-1~~~*~-7K-~~~k-)i~,~f;Ji\-1f.,\\.:0** 
P ACIFIC 2ND HAND STORE .,, ; 

North ~:~.62~~~i~~c1~:~1'.ic Ave. :_~·,: .. ~• .. ~,;.~:_~-- S 1id8flranrr. 3 .. fiU~,~n'l8rrif"81So ~;J;y~-
vi sälja 11t hela 'Vill' lagt"]" ;il ;, hU 6 l~U\" M §51 91 I (j ~ 
11;.·a oeh 211<1 hand jernkrmu va-
ror och skola git in i amia11 nr- ~~ * 
:;>;tt"~':i'li~::~*~Etr'lll"' '" J S lrnn dina vian-Am e ~~~an Bank o fT aco ma i._ 

"" SCANDINAVIAN COMMERCIAL & SAVINGS BANK i 
Don 't think any store in the 

city has a better stock of 

Blankets 
Comforts 

PiHows 
\Ve're ready for fl reeorcl bus
iness. Om' rear balcony is (le
vott~d tn this section. Note the 
splemlid offoring;;. Prices quot
r,d nrc goocl :ill this week. 
Goocl :::;1rnet Bhmkets in gray or 
wbii(', eolorc~cl horders; l\"Orth 
55c, fen· .................. 45c 
IfoavY Cotton Blankets in 11-4 
size, 

0

gray or white; worth $1, 
for ...................... 89c 
Extra size Blanlrnts, soft and 
heavy, gray or white, for $1.95 
r_,arge Size Comforters, silkaline 
back and front; pretty clark 
patterns, filled with l aminated 
cotton; worth $2.39 for ... $1.95 
Specially good Blankets, warm 
as all-wool, but softer; worth 
$3.50, for ............... $2.95 
Glenclale W ool Blankets, close 
woven, short nap wool, white 
colorecl horders, for ...... $5.00 
Heavy Comforts, good covers, 
white cotton filling; regularly 
$1.25 for .............. _ .. 98c 
Good Pillows, 21h pounds, pick
ed feathers; worth 65c for 50c 

hristoff ersen 

t ~ ;i Med kombinerade tillgångar på öfver i 

f EN MILLION DOLLARS t 
i Kommer att bedrifva bankrörelse i N o. 955 Commerce St. 

"_m:_'' .. ~ Taeoma, börjande 

t DEN 1 MAJ, 1908. 
~ j J. E. Chibberg, President * 
~C: TY. Il. Pringle, Vice Pres. . 0. Granriicl, Vice Pres. ~ 
t~} George H. l'arbell, Cashier. & Manager i 
]l Ernc3t 0. Johnson, Ass't Cctsh,ier ~ 
ff .J. P. Yisell, Gnst. ]Jindbcrg och C. A. M.entzer, Direktörer ~ 
i ' ~~~:i;.~~~}H~~~~{E-7~:i}H{~:J;Hif:r]e~~~*;\~~>t7}8)B)H~~~*****)~j~~~~~~**'~»~~~*: 

r+++++++++-H + + I + + +++++++++++++++++++++ 4 I + i ! i t +++++ 

f an i vara utan 
•i ori Homo Tdophono, d• ni kan h~fv" on "' 6% ofa. P" d•g. . i Rälurn ut hurn mycken tid den b"P"'"' ooh tänk pä "k<m. I 

IL 11 ~~~:~~~~.=~ .. ~.~~~ ~~1~11111 l 
Fredlund f1 @.A 

Phone Main 648 1018 So K Street 

Har alltid ett vii.lsorteradt lager a f inhemska och importerade Grocerl· 
Varor. Agenter för Lundins Enbärssy rup. 

Specielt import Kuriko och Olloid alltid pil. hand. 

Ål, Lingon, Bondost, Anchovis m .. m. 



ST. PAUL HOTEL 

,Joe Sehmidt, Egare 

Board per dag, vecka eller månad 

2316-18 J e:i:.ferson A ve. 
Phone i\fain 6545 

t 
PUGET S ND POS'T'EN 

Meddelanden för införande un- St. i Indian Addition. Hans sjnk
der denna rubrfä mottaga,~ med 'dom var under de ~L·11aste dagar1w 
taclrnamhet. De böra inlc'mnas 
senast på onsdagen. af hi1rd, ofta v<°il t1smn art. Vi~k-

~~~~~~~~~~~--'-~~~~-'-~~~~~~~-

PROF. EDGREN 50-ARIG. 

lnml har varit hnsalt flera ~r hiir 
"SCANDINAVIAN BROTHER- lrn1rn s~1 ovii11Lat lirnade döLl, uti rL•ldi»rt'll m·li sill1gn1il'i)r;11'<·11. J.1·1J-i staden, och vnr t~n af Lfo fornte, 

HOOD." en ålder a [ 3:2 år, 5 m~mmll:r oeh t1u i fo,dn :"·s 'il I ih-. 
som kiiptu tomtt•r i Intlian Acldi-

!) dn~'<ll'. . _ . , 
. , . , . . . ~ ')') , , , .. J 1 , l·» tHm, chl. deuna cfol af 1 uyallnp re-1'.in ltin·e ·1f Scandnrnv1·m Broth- - Den ~-:de dc nnc:;, o ian e- . 

·"' ' · ' ' . . , I st:1:vat1oae11 öppu:Hll'c;. I-Iau gjor-
erhood of Ame1·iea· orgaujseratles · 1 ('I' Ennl Nt'lson, som hnst1gt n'l'led 

hll'i' rni111H·i· Hl' d(:mrn rniirkelsedag 
i (]('n ill 11s11·t• konstu;in·ns, Yr1r 
ii1·n<lt~ \';ins histol'ia lrngfiistn•lt g'<'-härsfädes i onsdags kYiill vid ett I Y~d l1Tin;1·al Lnkr:, (lit ha11 gått.att 

möte, f;Oll! hölls i Valhalla Hall m1-' vm·dn sm nelsa. Han vnr fadd 
de1· Jeduing af de1>. orgauizer I den 3d~e Juni 1875 i l\l.isterlmlt 
Burnham från Spokane. Den för-\ församli~g. Kaln~ar liln, ~veri.~P. 
sta logen af Seand. Brotherhoocl Ankom till Amerika med sma foP
orgnnis(•rndes för rtt eller annat I äldrar vicl J:3 års ålder, till Taeo
å1· s()daJJ i 1\fontana. O.rclern har ma .. Han efterlemnar i djup sorg 

rlP en ganska g·o(l 11 i'l'ii.1', i det d ( 
antal tomter. som han då kiipte 
f .. J.·'10 1 l 1 ,L'("l"I'llJeI','l i· 11 _ JHllll t'll fö(ll'lst'(l;1gsl'est. som i hög-·or q;::, s ::»e ;:e-, ,, ,L L , 

J,''30L' tidlig och storsL1gPn anhiggning •1' .1 hvar-
tniligen iifrertrii.ffar allt hvad 

hragtco honom (i f'VPl' 

clent. 
som förrit åstadkommits i elen vä-D(cl1 efter] efvandP . sörjes när-

mast af efte1·lefvande lmstrn samt gen bland våra lanclsmiin i dessa 

I en son och en dotter. 
gi\tt raskt framåt och riUrnar f. 1i. modern Emma Nelson, tre systrar 

bygder. Det var en för det 50-
åriga födelsedagsbarnct i :smrning 
smickramfo hyllningsglil'll, som 
bar vittne om pro.f. E ::,; stora po
pularitet bland alla folk och släk
ten. Det var icke blott den 
skiekligc konstniiren. som firndes, 

ett. ganska stort antal af de slrnn- oeh en broder samt öfriga slägtin
dinavisJrn, affärsmännen i flera af gar och yfömer. Han var vid sin 
de nordvestni staterna. Dess huf- död 30 är, 4 månader och 15 da-
vndsyftem~1l är att genom samver- gar gammal. 
lrnn mellan rnecllrnrgan' af skan- ·-Den 25Le dennes Lam Anton 
dinavisk börd ellt>r hiirkomst be- Vicklund. I-Ian föddes den 22dra 
främja vi\ra iims1'sicliga intressen ,Jnni 1856 i J\föklc församling, Ve
i soeielt ~åviil :som polib:,;kt och sterbottens hin, Sverige. Ankom 
andra afäeenden. . Äfven lemuar till Amerika för 26 år sedan; för
orderu sjuk- och begrafoingshjelp. enades i ii.ktPnsknp med Emma 

I:<:tt 20-tal pen;oner voro tillstå- Johnson 1888, inflyttade till Ta
des vid organisati01rnmiitei och coma för 20 år sedc)n, 11og h[i.r den 
anteeknacle sig 80111 meLllemmar. 2Jte Oktober uti en fllcler af 52 år, 

'rill tjenstemän ;valdes: J. M. sörjd af makan med två harn 

TITLOW LANDKöPET. 

8Lark opposi Lion har yppat sig 
mot eonncilns förblag att inköpa 
det af advokat Titlow egcla tide-
landet vid "the :N"nrrows." Pri- utan äfven clPn liflige nmgHnges
srt, eirlrn $:3,000 pr. Acre eller vännen. snmt den rr,ligiiisc hymn
$J07,000 i allt. nnsefl allt för högt. rliktar('n och· (len ofiirbriinnelige 
Cornmercial Ch1 h or,h andra af- temp(,rn.ncP- och nykterhefaifra
färsorganisationer lrnfva utta 1 at ren. 1\Ied en si'H'lan rni\ngsidi ghet 
sig mot köriet. i stora och iidla karaktärsdrag 

. SVENSK UPPFINNARE. 

Arnt8on, pl'es.; .J. F. Visell, v. 
pres.; G. Pahrnon, rec. secret.; Dr. 
Petersen~Dana, v. rec. seer.; B. C. 
Paulson, fin. sec. ; T1onis Foss, 
treas.; Ross Nelson, ehaplain; C. 
0. Lynn, conc1nct~r; 0. F. Eriek
son, inner gnarcl; Dr. c+nstaveson, 
out('r guard; .T. M. Litonins, past 

samt öfriga släktingar och vänner. 

hai· professorn helt naturligt c11 

stor krets af vänner oeh beundra
re, ett faktum, som han i fullaste 
mått hnde glädjen konstatera på 
sin 50-års. födelsedag. En stor 
fest firades till hans ära på efter-

J\lr. John Elving, maskinist vid 
l\!IcCleary sågverket i Summit, har 

DET ·SKANDINAVISKA POLI- börjat tillVPrlrning af en af honom 
TISKA lVIöTET. uppfunnen och patenterad maskin, middagen i svenska lutherska kyr-

kallad "AuLornatie Shingle Nail !mu och en amwn senare på kviil
Komiten för det skandinaviska, Driver." Uppfinningen förklaras len j prol'. och fru Eclgrens elegan-

politiska mötet, som hölls i tisdags af saklnmni1rn vara myeket im1k- -" L I .. I · f' 0 

< ~ ta hem. ye ;:ons n11ngar :ran 
kviill i Valhalla, har all orsak att tiRk och hafva en lofvancle fram-

pres. l l aiir oeh fjerran inströmmade i vara tillfredsställd mec resu tatet tid. Mr. K var hllrom dagen pf1 
af sitt arbete. Mötet var otvifvel- besök i s1 ad en P !'ter att ha !'va långa banor. 

REFORMATIONSFEST. a ktigt tfot mest lyckade under he
la lrnrnpanjc:n bfttle ltvad betrii!Jar 

Rtor reforrnalionsfost firas i antalet hesiikancfo oeh t1e attrak

gjort (m i·mHlrcsn. till åtr;kill iga 
s;'1gv(~rk i Pllg(:t Ronrnl trnkt(,n. 
Han omt;(lnde att lrnn rr·<lan i'r!tt 

Ii'iirsla S\'elll'ka evangeli;;kt lnther- tioner som erhj1idos. Att i demrn l'Jern hestiillningar. 
ska försarnli11gc:lls k~crka, hörnet kmnpanj, som frarnfifr amhn 111-
af södra Sde od1 I ga tunrn fre- miirker sig för lojhet oc'h likniij(l
dngs nfton den :JOcle dernH'8 ld. 8 lwt. få till ståncl ett sä godt mii-

JOHNSON I KLÄMMAN. 

P. m. Ett omvexlamle, liiro- och te länder både komiterade cwh Kyparen Ilal'l'~· John.~on bkt 

~~~~..-..~~--,--

Kristi lefnadslopp åfa:rgifves 
~l'llorn '' movi11g pidnrPs'' r1Pnna 
ved:a pli. Ci1·t·11it 'l'h(•nit'I', !l18 Pa
(oific AVL>. lfrp1·es«nta1 i01w11 iir 
mycket tilltalm1cle och 1111sliiP11dL' 
<.H:h borde ses nf hvnr <l<'li en. 

njn1ningsrikt ]Jrogram kommer deltagare till heder. härom kvii.llt•n fast, ehurn lika o- =============== 

5 

Hvarför startar ej Ni 

~pa:rbankskonto? 

llf ottaga sparbankskonion på $1.00 och 

upp. 

Bot al a 4 '/.J riinta. 

Hålla baukeu öpprn liinlags q'"iillar. 

IIafva nyligen infly11 n t i vår nya bank

lokal. Har iii sett dL'JJ 'i 

BANKERS TRUST CO .. 
Pacific Avenue 

KAPITAL, $300,000 

~~~ ~~""""'"'"'~"""""N\AVl.'l.'IAA~~ 

J KOM OCH BESE 
Vårt N y a Höstlager af 
Mäns och Gossars Kläder 

l\lii llfi kostymer och iifverroekar i 
sii.sungens moderataste mönster 
fri\11 ............. $7.00 till $25.00 

Unga m[ins kostymer från $5.00 
till. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $15.00 

att ntl'iiras. Siirskikl. fosttalare Mr. Knatvold presiderade, oeh ~kylclig till ni1got. ondt som då han 
har inbjudits att hålla rdornrn- jemte honom hade kandidater för först såg dag'('ll borta blallll "d(' 
tionstal. EftPr programmets slut i olikn stats- oeh county embeten höie Fjehle.'' Oeh till riig<L pt1 

kyrkans gudstjenstsal inhjndas. plalt-> ptt ::;eene11. De förnämste ta- allt kom hnm; "trouble" derifri\11 
alla tillsfädesvarande till undfäg- larne under aftonen voro state au- att Harry iinnn tror pi't "brödra

lVIANUFACTORY nacl i k:n·kans hottcnvåning. En t1itor Clausen och J:i:sh l'ommission- folke1rn yiil" o('h ville npptriida 

Hattar oeh skor för både herrar 
ud1 gossar till allra lägsta priser. 

afgift af 5 ee11ts för vuxna oeh 15 nr HisL'.larnl hlida xkawlimtVL'l\ snti1 l'll 1·iidt1nnde rn1gel fiir en nf Li\t oss tnla med Pr om edra 
cents l'ör barn erlägges. Ung- samt ·1. P. Bell. lrnlJ[lidnt for le- sina "svPnsh• hrödre." iigon. Ing('ll afgil't l'iir komrnli11-

TACOMA CLOTHING Co .. 
1305 PACIFIC AVENUE 

domsförening~·n Yäntar att denna giRlat11ren. I-lul'uvida elen senare tagit li- tion eller undersökning· af eder 
inbj11d1iing hörsammas med stor De s[rngnnmmer, som prestera- 1et för mycket till bästa elll'l' af synförmilga i y[1rt koHtor eller 
gliidje od1 rnangnmt i11fi1inande tks ni' Rv('llska Gkeklublwn oeh anmm milt•dning blil'Yit mer ;i 11 nli!°rt hem. Om ni ej behöfver 
tiH fostrm al' ;illa Teformationens 'l\urrniinde1ws 8nng['orenil1g' 8Pll- vmiligt 11pplifYill1, iir o:-;s okiindt. glasiig"ClJI. :siig:L vi det; om ni be-

INSURANCE AND IN- söner och döttrar i vf1r stad, som ieralk,,; m,1·(·],d. al' n1la de niirvn- :'fog af, hnn hade gjort sig lw- hiifvl'r Llem, 0lwl11. vi skaffa er ~"""'"'"~~ .. ~"" .. ,,"'"~ 
· VES'iiVIENT CO. hyser ;;it stor :,;v<'nsk hthersk b('- nmde o('h liidrogo till nU gif'va märkt <lI e11 ordningens yiiktare glnsiigon, iillvei·kade ('ll[igt kor- !!mllmlll.IBRJll!!llililillilll&ml!!!'illlllllHEtlll!l!ill!l!'i!:RBmBmll!llli!ill!!ill!laBlllil!illl!llllllillll ... 

follming. Bu 1·ii.11lig inbjHLlning 111.MPt en liflig och gcmyilig i1rii- neh al: denne anammats för att rrkt Yefr11slrnpligt l'f'•'P]lt, JlH'<l (']-
11ts[i11c1es htil'Jlle(l till en lwar Ul'h gel. I illiJl'iJJga återstoden ar 11atten i ler 111.an b[1gar till billigaste pris.: 
111la. c;tilla bnlraklel::;er i ctad('IJ:S friho- r~iknledc>s göres reparationer till' 

ARVESCHOUG-KONSERT. tdl. billigt pri;;. 
AFBöJD KALLELSE. liarry. snm med födryi.else lw

Deu fre;jclade s~mgaren All)('l'1. vittnnt kom:taprlns sjelfri'Hliga. iu' 
Pastor C. E. Frisk hnr afböjan- ArvPsd10ug frå11 Ne-w York kom- grqip i d1'n s.-mrnke brodPrns JWI'

de besvarat kallelsen till svenska llH'r att gifva en koucert lt~i.n:fades -;nnliga fri- or11 rii.ttig·lwt, kii.nclr 

DR. BAILEY 

I'honc ::\Li in :io-JG 

Lindberg Grocery Co .. 
Vi äl'O den enda .Wholesale Grocery-firma på Pacific 

kusten me(l fullt sorteraclt lager af 
Svenska och norska specerivaror. 
Vi sälja endast till återförsäljare. 

Corner 23rd & C Streets Tacoma, Wash. lutherska församling"n i l\fill'shall- llllller Valha1lns allspicier unstla- vikingablode.t svalla; halls elj(:st Clrnthnm Hotd, co1· )7 & ,Jdforson i 
to-vvn, Io1:rn. Fiirl(•den si.indags e. ge11 (len 2'itn Novprnber. .i\Ir. A. miltla diil\·ohlick ljnng;1de snrn rn 1 

Den :me~t k:irkom}Ja present till m. afslntad<:' hn<1 si11 JW•'<lilrnverk- i\tnjntet' mrneendct att vara ena[ hfr-:.t. h,!!!S l11ida drng fiii·g:"l"" :11' ~-l~llllBB!lill!llBllllllllli!lllilllli!!ll!lllill!lilll!Blil!llmll!!l!llE!lll!mllilllllliE!llllllilllllli!lmll!m.'lilmlfllll!lllllll 
en anhörig i gamla landet är ntan samltet i Immamwlfi»rsamlingP11 i Amerikas s1.yI'Yi1ste skandinavisku vredt•ns rndnatl, oeh nwd 1·ordiiJJs- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++! 
tvifvel ett förstoradt porträtt af ~Ollth Tacoma, hYilken kornrnel' srmgare. ()('11 hans upptriidamle ri),[. ll1iir;1st han: Busines:s Ch.ances t 2215 Soutl-1 0 Street 
-eder sjelf. Tillskrif underteck- att 11 pp1.nga:s . af pastor A. J\L 1 h~irsfädes motses rnrd Rpiirn\ för- - Nn,,-, you g-oocl for no1hing - R· .nal Estate t 
nad, oeh jag skall göra eder ett GJ'('ell Niiudags id1<>l1Pll tlen 8de /vänt au af alla. som älska svensk -, t hut 11 ia 11 1i~is do11<• 11111ll ing ..:;;""" l I NY LOKAL t 
besök oeh visa det nyaste i försto- r~ovemlJe1·. lian fiek dervirl mot-I simg. Vidare om konserten R1rn11 '\'J'llll-.'" ,· ,\·ull Jean: hirn alune nnd A. SUNDELL + I 

1\.fven ramar efter be- ta1-_"t1 en 11e1_rni111,,','g'i\frn med bet,·.>.'-1
1 
me(ltlPl_<;s i komrn .. ancle nummer af fonll 1o .i·our lmsiness. CARI. R. ANDERSON ~ 

ställning. c. Albin Thorell, i212 , 1 ill l iigellhl'tPn 2315 So. G S1Tecl. '1\1 JiJ;rnd8h1dLmde allt som 
' - +±++ Vi önslrn. hiirme(1 tillkiinnagi l\·a a1 t Yi flyttat v11r 

gam1f' nf hJ ertlig taeköamhet for i Pnget ~ouml I' osten. Ja ha. A SN AP· tilll1i)r ett fiind kl assigt gr.icc>rysi fll'l', jcm te ett fullt lager af 
South J St., 'raeoma, Wash. t~em;i·pn undei.· de flyclLla tll'en han ;Jn. h[ir1ill ym· iiolist'll !!;euast 5 ncrPs, all dt'arl'd allll . 

1 1
. . 

1 
. " 

0 
• · ! nnportnaL e slrnlH mav1slrn varor in JJuda vi pa det vänligaste -+-:,;kött om vl'rlrnamheten i So. Ta- GOODTEMPLAR-FEST. födig od1 lil'n1(l mPc1 (lt'1· J'(:snl1a1, ·i'cnC'r'(l. now G irnuin-housc'. i 

Vid behof af . 1. barn 20x:10, goo(l well of alla lnnr1srnfö1. 
coma. Han tac1rnde så h,Jert 1gt att Ilarn.· oeh ham; Yiin l'ingo föl- f' . i' t + . 

BLOMMOR ''E . wal1~1', 70 Tmt tre~s, TOll" + SWENSON & NJLSO · för gåfvan och tacksamlrntsbety- 8v. Goodtemplarlogen <mg- jas 111 och i sällskap tillbringa mit- ing a lake, half mile from t N 1 
för bröllop, begraBfi~~nSgTar, hmB._ImL. gelsen. het" håller sin fjerdeNän;fest

1
· lör: ten hegrundancle yerldL•ns vrång- t121:1vc1~~ f'$'-.·i1,1

1
1)i
0
1
0
cs,· f'"·~·1o,m000Ta(c1tl)i~1v1·111i.' t 2215 SOUTH G STREET ± 

skolen I finna det A oc • dags afton rlen 14de, oveu)}er l het i allmänhet och poliskonstap- " ·r . ' t + 
STORlVIöTE. Valhalla Ternpk Ett rikhaltigt lames i synnerhet. lHdance 1.o ~mit the buyr'r. 11111Ii+!+++++++++++++++++++++i111 ++++++++++++I i i i itt 

växthus 

Tag Interurban 

alldeles invid 

Seattle-Tacoma Route 
'l'nr 35c, tur ocl1 retur 50c. 

Lämnar Tacoma 8: 35 f. m. och 
12:15, 3:55 och 7:30 e. m. 

l Improvements done are ·well 
Den 7cle och Sde November oeh onrrnxlancle program ;:ommer l\I('tl Lle11 va"rs,ta rnalheuren hän- ' 1 I i i I i 11 +++++++++++++++++++++++++++++++++i i i i+ i I i I i++ " · · worth $3,000. Don t oose 1 

komwer Lutherforlmndet att haf- att utföras. Prof. Adolf Edg-ren i de ''!lagen efter." Inställda inför thiR ehance, look it up. + . CYClOllE FENf'IE CO, l 
va stormöte i Everett på inbjudan Seattle har lofvat att medverka, vederbifrande magistrat sade den- Å E } t Å i 11 I.I 
af Everett för:;amlingen uti deras hvilket i och för sig är en garanti ne till svensken: (lTIC lllp Oyffiefl geflCY . L. P. CHRISTIANSON, 
nya kyrka. .l\lötet börjas på lör- för en fest med friska toner och _Du kan gå, min vän, du är 119 South 14th Street Secr. & Mngr. 
clagsnftoneu den 7 de med affärs- goclt humör. Vidare om program fri! Hörnet af Pacific Avenue + 'l'illverkar 
mötfl. J~å söndagen blir det hög- o. :,;. v. skall meddelas i ett korn- Men till Harry saLle han: Telephones ! Väfd "Wire-Fencing-,'' i enkla eller ornamentala mönster, 
ti<'llig gnc1stjen~t pi'i. J'. m., program rnande nummer. - 'l'en dollars and costs ! Office Main 3607 Lawn- och Hönsstängsel, Grindar, o. s. v. 

·på e. m. och Jlå aftonen ungdoms- ' ",Ja, (let er," Rti.ger Harry. "satt Residence - Main 4030 Tillverkade af l.Jiista Bessemer still, galvaniserade. 
gnclstjenst. STADIUM-FONDEN. rnn11 knn bli fllijtr•mlc gal!" !+ Rosta ieke. Strot urval 

MISSIONSMöTE. l". n. uwgår fonden för den be- ~~K· ---- ·---- ltl rrelcf~:e~·~O~I~i:~~c:chc~~ 1339. 

1·11rn1Hfo stnclimn miläg·gningen till N A BL EN D K F FE E Il 920 Commerce Street . ' Tacoma, Wash. 
l\lårrclags afton1•11 dPn Dcle Ko- cfrlrn *40,000. }jleverna vid hög- +++++++++++++++++++++++++H + + 4 +I! I++++++++++++++++++ 

Yember hålles missionsrni:ite af Ta- skolan yerlrn fortfarande ener- ,m 
coma distriktet i Bellinglrnm, giskt för erh1Ulanc1e af nya sub- '!) -------- - °"' 

2:05 och 5:45 e. m. Clearbrook oeh Fen1dale. Möt(•t I skriptioner. .tifven äro komiteer J 0 H N HED BERG 
l1'örbindelse vid Seattle, Bellingham, hålles elen Dde, 10c1e oeh llte No-1 från hanclelskarnrnaren och Gom- PENNINGAR TILL LÖNTAGARE. SKOHANDLARE 

Ni kan få ert porträtt på bref
~m:rt i New Annex Stamp Photo 
Gallery, 1540 Commeree St., hör
net af ~Iefferson A ve., midt öfveT 
gatan fråu 1!'. J. Lees atelier. .Äf
weu s. k. "stamp" porträtt och 

Kom och se c1e nya 
något alldeles split-

' ·· · · Cl b · J l t 1 Skolbarns Skor. vember. Pastor V. N. 'l'horen ar mereial · n I ver rnam ie ' Oll l Personer, som hålla stadiga, aflönade plaiser hos ansvariga fir-
pastor för våra församlingar på man har godt hopp om att hela mor, kunna fä lån efter behag pä si11a eg11a Hamn uta11 säkerhet 
dessa platser. elen erforderliga snmrnnn, $100,- eller borgen. Återbetalning i små ve~kliga., lrnlfmånarls- eller 

000, skall vara fullteelmad inom månacls-tennine1·; iifven till retail hnndlarnfo, teamsters oeh 

JORDFÄSTE. 

Af pnritor C. E. Frisk: Den 16cle 
dennes, ckn genom olycka ::;ä sorg
ligt omkomne faak Alfred lYlalm. 
Han föddes i Malaks församling, 
W asa län, ll'inlancl; ankom till 

Amerika 1D02 ti11 Taeoma. V ar 

några veckor. 
Ett stort antal subsluiptfoner 

pä $100 till $500 hafva erhållits. 
Ett fåtal ledande affärsmän eller 
firmor hafva donerat $1,000, nem
ligen R. E. J\foCormiek, Peter 
Sandberg, S. A. Perkins, Pacific 
Brewing Co. oeh NortheTn I'acifie 
Ry Co. 

DÖDSFALL. 

boarding-lms egare. 

D. H. TOLMAN-330 Provident Bldg. 

RICHARDSON '& ELMER CO. 
TilVIlVIER PRODUKTER 

Lumber, Doors, Sash, Frames, lVIoulding-s, Eastern Oak and 

Birch Veneered Doors, Grilles, Art Glass, Etc. 

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

moderna maskiner. 
Billig Hyra Billiga Priser 

513-15 So. 11th St. 

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

Mjölk i Flaskor, Grädde, Saltadt och Osaltadt Smör 



de lägsta 

Dresser- $12.75 

Tacoma Furniture ~ 
Outfitting Company · 

911-913 C STtreet 

Hufvudkontor: San Francisco 
Äldsta Bank på V estkusten. 

Allmän Bankrörelse utföres. 

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

· Tacoma Filial: 1302 Pacific A ve. 

1110 Tacoma A ve. 
Vi utföra 

Tapetsering, Målning, Glasering 

Ä:fvensom allt slags 

Tillverkare af alla slags 

KONSTGJORDA LElVIlVIAR, 

u s 
P.AL LI E~s CIGAR 

1321 Pacific Avenue 

Best assortment of 

CIGARS and PIPES 
in the city. 

SOLE AGENT FOR 
EL MAS NOBLE-CLEAR HAVANA JOHN BRIGHT-SEED HAVANA 
EL CAPITAN BRAVO AMORIFE, PUERTO RICO 
RELIANCE THE STRAND-5 CENT HAVANA 

AND OTHER HIGH GRADE CIGARS 
WHOLESALE AND RETAIL 

F. L. PALLIES, Owner 

~ .. c~if 
"Slabs" och "Mill Wood" en Specialitet ; 

! : Kontor och Vedgård: St. Paul Tide Flats, Tacoma. Main 675 : 
:x. : . J. J. WINTERSON, Manager. t 
~~%<$>~~-<!>~-~~> 

afgår från Seattle den 28de November personligt ledsagad af 
HERR OHAS. P. BENSON, den välkände fastighetsmäklaren 
från Seattle, som kommer att bära alla edra bekymmer· under 
resan. Vår privata sofvagn går direkt till. hamnen der den 
snabbgående turbinångaren . '' Victorian'' afväntar. 

MINDRE ÄN 5 DAGAR öFVER ATLANTEN 
INGA HOTELLUTG-IFTER INGA FRAKTOMKOSTNADER 

BESTÄM EDER NU! 

THE CHILBERG AGENCY 



HOTEL SA11.i:SON 
Cor. 13th & E Sts. 

Det storsta och basta svenska ho
tel i Tacoma. 

:Försedt med alla moderna be
kvamligheter 

Rum 25c, 50c och 75c per dag. 
l forhmdelse med restaurant 

l\Till J 5c ti 11 h ogre priser. 

Om ni allt!d onskar goat, trrnllt 
smör, gå. till Cow Butter Store, cor. 

J eiferson och Pac111c aves Den stora 
mangden, snm Vl handla bott, t1llater 
t:JBS att hafva i;tora !{Vantiteter for att 
levereras nar så onskas, sålunda till-
forsakrnnde eder lågt pns såval som 
frisk kvalitet. '"rnb-bntter" ar vå.r Je-

dare, så.lunda erhåller lmnderna full 
ikt, då. "brick-butter" stundom ar latt 

I vilcten Kop I Cow Butter Store. 

Inkommet-En :-;åmlning Kuri
lrn och Ole Oicl. .i\fvenlcdcs nytt 
stort forlag drygoods-varor. 

1115 Tacoma Ave. 

The Leader-E. G. Trommald. 

HYLAND GROCERY 

1556 So. D St. 
Phones: 

James 231 J IIome .:}1944 
Groceries, li'lour, Fced och im
porterade skandinaviska deli
katesser i rikt urval alltid på 

lager. 
Gus Johnson, Prop. 

Fidelity Trust Co. 

Kapital och öfverskott 

$470,000.00 

.J. C. Ainsworth ........ President 
Jno. S. Baker ..... V1ce-Pres1clent 
P. C. Kanffurnn .... 2nc1 Vicc-Prcs. 
Arthur G. Prichard ....... Kassör 
F P Haskell, Jr ...... Bitr. Kassör 

Safe Deposit Vaults. 
Sparbanksafdelning. 

4% ränta. 

SWAN OLSON 

•• 

ETT KLOFVERBLAD 
THB BERAT'l'ELSER 

AF 

MARIE SOPHIE SCHW ARTZ 

I. 
IL 

III. 

TVEN:'.'JE LEFN_i\.DSMAL. 
AJ\.TIJNSKAPET. 
EN EPISOD UR EN LÄKARES LIF. 

ÄKTENSKAPET. 

PUGETSOUNDPOSTEN ., 

Amy vande rodnande bort huf- - I fall Jag nu icke ar det full-I i ovisshet om de lrnnslor hon h}- - ,J cl 1 - Sirena var dodsblek. 
n1det och teg komhgt, så var saker. att Jag en: stc for honom; p,0

1 det han iekc - 'l\telc 1 Om dn bryter ditt 
- Skall du. Amy, elnac1 än må dag blir det 1 <lll tfor s1Mrt skulle genomsk;ida 01 d. s:1 h<1mn<1s ,Jag pd honom. -

hamlR håll:i hlrn 1rofäst af mig~ Du vill bedraga mig lwnnc ]3,u·oucn nflagsnad(• sig. och :\ter-
-- Sakert skall jag det; äfvL"n - Ne.1 mu1 hror pg vill aldrig 

1 
En furnrn1tla·~ 1 Juh lrnm Rirc- vandL' till b~ ugnmgcn. 

om rln alldeles gl0111dP 1111g - I bcdl',1ga n:won. Yar fu1·vissad. I na l~ng,i1mt g,\( nclc utfor en alle, :l\ar han var borta och Sircna 
)1_m,\s ogon sL_m11<1dP 1:1u11· att mitt :>\dl umeb,r mm egL'll s1111 forclt• f1trn bomngshHset ge- fortsa1t promen,idcn reste sig 

B>trmwn teg <Wli I (lr<lP lrnnclfm oh cr1;1 gPls1. nom 11·ndgl1rden ned till ll<ll'ken Ce11li<1 upp bdl,om h<1ckcn på 
ofver pdnnan; for h,ms SJdl fram- -llrn· dl det rno.1ligt .111 pr<1L1 lJPn ntg,1on[p:-; af poppl<11; m1•11 vem.;tI,1 sidan, skilde den :1t ocll 
stod 1111 S1rrmas fnl'l1•da11c1e skon- SJ<lcm JHTs1l Jd, 11:\ <111 sa \,i] som m<>lldn h\ dl']l' tr.id vm· planter,Hl si'tg efter henne - I Cecilias blick 
hPt och hans hjerta slog dervicl så <1ll<1 audrc1 Sl't, 1111lLPn l.itls111111g Pil 1.d lic1<'k al s> l'eJWl'. 1:1g l'tl uttn ek af ot> gladt hat, 
v~ldsnmt, att h,111 lem1rnde ,\mys g,1 nnan~ dm ll1dll .tl', <H'lt h11r11 han :::ltl'l'lld h,i(l<' Jt k1• g;iit mlmg>t och krmg hennes lappnr lekte ett 
ltje1 tl1ga forsakrau obesvardd alldeles glornme1 <11g for deu 11e1· steg fol!' .in b<11011eu ],om el'ter ondskefullt leende, det i detsamma 

- Du behofver hvila, Ossian, - l\J nrbrnr, morbrOJ'. icke ett henne Hon vande sig 1 ill honom 8irc1rn utb~·tt(0 några ord med 
god natt, - sade Amy och tryckte ord, mera, om du h;tller af mig, - med missno.1e, sagmllle. Brunel, som hon mo1te, och båda 

- Det är ancU rätt pil,ant att 
hafva en ung och 1 smmmg r,itt 
,tlskvard hustru, som gur allt for 
att bclrnga sm man och kanske flln
tar med att gora honom forälskad 

_ sade Ce~iha, och faste clervid srna lappar mot hans heta panna n1rop,id<> Arn~' med up1worcl rnst -,Jag har Jll sagl dig, nit Jclg togo vagen till parken Sedan de 
Det var som om dl'nna kyss jagat Hvall dn <111 tror dig se, så lwsp.11»1 vill \ :11 a .illt•na. - Du ar v dl icke forsvnnmt bland traden, hoppade 
hrwt hilcfon af Amys rival, ty ba- oss b;1da smMLm att taL1 derom, 110.Jd loirc1n 1111 hlot1stallt mig Cl'Cilrn frnm p;1 \,igen och ilade 
ronen slog sin arm om hennes hf, lofva mig det. Du sLnllc c1Pr1ge .\11<1 loustP1n,1 ligga l111:1t, oeh upp till bjgg11111g111 

i sig! 
1~ndp1· det ofvanståem1e tilldrog 

sig mf'llc1n de ]1;1cla nrnL1rna, for
.i, s lnlJ.JJ,dl' samt.il c1[ S1re11ct oeh 
lt,]illdlllcll: 

-Jag fruk1m, att ]Jc1ro1u•n nt
oh,ttlc sm lllcl1;:t NOm <ik1a man p;1 
1'1t fu l0Jh1c1ntcn mrndrc auge
n,11nt s,itt 1 - hur.1.i<l<' 811 ena 

- .L1g l'aiL1r icke er mening. 
- N t Yl 11. att man skall v nrn 

smn ogon på Elvm 
-Derom är Jag fullt forvissad, 

Yi aro jn alla tre så nara beslagta
de Hvad'or kom du icke till vå- skådande rakt m i dess,1 SJalfull,i nom kunna herof\ <1 mig tro p~t man sL1ll <]pi· i1ppP sP, hm n dn 8N1an hon afldgs1rnt sig, horcles 

ra hrollnp ntan stannade hemma ogon, oeh ~'ttrade · framtiden lik en g,ilmug, sprmger eftl'r nug Pn dJilJl oeh srnc1rtsam suek fdm 
fastan moster reste'' -JRg har alc11·1g· fortJent att Kamrern ho~tac1e neh skrnfvade -,Jag h1rnlaller att få s<1ga dig hogra wlnn 11f allePn B,1lrnm 211-

C<"1 ilus ans1gte sk1fiac1e farg, 
IIH Il hon hP:-;V,lJ'<ltle hkv<ll fr:igcln 

t'ga en s:1dm1 engel som dn. -
1 
på sig - han var all1ll'lPs m· 11[1gr'<1 oll1 d1 d ~rnL11rn lic1cL satt Ann ii:i e11 

H.inid dl'n<o; han henne n,Fmclre J811lff\tgi<n, slntl1gen snde h.m Orh pg lrnr red,m iusl'n g;m- lMnk rnPd en lrnk nedL1Jlr'n Yid 
rntill •,1tt LtlfroLCt1 hjerta -Dn lrnr r<L1t. liarn, hY,'l1 jdg gPJ 11pp1 ev.it att J<1g 1cl,e vill hc> fotlcl'!ld oeh <111s1d1•1 gomdt 1 him-

- Det roade nug icLc cmc clfln n~ ss nttc1lade 1 ar m~ ck0t of01- r,1 r11g dernd - Hon !Fdt, 2i ,ii bittert 
_,\m~' kom ,11 1 en s;1 foin,irn slagt, Fuljc1mlP morgon van1lrncle Irln sHmdigt Jag bdr mig :1t som ett -::-111·en<1 cln m;1~11' horn mig, 1H•h smc11·tsamt; t) if'kl' l'tt 0ncfa 

h<•li lngnt 

o~h mm lih s;hei hmtlr,ide llWl att l~n:;,sarn1 nerl till parkf'n - Ht•n- dmnlrnf111<1 Glom det od1 gr;11 J•lf!, m;1sie t<1Lt 1 id dig I tonc11 111 rl al Oss1,ms nr h ::-111·e11.is sc11111<1l 
vid ett 8 ,]<Lrnt tillfalle upptrc1cla ues g:mg ro1Lle en vrns obeslLlt- icke. K1im blott 1h;1g det loftc1 1ln I,1g i:;;\ 111\ d::en k1 af1, at1 S1renn hallc• nndg;1t1 Jipmw J;ft1•r att 
s<lsom en fattig kusin._ Det låg samhet Btt ngonhlwk stod hon i en gilng g,if mig ,di 1L1ll du 1111- uwd fon °lllmg lx•tr,1kL1ll11 h,n·o- Llllg1• l1,if1 d gr;1tit kn.ippte hon 
en 1rnllertry<'.kt bitterhet 1 rosten begrepp att v,1ncla om; men ljudet clcr brk; mrens oeh motg~mgens 

1 

nPn. lLnrn ansigtP v.ir uppron1t 1jwp h~tnderna och bdd: 
_Att, sedan jag nekat att bevista ,1f Litta och hastiga steg bakom clagnr s 1rnlle behofva en p<llitlig och ,illa d1·ag g;tfvo tillk.mna en O mm Gnd 1 ofvergif mig fo-

- Derigenom undvikas jn miss- lu•nnes brollop, likval fara till henne gjorde att hon fortsatte sin och trofast vans hJclp s71 vet du. si ark smnesrorelse. ke i dmrna profuing ! ... 
forsCmd. ditt, gick icke an._ Dessutom ko- g:lng att. han alltid ar till fnmandes hos Ett g,1clrnnde leende s1wladc N:igr<l mmnter senare Ynnclracle 

- Nå vill, hiJtnanten hlPf Rake1·t starle mammas toalett Yid detta - God morgon - lJod J\Lmritz' gubben Erik. omkrmg S1rcnas lappar då hon Amy långsamt upp till s111<1 rum. 
foitviflad ofver alt nodgas lenma tillf,ille så ansenligt, att våra rost med ett hJertligt uttryck - 'l'ack Drabbar nug något 11- svarade. 
sin dam 1> t i llgilngar icke meclgåfvo så stora Ida Loj de fotlägen od1 t} st lJå clnndr, som kan hJelpas aJ' en viin, En bcL1ll11111g, tror jag 0 

-

- kke 11;1r det skedde för man- utgiftt>r. hnfYndet till svar s~t virnder Jclg mig end<1st och alle- Icke så ill,i, du spelar dm roll ratt 'l'orsclagrn af'1 esie alla t111 Rkår-
nens skull Dei vm· med verkligt - Men du visste JU, att Jflg . . -Ar fr11 B1enuer 1;11iss11ojcl? - nast till dig. bra Ditt utseende har nngot dra- Jiy, ni om Snena, som \dr illamå-
no_,e ,,air nu afätoLl •lerifri111_ 'tt l 11 lt ·· Det li'Ig något l tonen, som kom Dagar och veckor foriri1rno utan mabskt ende ,, ,, , , , • - - . . . -"'- < n vi e goc gor11 ~ •o 

- Det tror jag icke - Vi se ju <lem - 1\fen det <H s:t svårt att stå Ida att se upp till honom cU hon att Amy kunde glådja sig ilt en - H vartill <>1 i rl~'likt g,Hok<>i'1, Baronen och Cecilia Yoro i hög-

alla, lrnrn il«1gl't ni 
_\m~' Hwd Pr hyllnmg 

uppvaktar 1 for bmclelSe ho:-; . . . :wan1cle · sk?mt af sann h.1erthglwt eller ct:I du ser huru upprord .Jag ,ir, stfl grad nppryrncla Amy var sig 
Hos mig o fr:igade Elvm fokc p:1 lojtnanten, men på npprni1rlrnamlwi fri'm Oss1,m; <lt•r- d<>tta iir icke ett ogonhlir:k fol' 1 det lMrmastc lik dock hvilacle 

- Ordet 11p1iv<1kta kan hår icke 
komma i fr;1ga ,Jag har for myc
ken vän:ok<1p och aktning fcir fru 
~\my at1 kmrna for[ol.ia henne 

leende. rn1g sjelf: V1 <1ro båda alltfor un- Pmot tilltog hans 1 borJan fly],t1ga g;·cl,el. - Du vet icl,e, hvarbll en skugga af vemod ofver hennes 
-Ja, just hos dig, _ svarade g<L .ttt 1'Lnt knuna urslolja r,i1t hn,J<,lRP for 8irena rnecl en styrka, j11g nn vore i stånd Svara 1mg drag, som mtet bemodande kunde 

Ceeilia hfligt; men slog derefter oc·h oratt - Det ar bestamdt o- sum :;tegrade elen till pass10n derfure best,imdt; h:1ller dn chtt undertrycka. 
ned ogonen liksom hoii a0 iigr·at sig, iitit al' mig c1tt hvc1rje morgon go- Ifans l~'nne blef ojcmnt och h,d'- loltf' 11tt s1mrna hemma cl~ resan I'° 'l b 1 1 S ~ <L ö rar y, ios rnmrer , tröm, 
of'h till,"•'e ine•l f'or·l,1 u~iilic•t, for· rn <1enna prnnwnad li<0•t. Hela lrnlls '· ttre nh isade, att t 1ll SLu h.v euer rum 9 1 f ]] .ct , ~V ~ v,ir mye rnt o ;:, en1ecl<1n han fira-
att komm,t från dmnet. _Dm hn- -Sag wke s.'1; m fornärrnar han stod nrnler infl,vtandc af en li- 81rPn<1 s;1g 11wd detsnmrna 11;1- de sm fodelsedag 

såsom hennes hror, mgenting mer stru 11r bra vacker. clPrmecl ingen, utan forskaffar en- delse. Y1ssPrl1ge11 blefvo Amys gon l,omnM i andra änd,m af al 
eller mrndre ,Ja, ar hon icke 01 <List mig nftgra lyckliga Ögon- krndei· alli hlelrnre oeh hleknrc; lePn orh afstod derfor fr.'m att vi- Am)' traffade sma foraldrar-, 

med n:1gon h \ llning; jag anser 
mig srn1rkrad af att få betraktas 

- Och 11kvlil undviker ni alla 
andra. 

- AlLi ! - Det var något for 
rnyr•ket sagdt 

- Nå, efter m så vill: oss andra 
fr11nt imnwr 

- Afven detta meclgifver jag 
ieke. 

- Ni dr lwftprr,ittelig med edra 
invdndmngar, - for att gora med 
Pns slnt pä dem; hvarfore undv1-
kPr 111 milt och mm S) st ers sdll
skap ~ 

- Du ,ilskar hen11e hltck - Ni anar nog, att dessa ehuru emlast Gud och hon s.ieU dare retas med baronen eller for- som med mycken stolthet och till-
väl oclrn:l fredsstnllelse presenterade sin 

mycket _ Cecilia kastade en frå- stunclPr utgora min enda sällhet. bevittnade de ti\rar hon i Prnrnm- lang,1 samtalet 1 synnerhet som " l f 
-rr I c otwr, r1herr111nan." 

gancle blick på El vin. 'and N' 1c rn bort ifrån nng, het fallde, 111e11 Arn} s si1tt vai all- ho11 g,wska val visste hvem den 
· 1 11 · l t l ] · - Nå, Amy lilla, - 1:mcle fru -Alska ar for litet sagdt; .iag Jag s rn Il' rn a a c erom, )ag tid detsamma: gocl mild orh vnn- 1w n:1gon y,ir 
l ]] J l 0 11 f lf l 1 J.Jrnr till sm dotter, d[J de ett afgudar henne. _ I Elvrns rost s ;:c1 )e 1d '1 or mig SJe · lig mot al a, synne1 1gast mot Os- - Nl• i, Ossrnn, jag skulle blott 

låg bekraftelsen af hans 01d. 
Det l.11111gadf' likt en blixt i Cr;-

c1bds sankt.1 ogon vid detta svar 
Hon hojdP sig fram och lrnstfl<le 
en hlH k på Rircirn, som cL;1 ä111111 
r<'d vid Ossrnns sida. oeh <lier1og 
med len rost: 

E' 0 t 1· 1 l ]" 1 f 1 1 11 ogonbl1ek voro allPna, - hvad sä-
- 11 sa JL 1g promenM lClT- s1an, < ,1 s mnpen nrc e c em ti - stall,1 oss h;1da om Jag uppf3lde 

"]'al) t fl t ] 1 I 11 I l t l f l ua dm mans shigtmgar om Eriks-"." e gor, - a Jro en g,1c "mc e sammans d enc1. c rn e t Oll a c etta d<1rakt iga loftc, gifvet i en ~ 

rost hvad J\fa1mtz ämnade säga. forebråelse girk ofv<>r hemws lap- tanklos stund ,Jag n'se1 derfor herg q - Jag hoppas, att de finna. 
I la Cl l 1 l 11 l ,. 11 1 så val stallet som mreclnmgen öf-L , o • 1 1an 'c1rn e sig om, oc i par e er Pn Slll' r a L , c1 g ,111 11m - med - Lemna mig nn ifall du 
1)1·1111el l1<•ls i ] 1 cl ] tt 1 f 11 1 l 1 J l 11 l l 1 verensstarnmande med cbn rang·. > , l ~ em mec e ccn- o 1e1rne Yl( < J 1 rn ogon 1 1c;: H' rn v1l , ,1tt pg p;1 fullt allvar · 
(le () l ] l t i l Il · 0 1 l t 1 1 samt uafvan af hela egendomen , s m mm La a roc na on mscJg mer nn va , <ttl l et a s ;-al blifva ond p:i dig. ~ 

I< 111 1 · l j Il b · 1 ° l J 11 f J I 01 en icke o bet.vdlig skank till 
i< s ce Jl g a er CS"\ <1r 1g' ent ast s n1 e orvc1rrnt rnnnes -Ah 1 Jag Vt'1 ln ,irf:on• du vill ·' ~ 

lr 01 ] I ']] "' l ] l 1 1 · · dm man - Pap11a S]Jarade icke - Hon dl' 3 ;1 vacker, att alfa i 'gal e i,rn sta nrng 1,11
], wn J '11'1< P Pn Jhha aJ med mfg. Brunl'l kom 

Id t \ 111° d s' 11 l · l ] l 1 t 1 l 1 p;1 pennmgar då det sattes 1 ord-ForL'\t nng, ,ifven nu m<lste det fallet cleln dma kanslor; _ ' e u, • a l a rnnc e 10n 1 goL oc 1 rostanc e en ge , som 1rn•r llHT dt'l 'l'ror du cU, att Jag ,u 
s10 t 11 1 1 ] t 1 ] · ·11 · b 1 nmg. Det ar, skulle Jag tro, icke j.ig gora ett rnkast - Kornmerse- iill och med bnronen som stinicligt "' 1 moc s oc 1 c en mo v1 ia 10n sm narvaro v1 e Jdg<L ort le on- hlmd, som icke ser, att du äfven 

_Ä.Jdsta svenska vcdhanclel i staden 1·:\dnman Brenner undvikl•r mig befmncr sig vid hennes sida. c1lltic1 haft for Bnrnel stegrades cla m,1kte1 som heherska<le Os- omLrmg honom vill spuma. detta många, som gifva sm måg en dy-
Ved från skog och sågarne. oeh Jag icke henne. - Aterstår Stynget träffac11•; ty Elvins till veiklig disk.i l1on svarade si:m nat af fortrollmng, hvaruti dn in- hk g:ifva I tonen låg en stark 

Äfven kol och bark. således m panna morknaclG och hans blick tlerior med kall ton: I Elvm h,1de Pi1d,1st några rlagar snarJt mig J\Ien hor noga på anstr.) knmg af hogmod. 
Kontor 2321 Ro 12th St - Ja mig cU 'I blef sorgsPn. II nrforc> skulle loJtnanten uppehållit sig p1t Enksl1Prg, eme- hvar.ie af mina ord: ifall du icke - Goda mamma, allt år så vac-
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recepter uppfyllda val och noggrant. 
1102 Tacoma A ve. Tel. Main 141 

- Ni <Lr s:i ovanligt skon och _Kors, nu red han ifr:m henne gora det? - och harrned stiilde dan han m;iste gm a en PmhP1sre- nndt·r någon forc'v,mdmng, enligt kert or:h fullkomligt, att man icke 
egcr en s;1 stor tjusningsmakt, - 8irena iir nsst besvärad af lrnn sina steg åt tradgårdcn, cler Sfl som på fjorton d<1gar eller 1rc lolte, stannai· hemma n,1r de an- Lan C1rnrn Eril,sberg a1111at im for-
att hans artighet, _bifogade Cecilia, de' rnotte S1rena. baroiwn och El- veckor kr,ifde hans frånvaro dra resa __ s,\ yet Jc1g, att du fo- t,)118aJHlP, - 8Y(lrade Arn)' och 

- Nå: att? for att utplåna intrycket af sma 'm Cec1l ia hade stalt sig s;t vi1l med redrnr honom och att cln 1•11clast 1,' sste modems hand, Huder det 

Att man gor klokast i att - I oreg,01ende ord. 

flv er Elvm lntade sig fram. oeh s~1g 

Det vore omoJligt att forsoka Oss1cm 1 Hl,1 hrPc1v1d Ann, hvm vHl 
återgifva tonPn hvnrnwcl orden: hans drng ,"1terf111go sitt urspr11ng-
"Jl,1' er," uttalades Det J;ig der
uti nZ1got, som kom hlod('t att ru
s,t upp i ansigt<'t p;1 Sirend Ilon 
l1rl,lc, att de 1111whnro en foro 

s1irad. 
Rin•nn kastade en stolt blick på 

Brune] s,iganclP: 

- Ni it1· all1s:l r,i<l<l for mig?. 

- J<L I - Bnrnel uttalade sitt 
svar med en bestämd ton, och fa-
ste sma allvarliga ogon på Sirena, 
som vände bort lrnfvudct. 

liga lugn 

N.ir ,tlLt <111l,m1lt till cle1 stcille 
dPr buro1wn och ,\m~' stannat be-

elen till ruincrrn1 gårmlc. 
Nu hade Sirena alla foretraden 

Hennes växt, gång och hållnmg 
framstodo så forclelaktigt, att man 
omojligt kunde neka henne sm 
beundran Ansigtet hade fått en 
friskare färg. ögonen lyste af eld 
och hf. J\Ian kunde utan ofver-

_Man fruktar eml:rnt cl<>t onda drift shga, att hon var skon. Ri

Rll'Pll<l c1tt denna foreclrng hennrs lekt med mig; Jag går i såclant en t:1i· ofrivilligt stal sig 11r hen
I )un:'s kahmett sutio vid sam- sc1lbka]l f'ramfor h:ide Id.is och Llll fram till Bruncl och ger ho- nes ugon vid tanken p;1 dP IJ1t1ra 

JJM tid karni·er Strom 01·h ,\my. ~hn~ s smnt ofta ~'tiJ·,ll1e dPn im- nom ett slc1g 1 c1ii:-;iglet Dettd liclarnlen hon på cldtd Ei11ksherg 
-l\Im flicka. Jag fai hem 1 af- slrnn att (Jpc 111.1 skulle lillb1 inga krdfYcr upprcittt•h>e, och Jag som utst;itt. 

ion, men som det icke itr mer än I vmtern i hemws hm; Vit <ldia k,umer hans stult.t karat tar, vet -Du tycker det v:il Yarti roligt 
tv,"1 11111 oss emellan s,"1 tr,1ffas v1 forslag erholl ::-ill'('llcl l1kv.1l aldng afrcn, att h<1n for <'n d) lik sk>'rnf att heta fr1hc1T111u.i ! 

\,tl snm1 Innnn Jag lcmnar chg, 11:1got hes1<1mlli S\dl' sl,,tll fordra blo1l. - Nä \,il. ,Jdg Am: \JSstl' iekc ln<1Ll hon skul-
c1r clPt clrwk n,'\got Jflg har p<l hJer- 1 · 1 1 1 11 J ] 1 ° 1 l 1· , s qu er < m ,\ c, 1gnrp a s (dl'(' t n 

1

, 1° svara pct ( eirnc1 H'S) 1rnn· 1ga 
Ltt, :oom · · som... Ida hade dagen eftt•r dPn, dc1 I kula for pc1mum fr;igc1. utan atl hel10fvc1 ljuga, 

-80111 morbror vill 11t med, - hon promenerade med Mauritz. er I -J\frrl hYM1 r,ii1° - i1·:1gcLCle hvarforc hon nojde sig med att sä.-
infoll Am) leende, och kL1ppacle 11;1111t folJ<1ncle bref Sirena 11:1got osäker iiå rosten. ga: 
gubben h.1erthgt "Den, som en gång fornt varna - Om det frågar d11 som npp-

- ,Ja dn, men jag vill hnfva rtt cle er, gm· cl1°t ,in Pn g;mg. Akta cl1·ifv it mm flyktiga bojelse för 
all1gt och sannt svflr af dig Gif er 111 står farc11g att förr;1da det dig ancla till en okufhg pass10n 1 

mig handen clcrpå lwhgaste ni eger, er pl1gt Fly - Dn, som tusen g;mger låtit 
Amy rod1rnde lmdrigt, och clroi- clc1 n fara, som nu lockar. Er ung- mig hoppas och åter tusen gånger 

clC' att svara 1 1 · l 11 · 1 ] b t om oe i er m J1 mng ar o ec ra rnstat mig till alm i ovisshetens 
- Dn vill icke, men der uti har f'arl 1gaste fiender." af grund - Du, som, med ett ko-

Aldrig skall jag glömma 
rnarnmas o~h pappas godhet och 
stri1f\ ,mdc for 111111 lyckas bcfräm
.1ande. - ~len ftter fcill en oefter
rättelig t71r p;1 moderns hand. 

- Mm kar,1 Amy, det går då 
allckles icke an, att du, med din 

Siver Larsen E Eilertsen eller dåhga. 
dn oriitt. Ser du, barn, morbror Dett <1 bref g,1orde om rnoJhgt ketteri utan hke, gjort mig till dm l l t " st allnmg 1 hfvet, fortfar att tala 

att vara mtagancle; hon ville och ai cm )as " v,m, och mot honom ett b nnu djup,ue mtryck p:1 Ida slaf. - Begrip cU en gång, att som ett beroende barn och låter 
re1rn hade dessutom fciresatt :01g 

- Eller det farlign Om man 
Irommald Skandinaviskt Apotek k.wner sig salm,, kr,tft nit besegra 

år kandt for att le~erera dl!' båsta <'ll I restelse. gor man lMst uti att 
!!redicmer i staden. Om ni lemnar I l~r den - Skulle m iclrn SJelf 
4?dra recepter till dem, kan ni vara h,11Hll.1 p;1 i-;,mnua scttt, 1 fall 111 

skulle behaga och hon kande, att kan du varn uppriktig. IImrn an dPt forc!!åenclc, ach uprJskaka- denna lek måste hafva cti; slut , 
1 l l 11 

" upp10r,1 dig af nlltmg - Fru 
det ähen borde l,vclrns g<trn a ensamma lJerta rnr a tid cle stl hennes inh1llrnmr, ntt hon att den hMv1t allvar D 0 t I "11 1 ~ u m<1s c \71'atz. Sirenas mor. ett utmärkt 

Stackarn lilla Ann., dm \umrn ld it dig cdr, och jag kan tr~'ggi frnktade att alla omkrmbo henne s1mrna hemma och g1fvn mig det 
j " fruntimmer har ofta i fortroe11de 

seger nfvcr Ossrnn var kort; t~' cln urs.i ki n ati clma egna foraldrar SJJ!Oneracle. - J\Ien hvem var v:1l aftalacle motet eller ock m:1stc 
11 l 1 1 

o • scJgt mig, a11 du icke i·c1tt vhl b,ir 
h,m 1111 kastade sma bJickD, r l),Ct a l rig d s c.tt l lg Sd oegennyttigt 1 l l l f 1 f: ? han 11l1kta for, >'tt cl11 lL•l•t i11ccl " 1 en }('sYnner ige ire sen v,tren " , ll]l]l drn rang och Jag 801 det nu 
Sircn,1 gll1P1clc han nllddr s det 111- som pg Det fai1n•, ]U mg en i hennes om nutt hJei ta 

IIvn1.1e ,d t1t ssa on1 rnnehnro ' 1 i J l J Det L"1g i rosfrn " mnk<'n af\ en s1clf med ledsnacl, men c1er-
tJ':' e c 1,m ,,ff e c hJm 1 p 1 honom Rd g1f:nmg, lton kunde imsstanlrn - - li,'t, Os:-;ian, i morgon f~tr dn fore h,ih a vi Euks , ;11 cl om din 

v1Bs om att <le expedieras omsorgs- k,mcle I ai·.tn ! 

l!'ullt Alla ekandmavrnl,a mediemer 
n!t lager. 

iillil"1 l'it si) gn oeh l'n egge]:-;c for och alla ham; t,mkm Listc sig \id h1erilwhet, att .\Jm' roid Jutode Icla g1 dt y1c1 tankrn på, att hon, mitt svar 
Tel Main 504 « Il 1 1 1 1 tt sitt lrnlvnd l111Jt hans hrust. _ barndom .111 ta~lrn - Det var en 

., · '~ 1 '' 11 '1 011 s\ dl ale l O('' met e denna q' im1a, Jn n1s)1 !J' Lrng~La- genom sitt p:1 all k<lrlek och l:vck,i - Nej, p:1 ogonlihcket, tro 1 l 1 f 1° vrnsl foiakl II t l tt 1 stor o Jetan ,s,1111 iet a nng att ,1-
1555 Tacoma Ave. 

Enda 

G.-~af=Stenar 
V1 ha det storsta lager af monu

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

& CUT STONE WORKS 
Donnellan & McKenzie, Egare 

Cor. I'acific Ave. & 20 St. 
Phone :M:ain 2214. 

111' honom - Han Yar S\'<ll'hqnk - \ern Yl " 1 rt• dn Jaa, imn nthlotfode aktl'nslrnp Litt lrnnrn1t icke, att du undg<lr n11g ?\n 
l l 11 l l 111\ c L,.1 dn h,illPr nf min, kdra ,il-

11 
ta honom uppfostra dig och in-

-' ds ic1r a t 1 g '1111 nrn den od);I foitv1fl.1c1 ofvcr att ::-lirena ~ forledas 11 det, som var orc1tt vill Jag hafva det eller aldrig I 
f 

" f i 
1 1 

t t 
1 

skacle morhror 1 plant,1 sma fo1;tll1racle begn'pp i 
a nagu11 n·:; ("se; rneH L l" ve gll' c slodd mot sm mans arm och oeh brottsligt - J\Ien betank d~1, hv1lken skan- ditt lmfrud. 'l'ag cxemiwl af Si-
Jag n11 om j,1g v1n't> n1,m ><kulle :·»'mi,1L1cle lifli2t mecl Brnnel Os -N~. cU boi· du y,11 kunna va- f r11l " N;1g1n <1agar c1crc ter reste Ida " · reua, od1 h<1ng 1eke s:\ v,ib1gnaclt 
111,senLmg l vc•ilde11 ]duma form,1 su111s tankar Yoro s,"i 11111Ji,1g11a ,·1f rn nppukhg mot nug -T,111lcte cl11 clQ1•1•:•, cl~ cl11 boa'f fr:m Er1l,sbenr nbn att, oaktadt ' · ' ,,, ' eft l r11°11 1 t l 1 k f 
111i o ·1ti >11J)n1 1 ]J t ", n 1 11 l ] I tt l l l - J\forb1 or, gnda 11101 bror, - .. 1 1 f 11 l er c 111 " ; Le Jru rns ie 'e a 

" ' < ' i s '" dl t 3 1 c ( <'ssa "ms nr, a rnn lYflr ;:en 1 1 1 ' ~ 1\Lrnri1 z, forh ifladc ntsccnclc, go- mig c itt o te, e er tror c n JD g for1Mma c1m•1er - N~1, M clu icke 
omU1,s s\ <1ghe! 111 dtl bcr,ltt1gar l10rdc l'lll'l' ~1 ardtlc, cU ,\my tillta- n 18 rnc e ~~m;'. oeh ,tiei fmgo hen- ra 11 ;1!.!on morgonpromenncl eller fdgar de1efter, Jag, som <1lskar glad ,"\t att pappa bhfvit vasarid-
Pr nt1 namnas <1e1 Nt.n·kare konet, Jade honom. nes lunder en hogre f:Jrg · ff l cbg 1 - V,llJ mellan honom och clarc"" 
om 111 icLL• Jcie detl fornt.111cl och Gubben 1,1 fte np11 ~\.nn. 'S lrnfvml 

p<l 11:1got ficttt sammtmtr,L a mcc ., 
hononJ. mig, nu genast, - utropade Os-

- Jo, om det gor l!ap]Ja och 
s1c,n med haftighct och fattade S1-e1· vilja k1m1wn lwL.mpa frestcl- och holl det mellan s11rn h,mdL'l 

mF1mma rt1 nliJe. 
ser ot h be,egra dem 0 

- Ilarmcd Sent snrnrn<l afton sedan alla 
gaf hon hirnten c1 1t Rlag och il11<le afldgsnnt sig kvarstodo Amy och 
fr arn i1ll Os:-:iau och Arn3, som Ossrnn i salongen. 
vantFI<1r drm - Gocl natt 1 - ~'ttradc Amy, 

Öfvcr Bruncls ans1gte svafvade Higgande sin hand p;L baronens 
ett smärtsamt leende, clä hon af- arm Hans ogon follo oYilkorbgt 
lagsnaclC' sig 

I lam1,rneu s,1111tc1lade umlcr ti
den Elvm orh Cecilia: 

- IIvacl det gjorde nug glad att 
efier två års frånvaro fä återse 
både chg och ,.c'i_my lyckligt gifta, 

på den l 1 ll :i h vita handen, som han 
fattade L•ch forde till sma lappar, 
s,igande med n~istan öm röst: 

-Ä1· du ond på mig, Amy? 

- Onrl, Ossian, nci. 

- Du 1t ill ju g;t ifrån mig. 

renas arm. s:1 11ti han RiLg henne rilkt i ogonen 
cl,1 han fr;1gade · Sfrenn nter hade beslutat att till 

hvad pns som helst f:angsla Bru
Hon kastade en blick på hans Då modern lemnade henne, ldin-

clc sig Amy helt bekLimd om hjer--1ir du lycklig i ditt äkten
sknp ~ 

ansigte, det var n;istan Yansfälclt, 
nel, oeh utvecklade under dessa 

så vilclt såg det ut. - Hon hårde 
lie vccl~cn· hela sm form;1 ga att be-

Arny gjorde en rörelse så att lrnga. Det foll af sig SJclf, att ba- Bnmels steg allt närmare och nar-
hon blcf lös, och kastande armar- mare, hon ryste och svarade med ronen, som 1cke kunde l,1sa i hen-
ne omkrmg hans hals, svarade hon - Jag skall bhfva hemma. 

nPs RJ<tl, i början tog en clel af 
nftgot upprord: osäker röst: henne:-; lilskvärdhet åt sig; 1 syn-

- Svar mig det. 

tat; ty hon återfann icke lrns hen
ne ett deltagande moclershJerta 
utan endast en nusslyclrnd affek
tation att spela fornilm. 

- Morbror, han är hjcrtcgod, -
fänkte Amy vid sig sjelf. 

- Morbror lilla, ln arfore en så- nerhe1 som Sirena, mecl kokctters 
dan frtwa ?. 1 f' 1 1 t t o _ Jair sva:·1•. Fredagen på morgonen närma-

~ van 1ga mt ig ie , viss e att sa ut- ~ 

- Svara mig, Amy, jag ber dig dela sina håfvor, att hon tillika Och du infinner dig allena i de sig Ossian till Amy, sägande: 

derom. uppmuntrade och änd,t holl Ossian pav1lJongen klockan åtta~ (Forts.) 



Skandinaviska 
Begrafningsentreprenörer 

945 Tacoma Avenue. 

Godtköp 
2! lotter, South 9th St., mel

lan Warner och Puget So1md 
Ave., endast $400 ; $50 kontant, 
resten i månadsafbetalningar. 

2 lotter, hörnet af llte och 
P.uget Sound Ave.; endast $500. 
Goda villkor. 

4 lotter, hörnet af Nortb 9tb 
och Pug·et Sound Ave.; $1,050. 

5-rum "Bulgalow,'' 3 lotter, 
hörnet af North lltb; endast 
$1,500, goda villkor. 

5 acrcs gof!t lanf!, half mil till 

coom och American I1ake; en
dast $750 lätta villkor. 

5 acre trakt, nära MicUand; 
god jordmån;· 4 block från spå1;
väg; $750. 

·DETTA ÄR ,JUST LIKA. 
GOD HATT- SOlVIKLÄ-

Ni finner här sådana re
presentativa tillverknin-

KNOX HATTAR 
.$5.00 

S'rETSON HATTAR 
$3.50, $5.00, $6.00, $8.QO 

D. & M. HATTAR 
$3.00 och $3.50 

BEAOON HATTAR 
$3.00 

Våra varor äro upp till 
minuten moderna; de äro 
garanterade och kvali
teten är så god som kan 
fås för priset. 
Vi vilja trycka eder egen 
signatur 1 svettremmen i 
hatten kostnadsfritt; ni 
kan bringa eder hatt hit 
antingen ni köpte den 
hos oss ellei' ej. 

I LI 
HÄR. ÄRO NAGRA EXEMPEL PÅ DEN EXTRA GODA VALUTA, SOM 

SO],VI NI FAR HOS OSS. ANDRA LIKA GODA öFVER HELA BUTIKEN. 

SUITS AND OVERCOATS 

THE BEST RAICOATS MADE. 
Raincoats of the best Priestly 
Cravenette, made up in the ne-1~
est styles; are as dressy an outer 
garment as you wish to wear. 
Come in black and many novelty 
weaves and patterns. Let us show 
the new rnilitary collar inodel. 

UNBLEACHED SHEETS 
81x90 SJ1eets of heavy torn sheet
ing without seams; regular 75c. 
Friclay ..................... 63c 

The best of the New Fall styles 72x84 Sheets of torn searnless 
sheeting; good value at 70c; F1•i-

for men and young men; styles day ........................ 59c 

that posses individuality and 
$10.00 ·to $25.00 

Plenty of Boys' sizes. PATTERN TABLE CLOTHS 

Pattern cloths of fine white me1·
cerizecl damask; border running 
clear round the cloth-

distinction and are correct in COMFORTS 

every detail. 
W arm, light Comforts, filled with 
pure white cotton, covered with 
pretty, fancy, figured covers at 
$1.35, $1.60, $1.90, $2.25, $2.50, $3 
Real Eiderdown Fillecl ·Oomforts, 
priced at each, $5.50 to $16.00 

10-4 size; regular $1.50, for .. $1.25 
8-4 size; regular $1.25, för ~ .$1.00 

Hackett, Carhartt ancl W. S. 

Peck are the makers and their LACE CURTAINS 

White Nottingham Lace Curtains, 
extra wide and long; regular $1.75 narnes are a guarantee of the "FAULTLESS" NIGHTSHIRTS 

If you want a good generous 
night robe that you have room to 
breathe in, try the Faultless 
brand. A new supply, mac1e of 
soft, fleecy outing flannels just 
unpackecl and reacly for your ap-

Friclay, per pair ........... $1.29 
best workmanship. All war-

rantec1 perfect fitting. LADIES' HOSE 

Fast black silk-finished Stock
ings, elastic top and splicccl heel 
and toe; extra value at 17 c, Fri-Priced at .......... $15'to $35 proval $1.25 and .......... $1.00 

A wash suiting in patterns 
tl~at are copies of fine wool 
goods. Just the thing for 

house dresses; regular 19c a 
yard, Friclay ........... 14c 

COTTON BLANKETS 

Goocl size Cotton Blankets in 

gray, tan or white ; regular 

at 65c; Friday ........ .49c 

DIAMOND SHOES AT $3 

"The best shoe I ever wore," 

is the opinion voi cecl by all 

weare1's of this famous shoe 

for men and wornen. 

TAPESTRY PILLOW TOPS 
i, 

Pillow Tops of Tfoavy tapes~ 

try in good assortment of 

, patterns; special ....... 35c 

Pajamas, $2.50 and $2.00 

LADIES' UNION SUITS 

Fine ribbecl Union Snits in 

white, fleece linec1 and good 

medium weight; goocl 75c 

value, Friclay .......... 59c 

YOUTHS' SUITS 
$7.50 Youths' Snits, $3.98 

Young Men's Snits, 14 to 19 
years; plain snits, well made, 
mostly dark patterns, and 
worth from $6.00 to $7.50. 
Tomorrffw, your choice $3.98 

WONDERFUL VALUES IN 
BOVS' STYLISH 

CLOTHING 
Tomorrow will be a day of 

day, per pair ............ 12:lf2c 

SILK PETTICOATS 
This is föe best garment we 
have ever offored at anv
thing like the pri ce. }\foclc ~f 
heavy quality of Taffeta, cut 
folL an cl finished with a deep 
flounco and rxtra dust ruf
fle. Choice of black or best 
colors; values to $8.00; Fri-
day ................. $5.00 

SPECIAL PRICES ON 
YARNS 

Fleischer's German Knitting 
Yarn .................. 24c 
Fleisher 's Angora, Floss .. 7 c 
Germantown \'V ool. ...... 7c 
Imported Saxony . .4c and 5c 

L_ADIES SKIRT $5 
remarkable saving1:1. A day GIRL'S COAT $5 
when about 1-3 can be kept 

Colors black, brown or 
and witlial stylish sorts of In fancy mixtures or plain 
clothing can be secured 
much under value- colors. Garrnents that are 

navy, clotll chiffon Pana- 300 Boys' Suits, macle of all-
wool cassimere and part actually worth more. All 
wool worsted; juvenile and rnay; one of the best val-
:youths' snits up ~o 16 years; we ask is for von to look 
louse and 1:>tra1ght pants · · 

and suits that are worth . ues ever shown; remember 

SAVING STAMPS IS 
NO WAY OF SAVING 
MONEY. LET US 
START A BOOK FOR 
YOU. · 

eller rum utan board till billigt 
p1·is nos svensk familj Gofl mat
hållning och snygga rum. 

MRS. El.VIMA JOHNSON, 
813 So. 9th St., mellan Y ak. och I. 

John Hedberg, 513-15 So. llth 
St., svensk skomakare och sko
handlare. Besök honom vid behof 
af nya skor eller skoreparationer. 
Humant och reelt bemötande är 
ni siiker om hos honom. 

J. E. Hays, 1754 Jefferson Ave. 
handlar med nya och begagnade 
verktyg och byggnadsmaterialier, 
jordbruksredskaper, o. cl. Han 
säljer billigt och kan bespara eder 
penningar. 

Skrif till 

if;;i.59 and $4.00. 'l'omorrow, at these garments. Slzes 6 
choice ............... $2.50 \ 

$2.00 Suits, $1.25 to 14 years. 
2 lots, one black Union cas- 1 

simere, and the other dark 
drown, juvenile and youths '. 
Choice in the lot ...... $1.25 

Brandförsäkring 
Marinförsäkring 
Kollekterar penningar i de 

skandinaviska 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. 
Hör. Pac. Ave. och 13, Tacoma 

Kaffe-disk Godtköp för Löfdag 
och Måndag .. 

35c Ideal 1\'I & J Kaffe . . . . . . 25c 

WE GIVE H. & H. 
GREEN STA'.MPS. 
START A BOOK AND 
SHARE IN SPLEN
DID PREMIUMS. 

EXKURSION.ER TILL SVERIGE 
A ; L" ... .... mer1can 1ne White Sta:r Line 

White Star,,,Dominion Line 
PRISER FR.AN TACOMA TILL SVERIGE. 

. . Priser 
Ångare-Lmie Afgångstider 3dje Klass. 
"ARABIC"-White Star .......... ,Nov. 14 ........ $ 97 75 
"ST. LOUIS"~American .......... Nov. 14........ 97 75 
"CANADA"-White Star-Dominion .. Nov. 14........ 90 65 
"OCEANIC"-White Star .......... Nov. 18........ 99 50 
"CELTIC"-White Star ........... Nov. 21. ....... 101 50 
"PHILADELPHIA"-American .... Nov. 24........ 97 75 
"TEUTONIC"-White Star ........ Nov. 25........ 97 75 
"BALTIC"-White Star ........... Nov. 28 ........ 101 50 
"ST. PAUL"-American ........... Nov. 28........ 97 75 
"DOMINION"-White Star-Dom'n .. Nov. 28........ 9.4 00 

Tacoma lmplm'nt 
and Seed Co. 

5 bars Best Naptha tvål. . . . . 25c 

(for. 15th & Commerce St., Tacoma Stor box Soda Orackers . . . . . 21c 
Handlande i- 3 lådor tändstickor . . . . . . . . . 10c 

Vi ~ifva green stamps med hvarje 
kontant köp. 

"ADRIATIC"-White Star ......... Dec. 2 ......... · 99 50 
"CEDRIC"-White Star ........... Dec. 5 ......... 101 50 
"NEW YORK"-American ......... Dec. 5.. .. . . . . . 97 75 
"MAJESTIC"-White Star ......... Dec. 9......... 97 75 
"CYMRIC"-Whitc Star ........... Dec. 12........ 95 00 

GRÄS- o. TRÄDG,'t\.RDSFRö 

Farm Reds~ap 
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 
l,VIonarchStump Pullers 
Skrif till oss ! 

Paulson-Barnes Co. 
1101-3 C Street 

Phones 232 A2232 
Kaufman's T' a i I o red Ready 

Clothing Co., 1323 Pacific Ave. säl
ja skri.i.delare-sydda kläder af ny
aste moder och bästa qvalitet till 
samma pris som andra begära för 
fabrikgjorcla kläder. Se annon
sen å annat ställe i tidningen. 

"AR4BIC"-White Star ........... Dec. 12........ 97 75 
"ST. LOUIS"-American ........... Dec. 12........ 97 75 

Passagerare böra afresa från Tacoma 6 dagar före den för 
ångarens afgång angifna dagen. 

BR.ATTSTROM & CO. Agenter VISELL & EKBERG 
103 Yesler Way, Seattle 1308 Pacific Ave., Tacoma 

· BOLAGETS KONTOR: 

709 SECOND AVENUE, SEATTLE. 

T .. H .. LARKE 
North Pacific Coast Passenger Agent 


