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: 1 ill~ lfo1·a .lll en st.11 SJ kunna Vl acoma. l M I~ ~ <llrd s.Jdm1a l~om dPm Jag horde 

Beskyller svensk-amenka.nernal om Amenk« 1~ 1 så fall aro vi'tra EI~LER ~ Vana. J<1g skall I~'ssna till dem, 
Dr. Adrian Molm på kngsstråten. Id m 1g bilda oss ett helhets mtn•ek ars. i* -ilc (er nnr orge ]] hnisade SJ g1 annt 

för skryt. - Strindberg hyllas 1 auL1r llll'St uppL1g11,.t <1f oss SJelf- Booster-kiubben och dess nya val- Den nya Tacoma-Chicago linien I :;i;_l'f'< ka>1skP Jag fär l10ra n::lgot vac-
• • 

0 
t J J 1 f HVAD VÅGORNA SADE. .:i;: knt 1 

pa sin sextioårsdag. _ Stock- v .i v ,1r rnsmess (\C i 'mna1H e a språk. _ Swan Sa.mson blir snart en verklighet. 
bolmsbutikernas sexstängnings- eJ,onomisLi fotd(•l.u Ni mstam- vice president rtan reklanwrande men ofor- , '""**-**+"'-**'*"**'*'****;;::**'*-****=,,.,~~"''!'..-ll<*fl*** i<*-"<c\-l""i(-;,B;:-i,"'-'h;! , )l h r!rn 11!L1 fhcl an I' ssnade. 
fråga. ml'r nog med mig, att )1.111er1ka tiutet och energiskt fortgår clrbe- I 

1 

Yåg<1l'n,1s sk1 .ilpancle h,ide alltid 
m;'1ste si ndrras J or sm egen skull, tet p.01 J\lilwaukel, banens fulland Fiskareflickan på Sva.rtviken. o:n n.itten och morka gestalter h,dt nilgot lugnanclt for henne, 

Att l 1 t 
u oeh hYcm ·,1f' (J"S !!('l' L'J!! t1rl cler·- T.il'oma ''hoostprs'' hafva nu ll St 11 I f l DPt \<lr <'11 v.ieker morgon. En s.tril<1 sv<tf\a der omhrmg sao in- !Jks•>'ll enulaln•isknrng>'r, cle ha-

c 0' or 0ve11 IIPd!ll rn;ttiu ,, u ,, ·~ nmg tl ' i a la s i:usten och lll ' u" ' 

1 l 
med l\fmst moJli!!t nr <

1
et for :11,.1 v.ikn.tt 11pp JUed föresats att 1 " ltt d1mm,1 8pr1ddP sig :,pm en sJo gen ga1 gern,1 lnt 1 skymnmgen de vant hennes trostare , noden 

ia rnnt en ofver:s\ allarnh• gl,HlJP, , " 1 1 1 1 f 1 om s ntet ar denna månad kom- 1 1 \ 1• o 1 ' 
.1 e l l dern Hl)lll ,ilrli ig , ,11.1t •]uI'llt'° Jo•, l lll( L nwr,1 I och i:raft 1 1 1 I . tt f Il I J.l o Vt'I hmunekn, Jmldrande so- - " < ' Sd wm,1;ki, :,med den men nu h (++Ps 1 t 
u<t ian l; e ,,,des uppt,1cka hittills " ' •' ' , 'll' s ren aggnmgen a Vdi .1 n _ 1 1 · ' ler.is snsrnng a-

] I l f b 
])ct h<1de ],,•wl.e ",11·1t liatt11' dll n.1gonsm fo111t I 1 l f I I l lPns str:1Lu , 'del horisonten låo- H1g1e n llllldll od1 s;ig helt spok- ga a11 Ptt h. cl!w.are r1t1I)'"Jr, ty 

o tdlH H Ollll'd< en a 'r1 et, detta ,, ' lnr< Hc o ve1· ie 11 strctc ran Uh1- h l " '' 

l 
· 

1 
om sekrt'lr•l''1H'll 

1 
\!~, tiotJalfore- Den foista :i ttrmgen ,1( deras l\I 1 l "- I" 1 h.if\ et hLmJ,t som en speoe] men 1 

.tr d nt, ehnri1 clet var lJnsa d 1 ckrnied blanda le sig n.'\i.rr,1 orrl ,·if 
ior \/11'a tr 1n 1gPn salrnrt men 1c- " 

1 
«ngo, 1 1 wau i:<' LI;; ngc1 ~ rniid '° ' ~· ,. 

k l I 1 11 ,nbcren moi Eull"'"l ,itir>J't'IJ alclrig I\ ,1 '1lil11<1< patrrntism va1· llPn sto- 1_, l , t l l lll\ 1d stran<l1• l1oules <'it lloft s11- gen en pqa]ni, som ho11 hort i l•,'r·lr,011 .. 
·e lllllH l'<' g ,l( 8,\ 11r;:o; dokto1· i\Io- .l) s 1som ren 11 ,s rae ;:td >.in- ·' "' 

lrn vara d.t h,m lie], L1't I Can.i- hntt Slf om dtt iiln ifv,i I nlmflnfle-1i:a b,rnkcitln, som gafa r~mcolns lmien l,omme1 att bl:'mtmihts, dl s.tiHl( d J' v:\gorna s],valpa(lr, J,1, J<1g iikdll ,.,ga d1Q hn- fiou ha<lr; n.1~tan glomt dem men 
da. Ty rnecl detta larnls ofvi•rfo kan om lrnr o-;venska111e h,i det 1 fodelse<Ltg fona veckan 1 ~\.rmor~ 1111 fakt1sU fnllb~·dad från l\[i:,; i:;o111111gt l•PP emot klipporna De I ll (]e1 h,rnger 1ho1> med hrnto11en n11 1ef<le rlotsl1gt npp i mrnnet 1-

rande på papper, so1som ett li1P1 Ameril«t, t~- de som aro dc•rute ve I 11.1 ggnadeu. sonl.1 dnda till Tacoma Ehuru afl,1g1;11a ;;karen l) i:;te som s1U\ er, o-;.ide gumman hc'mhglwisfnJJ/ gcu, rwh \i I Pt,1 Hlla hnrn några 
genmale mot pn•ssen l det Fna ta det bas1 sJeliva, och de som I Ald11g 0Jo1ut I st.1dens h1stor1« skemwna blifvit lagda kommer 1i \1 <'~i llldtt solstr:tle då och <U J\lan hernttar, .itt har for rn,"mga o1cl ililnnd hnrna 11Lsom klänga 
Ordets spaltrad, lrnr han lyckats skola vanias for att utvandra, sat-1har et~ s.i stor: antal IJ('rsoner det dock att droja tvÅ Pller 11"lfoll pi cle1<1s sluttnmoar Hnnnwl år sedan lefde tvl s.101ofvme Rom sig fäst vid någon viss melod1, så 
'l 't . · ta inest tr) t Il 1

1 
' t samtidigit be8p1s,1ts i en oeh sam- , i h.ii mh Jord, ,1Jlt hacl<• samm.i vo10 tvillmgbroder De foro ut att <]0 fol,'rt oss hv,JI't ,,1 taga "a·-

fä er a rnmstone trott sw lyckas ' · < i sm egen ' ass u - I o manar ('r mnan banan bhr fard1g '' ' 

k dd 
. f " "' . låtanden och handla <lerefter NeJ· mn sal 1\ hordPn I <1en stora m·- 1 , 1. f I· 'T t· l sili'V<'rgrå ton, som 'er kar så O<'h plundrade, oeh mgen var sa- gen och alltid klmga 1 våra oron. 

s ·y a sig or atslnlliga skarpa , 1 [ or ra 1 '· usen d s arbetc1re 1 i " " 
1 

han kan gernn skrifva i alman~c mol') sa en voro kuvert lagda för 1 l t d 't go<lt <Wh lugnande pil RJnnct C<'l 01 dem. och p~l den tl(1en vå- - Det var besv.rnnerli!!'t _ sa-
ang1epp pa rnns uppsats i sven- ' · ' ' ' " - 9 000 . . rnmma nnc er 1 en a c var<t s> s- 1 ~ 
ska almanackan för året 1909 om kan om d<' samhallsforbattrmgar. I~. gaster. Antalet narvarande selsatta med .itt fagga ballast ~ch J>ä Pil brant khppst1g, som for- g~( c sig mtet fariyg m till Rvart- de clPn lilla flwkan, - men jag 

som nu pågå om han kan gora det ofversteg denna siffra, men de 1orclfvll11a l l Il h 01 dt• upp ifrån siramlen, kommo tv:1 vik.en l\len en dag kommo de i har 11ld11g hort v~igorna SJ.unga sao 
em1g1 at10ncn. Ati doktor l\lolm , 1 , f . " < unc er s-y ar oc pa -1 " I menat •oandligt val och skrifvit l med godt s,unvete, om fordelakti- :som eJ mgo ~la is vid ~orden, verk langs hela lmien bornlkvmnor gaende Dei1 akh I' gral om sitt b.r:e, och di\ slog den klart fornt' de saga så tydligt: 

kt I b g
a likheter melbn 8verige och I kunde doek fr,in lakt.irne ase hu- l\i I l b I . d af dem b.ir en stor korg full af eue bro.dern ihJel dPn and1e, och ''V11r e.J radd stackars barn, var· 

a. 0(' 1 menmg att efram.1a och ' '-' " , I WllU ;:pe- anan Hll' gJOl't et , ' J 
fastare tillknyta bandet mellan Amerika. gifva sanna och ar liga [ ru de nwra I~ r kl1gt lottadt' m.idde IJ,wta re>kord bland de transkonti-11 ang. seum fl~ dde han, mgen visste e.J rådd 
Svenge svenskar och sve1rnk-11me- uppgifter om re(lneeradc slrntte-1 godt v1.d borden Ol h de voro af- nental.t J.,morna, och dPn sn,1bba I . - DP11 lrnrgPn iir allt for tung hv11rthän, men först grafde han 
.
1 

.. o 

1
. bcirdor om bill I"' 1 lwror 

0111 
lttt- ven i tillfalle att hora program ]- t J-t f d 1 for e1>, mor iYiaJa sade den vngre necl en del ,tf by1c1, och all tse 'n 

r1 rnner, ar JU patag igt oc!!- få vi , ,,, . • ' I ,ons rn' 101wn a en in a imen • ' ' · j 
• l "11 I .. k 1 f lwt atJ f"l al'betP om frihet ilt fi nw1 mn~iken o1 h t<1lPu. 1 " '1 il d t ll 'T horn Jdl! i-;lrnll l!Jdpa Pr ntt bära r ess hor man dofva klngolJnd 

Gll(l ,1r dm klippa och dm borg, 
Han hJelper dig i all dm sorg " 

JU ia a ionorn ra ning ter ur, J<L ' ' ' • • ' D . . 1 <111 i• 1ssour1 o en i .icoma ' . 0 0 1 

So dt d t f t
o l ·irbeta s~t mvc],Pt och så l tn"e den I et fonumsta <lf clt'ssa v.tr dd b t 11 t tt i 1 rkn har ar sa halt pa sten,une O(' i i•tt nnd<'J ligt hultanclr, pil 

in sag , e ors ar nog 1te ' ·' . ' "' e 1' ;: <1s s.i so111 e unc er 1 mo- l l 
bvar, men icke alla, och l synne1- idogp arbetaren onskar, om all-1 ~'.)ln holls a.f , advokaten ·w II. dern Jei·rn ogshyggnad Pil sam- t•fter re~1~et. l\Ien hvad a1 det m ' ipporna, oeh der borta på ste- - 0, hvdd det låter vackert -
het Svensk-Amerikanska S~llska-1 man rostratt o s v så myeket I hompson fran Seattle Det ~ar ma g,mg som arlwtct bedr1fv1ts' tittar ]Jcl' Det ar mmsann mte lH n !ar vm·a en stor rod blod "Han h,wlper dig, Han hJelper 
pet få i sitt hnfvnd, att han giltt som almanackans utrymme mf'd- en ·' P!)erl1g ora:10~1, o.t~1fvelaktigt med snabbhPt. h,u det hfven sl,ett I goclt att g~i har, om man icke ser fl.tck. lwnrp<l mg<'µ mossa nlgon dig i all dm sorg I" Så går det 

t
.
11 

. • • "tt t 
1 

gifrer så stanna vi nog hemm·l det hasta Rom hnll1ts 1 racoma, fl<'- 1 t Af d 1 sig for noga; man slmter lått med sm 1 axer. oeh som aldrig skoljes jPmt och samt; ja, nu t,ycker J'ag 
1 vaga pa sa sa a c erma upp- • ' ' 1 T . P ,onorrusK .n e11 summa, som . . b f 

t f l t l tt 
• f oeli loeka flera af er dcrutP till I< an hompson holl sitt forra tal . 1 ff d f 1

1 
Joteu oeh faller man ned från 01t a de stridaste regnsknrar at1 iag mte skall vara rädd mei•, 

sa s ram ,11nga (en ra a asy ta- ' - . .. ans u a es or ,J('l'llvagens ut- E, 

d l 
" d 

1 
o 

1 
t. haka till ett hem lik 

1 
godt som I harstades, det mmnesvarda td!Pt st c•l- 1 1. 1 

1 

l1essa hrn11Lt klippor s;1 kommer 'fter det ville mgen komma na- iag skall alltid tanka på denna 
e 'er ,au pa e Jac a par erna. ' • · l . , ra ,11Jng, {Ommer nem igen )O- • '--' ,. I d t · l . d t' mor 'll1''11 genom hv1llwt han 1 . · 1man dld11" tlJ)IJ 1ge11 cl 1 ·11 ra .:ha1tv1ken, och ingen bodclr~ 1, 1fl1cra s

7
1ng J ]

0 
l d 

'V<' l lit<'! ofors1kt1gt forefaller det e m nu 8 rnpar er ei n e. I' _, J ' 11get vid deRs i'ulbordan att haf- "' ' "' ' · sa- , -• " ' · oc 
1 

( a {Uima e " . "' " radd.ide sm for moid ankla()'ade 
1 

. kc;1t. 1 kojan, tills Svarte Johan, som pl;1ga mig och slå mig så mycket 
oss nagot hvar, att sekreteraren 1 I Cl 1 f " va H' {(' mmclre an $40,000,000 till- 1 1 Il 1 
Nationalföreningen mot emigra- Det ar s;1 nd att sag.1 att Jl'ke sons~ ,resters 0 l . Ofvcrs J kassan, hv1lka penumg11r ,Jo, ser du, Anna Lena, jag r P rn a wnom, en vacker dag d<' vilJa, (kt tar val slut en gång, 
. " . , l . , l Il· h • , l Pa samma "311" som tribut slrnt- tittar J·ust IJ.l fiskarc•1is fI1'ck," cler kom hit med de siirn, och nu J1a"l- och Gud l1J'elpe Il · 

t10m•n utlater sig med en sådan 8' ens ranH 1;1 a '11r11rn ra, om I • "' "' . 1 rol1gPH klm1111a att ain andas for ' r mig nog i a min · t f" 
0 

I d · bl tad<'s at den Rtore 111artvrpres1 bortn, "'''"t'ic J()]1a11s l1a1·11 tl11 la de hus de1", men 1'cl'e ville .J·ag sor·g. 
tvärsäkerhet om svenskarnas för- 111 :c orr pa JYaran ras JU i e-1 . ·' - vidare ntv1dgnmgsplane1-. '" ".. ' ' ' 

h
" ll l , 

1 1 
, umsdagar Plera såd·ma ha gått 

1 

dcntPns mmue. rorde sig dock ta "'. tt f • 1 Ht. Det ar myekpt sallan jag gå dit m. det försäkrai· jag, al- Då hordes plötsligt en gåll röst 
a an< en l .1c>mer1 rn oc l c1eras er- · · ' ' . " , ,,asom e pro pa ingemo1st P- • • d 

f l t 1
• h Id . af stapeln under de senare måna I !(•ni-i nmehall hut vudsak!Igen om p t t t 1 11 . 1 t f I g.i1 denna vag; blott uågon gång rig vill<• Jag passera den hem- ropa: 

aren1eer,ca ana r1g,oss1e-' ' '-., 1 ,, . 0 aremenPs sncr1gie anores, l 

1 l 
. t ·lit d . l t 

0 
Jm;h•r -SJ)Otsrnalet: hvad som 

1 
. . n.ir J ~ 0 skall he111ta en ege11 "tJl'J"' s rn ioda stenen, som slr11lle 111k- Elsa Elsa 1 ] I 1'11 

ter 1gt, varit 1 Amerika, lltan en- t ern,1, .Y a 1 .ir c e nagon som • c 1•n 1•xakta herakmng, som g,1orts 0 ·'"' • " •

0 

• - ' • - oc l c en i a 
dast uppfatta detta ur de perso- fJ ller sma femtio. sext10, sjutt10 I b•n· goras for att 'l';~coma ma dra-[ v1<l grilfnmgen af Bitter Roo1 tnn- tang, som endast fmnes 1 bugten ta blod annu i dPnna dag! flickan spratt så haftigt till, att 
Df\rs synpunkt. som tillfört honom eller åttio år. Nu senast har An- g.i den s1orsta mo,1hga ii,i:tta af]neln, som ar 8,700 fot li'tug. Då del' HPr,e, och s?m ~nm gubbe brn- - A<'lr, mor l\Iaja, låt oss gå hon nasten stortade ned från khp-

h a b l 
'f . h "Ust Strindberg fvJlt siirn ~Pxtic> deu stundande sommarens evene- d b"d 1 t 1 t t t lrnr ta m<'d sig till frihennmau lrnufrån, sade Anna Lena helt pan der hon satt. 

en oc nnan e~ cr1 mng, var- ,.., · • " 0 r .. • e <1 a ar Je s agen, som s ar .i " • . .. • , 
igenom. såsom nu blifv1t fallet och han hylladrs måhända lika mt>nt. A. I p ntstallnmgen. fiå11 hvardera andan af tunneln, Jl<l ),Jrns.~o, n.ar lrnn fnr till stn n, angshgt. jag undrnr bur ni kan -Elsa, ropade det åter, - sit-

d kto l\~ 1
. 

1 
't tt 

1 1
' entusiastiskt af siua menmgsfrän Besluti't fattad<'s om att nppbrm-

11 
ttc dt t ff :I t' hon ar s1ukl1g, och doktorn komma l11t for att samla det det ter du <ler igen och latas, i stallet 

o r LO m rnmrm a 1an{- ' · -
1 

w s i nu en, samman ra ale · · 1 1 
skas mrndre varhgt med sannin- der som skriftsälleriets foregåen-[ ga en summa på $30,000 för 'l'a- de båda tnnneldelarnes vaggar så lrn e sagt .iLt hon skall ligga på <' and1ga SJÖgräset, når en sådan for att hjelpa gamla Kajsa, så-

Att l
•t 

1 
t t t' 

1 
de repreRentanter p\ ;ul)iieiimsli (•omas annouiierrng vid och delta- pi· eis ~ 1 h 1 tt 1 .11 tilng. 'l'oeke h1siiga påhitt folk förbannelse liv ilar öfver stället som jag bad c11g, nar vi foro bort, 

gen. a a s uy e s s ampe o- · ' ,, -
1 

e m.,c varan< ra ti s n na-
aterkallebgt tryckas på oss stac- 8t an af den stora allmanheten gaJl(le i utsiallnmgcn de11 blott var t'll br1\ kdel af P1 t ha lln lor ll<I I .\len In il va de .1.ig clPt kan .in aldrig gora någon men och j detsamma kom en kvinna 
kars svenskar är mindre vänligt På Dram.it1ska teatern uppfordes You '11 Like Tacoma. I mu. 'il!<• saga 1 Jo, ti:1 ser jag alltid niska nytta, kom, dPt går rik hastigt fram bakom den fram-
och han har ju delvis ratt att så'. "Den siste riddaren," hans s-ena-\ Af tlnssintals fors] ag sorn fram .:\i il" aukl'P holag\'t kommer m-1 fo;J,art>m; f'l~t k.i >ntta pi\ samma t1gt ISfllHle kallt ofver iyggen pil skjutande klippan oeh fattade i 
göra, dock vill Jag påstå att vi 1 stt drai1rn infor konungen. prms tsälts roram1e (•tt ny Li l.impltgt om några veckor att nJlPmna1 ~t.ille der p.i khppRn oeh Htn·1.i uug. barnets arm med en nästan vild 
inte äro varre an andra nationer, Eugen oeh en f(•s1kJ,idd publtk.1 rnotto i ;;t. f. dt>t gamla ""W:1t<-h kontraktet for byggande1 .if <·n Htat J1af~Pt som såge h.'.m ett spö Och de btid,1 kvmnorna togo åtbord Kvrnnans ans1gte var 
-vi ha :vran vesternt _men att Svpn;;ka teater11 gaf Gustaf Vasci Tac·oma Grow, 'som nu ansl'S hal- bana fr:rn :\leKenna på 'l'iwnnrn- J,e, det 111 en Vll('kPr t~s <lPt k,rn upp den tunga koigen, sim de mi bleklagt och magert, de blå ögo
påkhstra denna etikettslapp på och Pfter spelets slut lifhga ova-lva tJenat ut beslots att ,mt,1g.1· Em;t<-1·n till ('<•ntrnli,i, dn· JmwnlJCJ,p iwJ,as; 81' hvad haret fl~gcr <lf'l' tidPn st,tllt på J,hppan, och 1J<'n 1iac1° forlorat sm glans och ett 
våra emigrerande u 

11 
g domars t10ner och ln~rrarop for jubilaren- j "You 'Il Like Taeoma " forenar i,;ig llH'd Oregon & ·wa:-;li for 'mdeu, n<l~ det bli\sc1 npp h- Hk,\ n<1.1dl' bort på sm branta stig cl,> s' nt uttr~·ck hvilade clerofver, 

vackraste handling11r, det m::lste fo1f.iti.ir<'l1 österrnaln:teafrrn gaf Samson Vice President. mgtou h,man lor u1;;1ial'knmg till id' de1 sknwi som gnid, oeh dP M<'ll dPn lilla flick,m, hva1om llll'Il mnn såg att hon en gång va-
väcka ond blod, såsom varande i I Ly'eko-Pr•rs resa for valbesatt hus I . Gr,n R 11,n IJor d1str1kt«i. stm a sva1 ta ogonPn sedan' jag <lP t.dal, satt helt stilln p<l klip- nt vacker mejligtvis haft en fi-
hög grad onittvist Såsom Jag och appli1(1rrandl' pn blik ~\.ugust D<•n 11) a hoostl'r-orgarnsa110- 1 ro1 .i i 1 h11111l't :i r fort roll1Hlt, al- pa 118 k,int Ol'h sftg nUt h<1fvet nare b1ldnmg, ehnrn många be-
kan fö1stå af doktor l\folms ~1'1- Strindb"rg hade som lJI nog hOI t ~~ns !n·esidrnt a~' J, ·w Pr~tt VINTER I ÖSTERN. d1 ig ror ho11 sig nilr hon s1ttP1 1,:urnt iwrP imdPr hennes fotter l,ymmer tart på hennes utseende 
förandl', menar han att det ar på trndaubedit sig all ann.in h) llnmg, i lJRt eft<'l' honom i rang o1·h var- Stark kold och svåra snöstormar. p,1 den stp1w11 En v.ir kP1 <lag ka11 ,logo '.01gorna emot tle11 brantu och forvildat hennes sinnelag. 
skryt~ som en emigrerad tJenste- men lntim« 1edtPrns iwrson,11 fH k ihghPt komnH'l' S" dll 8amson sa I bor,J,lll nf dt•nn,1 Vl'Cht fmgo handn '.ith1Pt sldil 1er bort liennP s1 r,mden oeh kastade mången dr_v ~t<iek,ir<; lmsa, ty så hette den lilla 
flicka skickar hem 10 dolldl'S af doel, tilltrade och frngo pPrsonh- som J'uisk iu·r• pim;ideni. l\lr de mellerst.i ol'l1 ostrn statt•r11.1 t1 ot!t h1<•rn '<'1 l)lll hon ".1 d~ker p1rnd1 RJograskr,ms mången bro- Jl;r·k m cl.irrade under modrens 

. 
1
.. f f ll<'n fr·,i 111f<ira si'n li,' JI 11111g ocli H<1msons ar dPt enda svenska Il 1 llJ•P P'<'ll som Pi t s,ior.1, s:11l,111t l l 0 I lrnrd 1 tig O"l1 ki111cle bl tt d sm on e ter en yra månaders , , ' 1n o !'(t 01 a ,0111rn<'t wsok af IL1!- '" ng sn.t< rn npp p.1 stenarne Det ' ', c o me 

tjenstetid Nå låt det vara skryt, vordnnd Htockholrns studentkår namnet pol listan ofvt•r <'mlw1s- le Ym1Pr En haft1g snostorm <lt- dP1 han<l<·i· ibl,md har .J.ig hort var soni en l.1ufhg mnsik livar- mod11 framstflmma 
efter doktor l\folm vill ha det sr1, sande <'n adrcss nf fö1Jam1e l}del- och styresman I den n~.1 klubhen Jol3d ,il h1tandr' koll! (hog fr,im ln1sl«1de gmnman h<mhgh<tsfnllt till dpn hll.1 flll'lrnn lvss•H;de hk - Ka)sa korde ut mig och då 
men det ar l så fall ett ratmatigt se. Stockholms •tndcntk;n vill m- ~l<·n vi knnna t1 os1'1 o~s dPl'llH'd ofv<>r m<•ll,111staterna o<'h stJ«1<>kte - .\elr, 'adc Amrn LPn,i, som P,J so1n I en drom; men ~llt cmell11n- s<1tt Jdg der nppe for att se om far 
sådant och borde få ett annat for Eder framhara sitt tack for ,itt drtfa nr s:1 godt som ett halft sig i ostf' r 1111 A tlantrnlrn kusten t) (•ktPs h,d v,1 hm t dPn sista a11 at s\ ,d vatlc> hennes bh ekar !äng och mn1 icke skulle komma snart; 
namn, isynnerhet såsom oftast livad Ni gifv1t af vackand<' tankar dnssm af, de öfr1ga, ty mmst så Mh i Roder till Texas Från \le mar]d11J1gP11, cl:l i1r d1't l"mske H bm t som om hon solde n:igon men Jag såg rngen båt, den kom 
bänder, en dylik penningeförsän- och maktig gestaltning Rverige, m[mgu t,iger det ~akr>rl1gen ait h1 .isk,i och Texas omtalas att PJJ öamrn a lilla fhr ka, som mm far - Ack, sade hon for sig SJelf. v il nndra va gen forb1 Elgaskär; 

d I h f 
.
1 

N<'r"'c, D,unnark. J<'mlmirl, TJiJsala 11 ppvåga hans ],<i nda och erka uda d l t 1 t f tal.Il om Han ser henne, nar han ' 1 1 JA ,Q, v,rn t ade s:1 Iange oel1 Jag blef e se upprepas oe ortfrnttrr, ti I " Prnng {rea ur om rnmmi , 01or- Jag nnmar nar < e s rnla J,nmma -
förmån för de gamla orkeslösa studentkår konstnärPr och för- eJ1erg1 oeh duglighet som "hoos sal«rncle stor forlnot .Jernvags- n;U.!.()11 gång kommer hit till Svart lwm 1 Hät har jag suttit nastan sfi trcitt, och en t

0
r tullade ned-

föräldrarne, som lefva deraf. glåd- fattare I såval Sverige som utlan- tei. ., 'rniflken har •ar1t forhmdt<ld på v1kP11 for 11tt fiska all11d sitter och trrs inte g.'\ rn, ty dit slå1 for I arneis kmd. 
ja sig deråt. och for att begagna det, skolor, socialistiska ungdoms- många Imier och på immhgn full- hon 1 gril kJadning p;t dt•n gråa gala K~1jsa mig, hon år si\ arg - Trott blir man af lättja, ut~ 
doktorns uttryck, skryta med srna klubbar, forelaf'nmgskiubbar gåf- PENSION TILL PRESIDENTER standigt blockel'ad T sddN·n va1 khppiln l<'ar kall.ir henne for SJU nn för t1de11; vmst slår mor mig rnpade rnocforn b:.rskt; _ KaJ'sa: 

.A '
'o pa' ett vackert satt sin be1111 l måsen. hon ser nt som om l1<JIJ l merika-barn Det finns ännu en - stormen c en vårsta under hela iblan<, men af henne tål jag dP.t 

1
1ade v.11 mte kort ut dig. om du 

ntinkt, som vi· sv·ens]r.,nmerikaiJCI' dran o<'h v01•dnad tillkänna. E Kongressman Volstead af 1\lm- vinterii. lyssnade till nilgot; antmgen till liell ~ k · å l • 
0 

,.., , " re . .r.e ·. Jag m unc ra. om na gJorr n igon n~·tta, se, der kom-

d 1. t tt n f f 11 npsota har i11lem11at t'll 111c1t11Jtl 1 'grrc>1·t1a eller till sto1·n1en 0111 ar här hemma foke godkänna, nemh- gen om ig var a e or a na "'"' ' s g-on liten thcka liar det så tr:i mer hon, och Elsa rvste, nar dör-
gen paståcndet att de som här pantforsiiljningsfirma samma dag n•pres<'ntanthuset ang:wndc pen- VERLDENS SöRSTA SLAG- I annalkande, såsom de saga ,itt lngt som Jag• Tank, hvad de al- ren till stugan öppnades och eu 
hemma f:t gratis resebil,iett sig mkoptA på auktion }1ela S~r:1nd-) s10n å $12,000. pr ~u· M hvarJe f. SKEPP. sJomåsarne gora Men har jag in- la silgo fuska och glada ut, de gnmrna stnck nt sitt roffogelan-
,_1,11sl•i'ckac:l, sed,,

111 
fa0 aftJena deii bt>l'"'S bo som han u1111s.itte da han Id president fI Ml od1 med den da- \- Id· 1 'tt .11 11 .. te sett det der l!JL1 bleka ansik- • 1 t l 1 t 1 t . 1 •- , "' ' • er <'ns 11 i ~ va c igaste ur- sm.i )'11'11<'11, som su to i cvr mu sig e oc 1 s rae ;:te fram ett par 

-~yr·t 
11

a0 
11

a0 goii far·m eller verk- gifte sig rn ed fru Basse och S'll11 1 gen d,1 han lem11.1r II vita HusPt 1 1 k d 1 1 tet i kyrlrnn förliden sondag? I> 1 · , f . Id 1· h 1 . u_ 
0 

, : 
1 

I ogss ·epp, r.t n) a s ags ;:eppet rcl v1no sma ora rar rnr m arn er, som u,istan liknade klor 
ista-d. Det <ler forstodo vi inte ,Ja l,os ade honom tv,i1 nsPntals I 1 · !)pbrn ai·p" gick i Iordags å d. Hon sJg så andaktig ut, och hon sondag-Pn, a<'k. så vack<'rt <let emot <l"n lilla flickan. Tjockt: 

11 I f d tt 0 
t" , 

1 
kronor som han sedan muste \ , \ar mycket sk),'g!! af sig 1 t • a s. n or t' a pas nPnc1e rnr ' set11rn tif stapeln i Newport ~PIH, ~ vm (er mne, ,ildr1g har Jag sett oh1gt, isgrått hår hangde ned 

l 
·1 I · 11 l t 0 1rnnts.itta Det1a inköpfrs nu i'o1· f f Il o • - Jo, ganska riktigt. hon va1 ° t " 1 b svens i:-arnPri rnns rn sa s rnpe pd, 1 get nr a it pa grund 11f k011kur- Va, och tlopio; 1 ehampanJ af n,,go Ra grannt och hogtidhgt I nnr rr mdmossan, som en g;111g 

tt 1
. l ·11 t t t 'a I :100 kr :Uv<'n d1•n smnrtr 111-1 1 f , " der med f,ir sm, annars .ir det m- o e 11.Y igen rn e mo e res 1:ug 1 r1•11s 1.is\ n 01'11 a ven bnt1ksbitl'«l- mi"s .::i.nne Pennewell Cah1!1 fran uto1a hvita euglar med vmgar af vant Rlrnrlakansrod, men nu kun-

t 
·a bl f ] l t l\r l 0 b ko1,,11Pri h< s1al11<l<-s kmrnke dt'll I '<- 11 · tt 1 t d J> l Il D 1 t Il te ofta dPt foJl,Et g;tr 1 Guds hns l 1 l l ! s ri en e <o>: or .:i.o ms sar a- · o·nil <1 sa sig cercmo, eme an _,r1cgevi e, e, mece 1 guver- , icP gn r stodo p;1 hvar sll1 s1d,1 u~mg1n nrslnlja hennes farg. Ur 

t I t H l Il l 
ott dagen ar Jubel ofver den o-oda af- 1 11 I ~tackars barn det ,1r synd om 1 1 1 1 ras e pun, ai· s n1 e iau ga · "' <eras 1111( c ag der1genom blir for- no1 Pemwwell 1 Delaware ' • om a taret, och n.'\r solen sl,en p;1 c et gn a skrumpna ansigtrt b ste 

, J 
1 1 

f 
1 

far lian u iort p;1 den n kthai·e I 1 D t o 1 • 1 l 1 1 D t 1 1 t 1 1 f 
1 
henne, foraldrarne skola vara e- I " unc1Pr o 13e p 1g1. sto1 t.11 n1 or ( e . , 

0 

• , spn,1( . t' ra< < 1 s.1 ec es sp i - <' ll) a s ags ;:eppl ar c J' or- de1.1 gt'nom dt' hoga fonst r<'n, o, ett par h vassa, grå ogon oeh den 

mel
·aveta11det ]·11t1'l· 111en tl"1 l1Pl' lo1lattmrn '1'' b'ra,1r och skr1f- t1 I t I l l It k l fl tt f 1 1L1ka mot henne is\mHrhrt mo- l l 1 t OJ l I 'I" 1 1 L t 1 , ' ' '• , ,. · • lllg i.i1ni. mtn 1vse1 man ii:-1sa 1 amep1·a11s{a o a a <rt · n,ic ce sr.i.tLe 1tanne c•ngar-,•rouganasan JOJcesignedöfver 

täckte han en råddnmgspnnkt boul laia h<l mneslntit < ll stor val dl n forhoppmn~en ,1tt sex-\1•ngrlska sldgskeppPt "Drea(l dr<'n lnilken ser nt som den d~· ne i hnumden S( klnrarr ut'' Och den mfällna munnen, dPr blott en 
foke j Forenta Statcl'Il.l · mangd mmnesHak<•r, mnnnskr1pt, t f 1 l 1 ,, ra tiden .illtid stdsint och d\ t t 1 d 1 d t 1 k , lJ('J - s angnmgen 1 ramhc Pil commri· 1 nol'g 1ts h p, men .ir storrP dll ' • pt<'S en a a e R,1 vnc' rnrt ,J,ig hm en a anr satt var I gamla ti-
- i Canada, bland dP svPnsta tal- bod;:er o<·h andra ting, som 1 .itt segra '!'~· <'n snkt,1 honan ar de1 ta oeh a1 nå1 det hlll' fai digt, ster' man slrnll<' lrnuu.i tro, .ttl ,1ldr1g hort S'

0

tdu11,1 ord II.m 1ala der skulle elen otaeka karrngen lu-
'kt t , framtiden komma ,1tt f,t st!)r1: 11 1 l hon hade n:t~'ot Jld s.irnvetE1. o('h 1 · f' 1'1 represen er:we p!OBJeH'r. sum 1, Vö rP1L111 g1orc af en del ka11p-\ c1<'1 starkaste orlog-.i art, o-et i "' r e om Onds son och sade·" L:1ter p1t ara att hhfva brand som en 

t ] j
·

0 
l l 11 '"inle forntom det ek"mt1 mo "' dlt J,an gr1n,1 ,,ud h rlet <11 <'-

0 l nn ag igen a te a .i a pw111ere1- ' ' "'' ' - handlare o<'h Pli clel storre firmor \PI!den for na1varanch• Det ,1r · <1~ >illM h.n·upn 1'om111,1 till mig'' 1exa, säkert är att all,1 barn 
'd d 'b I t 1 l l hlern.ingl't. ·r 1 ft " 1- " 1.ikt folk Sl"<'S dPt f,tst J<l"' m- 'l 1 11 1 nas o e se an -~ ra rams ic, iv1 - H l' <'r .tnn<111 ser man n,igon vlU rot langt 85 Jot bredt mid- ,., ' · '" "' en 1an '1 va aldrig ta Pmot sprungo sm vag når de sågo hen-

l 0 
tt t l] h >< ~ * f'' o o' , te],•!1Hl'll1'l'k<'tlllldemtvdf' 0 od ;:a gl a mo a < <' VH r1g eter som ,1 i<ll'81lHlll, som iedan Rl~r 1hoplskc0 pps och lag 27 fot dJnpt efter . · · liI.tgon s,t an som Jag ar, som all- ne på afstånd, och det hade Elsa 

11 dl t 
. l f lit 1 Fo1· e t1'tl vM1111 11a11111<le J 10' l I l l 1 . . kOlllllld Sd litet I herormg Jnt'<l I j 

0 

f yo aren, 11 i annu w {(' u or< - n m' ' . '"' sm rnti, ;: ot· rnn sex och dPt sa- s1osattn11wen Prrnet ar $3 987 _ tH dr sa nn cket bannor och ba a ven gJort, om hon fått lof, men 
" f } "ll ] llt] f 0 '1 ° t tt f I tt ,tf'Cll tt 1 b "'. ' ' lnll 1let dl sallan de konrnld lll 1 l _1 

11ac1c or rn alll en a H dr VH 1ugo om e 01s ag d ' ges a c etta s:; st<'m hf\ 1t s:; n- 000 fm RJ<'lfv11 kons1ruk1 wncn ' , ra 10r oc l ser o.et som a1· ledsamt nu stod hon darrande, under det 
kännas l\lan kan lnrnppast taul"1 h.tr i Sverige fä st;rngnmg 1 affa- ne1 ligen popuJ.11 t både hos de ln- Sl,rofvet ,1r sk:i ddadt af eit pau I 11

1
ll'l:l Ji;I~. l lti~l'll dPt ar f rnk <l<' Ka11Rke orn ,Jdg; her honom ratt att gumman utgJot en strom af f<i

sig en m<era t)pJSh rnotR,1h; mellan rerna klockan Sl'X, hvMvicl Jag 'i.ide11 och de 1n·me1pal<'r som nt- sar!Mlic f!Jia fo1 ]np(]t iill i.alten- srn I' '' \d a · m.~l kei i l\1Pn h<1i' hi·)r mgen sig rebråelscr - Aldrig hade hon 
det ri1ita O('h onitt,i greppet p;1 sa- lwrorde viss.i fordcl,u, som 111<1 11 •1fva dt;t J\len dd g:1s Ji'mgAamt ga11gen och 11 tum 1ioel,t Be-I Bo clP i<lPll nwrka ko)<ln ' 1d 0111 In.id ,Jtlg hrr' Och elen sån- sett en s~1 odraglig nnge, mgen-
ken. än då , 1, Jarda eller oLU'cfa. tföikie sig medfol.1a denna åtgard <><'i'J vi "1'<>1,i \,il eJ' I l · ' U1pp,m dPr hm Li, fr<'galle Ann,1 · , N 1 t I h b . \ans ,1,tds v3 prnugen skall ntgm dH af ett grn se n " ,1r orge n borJ,ide var mg g1orc e on, ara satt och 

Svt'rige-svensl,ni l'ller s v e 11 sk- .\ ti dct1 « H' lw egentligen afä,01 g fJ.m \' ;,ra f m LHlei, d<•t g~rn l,1 Jrn h 11 rl hatten p;1 t10 J 2-1 nms ka- Lena. 11<1 alldt'l1 s s m1 n.tr hafvet bru dromde som en fåne, 111 m och 
amer1lrnne1 ge oss till att 01da om kundernas bckvamlighet kan JU '1m<lisl"1 folket som p,'\st:ls haft nonci ()Ch ett selrnrn!,ut b,1ttcri p<l .Ja. dl't gm·,1 de i,;\m.td<• rnui ;;ar s,1 h1,gt 0<11 sturt, och roster- for hvar ny bcskyllnmg grep mo
Amerika Begreppet Amerika ilr l<1t foist<ls ntnn m.ln tånlde ,L1t till rnlspr:ik: "V1 ha godt omlfJorion snabhskjutandi• kanoner ~1:11.1 Pit gamrn.ilt 1uuckel, de1 n,t - de '010 sorn sm;i v:1gor, nar dern h;nct1re tag 1 hennes hlla 
ofattligt fdr oss alla och mskr1in ned en t1dig,n·e Rtangrung kunna tid " ,1f;) tums kaliber fvro .l-tnms lrn- mgPn , i]]p ho tills de ktnmno hli de sl,1 Umg,mdeupp mot sstr.m- arm, tills hon \ar farcl1g att skri-
lrer sig oftast till erfare11lwter ~ora hntilrnrnas arbetsperson.il en \. I~r J

1
1Hrnri· for imlut, f,i:ra automatiska ~Lrn n,ist:ir at1 d<'t spokar der den .J.ig lt<1r s,L oft.t 1~ek1 ntt v.

0

i-jka af snMrta 
från vistelsen i en enda stdt, derl .:od 1.1cnst Nu bar ltkv.tl forsla c•t I} ] >o J 1(10" 1 l 1 ° f ·11 I J 1 I f P t 

0 

d r,) " .. o oc· c 10 m, " • .in, " "· -pnnc s rnnoner, tva a t rnnoner •11an skall hori\ )<'syimPdl1ga l,111d go111.i SJllllgn, oe 1 1111 ~e( an Jag or s a si I. 
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National Bank of Commerce 

of Tacoma, Washington 

----på sin hustru Berna 1\ialn1berg=--
hjelfrusen å egorna till Bärtofta --------------·---Olsson med yrkande om ansvar 
gård i I.Jöfvestacls socken. Han F" f" t kl • 

för grof ärekränkning. I stäm- or ors a assens f' hade dagen förut varit på en auk-
ningen meddelar hr Olsson, att G ERY VAROR tion i orten och på hemvägen der-_ ROC -
han i det fangsta velat undvika 

ifrån på kvällen gått vilse, fallit • 
att på laglig viig ingripa mot sin besök Gustaf Salander, 1216 South K St., eller ring upp l\Iain I och afbrutit ena benet samt frusit 

ihjel. Karlsson var 40 år gamnJ.al 
och ogift. 

Kronobergs län. 

hustru, men på grund särskildt af 6007 eller I-forne A4007. 

de beskyllningar, som under äk- Varor kopta hos mig levereras fraktfritt till alla delar 
tenskapsskillnadsmålet från hu-, 

I af staden. struns sida gjorts mot honom och 1 j 

Natten till den 20 Jan. ntbrot 1· att ej tåla att hans och annans 1216 SO. K ST. TACOMA 
Chester Thorne 

A. F. Albertson 

F. A. Rice -

D A. Young 

.President 

VicePresident 

Cashier 

Asst. Cashier 

Asst. Cashier 

en angifven gift kvinna, anser; G f s } d I 
. .. . han det vara sin oafvisliga plikt l usta ·a an er 

eldsvåda hos hemmansegaren M. d · ' + ffadt o"rdas 
. .. , ·go a namn os.ra m . -------·~--------------

!Svensson 11 'lkUlfsr.bvd .Sodhergatr~i Han yrkar att straffet ej måtte ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tingsryd, 1v1 'ens omn~s. us 1 bedömas ringa1;e än med urbota CENTRAL FISHMARKET 

J. A, Brauer 

U. S. Oepository 

Capita!, 

. Ofverskott 

Ränta betalas å 

$200,000. 

$365,000~ 

sparbankskonto 

"runden neclbrann. 85-ange un- ff " · stra 
dantagsmannen Gustaf Petersson · 
inne brändes. I 

- Högsta domstolen har dömt 
1 

- Landthrukaren E. Lindström Anton Nilsson till döden, Rosberg 
i Rönjane, I,eka.rycl, begaf sig den till lifstids straffarbete. Sterns 
18 Jan. till Falköping, enligt upp- clom, lifsticls straffarbete, är fast
gift för att der sälja ett par hä- ·ställd. }<'ramställningen om un-

Corner of llth and D Sts. 

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

ALF. NELSON, Prc.pr. 

Cl ark' s Livery and Tran.sf er Stab les 
EKIPAGER OCH DROSKOR AF ALLA SLAG TILL UTHYRNING 

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

'.liegrafningar och Bröllop o. s. v. 

1 star. Sedan dess 'har han ej åter- clersökning af d?namitarclernas 
kommit, men en dräng på gården sinnesbeskaffenhet är enhälligt 
lär ha fått ett meclclelancle af fone- afslagen. Sterns dom är, som of
håll; att han afrest till utrikes ort. van nämnes, fastställd, likaså äro 
Iåndström, som i fjol köpte en ersättningsfrågorna fastställda.
lancltegenclom för c :a 30,000 kr. 'r. f. direktören för länscellfängcl
och i dagarna skulle betala stör- set i Karlskrona Il. Fernström har 
re delen af köpesumman, hade fö- enligt Karlskronaticlningen for cl. : 
re afresan från. gården realiserat 25 Jan. meddelat .Malmödynamit-[ 

1210 
A Street 

det mesta möjliga och förmodas arclerna domen. Nilsson mottog, i ~T;e;;l;ep;;h;o;n~e~M=a==in=4=9=9===================== 
clerigenom lia velat förskaffa sig likhet med s'ina. medbrottslingar, 

Bästa platsen 

str;.md, aflecl den 22 Jan., nftgra tekaren Efraim Sanclblom vigdes 
och 50 år gammal. . till jorden. Begrafningsprocessio-

11.en räknade omkring ett lrnlft tu-
Elfsborgs län. senta.l medlemmar och vid jorcl-

21-årige kraftlrnnalarbetarcn s. fästningen, som egcle rum ute på 
S. Swmsson från Simonstorp i I kyrkogården närvaro nog om
Ale-Sköfde _omkom elen 21 _Jan.

1

kring3,000_p· ersoner. 
genom drunkning. - Staclskassören och t. f. stacls-
-Å Dalslands kanal dr1mlrna- i fiskalen i Eksjö G. Zakrisson a.f

cle den 24 ,Jan. mellan Mnstadfors /led den 29 Jan. i en ålder af 35 
och IJångecl två go. ssar,. resp. 11

1

1 år. 
och 15 år gamla.. Den ene var son 
til disponenten C. Aarsvrncl å :M:u
r.taclfors och den andre till en en-
lrn Johansson. 

Kalmar län,_ 

Nyligen anträffades i en vak i 
Gränsö kanal en stor grann kron-

. Gefleborgs län. hjort, som gått ned sig och fått 
Hudiksvalls.sta'dsfullmäktige ha sätta lifvet till, meclclela.r Vester

l:Jeslutit uppföra ett nyt läroverks- viks-Posten. 
li:tu, för en kostna,cf af omkring· kr. 

. 350,000. .. .· . . . . Kopparbergs län. 
nenten. Gifvaren, .som under re- ,_.. Gefleborgs eru;kilda bank har 300 år: hade den 20 Januari för-

. sor i Förenta Staterna fattat.:in- af sin verksamhet under 1908 en fintit sedan Falun af Karl IX er
tresse för dessa länders kultur:'o0h :rietovinst af kr. 781,445,.83. Detta höll sitt första staclsprivilegiu'm. 
folk, .önskar .gen()m denna : gll.fi-a' ·lir deri. största vinst som :banken Från elen 20 Januari 1609 räknas 
lägga. grunden till. eli nordameri-:l'lltttms uppnått. . · o~ks& st~deI,1.s upprinnelse. -
kansk. etnografisk samlii'ig; -.. · '' 11 _,_: Heisirig~ regementes nynpp- . ..::_Det stora Kopparbergsbola~ 

. --A~:okaten · v: .'h~raclshöföing i'~örå~'f~ascrn i K1mgsbäck utanför get har under disponenten E. J. 
K. V. Torn blom tog sig. elen 25 J a-

1 
Gefle · öfverlemnades den 28 Jan. IJ;jungbergs ledning under en 

nuari af daga. sill bostad här --vicl · :l'~åh· fottHikationen. till regemen~ följ cl af år företagit . .en hel· del 
'. .Grefturegatan' medels ett i'evoh tet.'' '. praktiska anordningar till silla 
· verskott. många arbeta.res fromma. Nyli-

. •· ·. Gotiands län. gen ha två nya anläggningar af 

en . ren11ållningsarbetare, be
gick elen 30 Jan. sjelfmord genom 
att ·dricka karbolsyra. 

Göteborg.· 

_· St11tei1 i hyggmä,;taren Bengts- detta. slag fullbordats, nemligen 
Son~ 'konkurs upptager i tillgångar en husmodersskola och ett sanato
kr. 95,617.42 och slmlder kr. 138,- rinm. Utom de nu nämnda finnas 
095.19. följande anläggningar till Domn

Hallands län. 
·P.d. föreståndarinnan för Halm

stads elementarläroverk för flic
kor fröken Aurora Hårleman har 
aflidit i Skara i sitt 75 :e år. 

JBhköpings län. 
Eu högtidlig jordfästning för

arfsarhetarnas fromma.: ett stort 
badhus med präktig sin:hall, ett 
sjukhus, som lär vara ett af de 
bäst inredda på Sveriges lands
bygd, en arbetarerestaurang, der 
verkligen utmärkt och vällagad 
mat serveras till 1 kr. pr 'dag, en, 
barnkrublrn, en,.Kinclergarten, en 
"mjölkdroppe," en teknisk afton-

siggick den 24 Jan. på nya ky.rko- skola m. m. 
gården å Dunkehallar i Jönkö-
ping, då stoftet af den inom frire- Kristianstads län. 
ligiösa kretsar inom hela Småland J.Jancltbrukaren P. Karlsson fr. 
oeh långt derutanför kände apo- Tranås hittades den 23 Jam1ari i-

NIO AF TIO 

en god reskassa. Han kvarlemnar underrättelsen med lugn. "Det 
ett stort antal forclringsegare. finnes väl litet hopp ännu,'' gen
'- Biskopinnan Beata Christina 

[,inclström, född Brorström, å 
östrabro · aflecl elen 27 Jan. Bi

(Ports. å. sicl 3.) 

skopinnan Lindström var född cl. / ,,,,.,============== 
30 Aug. 1845, dotter af kommis
sionslandtmätaren lVL J. A. Bror
strÖm och hans maka. Närmast 
sörjande äro utom maken, · bisko
pen dr., N. J. 0. H. Lindström, 
sex barn. 

SUNRIS~ BAKERY 

Bakning är vår affär, och vi ve
ta huru. Vi knåda degen mod elek
trisk maskin. Det gör bättre bröd 
och är renligare än för hand. Stör
sta och bästa sortiment '' cake'' i 
-;ta elen. 

Malmöhus län. D. M'Pherson, Egare 
·1107 So. K St. Tacoma 

Till ledamot af Andra kamma- THE TONIC LIQ.UO·R CO. 
ren för Luggt1de domsagas norra Oscar Moberg, Frop. 
valkrets valdes den 24 Jan. lanclt-
brukaren O. Olsson i Kullenbergs- _ Imported and Domestic 
torp, 11ögerns och cle mocleratas Wines, Liquors ard Cigars 
kandidat. Phone Main 7523 

- Godsegaren John Olsson å o OS 10 S llth St C K 11 6- - o. ., or. 
Arilcl uttog elen 23 Jan. stämning!---------·----.---· 

Predlund ff. @.Å 
Pho~e Main 'G48 1018. So K Street -
Har alltid ett välsorteradt lager af inhemska och im9orterade Grocerl· 

·varor • Agenter för Lundins Enbärssr rup. 

Lutfisk, Ål, Extra .fin norsk Fetsill 
Bästa Lmgon i marknaden 

;-;.;;;---;;;;;-;;;;;-;,;;;-~--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-~-~-~-;;;;;;;;;-~----~--------=.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

ARON LARSON 
1112 So. K Street. 

GROCERY- OCH SPECERI-HANDEL. 
Kuriko, Qu terine och Oleoil. · 

Phone-Main 576 · B~ndost, stockfisk, norsk fetsill 
Automatic 01576. Tacoma, Wash 

Som vanligt äro vi till hands med största och bästa lager af 

HICYCLAR ! STADEN 
Exeelsior .......................... ., ....... från $25 till $50 

Ram blers, med Coast Bra.ke · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Columbia, mecl Coast Brake. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Chainless ................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

$45 
$45 
$80 

utaf de vanliga krämporna nu för tiden härled·a sig frå'l .·orent 
blod hvilket försvagar lifsorganerna. En pålitlig blodrenare bo. 

··tar dessa sjukdomar. 

,ttt++++++tttttt++tt+-H-++tt ++++++++++++++++++++++++ ~ 

·1t an i vara utan f 
en Home 'felephone, då ni kan hafva en för 6% cts. per dag. ! 
Räkna ut huru mycken tid den besparar och tänk på saken, .. l 

har få; om ens någon jämlike som blodrenare och åternpplJyg
gare af kroppssysteme_t. Den har begagnats öfver ett·hundra år 
- länge nog att bevisa sitt värde om och om igen. Den inne
håller endast hvad som vill göra dig f"Odt. Fråga ej efter den 
på apoteket. Speciella agenter tillhandahålla den. Adressera 
tillverkarne, 

DR. PETER F AHRNEY & SONS CO .• 
112-ilS S~. Ho;,.e Ave., Chicago. Ill 

t ~ 

i. I I I~~~~~~:~.~~~! l~l=~J 
.%<1~~~~~·~~~~~~~~~<W>~~~~~~~~~~~~· f 

TACOMA LiQUOR CO. 

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

WALL!S & SONS, Inc. Jens Olsen och Hans Block, Egare. 
Direkta Importörer af svenska likörer, puneh, öl och porter 

Svenskt absolut rent bränvin. 
. Pripps Bryggeri Göteborg Export Bier. 

Carnegies Bryggeri Göteborg Porter. 
Gam_le Oarlsberg Lager och "Pilsner öl. 

Te~. Ilome 1666. Main 777 

911 Tacoma Ave., Tacoma, Wash. 

Ni spara Pengar genom att assurera i 

CASCADE MUTUAL. FIRE ASS 3 N 
211-212 Arcade Builcling, Tacoma 

Sex års risk kostnad 
Cfascade, $42.00 Old Line $100.00 

Dudley Eshelman, Secretary 
Phones-Main 7460 Home A 4460 

. 
: i 

Köper och säljer Trasor,~ Säckar, Flaskor, 
Metaller, o. s. v. Vi ha några hästar till salu. 

Phone Main 605~ 1524 C Street Phone....:.Home 1059 

DET ÄR DE GODA SAKERNA 
Som gör lifvet värclt 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 Stree~ 

Electro Dental Parlors 
Bästa tanclläkarearbete till moderata priser. 

Undersökning fritt. Smärtfri utdragning 

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

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

Henry Mohr Hardware Co .. 
1148 P ACIFIC A VE. TEI1. M:AIN 134 

WASHINGTON PORTLAND· CEMENT 
Tillv0rkacl i Washington och det bästa cement i min·knaden. 

' .. 
SAV AGE, SCOF!ELD & CO. 

Uteslutande Agenter 1519 Dock St. 

PETERSON BROS. 
Vi äro den enda svenska firma i staden söm sälj~r 

MJÖL, FODER, Hö 0011 SÄD . 

i parti och minut. 
_ ÅLLA SORTER VEP, KOL OCH BARK .. 

Alla beställningar utföras snabbt och no§l'grannt. 

1002-4 South K Street 

~fdelningskontor och upplagsplats 
So. 30th·& Wilkeson Tacoma, Wash. 

Hufvuclkimtor 
Phone Main 313 
Phone Home A2313 

Polar 

Residence 
Phone Home Al 739 

Hard Wall 
. . 

Af delnings kontor 
Phone Main 7765 

Phone I-Iome A4394 

Paper 
Tillverkadt i Tacoma och garanteraclt. Plastra edert hus med 

det bästa materialet. 

SA VAGE. & -S C 0 F I ELD 
1519 Dock Street 

Bot garanterad i alla åtagna 
sjukdomsfall. 

Förblif icke sjuk, litande på löf
ten af andra. 

Den. ärlige Qch ,pålitlige betalar 
då han är bo.ta.d 

Inga penni:r:gar behöfvas för be
handlings börjB.n 

tör 

De T111fot"11t11ga Speclailstet"na 
. M!NS MISSTAG. 

Mångcm ij,:s och lofvande bana har ruinerats genom försumlighet 
C")h slmdlig.1 'a.nor, innan man blef gammal nog att förstå, och mån· 
gen krna af!;rn·tats genom någon speciell sjukdom, som försummad 
eller dåligt behandlad underminerat den fysiska· styrkan och själsför
moge1)h(•t0rna. Intet större misstag kan göras än att ringakta eller 
förl.iis" d<J fl.irsta symtomen till försvagad helsa eller själskraft, orsa· 
k.ad genom försummelse, okunnighet eller utsväfning. 

Sådan liknöjdhet vid de första symtomen har ledt till tusentals' 
olycka, till sjuklighet, till ett förfeladt lif, till olycka i äktenskap, 
skilsmessa, vansinne, sjelfmord o. s. v. Män, hvarföre taga sådana 
förtvlflade chancer. De första sjukdomstec!ten borde vara en var
ning för eder att taga mått och steg för eder framtida helsa och 
lycka. Ni borde noggrant undvika alla osäkra, expcrimentala och far· 
liga ·behandlingsmetoder, ty pä framgången af den första behandlin
gen beror det, om ni slrnll återställas till full helsa och få allt sjuk· 
domsgiftet bort från systemet eller om ni skall blifva en lffonislr 
sjukling för lifvet med ständigt återkommande lidande i olika former . 

Vi behandla endast män och bota fort, säkert och för all
tid till billigaste pris. Blod- och Iluclsjukclomar, Tärande 
svaghet, Varicocele, Hyclrocele, Njur- och Blåssjukclomar, Rin
nande Sår, Klåda, Inflamation, Förlust af Lifskraft och -alla 
oorclningar i systemet. 

MEDICINER $1.50 TILL $6.50 FÖR KURSEN 

Konsultation och råd. i de skandinaviska språken gify~s fi:itt. 

Om ni icke har tillfälle att besöka oss, skrif efter vår ''Diagnosis 
Chart." Våra kontor öppna från 9 f. m. till 8 e. m. och söndagar 
från 10 till 12. · \ 

SCOTT MEDICAL C Il 

1130!/:a Pacific Avenue 
TACOMA, WASH. 

Privat 1,ngång 
1129!/:a Commerce St. 





4 PUGET SOUND POSTEN 

Fors:mder, professor i kyrkohisto- =============="" Puget Sound Posten. ria vid Augustana 
lfock Island, Ill. 

seminarium i 
·Reduced Rates on Tickets . Stor Prisnedsättning 

Agent, C. M. Anderson 

Office--119 South 14th Street, 
Coruer Pacifi0 A ve. · 

Telephone-Automatic A2252 

'?uget Sound Posten; formerly Taco
ma Posten, which was entered as Sec
ond C!ass Matter at the postoffice of 
Tacoma, Washington. ;Nov. 14th, 1905, 
under the act of Congr8ss of March 
3rd, 1879. 

SVENSKA RIKSDAGEN OCH; 
LANDSMANNEN I UT

LANDET. 

INVECKIAD ARFSSAK. 

J. F. VISELL 
1:~os Pacific Ave., Tacoma 
KOMPANIETS KONTOR 

/rTacoma Pruning & Spraying Co. I 
620 South 21th Street · 

Om Ni Önskar hnfva sm1t•r1ss med 
KYRKONOTISER. EDRA FRUKTTRÄD 

J A~rns GILLARD 

sumrnm· för svenskhdei1s beya- Ett inirc;s.~ant spörsmål har upp 

rande bl<rncl i utlandet bosatta kornm it till afgiil'm1 de i W orth · Uti Första Svenska Baptistkyrkan, Phone l\Iain 4113 
hör ::\i hii11 viiuda Eder till mig. 

I svtJmika!'. .De8sn nnsL1g fä. 11atm'- cnun1y-distriktet i Northwood, I- 1201-3 South J St., hornet al' l:!te, hal- ----~--
1. · !as möten och andalrtsstundcr på föl- --------------~·-------
1gtv1s betraktas som en direkt owa, :;om följd nf orkanen sumnrn- 1 · i , jande tider: Sönt agar-Sbn~lag~2~;;:olfl, 

yttring af den i Sverige nit upp- ren 1007, då 0. E. Tweed och lrnst- kl. 9: 4ri f. m.: )lredikan, kl. 11 f. rn. 
syiramle fost8rl nnclskihleken, oc.h rn om k•Jrnmo. Ingm1 var vittn0 °· 7 : 30 e. m., ung-domsmöte, kl. 6 : 30 e. 

· m. Torsdagar-JJönemöte, lrl. 8 e. m. 
om anslagen icke gått öfver At- j ti 11 olyclrn n, oeh bil cfo l\Ir orh l\Irs. Affärsmöte hålles lördag'<:' Il före första 
lanten, h11fva de doek sitt Rtora, Tiveed \'oro döda, då de hittades. söndagen i hvarje månad kl. 8 e. m. 

Kf. P. lTik1nai1, pastor. Bostad, 1722 
int1·t·RR<' ii.f1'c11 liiir. lwadrrn någrrr .>;;i_r c1öclslmd nn ;;kall nlrt'tlns. Soutll J Street. 

orJ om rlc anslag, regeringen he- 1. 11ppstår' frågnn: "Hvem dog 
I Fria M issi<lnshuset, hörnet af 14dc 

gär af :\rds riksdag för nt 1 an els-· först?'' Om Tweed ·dog först, blif- oclL M gatorna söder, hållas möten å 
svenslrnJ'lle torde vara på sin' va hans lmstrns sHiktingnr i N'or- följande tider: Söndagar-Predikan 

kl. 11 f. m. och 7 :45 e. m. Söndagssko-
plats. ge· delaktig·a i arfvet. Om l\frs. T. la kl. 10 f. ni. Sönclagsskollärare- och 

Sedan många i'll· tillbaka liar llog för8 t. är TwePlls fader ende böne-möte hv'."rje fre<l_ag kl.~ e. ~· . 
. . . . ... ' - . Alla skanclmaver aro hJertllgt m-

r1ksdagen anslagit medel f:or be-. arfving·en. Alldenstund nu mgen 1 bjudna. Emil R. Engstrom, pastor. 
redande af religio1rnvånl at sven- möjlighet förefinnes för att lneiI 
ska sjömän i utländska hamnar. lrnstiimr1het afgifva svnr på frå
Under de senare tvä åren har det- gau, är det likafullt en erkänd ju
ta belopp varit 25,000 kr., hvilken ridisk princip, att hustrun dog 
summa äfven af regeringen begä- först, när man och hustru omkom
res i år. rna vid samma olyckstillfälle, eme-

Svenska Frälsningsarmen häller si
na möten i lolralen 515 13th St .. hör
net Tacoma Ave., söndagar kl. 10:30 
S.-0. B. Hanson, kapten. Bostad, 
1517 South G St. 
E. m., 3: 30 ocll 8 e. m. samt vecko· 
kvällar tisdag, torsdag och lördag Irl. 

BEST GOLD CROWN, 22. k ................... : $3 
BEST PORCELAIN CROWN ................. . 
BEST EXTRA HEAVY BRIDGE WORK ..... . 

UNION 

$5.00 

PLATES 

$8.00 $10.00 

Priser, Materialier och ar. 

bete garanteras 

DENTISTS 
'l'ill a.flöning af pastor vid sven- rlnn kvinnan anses vara svagare 

s]rn Viktoriaförsamlingen i Berlin äu mannen. 
Svenska Lutherska kyrkan, hörnet 95411 p if" A C llth U 't d c· St 

af8t.h och I streets. Gudstiiinst kl. llfilmmillilllilillllll72111'21111alilcil!llll1!il!clllillllvllllelll.ll!lllll!lot!i!rll. ili!i!Rili' lli!ollvlllliell!ril!!l!lil!ln!!ll1111!eli!llllllll1iigi!ia111r&l!llloilllr!!!lellllli'lllilJI 
begäres 6,000 kr. Afven detta an
slag har utgåt under de närmast 
föregående två åren. 

Värdt omnämnande. Då Ni lä-

Som bidrag till svenska försam-. ser "Bogs (~nirk Shoe R.cpair 
lingen i London för uppförande Shop 's" annons, så kom ihåg att 

11: 30 f. m. Aftonsång kl. 8 e. 111. 11 

hvarje söndag. Möten torsdagar kl'. il• Ellllliillilllllilllll!l!!llll!mlllllllll!lllilllllllB!IDlREUi llillBl'lll!llBii!!Elllllllllilllllllllllll!B!11i!!fll!liili!llll!!i,l\l!&W&i'illill 
8 e. m. Söndagsskola kl. 12 . U11g
domsförenings111öte h varannan fredag 
kl. 8 e. m. C. E. l!'risk, pr.lstor. Bo
stad: 811 South Sth street. $3.·00 För $2.00 

f f .. l' 1 l l l'' f I Svensk~ Missionstaberr.aklet, häl'· p t S d p t h 'W h" t h D S k B f lk a orsam mgssa , s rn a, asrmn firman oclrnå bellrifver a färer i K nge oun os en oc as mg on oc ess vens a e o ning' 
net af 18th och J gatorna, håpes mö-

och b·ibliotrk brviljade förra årets. kläclter, skor, juvPler o. s. v. samt ten å följande tider: Söndagar pre- TIDNINGEN FöR ETT ÅR OCH BOKEM TILLSAMMAN $2.00. 
riksdag 100,000 kr., hvaraf hälf- 1

1 utlirnnr pengar på allting: af vär- ditan kl. 11 f. m. Scndagsslwla 1'L På rekvisition genom postverket $2.25. 
9: 4;:; f. m. Bönemöte kl. 7 och p;& 

ten ntanordnadei-; innevaramle il.r. dr'. SvPnslrn Rpl'~tkrt talas i bn- rlilrnn kl. 7: •15 på ·kviillen. Onsdagar Genom aflal nrnd Ernst Skar- ma hvilka andra tidningar ni lä-
Eeldminstikministern hemställer· tiken. bön och vittnesbördsmöte kl. 8 e. ru .. steclt iiro vi i. tillfälle att g·öra vå- i;er, så kan ni ~ndast genom Pn-
nn till 0 r •I 1"l 1 ai j 1 Söndagar ungdomsmdte .le!. 8 e. 111. J.. . . A 

· 
11 t 8 1 

;;se ag-, ; · anr l'H ;;;-;;;-;;;;-=-;;;;-=-,,;;;=·-;.;-=========- w. Carlson, pastor. Bostarl: 1907 so. I l'a preuumeranter det LIBERAL g·et Sound Posten hålla eder fullt 
hälfteu mi\ 11Lanol'dnas niisla ~Il'. ,_,. <,••t. OC!..,. "'N"-STA0 "WNDE A_uBUD"'T l ··t 1 1 1 1 ,, "· ~'- -"'~ ,., = ""'L1 = lllJl erra tar om c e oka a hän-

Pör svensk skohmcforyisning åt MARKNADSPRISER. I, att erhålla Puget Sound Posten 
svenska barn i Berlin bevil,jnde · I svens!<a Metodistkyrkan, hörnet I f" tt o 1 l\I Rl t It 1 af llth och J gatorna, hålles möten å I or e ar oc 1 1· r. •- rnrs ·ec ·s se-
för1·a lirets rilrndaz, J ,600 kr. DA Onscla~en den 3 Februari' I k ' · i l uT h' t ,, - 'ö · - följande tider: Söndagar: Predi an 1 naste, oerömc.a ver ~ vv as mg on 
re,;n11atet af denna undervisning ___ 

1

1r1. 11 f. m. och 7:45 e. m. _sö?dags-j och dess Svenska befolknino- till-
Vtll'it siinlv]ps 1illf1·pt1Rsi'.ilhn k r 1 40• H)(J]a !;!. 10 t 111 · Ungdomsmot.e kl. 0 

. . ·' ''. .' ' • I ',ggs. JH' t oz · · · · · · · · · · · · · · · c' 7 0. m. Onsdagar kl. 8 e. m. J. N. samman för endast $2.00. För 
hems1äller eddt'srnstikmm1stern, Bntter, ·w;1shingtou, pr lb .... :iGc flurdell, pastor. JJostad; 705 So. Ains- utom sJmleu hornde prennmeran-
att ett lika stort anslag mä be- ]"1r'',·t~I'. Eastern, fresh ....... 3Gcl' wortb st. t t'll l ·11 l 1 ° t .. _, ' er, 1 1v1 ;:a Jo ;:en 1nas e sau-
viljns iifven i :'lr. BnttH .. Enste1·11 stoar00"' ••.... 30e ·. Svenska Lutherska lrnmanuelsför- · das genom posten, tiHäggcs 25c 1 Bn nyhet p~t cl etta område är p + + , • bn $'J5 ! samlingen i South Tacoma, hörnet af 

· (ULOes, J:I .' · · · · · · · · · · · ".~ j Birmingham och 58de.gatorn.a. Hög: postporto eller $2.25 i ett för allt. 
slutligen det arnslag ä 10,000 kr., Potatoe;,;, )' alrnna, JH' ton ..... $a0 I messa den lsta och odJe sondagen 1, Ingen borde förmimma cfotta 
som beg·äres till undt•rstöd åt så- 'l'mkcn. live. 1w Jb ......... 20f'., månaden .. kl. 10:~.5 f. m. Predikan! 

•· · I hvaqe sondag kvall kl. 8 med undan- tillfälle. Priset på tidningen per 
dairn sven:;kn anstalter or~h före- 'I' 1 ' l 11r lb ??c It f "d. .. d · å d nr mys.. nress<'t . . ..... -~ .ag.~ u Je son agen i. m n~ en. ?a· iir $1.00 och priset pr, boken 
nin~al' i1hrn1 8Yrrige, hvilka an- ChiC'ln·ns. pr lb ............. 13c Sondagsskola hvarie .. sondag Id. 

10:45 f. m. och ungdomsmote 2dra och $2.00; det lir srtlnnda $3.00 för 
ordna populära föreliisningar pä Il cb 14c 14 1 f ' k "11 · å d 11 · ,,· ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · te rec,ags va en 1 111· na en. · *2.00. l\Ien i ';erklighetcn lir det 
svernska spri'1kd. Redan 1907 vid- Oat8 Jll' tou ............ $33@34, Axel M. Green, Pastor. ' t Bostad 5408 \Varner St. ett mångdubbelt större dirde som togo för saken intresserade perso- n 1 • 

- 'Y- erbjudes för två-dollarn. Ni får en ner vid ett möte i Stuekholrn an
ordningar för dylika föreläsnin-
gar, oeh haha rt'dan några hål
lits i Berlin oelt .Paris, om vi rj 
missminna oss, samt rönt lifligt 

- erkännande. 
tillstyrlrns på cfot liflig·aste. af fle-
1·e svenska beskickningar och kon
sulat i 11Llumlet, oclt ecklesiastik-

\\rheat · · · · · · · · · · · · · · · $lJ@l5 ;' FöRSTKLASSIG SVENSK 
'Timnth,r .... __ ....... $Hl@22 I FöRENINGSNOTISER. TIDNING. 
Clover ............... $16@17 
Wild ................ $13@15 FLireningen Valhalla möter 1 :a 

Feecl- oeh :3 :e onsdagen i hvarje månad. 
Com ................ $34@36 Ordförande, Ohas. H. Nelson; sek-
\Vheat ... '. ........... $32@33 reterare, Peter Lindskog; sjuk-
Barley ............... $27@28 komite: K. \Y. Lagstrorn, P. l\Iag-
8hor1s ............... $30@31 nuson, C. :il:I. Carlson, Jos. Kelson, 

Innehållsrik, frisinnad, vaken 
och med sin tid borde Puget Sound 
Posten finnas oeh läsas i hvarje 
svenskt hem i Tacoma och omnejd. 

miHi::d:ern yttrade vi cl ärendets be- Bran _ .......... $27 .fiO(i_~28.50 Fred Bloom, Albrrt l<'elt och 

Vi"lr Tacoma-afdclning är f'ullstän
clig i allt som rör svenskhetens in
rressen i dessa trakter. Sak sam-

delsema bland l'i'Lra landsmän. 
Boken Vfashington och dess 

Svenska Befolkning borde äfven 
finnas i hvarje svenskt hem vid 
vestervåg. l\:Ien icke blott i dessa 
trakter utan äfven på andra orter 
liises den med intresse. Ingenting 
kan intressera edra vänner på an
,Jra platser i Amerika eller i Sve
rige mera än underrättelser om 
förhållanden, der ni bor och ver
kar. Om ni tänker att glii.dja 
Llllm med 
EN PASSANDE OCH VÄRDE-

FULL JULGA.FVA 
kan ni ej giira något bättre val 
ii.n att sända dem ett exemplar af 
denna bok. 

Beställ tidningen och boken så 
fort som möjligt. Vi hafva endast 
ett begi:änsadt antal exemplar af 
boken till vårt . förfogande och 
kunna endast hålla anbudet öppet, 
tills dessa äro af yttrade. "First 
come, first served.'' 

•'.(, . 

handling i statsrådet, att han i en ===========~-""---""--- Chas. H. Nelson. ++++++++++tt+-H t-tt++++++tt+tt+I I it!! tttt+++tttt++++H 
dylik fiirrliim1ingsY<'.rksamhet srr Peter ::\Iagnuson, finanssekrete- + . + 

f 2215 .South G Street i ett förtriil'fligt.me(lel för bevaran- ------ ---- rare, 1901 So. L St. 
de hos niflyttade i-;vern;loir och l1P

ras af'lrnmlingar af känsla oeh 
samhörighet med det gamla fader

. llefllmH1Pt. 
Det far vara regeringens me

ning ntt amslaget, i fall dd. bevil
jas fl f riksdagen, skall tills vida
re, intill dess man vunnit större 
<erfnr1°nlrnt, ntdelas nrncl hi)gRt 1,-
000 kr. i\rligen för hval'je plats. 
Vilkoren för anslagets åtnjntaJ](le 
skulle lrnfvudsa kl igen vara, att 
ett visst minimiantal föreläsnin
gar hålles, att de hällas pti Rvr:n

ska språket oeh att de företräcles
yjs hiira behandla hemlandet be
röl'an1le förhfdlnndeu. - (Norcl
stjernan.) 

PROFESSORSKA AFLIDEN. 

I lördags å. cl. på morgonen af
led å Augustana hospital i Chiea
go cloktorinnan Johanna Charlot
ta l?orsander efter en flera vec
kors sjukdom i en ålder af 06 ar 
och 6 månader. Den aflidna var 
sedan 34 år tillbaka i ett lyckligt 
äktenskap förenad med Dr. Nils 

BERG & RANSON 

1330 So. C St. -
•rapeter; Färger & 'l'apetsering 

Skyltarbete en specialitet 
Phone 1\Iain 6431 

SNAbBGAENDE ÅNGAREN 

INDIANAPOLIS 

TACOMA-SEATTLE-ROUTE 

Tur 35c; tur och retur 5oc. 
Lemnar Tacoma 7 :oo, 11 :oo f. 

m. samt 3 :oo och 7 :oo e. 111. 

Lemnar Seattle 9 :oo f. m. samt 
r :oo; 5 :oo, och 9 :oo e. m. 

I 
.\Ji kan göra Edert hem trefligt 

·om Ni köper 
1 Tapeter, Färger, Glas och Dörrar 

hos 

A. S. JOHNSON & 00. 

I
+ I NY LOKAL , ~

1
+ 

Vi önska härmed tillkännagifva att vi flyttat vår ~ 

till liigenhett>n 2215 So. G Str•~e!. Tilllia.11dahi'1llande allt som 
t tillhör ett förstklassigt grocerystore, jemte ett fullt lager af 1 
:t importerade skandinaviska varor inbjuda vi på det vänligaste + 

_11_42_c_st-re_e_t ____ T_a_co_m_• i ~~m.;NSON & NJLSON ~ 
t 2215 SOUTH G STREET ~ 

!Dr. E. M. Johnson 1i++•1 * +,,, + + ++++++++H + 111 ++++++++++++++++++++++++++: 

DENTIST I GUSTAF BEUTLICH 
P ACIFIC 2ND HAND STORE 

Graduerad i Philadelphia 2146 Pacific Ave. Skandinavisk Notary Public. 

. Omsorgsfullt arbete och resonabla North Cor. 23rd & Pacifie Ave. 
Vi sälja ut hela v:"ir lager af 
nya och 2nd hand jernkramva-
1·or och skola gå in i annan af
Iii.1'. Detta är sista tillfället att 

Utskrifver Deeds, Inteckningar, alla 

lagliga dokument och fullmakter till I 
priser 

prices please all. 
· Office 609 Ficlelity Bldg. 

HYLAND GROCERY 

1556 So. D St. 
Phones: 

James 2311 Home Al944 
Groceries, Flour, Feed och im
porterade slrnridina viska deli
katesser i rikt urval alltid på 

lager. 
Gus Johnson, Prop. 

fä ett verkligt godtköp. 
P. OLSWANG 

Kaufman's Ta i I o red Ready 
, Clothing Co., 1323 Pacific A ve. siU
. ja skl'iiddare-syclcla kläder af ny
aste moder och" bästa qvalitet till 
samma pris som andra begära för 
fahrikgjorda kläder. Se annon~ 
sen å annat ställe i tidningen. 

e;amla landet. Examinerar abstracts. 

Moderata afgifter. Testamenten ut. 
slrrifvas. 

1306V2 Pacitic Ave. 1305 Commerce St. 

GOLDEN GATE SALDON 

John Erikson Chas. E. Nelson 
· Fred Smith 

Inhemska och importerade Viner, 

Likörer och Cigarrer 

Main 5230 140 Pacific Ave. 

I 
0 
0 

* 0 
0 
0 
0 
0 
0 

1! 

'I 

Tillgångar öfver 

EN MILJON DOLLARS 
Lokal 955 Commerce-öppen lördagskvällar 

4% årlig ränta 
Liigga vi till edert kapital två gånger om äret. 

Gör eder första insats nu, $1.00 eller mer emottages. 

Den. gamla skol,ancllaren och sko-

" fabriköre:u i Tacoma 

C.. F.- CARLSON 
har nu öppnat verkstad och butik i 

2322 PACIFIC AVE., COR. 24 ST. 

Stort lager af färdiggjorda 

· DAMERS, MÄNS OCH BARNS 
S.KOR 

Ocksä gör skor efter mått. 
Likaledes ::>tort lager .af 

EKIPERINGSARTIKLAR 

som skjortor, byxor oeh nnderkfä
der o. s. v. 

·Vi gifva alla landsmän speciell 
rahatt för ett par veckors tid. 

PALACE MARKET 
1554 South C Street 

Alla slngs första klassens 
FÄRSKT OCH RöKADT KÖTT 

Beställ per telefon. J.ieverering två gånger dagligen. 
Skandinavisk firma. OI10F MALCOLM:, Egare 

Phone l\fain 7643 Home A-4643 

RICHARDSON ~ ELMER CO. 
TIMMER PRODUKTER 

Lnmber, Doors, Sash, Frr.mes, Mouldings, Eastern Oak and 

Birch Veneered Doors, Grilles, Art Glass, Etc. 

"' Sunset lVIain 375 - Home A2375 915-17 Commerce St. 

25 år i Tacoma 

Real Estate and Loans. 

Ori:t 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. 

Nä1·a till spårvaguslinien, utan tr,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 niim Mc
Kinley park, hvilka Vijlälja för från $200 till $300. 
Lätta betalningsvillkor. 

Hyra ut hus. - Betala skatter. - rraga vård 0111 

fastigheter. 
Referencer-HvHken som helst bank eller af

färshus i Tacoma. 

BERT ELS ON & CO.-

r:L'elephone-ld.~tin 6359. 

Rooms 301-302 Kentucky Building 

1130'1i Pacific Ave. Tacoma, Wash. 

är ett läkemedel, som bestått profvct af mer än hllndta års 
ständigt bruk. Det renar blodet, det stärker och upplifvar hela 
systemet samt gifve.r förnyad kraft åt lifsorganen. 

Det tillredes af helsogifvande rötter och örter och innehål
ler intet, som icke är välgörande. I fall af La Grippe, rheumatism, 
mag-, lefVer- och njurlidande har det icke sin make som medicin. 

Den kan icke erhållas å apoteken, utan tillhandahålles all
mänheten direkt genom specialagenter. Om ingen agent finnes i 
e.dert grannskap, så skrif till de ende tillverkarne och egarne, 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., 



PUGET SOUND POSTEN 

Meddelanden för ~nförande un
der denna rubrik mottagas med 
tacksamhet. De böra inh •mnas 
sPnast på onddagen. 

bekant med Lincoln, berättade till
dragelser ur Lincolns lif och historia 
på ett sätt, som ofta satte skratt
musklerna i rörelse och hans tal 
mottogs med bifall. Mr. Gilstraps tal 
om Lincoln, samt visandet af 'en del 

"munskänk." I STOR STÖLD I KIPOWSIN. 
Under 'gladt samkväm fortgick 

I KORGFEST I so. TACOMA. 

den trefliga tillställningen till I Tjufvar hröto sig i sömlags natt 
fram mot midnatt. in i Shn Brothers handelsbutik i 

Ny följetong i .detta nummer. I En korgfest kommer att hållas 

Bland deltagarne i heclersbevis- Kipowöin, sprängde kassaskåpet 
reliker mottogs med handklappning. ningen voro: od1 lack beslag på cirka $1,000 i 
Miss Hootou frän "U. P. S." sjöng Herrskapen Gustave Pahrson, F. A. penningar och värdepapper. Stöl-
sängen, "Lincoln, Grant och Lee" på Carlson, Chas. lJloom, Lonis Land- l f·- r 1· Il 1 

,. 
0 

,. • , 
0 

I fredags kvällen kL 8 i Lucile 
V1 papeka horJan :af var nya, I Ifall vid Union Ave. i So. Tacoma. 

intressanta följetong, "Smuggla- Festen är anordnad af syförcnin
~ens Dotter" eller ''"ffar.acl 'Vågor-' gen i svenska lutherska kyrkan 
·:i:ra S_ade, '_' i dett

0

a numn~er. Bör-\ derstädes. Ett omvexlande pro
_Jan aterfmnes pa lsta sH1H11 med 1 gram kommer at utföras af unå
::fortsä ttning på 7 de sidan. I dorn8föreningen. Inträde fritt. 

l cu ut onces en 1gt a a , rnnstens 
ett sådant sätt. att hon måste gifva ström, C. O. J ohnsou, T. Sandegren, 

å ' ree-ler och vittna om att tJ"ufvarne ett extra nummer d· barnen instäm- Peter N. Lindskog, John G. Sjöberg, u 

de i lrören. Gustaf Salander, P. Nylander, Emil voro mästare i sitt yrke. 
Kronan på högtidligheten var dock Young, A. T. Jerstad, o. l~. Moberg, lTnder i:rntten bröto de upp dör-

då barnen marscherade .från de olilra I M. Melin, Fred Melin, Charley Peter- ren, hvarpå de utan dröjsmå] gre
rummen och samlades I hallen. Un- son, John E. Swanson, John Erikson, po sio· an verket att Sflrtinga kas-
der det "stjernbaneret" utvecklades J. A. Willen Hjalmar Nyman 0.' ,"' . . f 
uppstämdes af friska och ungdomliga Bloom, o. S~ave, J. F. Carlson.' Ben I sa.~k~_pe:: ~ i\Ied hllh~:l: ~ ~~n 
foster sången, "Flag of the Free," Mel.snes, A. Christofferson, Chas. stall,11 'Hli;ade de don ~prmi;an 
hv~refter flaggan saluterades. Deref- Holm, Axel Carlson, J. F. Visen, iillriickligt för att derigcnom ATER FRÅN "SVERIGE. 

Alla välkomna. 

THULE "SMOKER." ter iramträdde Mr. Gilstrap och öf- Frank Ekberg, P. J, Magnuson, Alfred droppa nitroglyeerin in i skåpet. 
Prof. och Mrs. Carl Bnch ilter- verleumade rM. McMor:mack's gåfva Sunden, c. G. Dahlin, Alfred öquist, Då derpå stubintråden antändes, 

-~- f'" 0 l till slrolan, en bronstafla hvarpå Abra- A. Chilberg, c. M. Johnston, Chas. '"'ommo or nagra ( agar sedan 'l'l l 11 bl f · 1 sp6ingdes dörren öppen utan nå-rn e ' u Jen ga I on;;t ags ham Lincolns Gettysburg tal var in- Salldin, John Sandström, Kapt. Qlson, 
från sin Europa-resa. De lrnfva kväll en "smoker" i Dania IIall. ristaclt. Skolans principal, professor Frank Nelson, Olof Steelberg, John got vidare buller. Sedan tjnfvar
var:it borta nngnfär ett halft år ).fånga voro niirvarande, och så- F. B. Kepner mottog gåfvau å skolans Alström, Otto Carlson, Nels Mattson, 11e lagt beslag på Lytet, Rtulo de [ 
<lCh tillbragt tiden med att besö- som vanligt vid 'l'hnle klubbens vagnar. Båda talarna mottogos med .J. Lund, Gust Swanson, Gust Olson, en dri'ssin eller "handcar," som, 
-•-a s1'11a I'"spel-t1·\-'l f':1·dl'l'll esl·1· · ljudli0 t bifall. Nationalsången' "Ame- C, K Carlson, HJ'almar Erikson, Oscar st<Jll 111°1 nt1 8.1·l,l>sp·,011., ocli a0 l•te pa0 -" " ' ' ' •' 'n- tillsbllningar var stämningen am- " ~ · ' • 
<ler S · I 'J' l l ] l\I rika" sjöngs med kraft och firandet Brown, C. Peterson, Anton Brown, .r. elen sil fort de knncle till Fi'rn 

' vcrige oc 1 .ys' anc · • rs. , mcrad oeh samkvämet var i alla af 100-ä1·sm1·11net af va··1talare11, stats- E 1· ' G. Lund, d, Bloom, E. J. Harv ie; 
Bachs hemort är irnmligen L1agnn,' afsecm1en lyekaclt och trefligt. mannen och ledaren Abraham Lin- Fruarna M. Hjelm, Joseph Miller, Hill, der de .hoppade af. Hittills 

:Småland m:h prof. B11chs T~·sk- coln, i Lincoln skolan i Tacoma, Illa .Jones; hafva efter:opaningan1e ej ledt iilll 
land. Resan gick 1;1·ckligt och v}i] lVIISSIONSFEST. Wash,, var blott ett minne, men ett J<'riiknarna Olga Dene<>, Hanna något reRultat. 
.()ch håda iho hiigcligen belåtna som skall vara länge. Johnson, Olivia Anderson, Ruth Bloo111 
med densamm.a. Den Htliindslrn missionsföreuiu- Adelina Bloom, Lilly Videll, l<'rancis 

STORT SURPRIS-KALAS. Brown, Iviable Carlsou, Hildur Peter-
Prof. l3ach uitryelrnr sig· med gen inom SYenska Missionsför- son, Angusta Anderson, Vendela Hå- NY OPTION-BILL. 

-hänfiirelsf• om den svenska g·iist- samlingen i 'racoma afhåller en kanso11, Klara Johnson, Elisabeth Ni!-
.. i· 1 t "T' t 1 · Ett stort sällskap. riiknande st··d f" ·· t r·· · · lf van ig 1e en. 'is e sen 1 Sverigl' fest nästa söndags afton i sagda so11; ~ erna a rosa or sig sJe va. 
• ··1 I "1 B l 1"'1 · mellan 1v[1 och tre hundra perso-sava l!ls iv n;. ae rn s a dmgnr församlings kyrka. Denna före- -Herrarne J. M. A. Hultin, Fred Viner, hade i söndags e. 11L samlats 

dell, .Tosopll Kelson, Gust Graleen, Ed. 
i Valhalln hall i akt och mening .Johnson. !Vlalkom, JDrilrson, R. Rosen-
a tt med en gl n d tillstiillning hcre- vlne, John Esplund, Fri thiof Dalllin, 

· som hos· andra vänner och bekan- ning 11 tgör de personer som under 
ta gjordes synHerligen hehag-lig ledning af församlingen utnämnd 
genom rl('ll godhet och före1rnm- styrelse bidraga till tvenne missio-

d t . l t l I l da l'll öfverraskning för allas de- l\'J. Person, J. A. Rignell, Albert John-man e ar ig ie , ivarmel < c re- ncrs underhåll 1wmligrm missio-
1 ras g·prneu:oamnw viin Adolf Lun- son, Håkan Anderson, Hjalmar Swan-

·sanc e ständigt lirniöttes. niir Joel Anderson i Jai1au och c ' dell ot:h halls bättre hälft. Sam- son, C, NL Martinson, l\L Nelson, dar-
Bancl m1dra platser, som herr- missiouiir John Peter:son i Kina , . . , . ley vYalgren, o. Nordgren, J. An er-

-1~apet ]' 1cl1 ]J 0 ··1~t · 0 • • 0 I limrnn skedde vid 3-tiden, och vid, 0 on, L'd, 1111111so11, '!got \"1'ckl1111c!, ;m., , _,; v80' c 1 c:>VCr1ge, och hvai·je medlem är alagc att ~· ~ "" -"" ' 
~'al· :1·e,,.11 ]T ] 11 t d I "j' 0 

] 6-tickn in11jii11s Riillfdrnpet till mat- 1 Chas, Niclrnlson, Robert Nyman, E. •' ' '• t .1 a l s a , c f'IT:ran c e månadtligen eller kvartalsvis off-
df_, 1 l ·· I salen. Iför lrnLle komiterade, l\Ir. l\'.lunson, Åke Person, Carl !VI. Carlson, me on1e rara oc l viilkomna ra det af honom Jofvadc bidraget 

,, I ot:!1 .:Vfrs. 1-'. I~imlskog, ]\fr, J. l\I. M, F. Johnson, Chas. EL Nelson, .Otto 
.ue suingur till denna tidnings rc- för en 11eriot1 of 3 är. Eftersom J 1 " J 1-Inltin och J.fr. och :Mrs. C. 0. Blomquist, Carl Ruffus Anderson, o 111 

Lneal Option hilleu i sin ur-
spnrngliga form kommer ej att 
autagas i seuaten. Vid de olika 
omröstningnrue har den icke cr
hflllit tilll'licklig majoritet. 

ua >:för från närmaste släkti1war en d~'lik bidrags period är nu till- Carlson, Victor Olson, Gust Almquist, 
1 hemlandet. Det iir med 11l);cl;:et ändalupen har föreninw·n nnorcl- Johnson allting i ordning i alla \Vm, Abrahamson, Andrew Nelson, nyn förnlngPt grir iit på att göra 
,nöje vi hört profes~01·n berätta uat eu tacksarnhetsfest da samti- horden i elen rymliga salen stodo 0.-;car Spahcrg, Frecl Sandberg, Anton stiidenrn sjelfständiga, sa att 
".illågot om sina 11111Jefveh;er. oeh vi dukade. flignnnde under allehan- Lundell, -John Norvick, Swan Swan- lamlsurtsLlislrikt('n c i fä något att 

Ett n.Ylt forHlag har nu fram
lagts. som i all smrnoliklJPt kom
llll'l' a1 t antagas, Eulig·t den ur
sprungligH IJillen skulle option
fråg·n·n yid omröstning afgöras af 
hnu·jp eonnt~- for sig sjelf. Det, 

' digt nya arrangcmcnt komma att 1 1·· l l t · l" b , .. , son Andrcw Nylander August Nel- f, , f'" f ·· 1hoppas att i ett kommande 1mm- l u ae ~er 1e er I anga anor .• ,ar • • J 
1 

I ska ·1·a med op1rnn- rngans a go-vidtagas för missionärernas un- son, Axel Grath, Daniel Högberg, o 111 • ., ., 
k ld l alla hade iitit och voro mätta'och L 1 I" l t mer lmnn mec e a utförligare rlPrhäll i framtiden. Larson, Frecl Bloom, swan Åkeson, nmc e 1 l "lll. 'ors age • som ar 

-O'erom. Bmellertid fi)rcna vi oss glada, stod l\Ir. G. Pahrson upp Oscar Linda!, c. Lundgren, L. Gran- frnmstäldL af .:\'iclwls, tros blifva 
med hcrrslrnpet B :s många vän- GLEE OLUB DANS. och äskade ljud. ström, .John Peterson, Alfred Ruth, antaget före veckans slut. 
:ner i att önska dem välkomna Detta förvånade icke litet l\fr. Jack Benson, Carl Anderson, E. Lar-
;;åter. oeh 1\lrs. l;unddl, hvillrn anmo- son, .John Larsori, Andrew Anderson, 

Glee klubben gifver sin månadt- dats att komma just för at delta- Erik Larson, Louis Wickström, Geo. 

TILL ASYLEN. 

Mrs. Christine Berglund i l'uy
,:allup blef i går förd till asylen i 
"Steilacoom. sedan hon efter ve
derbörlig läkareundernökning för
ltlarats sinnesrubbad i följd af re-
Iigionsgru b bl er i er. 

liga dans nästa lördag, den 20de Perry, K. '\'\>'. Lagström, Magnus Vleld, 
ga i ett 81lrprise-party för Mr. P. els. i Valhalla Temple. God rnu
Det syntes dem högst besynner-

sik. Alla välkomna. Inträde: 
ligt att just han, som skulle sur

herrar 50c, damer 25c. 
prencras,, stod upp för at hålla taL 
Men ännn mera ökades deras för-

DEN 12 FEBRUARI I LINCOLN 
SKOLAN. ' våning, då talaren vände sig mot 

dem och förklarade att det var 

Gust N elson, L. Larson. 

Undertecknade anhålla härmed 
att offentligt fä frambära vår 
tacksamhet för den vänslrnpshety
gelse, som visats oss, samt för elen 
vackra och dyrbara presenten, 
h vilken städse skall vara oss ett 

G. N. TÅG DEN 1 MARS. 

Bfter hvad det förljudes från 
tillförlitligt håll kommer Great 
Northern att börja att sända pas
sageraretåg till Tacoma den 1 
Mars. Det påstås att trafiken 
kommer att underhållas med tre 
tåg: dagligen. 

DÖDSFALL. 

En af de mest anslående Lincoln· herrskapet Lundeli, som tillställ
fester i Tacoma firades förra veckan ningen giillde. Å de närvarandes 
i skolan, som bär hans namn. Som vägnar bet~'gade han dem aktning 
ingen annan af skolorna i staden räk- o<:li vänskap och såsom miirne af kiirt mi1me af våra viinner och ö'\~TC.\~--En c,nkn eller s1 adgnd 
uar et.t så stort antal svenska barn , 

JVIr!l. Hmma Lagman, hustru till som denna, anse vi det på sin plats dagcm presenterades de "med en 
den angenäma öfverrnslrning· de fli,·Jrn att förestå hushället i en 

.Alfred J.;;agman, afled nyligt)]} i alt nämna något om festen. Vi infö· iin och d;-rbar buffet. I sitt tal 
-Buckle;v och hcgrofs dtm 27Lle ra följande, som meddelats oss af on gjorde 1\lr. P. en vitsig mrnpd11ing 

bere<1t oss. · RVt)m;k familj under det hustrun 
nlt-, oeli l\fr:-;. Adolf Lundell. 'en till måste vist as på hospitalet. 

I Adreö:-;: 4UJJ, North i13 St. 'rele-• 1 '!\ l\ l1Ja11Ll \'åra närvarande landsmän Ull· p" >' 
0tf\·a s'· SOJll V 'll'aIJ cle e11 s1st. lvlr. och 11rs. J:.iagman haf- a 6' <Il «t.' < < 

der,. elen våfäända signaturen G. L.: , , l .. 1 ,, t'll 't 0 fop \-:~i):·lf). 
-va varit bosatta ho~ vår landsman, . s rnll' J IllOL agaren- sa som 'il,l!flD:!lliiiillli1B!llmali&'l!@i#Wi!lll!lll'l1.llli!l!lllilll!IBl!l]ff 

• Den 12 Feb. 1809 är en n1innesril{ ~ @fE §A§#§i&ftW## MfAi#?~[AA§\.W~il'ilill-lliililFHE!il!"'*!!.lilRBllRlll*E&ti:i?ill§i§iil!i1i!'5!.(!§§~2%!li!-!ll'l.!l ~Ji .den v1illdi11de och framsiående 
dag i Amorilms historia. Ej väckte 

i;riidgi'irdsodlaren John A. Hamil- clet clå så stort uppseende, clå en af 
ton. Den afliclna vnr vid sitt allmogens söner föddes. Hans för-· 
"frånfälle 33 år gammal, och hon äldrnr voro fattiga, men hederliga,; 
hade en lång tid lidit af lnngBjn k- som härstammade från en lffafgtig i 

-dom, som slutligen medförde dö- ~!ägt. Han upp.fostrades i et~ stocli:· 
.:i Il , f'' l l · R b . •l hus och redan 1 barnaåren f1cl\: han 
uen. on 'ar oc c l onne 3' oc I lära sig att arbeta ocll försaka. Hans 
:Börjes närmast af efterlefvnnde I slrnlnndervisning varade ondast 4 må
-make. två döttrar, en 3 och en 4 nader. Hans väg gick doclc från 
.:år, samt fadren, bo:satt i Sverige. stoclrhydclan i Kentuclry till "hvlta 

huset" i ·washingtun. Han svingade 
'TWOHY BROS. SKOLA BYGGA sig upp till elen högsta och ärofulla

ste vlats, som Amerika ger sina sö-
TUNNELN. ner. Men, Abraham Lincoln var värd 

Till allmän förvåning tillkänna- den platsen. Ej genom politiska in
• 

:2'.afs förra vec:lrnu att R,,,'dström & triger, ej heller genom sYelc och be- p . 
Huson ej komma att bygga Union drägeri. men genom folkets röst, som or 

var Guds rost blef han vald till pre
Pacific tunneln. Om anledn ingm1 sident för det mäktigaste och rikaste 

hvilken som helst 

-till kontraktets npphäfvande är folk på jorden. li'örsynen har alltid 
ingenting med visshet kändt. lmft de männen till hands vid den rät
}Vt:ånga olika r;ddcn äro i omlopp, ta tiden. att utföra sina planer. Bi

:men allt hvacl man vet är det fak- beln, såväl som verldshistorien visar 
detta. Abraham Lincoln bereddes af 

tmn, att kontraktet lenmnts till Gud, att utföra" sitt arbete, som ingen 
Twohy Bros., som gåfvo det näst annan kunde hafva gjort. Från sin 
lägsta anbudet, hvilket dock sä- moder hade han ärft en ovanlig läs
ges- lrnfva vnrit eirka $200,000 hö- lust Han hade äfven lust att arbe· 
gre än Rydströms & Iluhons. ta, Under clet att han förtjenade sitt 

Twohy Bros. siiges var11 den 
'bröd med sina händer, läste och stu
derade han, samt tänlcte öfrnr hvad 

1ltörsta kontra'ktörsfinnan i ve- han Jäste. Han uppodlade sin tanke
stern och liafya millioner dollars: rorrniiga, så han tänkte ut stora pla
i.ill sitt förfognnde. Den har de i ner, behöll dem för sig sjelf, tills ti

bästa maskinerier och verktyg af 
:någon firma 1 Arnerilrn f1fr :ll'he

den kom att utföra dem. Hans lrnrak
tli.r nu· helgjuten. Under den mest 
liritislrn tid i landets historia, stod 

tets utförande. Den lrnr redan han sum en man, hånad och begabbad 
hitsänt en stor del af de:s8a ei1 8tor af fiender och mången gång misstrodd 
... 1.el af dessa och komma inom nå- af sina väimer. Hans offentliga arbe
gra vedrnr att påbörja och bedrif- te var rullbordadt på mindre än 6 år 

oc11 just som segerns klockor ringde, 
föll hjelten för lönnmördarens kula. 
JYlen, han föll, säsom någun så skönt 
har sagt, "med fyra millioner brustna 
lrnujor i sin hand." Den svenske 

PÅ KONFERENSIVIöTE. 
·---

A. skaldens ord kan tillämpas på honom, 
'·Han lrnnde iclrn vika, blott falla hlirom flagcn , t lnmcle han.'' 

at bevista Co- Den 12 Feb. 1909 firades öfverailt 
lmnhia k011ferensens årsmöte. Bå- i landet 100-årsdagen af elen store 
ila p'1sto1·1•r1111 komma att stanna I mannens födelse: Det var ju ej un
borta öf.-er sönifagen oi·h återvän- derligt att Linc~ln-slrnlan, ~elågen 

1 f ., t ,, 0 l mellan 1 Gde och 11 de samt h. gatan * a ors, pa n1nnt ng-e11. 

KAFFE-KONSERT. 

på söder, firade dagen på ett värdigt 
slitL Skolans principal, lärarinnor 
oc:h barn, arbetade outtröttligt för att 
åsr.adkomma ett go'dt program. De 

stor olika rummen voro smakfullt dekore-
20 rade med flaggor, grönt och växter. 

Barnen utföi:de på ett utmärkt sätt 

Frälsniugsarmen gifver 
Jrnfft'-konsert liirdng<'11 1fon 
Febr. kl. 8 e. m. i sin hall på hör programet bestående af sång, tal och 

deklanrntioner. De 'mindre barnen 

I 0 var Butik. 

Somliga äro fullt värda 

Detta an bud gäller äfven 

Atterbury Kostymer 
WHAT A SALE ! SUCH AN OPPORTU-

NITY ! YOU NEVER HEARD OF A SALE 
OF THIS SORT. IT IS THE UNEXPECTED 
rHAT ALWAYS OCCURS AT THIS STORE. 
W E ARE BOUND TO LOSE A LITTLE 
MONEY - Y 0 U ARE BOUND TO WIN 
BUT THIS STOCK MU S T BE CLEARED 
AND COUNTERS READY FOR THE SPRING 
AND SUMMER GOODS, $20,000 OF WH[CH 
HAS ALREADY ARRIVED. YOUR CHOICE 
OF THE WHOLE STOCK, EVERY COLOR, 
SVERY SIZE IN SUITS AND OVERCOATS. 
&EIVIEMBER THE V ALUES RUN TO $35.00 

NOW-

12.85 
Ave. och 13th St. 
Kaffe och vafflor gjorde det 1ilrn bra, som de större. I !1----===-=--=:--===----===----==-==-----===-=:----:==--=;;::----:::;;;;;::-~-;;==-::;;;;;;::---;;;;;;;;;;::--;;;;;;;;;;---"111 

den Sele klassen hölls tal af pastor Alla välkomna. 

Einar Jensen, Kapten. 

Casey. Pastor R. E. Dnnlap från Se
attle, som imder sin barndomstid, var 

Hvarför startar ej Ni 

Sparhankskonto'l 

Vi,.-l!ee-~ 
Mottaga sparbankskonton på $1.00 och 

upp. 

Betala 4 % ränta. 

Hålla banken öppen lördags rp·ällar. 

Ilafva uyligen inflyttat i vår nya bani<

loknl. Har ni sett den? 

BANffERS TRUST CO. 
Pacifi-:: Avenue 

KAPITAL, $300,000 

i4&§S i 4 
- 4M 

NYTT INKOMMET 
Barnängens Balsamik Toalet Tvål 

Barnängens Skrif- och Kopiebläck 
Liljeholmens Stearinljus 

minut hos alla välsorterade speceriahandlande i Tacoma. 

Lindberg Grocery Co. 
Corner 23rd & C Streets Tacoma, Wash. 

g 

!+++++++++++++++++ 111 I j •_+++++tt~;~w;~;·E+ ··~~.··i 

I h P. CHRISTIANSON, f 
Secr. & M:ngr. + 

Tillverkar J 
Väfd "Wire-Fencing," i enkla eller ornamentala mönster, 1': 

t Lawn. och Hönsstängsel, Grindar, o. s. v. 

t
l Tillverkade af bästa Bessemer stål, galvaniserade. 

Rosta icke. Strot urval. 

t CYCLONE FENCE CO. 

t 'l'elefoner : l\fain 339 och A l 339 
t 920 Oommerc~ Street Tacoma, Wash. 
++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++1111111+1+1++ 

I 

Fördelaktigt Anbud 
Enhvnr som insänder två nya prenumeranter på Puget 

Sound Posten, gifvn vi som premium tidningen fritt för ett år. 
För en ny prenumerant ett halft år. 

Klipp ut och ifyll nedaustående blankett med prenumeran
tens namn och adress och insänd till vårt kontor, och vi skola 
införa namnet på vår lista. Ni :icke blott sparar eder sjelf ut
giften för prenumeration utan på samma gång gör ni tidnin
gen en tjenst. Puget Sound Posten är icke blott den största 
veckotidning i staden utan äfvcn den enda svenska tidning i 
'l'acoma. Låt oss alla hjelpa till med tidningens vidare sprid
ning och dess uppväxt med den svenska allmänheten i sam
hället. 

TILL PUGET SOUND POSTEN. 

Hiirmed närslntes $ ........ i prenumeration för följande 

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

års prenumeration. 

Namn på ny prenumerant: 

Adress ............................... : ••• 

N ainn på ny prenumerant; 

Adress ...................•....••..•....• 

na111n: ........................ ' ..........•...• 

Adress ..............................•..• 

POOLE'S SEED STORE 
Handla med Buggies, Jernvn.ror och Farm-Maskinerier. 

RENA TRÄDGÅRDS- OCH ÅKERFRÖ 
Petaluma lncubators o. s. v. 

1720-22 Pacific A ve. Phone Main 6062 



mig från allmän svaghet och mag- 1 

lidande. Den har skänkt mig mat
lust och gjort mig stark, så att jag 
känner mig som en ny menniska." 

Olik andra mediciner kan Kuri
ko icke bekommas å apoteken. Ni 
kan erhålla den hos specialagen
t.er, som tillsatts af fabrikanterna. 
Dr. Peter Fahrney & Sons Co.: i 
112-118 South IIoyne Ave., Chjca
go, Ill. 

Cor. 13th & E Sts. 
Det största och bästa svenska hu· 

tel i Tacoma. 
l..<'örsedt med alla moderna be-

~ - . • =::$\ 

l~ONA BLEND KOFFE:_ i 
«-- - ~ 

\ Våra Priser alltid de li!!!sta l 
. Kon.tant eller på Kredit t - . - t 

Cyclone Fence Co., 920 Com-

1 

kvämligheter 
merce St. har et stort lager af al- fäun 25c, ;J.Oc och 75c per ,lag. 
la sorters galvaniseradt ståltråds- I fö:bindel>~ me.d rest~nrant 

E 

f 
staket och grindar, som säljas till 1\1.al 15c till ho~:~ ~~:1~~~~ -·--

inodcra1 a priser. Detta staket be- ~-============== 
höfver ej målas, men varar ändå i Ole B. Lien 
en mansålder. Det är derför det 

Harry B. Selvig 
Egare af 

billig·aste och hvad litseendet be-
träffar är det utan tvifvel det Liens Pharmacy 
mest passande staket för en väl 
skött gård. Det användes både 
rnndt hem och parker. Se annon

annat ställe i dagens num-

At Cut Prices 

hafva ett fullständ · gt lager 

(Förut Cen,tral Drug Store 
Skandinaviskt Apotek 
Agenter för Salubrin 

Apoteksvaror, Kemikalier ocb 
Toiletartiklar 

Ole B. Lien har många års erfaren· 
het som apotekare, är alltid tillstä· 
des, och man kan tryggt lita på att fä 
recepter uppfyllda väl c.cb noggrant. 
1102 Tacoma Ave. Tel. Main 141 

S!ver Larsen E. EilertBeu 

Jernsängar $2.75 upp 
Ranges $32.00 up. 

Tacoma Furniture '& 

911-913 Cl STtreet . 
Outfitting Company 1· 

Trnmmald Skandinaviskt Apotek 1 ·· 
~~::z~~s==~~~~~~~~~~~~~~~~~~'!I 

är kändt fö1 att le' erera de bästa 
ved- och kol stovar i ir.ed!ciner i staden. Om ni lemnar 

· äfvenledes h ·tfva vi 

(aii:tight) strvar af 
vår egen tillverkning, s Jlll icke 
kunna öfverträffas i vr.raktig
het eller prisbillighet. Yi repa-

. Hardware, Plumbing & T\nning 

1113 Tacoma A.ve. 

Home A-1:402 

för utförande af al11 
importerade ty. 

Wash. 

garanti p::'\ 

co. 

inside or out-

E-dra recepter till delll, kan ni vara 
vi~s om att de expedieras omsorgs· 
tullt. Alla Sl{andiuaviska mediciner 
pf. lager. 
1555 Tacoma Ave. Tel., Main 504. 

Enda apoteJ{ i staden, där apotekar<· 
kan träffas om natten. 

EDVARD ISAKSON 
Skandinavis. \: urmakare 

8tt fint urval af ur och klockor. 
Reparati0ner utföras fort 

och bil igt. 
Telephone J tain 141 

1102 Tacoma A ve. Tacoma 

P: HOLMGREN 
MERCHANT TAILOR 

Importerade och inhemska tyger alltid på lager. 

1313 Commerce Street Phone: A4910. Tacoma, Wash. 

HANDELSSKRÄDDAP.E. 

Stor· lager af inhemska och ,mporterade tyger på lwnd. 
California· [3.dg., 1115 Commerce St. 

·vlKEN-STENHAUS 
SKRÄD DARE . 

Nytt stort lager af tyger och profver för höst- och vinterchlä.der~ 

Utföra allt som till yrket hör fort, säkert och billigt. Emottaga kläder 
för rengöring, lagning och pressning. Arbete afhemt'ls och aflemnas. 

Phone Main 4256 101? so. 11th Street 

Ni kan få 
lE 

~~!t?!! l 
J. K AU F MAN ~ 

En Skräddare$ydd 
hos oss till samma pris som ni be1 alar 
gjorda kliider. 

för 

Låt oss tala med er om edra ' 
ögon. In gen af gift -för konsuli a
tion eller nndcrsölming af eder 
synförmåga i vårt kontor eller 
edert liem. Om ni ej bchöfver 
glasögt1n, säga vi det; om ni be
höfver dem, skola vi slraffa er 
glasögon, 1illverkade enligt kor
rekt vetenskapligt recept, med .el

~ ler utan bågar 1ill billigaste pris. 

1323 Pacific Ave. ill 
~~~~~~~ 

r~ikakdes ~öres reparationer till 

billigt pri~R. B:AlLEY ~1F::?:::' ~l::::;;'~h~~~~~~~~~~~~~~~:::::=~s., 

Phone JWnin 3046 l e Bank f c 1·f .. ~ 
01rntlrnm Rotel. cor J7 & Jeffe~son·1 l .- . 0 a I orn1a ( 

I 
Ilufvudkontor: San Francisco • 

~~~ \ I "' Äldsta Bank på Vestkusten. ~ 
I~ TORKEY S Allmän Bankrörelse utföres. li 

1 

1 Å Sparbanksinsättningar 4 Pro- cents Ränta. ~ 
Ohickens,' Ducks and Geese Å sparba.nksinsättningar 4 proc. ränta, beräknad halfårligen ~ 

Veal and Pork Tacoma Filial: 1302 Pacific Ave. ~ 
ROWLAND POULTRY CO. s. M. Jackson, Manager E. c. cooper, Bitr. Manager ~ 

2007 Pacific Avenue. · il' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Both Phones 

Maurmann & 
Pr.~ktlHrande Urmakare 

Med 28 års e •farenliet hos ·de bllsta • 

!h:.mor 1 E1 1ropa och Amerika. 
~ Första kla~sens ubete, billigaste 1111.& 

1714 C st: Vid C St. och .Jefferaon. 

Garanti? 

Om medlem i 
Scandia, blir Ni 
äfven delaktig af 
vinsten som utde
las årligen. 

···~cS><M>~~-~®~~~ 

Tacorna ood '& Coal Co .. 
"Slabs" och "Mili Wood" en Specialitet 

Kontor och Vedgård: St. Paul Tide Flats, Tacoma. 
J. J. WIN1'ERSON, Manager. 

Main 675 

Ml e 
LUTFISK LUTFISK LUTFISK 

Bäst tillredda i staden per Ny Alaska sill, per paiL •. _85c 
ponnd ................ lOcFet Norsk Sill, per pail ... -$1.20 
Stock Fisk ............... 15c Kok äpplen, per box .•. _60c 
För helgiiden må ni förse eder med läckerheter från vår 
butik, der de säljas billigast. Alla varor levereras fritt. 

JOHNSON & BLOOM 
GROCERY STORE 0 

Phone Main 2590 1511 Tacoma Avenue 
& P' 

City Horse Market 
- 2148 Pacific Ave. 

Auktion hvarjc lördag på ha
star och nötkreatur,. seldon och 

vagnar. Vi köpa och sälja of
vannämda saker på kommission. 

M. J. WALKER, Auktionist 

Phone Main 3529 Tacoma 



DRS. ROBERTS, DOERl!::R & 
BLODG~TT 

Tandläkare 

insättning af tandkronor en spt:.

«l.ialitet. Kom och få våra 

priser. 

Rum 296 1156 Pac. A ve. Tacoma 

AXEL HEDBERG 

I ***-******-),"'*"**~'**~*'**"******-li'G~~*1~*;;*;*~;** . I · Smugglarens Dotter I 
i . HVAD v::~::A SADE. · m 
**-)\<'*******************'****~****'**** 

(Forts. fr. sid 1. I diga att taga emot en del packor, 

vik; blott lliatts ~tannade ännu 
ett ögon blick der uppe .• 

-- Han har lrnlalt mi gför mes 
0.<:h kä.ltring. hv~Lste han mena.;: I 
tanderna, -, detta skall han fa I 
ångra! Men mor Kajsa har rätt, 
tiden är ännu inte inne. 

1 

11 gamla tillförlitliga en 

D PETER' URIKO 
Det berömda Schweiziskt· Tyska örtläkemedlet. Den erkände ledaren bland aila familje medicinei-.,. 

Mera populär än någonsin.~ 

:Elev af Kongl. Mus. Akademiens i 

Då hördes tunga sfog bakom hvarp~ h"an lcmnar .. märl~e, och ~e
klippan, .och en stor, mörklagd dan VI fatt dem valbehallna fran 
karl, med ett svart skägg och fartyge.t och lyckats. lllH~gå kust
gnistrande ögon, skyndade uppför b~vaknm~en, ska vi halla dem 

Efter en stund syntes bätens 
besättnillg, med 8varte Johan i 
spetsen, bärande tunga packor 
uppför den slippriga klippstigen. 
Med inställsamma åthördc1· kom 
Matt dem till möt~s, tog den tyng
sta bördan på ryggen, och så har 
det af till stugan, der ,Johan lrnnc
kade pil rntan och begärde en nyc
kel, som han genast fick af sin 

Detta gamla bepröfvade örtläkemedel kan hafva En :l\tioders Glädje. 
.Stockholm, skickligaste lärare . . 

randervisar i 

Bång, piano, orgel och horn-

instrument 
Studio-811 So. Sth St. 

den branta stigen och stod fram- go;nda, t.ills han får tillfälle att 
skicka efter dem. - Det der äf-för kvinnorna. 

-- l1åt bli bamet, Urika, ropa
de han, alltid skall du gräla på 
den stackars ungen! Kom hit, El
i:;a, hvad ha de nu emot dig, min 

hustru. 

sina efterapningar, me1~ det har ieke sin like så::-;om Mrs. A. vVeichcl i Euclid, Ohill',, 
helsogifvare. H vad det kan åstadkomma när det gäller Box 174, skrifver den 16de Dec. 
att bygga upp ett nedbrutet system har varit en uppcn- 1908: "För en tid sedan beställde 
barelse för tusentals förtviflade män och q vinnor. Det jag en proflåda af eder Kuriko. 

På stugans baksida växte ett icke blott renar lifsviitskan utan det skapar nytt rikt Den har i sanning gjort en un-

tös? och han lade sin stora hand 
---------------:- på hennes brunlockiga hufvud, 

ventyret anöper inte utan fara, 
tillade 8varte Johan efter en kort 
tystnad, men nog vågar jag kup
pen, ingen skall säga att Johan i 
Svartvilrnn låtit afskräcka sig af 
någon fara. Dessutom blir det ett 
rikt byte, och vi ha väl varit ute 

tjockt lmsksnår, och strax bakom .··dt bl d t .. l· , f .· k h , ·k D ··t b, •f .~ <lerbar förändring hos vår lillx 
10 o sam gor ~roppen us oc stm . e e 01 D, . f .. t b .. · d. ~ 

det reste sig en hög klipprnur, ge- d .. 1 . D k l f D · l gosse. a pg ors orJa e at .. 
nomsknren af flera djupa remnor, rar matsma tmngen. et v.er ar på e vern. et reg e- gifva honom Kuriko var han all-
skylda af nrnrgrönsrankor som rar magen. Det verkar på llJUrarne. Det lugnar nervsys- <leles hjclplös. Han är två och ett 
trifdes rätt väl vid denna, för haf- temet. Det närer, styrker och uppfriskar. Det öppnar halft år gammal, men kunde ej 
vets vindar temligen skyddade hudens porer och befordrar hälaosam svettning. Pä bruka sina fötter och ej heller sim 
vik. I den största af dessa rem- grund af sina utmärkta egenskaper har det blifvit när- vänstra :1and. Läkarne s:de, att 

NEWPORT CIGAR STAND 

1544 Commerce St. 

Vi sälja cigarrer, tobak, pi
por1 ,,e.andy" o. s. v. Bästa 
sorter tm billigaste priser. 
Vi önska ert '' patronage.'' 

J. L. PORTER, Pro1j. 

W. S. BASSINDALE 00. 
1109 Tacoma A ve. 

Pianos, Organs, Victor Talk. 

ing Machines, Sheet l\/Iusic 

and. all kinds of musical in-

struments, also 7 dison Phono
graphs and records sold on 
e~y terms. l\/Iain 6552 

Vi halva alltid på hand stort 
eortiment af 

Importerade 

GROCERY VAROR 
Fiskbullar, Inlagd äl 
Ansjovis, Makrill och alla 
andra iisksorter ru~ slisongen. 

~ 

C.EBERT 
11508 PACIPIC AVE.. 

oeh barnet lutade sig mot hans 
arm och snyftade sakta. 

- Ja, så är dt't alltid, sade hu-
strun bittert, ingen annan kan gö
ra dig i lag, utan det är blott gräl 
och förargelse ; men den flickan 
får göra hvad hon vill och får al
drig ett strängt ord. Derför är 
hon också så bortskämd, så det är 
inte att uthärda. 

föl' värre, utan att vänta så god 
skörd. Nå, mina gubbar, hvilka 
af er vilja vara med om saken. 
lngPn fiir ge sig af som inte har 
lust att stå risken, se 'n öfverläg
ga vi hur det häst kan utföras. 

nor. eller rättare sagt klyftor, in
gick Svarte Johan, men vände 
strax om igen. 

- Här är för mörkt redan sade 
han, ·- jag ser icke nyckelhålet; 
vi få ha ljus. 

--- .Jag iir med om det, ropade 
Kalle och slog med handen på 
stenen, så at glasru klingade, der 
morbror anför blir Kalle inte ef-

-- Nå, I kvinnor ska alltid ha - Ska komma strax, svarade 
ter, det är säkert, det, om det ocksista ordet, det vet jag; men nu Kalle, skymfande bort, och efter 

mare identifieradt med hemmet än nåO'On annan känd han aldrig skulle kunna ga. Jag 

d. . 0 har gifvit honom nästan allt utaf 
me IClll. fl.d h 1 ,. '" .. . . pro a an, oc resu.tateu ar, at .. 

i har jag inga stunder att höra ert 
prat. Skynclen er in allesamman, 
och låten mig få några buteljer 
briinvin hit ut, ty jag har mycket 
att tala med karlarne om och der-

så bär in i bleka tlöde~1 ! 
_:_ Riitt så, min gosse! 

då? 

Nar gamle Dr. Peter .. Fahr:°ey långt tillbaka l .d~t han kan begagna sina fötter, och· 
adertonde århundradet forst tillagade denna med1crn till min stora glädje börjar han 
för nybyggarne i Bläbergs-distriktet i Pennsylvania, att gå. Han kan äfven begagna 
plägade folk ofta komma så långt som femtio eller hun- sin vänstra hand nästan Jika bra: 

dra mil i vagn eller på hästryg()' öfver knaggliga vägar som sin högra. Det är verkligem 

Än I och bergsstigar för att erhålla lÖ.kemedlet från hans egna undd~r?ar~, hv!lke~:örän~rihng e:ei: 
med en brinnande talgpinne i han- h" d R kt t .I! h l"k d 1 . d. . h t• t me icm ar asta omm1t os o-
en liten stund kom han tillbaka 

an er. y ~ e a1 ans a ~eme e spre Sig as Ig ' nom. Här finnes månora andra: 
deu. Vid dess sken stack Johan t b · t · ~ .c d d 1 " d · · d .. ~ - Du kan räkna pil oss, sade tro s ns en pu. sam Lär sme e ., an a in l e angran- som lik mil! har gifvit ut mycket: 

I" 1 n~1ekeln i låset på en gammal; ros- d M 1 d h 'l:T • • • TT d ~ er. oe i Christian; men Matts san e staterna ary an oc v11irg1nia. 1.-..urer ästa - pengar till läkare, och som nu, 
tig jerndörr, som förde in i klyf- · 

.... 
satt tyst och bara sneglade under kommos hvilka blefvo samtalsämnen öfver allt i ny- önska att för!?ök<t Kuriko. tan. Långsamt och med ett lmar-den röda luggen. Äudtligcn sade b 
han : rande ljud gick dörren upp, och yggena . 

inne 1ir det så kvaft, och så har 
man ingen ro för fruntimmersgdil 
heller. 

I f en besynnerlig syn mötte de inträ-1 I dag kan detta samma läkemedel, lika rikt på de 
J\fed dessa ord vände Svarte Jo- --- ute gar jag med, om jag in- h 1 ·f d k d d 1 

te fär dubbelt så JTQ'Cket för dPt dandes ~·lickar. Man befann sig i! e sog1 van e egens aper, som gjor e et S,ä popu ärt Herr Emil J. Strandberg i Deei; 

Undgick Kirurgens Knif. 

han sig åt sidan, der båten låg, 
och hvi;;;;Jade åt sina kamrater, 
tH'.h Ull'ika gick med Elsa och 

SOJll si;;t; en lumpen femtioriksdn- en tem igen stor grotta, hvars' på den tident punktligt aflemnas vid eder dörr till svar Brook, Wisc., skrifver, under dat(}' 
le1·sscdt"l l Derför skall man risk<~- u_i.örka viiggar pi\ ett fantastiskt på en post, telefon eller telegraf order. af den i SM Jariua~i '1909: "Det. är 

l 'f h 1 1 N . Rntt upplystes af facklans fladd- Ett k b It 1 f å M E p t E t J d · ra 1 oc ein. .c 'eJ, mer än huE- · a e e egram r n . .r T. . age , as .JOll on, endast en kört tic:l som. jag har in-
rande sken ; här och der glänste · 

dra måste jag ha för min del, om stora kvarh;kristaller som dia- Sydafrika, beställande en sändning Kuriko för icke neh9-ft ·agenturen för Dr. Peter':; 
jag sk:1H vara med. }" d tt · D p t F h · & S I b Kuriko, men läkemedlet är redam rnai11er; dem gröna mossan skim- ange se an, mo ogs 1 r. e er a rney ons a o-

-- Hvad ! utropade Johan häfc · · ·Ch' · · d ·· t• ft d t känt som en · storart,ad medicin. rade, några fuktiga strimmor på ratonum l icago rnom min re an en imme e er e 
letlning att vänta; några gamla tigt, tänker han få mer än det falc 1 l' . . f .. d S ft . dd fl d K 'k .. d Den Har redan · botat en hel del 

lit någon annan in att begära; 'ippan glittrade ~om silfver och I a. san es ... am~~ e. en~1 ag .. a emn~ ~s .un .o san - personer och de~ibland min fader_ 

gamla I\:ajsa in i stugan, som såg 
mycket n18kig· och förfallen ut. 
Inuti vnr den emellertid nå got 
bättre än hvad det yttre gaf an-

möbler, utskurna af mörk ek, han. som nästan bragte hela saken genom en remna i taket syntes I rimgen pä Jernvagsstahonen for att borJa Slll t10 tusen .Han hade ett mycket svårt sår 
pr~rdde väggarne, på ett hörn- · ~ 'bl l t · l 0 t f · 

I s]',~lp. st1.)cl e1'1· t1111b{)' s1'lfvcrl,a1111a, om inte sist, g·enom sina tokiga 
1 a,~1( :~ s .. ~erna angsai~ pa~se- mil länga resa till det fjerran landet. Så Btora .örändrin- på sin öfverläpp. Läkarne trodde, 

, • ra forb1 1 hoJden. Men IJa golfvet · t ''ff ä tt 0 h d d 
Rom siikert Rett b}ittre dagar, och påhitt. " g . t. l 

1 1 .1' . · d 1, i gar m ra a p e ar un ra e. · · . at.t det var kräfta. De mediciner 
J 1 t l · 0

) 'tt II d rns Tac e ·eri tvi' snn ' som ag D 1 •t t D P t , IT 'k f·· ·· f t · - o.ch' salf\'Or so·n·1'. de. g·a.·fvo honom: 
i spiseln brann en sprakande bra- - • a · 0 nga pa 11 

• - va me- temligen tjockt. utbredd, och i före .. en. popu ar1 e . r. e ~~ s -..un O .. o-rvar· va . s~g 
. l ·11 l f' 1 nor Johan med detta prat? Han . '' k e ' f k D d gjorde ir;tge.n. nytta.. Till slut sade sa, i 1v1 :::ens s i:en gumman ic;: djupningar emellan framskjutan~ ann r inga geogra 18 a granser. en ar en me 1c1n 

t .. 1 l'l t 1 är en tyrann och tror att alla sko~ f" h l · k l" t t de, att del\ en, da som var att <Yi'.ra. 
1 
et' a!lll\l mera leX l ( utseenc e de klipp-pelare föll ljusct ll1J'AtiRkt 01' e a ffienlllS OS ag e • o~ 

'.. f" la foga sig efter hans ideer, l)1e11 S l d d f' . d var· att skära' bort läppen, men 
1 nn orr. på·en·mängd föremål af besynner- a omo _sa e, att er mnes ingentmg nytt un er 

S., 1 .. 1 :l 1. El det kan bli annat af, ska han få dettä vi!Je; 1 ~J min fader tillåta 
·--' e iar, s <y!l( a c 1g, ' sa, sa- liga former; som småningom upp· solen. Menniskosystemet är migefär detsamma i dag Tele(on ·Ma.ln 75. 

--~1----------------
l l 1 · 1 d se de.m. Då s1utade·,·han med lä.-

c e wn Jarskt, i c et hon syssla e . . . "' täekles vara uppstaplade lådor, som för ett århundrade sedan när detta berömda örtbo-
vid skåpet ,och bär nt denna bric- .. - Din lymmel! ~rnlla1: ch'.. mig packor, somliga insydda i grof t d 1 f" t k t 'll 11 .. h t . I .. d . ä karne och .. ,började att begagna. 

A. Stanwick ka, med buteljer och glas till far for en tyrann; och Jag vill val ve- väf, andra i bastmattor; ankare, .eme e orbs om J hah fan 'fe ens Drnnnhe omf~. stodm en Kuriko, och så .ui:idedigt det än 
. din, och här är ett bref som budet :a hv~d du l_rnft 

0 

at ~efva. af, om 
1 
kuttingar, damejaner m. m., allt systemupp yggare QC e sog1 v~re. et: ar ut or .. etta må låt,a, så efter br~~~t af endast 

: M. Meisingset 

THE MILWAUKEE CAFE t t f l t t t t d b t tt bot h h 1 1 d de 0 h två stora fläskor·\rar·hans läppe från sta 'n, den dcr enögde matro- Ill e .Jag vari sa, TI {?S 1g e.mo I' 8IllUggelgods, 'imm dcr tid efö,r an- s ~rar a e ar e e a a oc Je pa 1. an man c 
<Chofoe Wines, !Jiquors and Cigars sen, lemnade i dag morse, niir far dig? Du hade fatt ga ch t_iggffi nan funnit ett säkert gömställe. qvmnor alltsedan d~ss. Intet fall har vant sä svårt och Jäkt och han en.frisk man. Kurik0t 

Lunch room in connection var hoi·ta. som .~n annan t~as.han~. _NeJ, en -- Här finnes minsann ännu ett intet lidande så allvarligt, att icke Kuriko gjort godt-. ~~;i~.'~anning ej sin lik~ som me--

:1150 (fommerce St. l\/Iain 7412 Blsa tog alltsammans i shia små mes ar dn, en riktig lrnltri.ng , · · 1
1 

stort förråd kvar, sade ,Johan, Om ni blifvit missmodig och .nedslaO'en till lynnet 
'» , . darrande händer och gick till ett .Matt rusade upp och fick tag som först intriit1dP i hålan· . men fll f"l 'd f fäf" f'" "k tt få, r d . e ',· h b t å, 

ställe i närheten, der hennes far i· en butelj, som han ville kasta åt i morg~n ~1~ickar väl. sod1rnrtopp f~. t ?flJ da k . alngaF otrtso ad f. ä m ndng oc f o , hs t . . Tior på den. 
" .. . · 1 f 1 t ~ J 1 . · 1 t · · or v1 a oc 1c rn. a a mo r n an ras er aren e med nagra andra karlar lagrat sig 1ll Vlll e · Pa 0 ian, men 1 c c ,- & Comp. efter sitt, och Almqllist . . . .. . 

i elen mjuka mossan undPr ett öf- samma grep Kalle honom i armen. oeh Sfixman. de söfome, måste. hv1lka funmt helsa och tillfredsstallelse 1 detta enkla 
verhängan.de klippstycke. Vi vilja icke upprepa de hemskn ä11dtligen låta afhemta sina shirt- örtbotemedel. 

- Jaså, här ha vi vår lilta ord och svordomar, som vexlades ingar och dukar. Emellertid fån Hemligheten af dess framgång ar sä gammal som 
'vackra Elsa, sade en af siillslrn- mellan lrnrlarne, hvilka alla voro I siitta sakPrna här i vrån. der fin- gatan; det gär till roten af det onda genom att aflägsna 
pet, en lång·. solbränd yngling-, i c,tt mer eller mindre rusigt till- 1ws iinnu plats, sade han till' äar- förbrukade och orena ämnen frän blodet och systemet. 
med gulhvitt hår; kom hit, min stilrnl; det blPf ett sådant ho.itan- larne som pnstande under sina Så snart blodet blifvit renadt och gjordt rikare äro 
I .. 1 · l 'tt 0 'tt ] .. tlr <Wh kvinnornn, ehul'n Yana vid 1 .. l l · · 1 rnra. rnsm, Ol'. 

1 
SI ' pa 1111

;. rna Jon ur, U'Opo 111 gpnom L eu Sma- lifsorganen åter i Stånd att Utföra det arbete naturen 
litet. Det var länge sedan vi så- sildana np11tåg-, kommo rusande nt la öppningr:n. I 1 .. f f d d t k d t bl'f tt lt t . h 

I ·.'-.. "ll hvar,·1nclr,·1. lU' stugan nd1 lilla Elsa kastade :si- V t I 1.. l . 1 era ver a em; e an en a8 I va e resu a oc 
. . - ve mor n·o1-, rnr rnr Jag a - l l d b l l 

Pastor J. G. titt, Sebringsville., 
Ont., sktifver·:· · 'lUnder det för
flutna året har jag afyttrat om
kring t'l;å 9us~in' f!as~or Kurilm 
till. vänner· oc,h, gra~nar. Vi ha:. 
också användt den i vår familj i 
årat1al. Jag tror Jnll.t och fast pi 
medicine.ns gbda :~'g2nskaper, an
nars skuile jag-· 'tdie i:~kommende-
ra den." ' : ., ; ";,; ,,:,,,., . ' ,-c 

l' ;:; "\ •, ,' ·- 1,1'\t hli h:mwt, Kall<>. sa<lP na armar omkring sin far, liksom drig varit, sad<' Kalle. hliekau- fletta lyder - ie sa - sun och ro ust le sa. 

(jr ?i.~= SJ en ?i....,.. fodren strängt, oeh Elsa satte för- ville hon.fiil·s:rara honom.. . . du omkring nml fiirvi';uing oeh Dr. Peter's I\:uriko är ingen allmän handelsvara. 
ul Ul skriidd briekan ned på en flat -- Du Hl'. llll'l egen modiga föc- sviingantle blosset så att dess riida Den är icke sammansatt på ett slarfvigt sätt med afsigt 

sfon, hvilkm tjeumle som bortt. j lrn. i-;adll t1°.11 :'ilc~e sjölmss;:~1 o~h sken dansade underbart öfver att säljas, utan är tillagad med den mest samvetsgranna 
och sk.rndatfo bort si'1 fort i:llllll hon· tog lJ:i~~lll't .1 Slll fam.l:· ~ for dm i Jdip[JlllllatTlll' oeh kåf1mi å!'Öp Jl<'l1 och noggranna Omsorg SOm ~n medicin för Sjuka per
kunde. sl~ull fal' :·al elen elanchge l\Iatts, pli nu11·ken. ·- Dettn är jn en rik- so ner. Innan hvarje. flaska lemnar laboratoriet. förses 

. : ' . ~ ;..- l ; ·.. . ', 

........ 
· Speoielt · ··anbud. Vi ha det största lager af mo1111-

iment i .staten Washington. 
Pa<'. numental & Cut Stone Wks 

·PACIFIC MONUMENTAL 
& CUT STONE WORKS 

.. , .. ' 

- Se sä, go' vii11ner, :satle Rrnr- gii utan vidare i:;krubb. tig kunga borg, sådan som man lä-
l 'I ·1 t l ' 1 ° 1 1 den med ett rebO'istreradt nummer, hvilket nobO'grannt 

Om ingen agen,t för Dr. 

te Johan, i det han fyllde glasen, J ri rn a ll<ie oe rna ng·irnnt n ser om i 8agor, me<l hvalfgåugm· · 
;Donnellan & McKenzie, Egare man kan behöfva en dngtig klunk ord, men Kajsamor tog· lVIatts af- <wh pelare och stjernor. samt lam- bokföres. Af mycket goda skäl utlemnas icke Kuriko 

«Cor. Pacific Ave. & 20 St. efter en sådan färd som tleun·a; csic1es och cW hviskacle länge sins- por i taket. till apotekare eller andra som äro intresserade i han-

.. ~eter's Kuriko finnes i edert 

grannskap och ni icke be-

ställt 'någon föru't; kan ni er

hålla en .proflåda;. innehål

lande tolf 35 cents flaskor 

,Phon'e Main 2214 ·det var en dam;, det; d<~t värker emellan. Xrn1tligen kom gnrnman delsvaror utan tillhandahålles allmänhete,n direkt genom 
t ·111 ] I d · - Ja, detta ha vi att adrn våra · I h 'll 

NEW YORK 
uses vastly more writing 
::111achincs than any ot.hcr 
city on earth and the last 
ceensus shows 

78% 
Remington. The voice of 
expedence tlecides for the 

REMINGTON 
TYPEWRITER 

'.>", riktigt i arrnarne, sådana tag 1 rn rn oc 1 sa e: specielt tillsatta agenter .- vänner oc 1 grannar, vi rn 
man fick göra; men så kommo vi -Fader, Johan. lVIatts är led- vänner sjiiröfvarne för, - svara- ni känner och hyser förtroende till. För närmare upplys-
oekså väl undan för de usle tull- se11. iifver att han vai·it sä hiiflig de .Johan skl·attande, och hans . 

1 1 ... i 1· ·f h 1 ningar skrif till 
till ett spec.i~.lt pris af $2.00. 

snokarne. Tänk, hvacl de skola och pockande, ni får väl förlåta s cratt g·en .ioc c o ·t oc Jesynner-

leta efter oss! Ingen anar att vi honom och låta allt: vara bra ligt i de mörka klippgångarne, - f h & S C .. . Ch" JJI' , 
ha vi'irt tillMll här i det gamla sjö-1 igen. Lii.~lk, ett sädant f.örtriiff~~gt göm- Dr. Peter a rney ons o., 112ml18 s. Hoyne Av., " 1cago, • 
röfvarnästet. Dl'icken, mina gnh- - Hör im, Johan. sa~e hans stalh" deras klyftighet förskaffat · · . , ... · _._..;.···_· __ c ________ _ 

bar! JJJiitte yi ha lika god tur nii- hustru od1 drog honom at andra oss; och s1t tror 11'.'.m Of>:~r allt i I de Johan ~akta 1_rnr de kommit ut enslig·; på PIHl sidtm höjrle sig en.nn. -c- 1fo då, det är bäst att inte 
~ta gfaig Yi fara åstad. Nu skall sitlan, när hon såg att han tycktes [trakten att tlet spokar har krmg i det fria igen, - i morgon höra vi rad af kala klippor, mellan lffil- ha något att skaffa med dem. 
jag se på detta bref; jaså, det tir v;wkla i Ritt heslut, ~ vill du stugan efter hrodermordet; derför väi af hvarandra. Der ligger bå- kas sluttningar man här och der (Forts.) 
från köpman Sidengren i G., får. verkligen ge med dig och låta ho-' vågar sig ingen i dess närhet, utan ten; helsa mor din, Kalle, god varsehlef en skymt af hafvet; på. 
se hvad gllbhen har att säga. nom följa med dig på denna färd? vi lrnnna fritt lnrnera hur som natt. andra sidan lågo illa Oikötta åkrar, 

Efter en stnn,ds förlopp, hvar- .lag litar inte på honom, som al- helst. Och smugglarne rocl<lc med sak- tfor den glesa hafren och kornet 
ENDAST. 

under karlarne drucko rätt grund- clrig ser en rakt i synen; tag dig i - 'rror man verkligen att det ta i\rtag hvar och en till sitt, un- nästan kviifdes af tistlar och för-
ligt, tog· Johan till ordet igen: · akt för honom, det råder jag. spökar häd - .. sade Matts, som der det att Johan begaf sig in i fallna gärdesgårdar knappt skil- E1l.dast en solstråle! Men lik-

- Pörst och fi;iimst tnckar gub- - Nå, nå, 1 fruntimmer äro all- smugit sig iu med en liten kut- s)öröfvarstugan. de ena magra jordlappen från deri väl l:yste den upp den ödsliga nej.. 
gen Sidengren för den sista sänd- tid misstlinksamma, det vet jag,. ting under armen ,och· hans gul- andra. Efter en mödosam gång den och gladde mer än ett sorgset 
ningen han fått. svarade mannen; - dessutom vet. hvita ansigte blef ännu blekare i Il med sin tunga korg kom Elsa hjerta. 

·-Det kan han ha skäl att g·öra, han nu så m.yeket om vårt före- i det han ängsligt såg sig omkring i I byn. iindtligen fram till byn och ställde 
'l "I Endast en vindpi1st ! Men den 

mumlade Illatts, en sneögd, spets- hafvande, att det inte vorn godt I rn an. . Dagen r!erpå fick Elsa gå till sig på en öppen, gräsbeväxt plats förmådde likväl svalka lmfvud 
näst karl, som blifvit röd i s.vnen att ha hono.1.11 till .. fiende. s. e s.å' -.Ja vi,sst, s .. a_de _Sva .. i~te Jo.~ian; den niirmast li!!gande b,yn med som föreställde torget, der några 

l 1 , J • f . , d u · och upplifva trötta lemmar. 
efter det rnyrlma driekandet, så sade han hogt, vanclande sig till I- rnei1 n ac gor c ct 01 en sa an fisk. Detta brukade annars hen- bönder stodo bredvid sina kiirror .Endast en sur min! M:en det 

So111 "l. "i\aa lif och lemmar föi· 1mrlra sidan clcr l\fatts stod med' hjelte, som i\Iatts, om ett spökan- 1108 mor <>'böra nå!!On g·åni::, }Jå det och gummor ging·o omkring och 
' ' u • • • • d f 1 1 u ~ gjorde barnets hjerta onclt och å-

nedböjdt hufvud och ödmjuk upp-· sigte grma e Tam ur ivar oc 1 en att folk slrnlle tro att clc endast handlade. 
hans usla varor. d llt' .. lt af dessa packor. Hurra för SJ.Ö- stadkom darrande llippar och tår-

Likvidc'u lernnar hau, fortfor syn, - se an nn a · mg ar goc , idkade fiskfångst, i stället för an- "' f lld .. "f 1 D t 1 l i 1 I . 
1 

- ae der är minsann den der y, a ogon. . [" . o!'\1 vii.l oss emellan, och briinvius- ro varne. e u p nnL race ie a . i· 1 fl' h dt Johan, så snart Jag. in mncr mig mm, mm( re o 1g an ermg., rll f' l fr l f 0 s t · E 1 · .. 1. M 
t'~.i·eii st=,ör•Jrt oss efter· "a0 1• 1110 .. clo- farh,•rr. ·,vi äro frcdlibo·m·c, vi andra, f 1 a isrnr 1crnn ran v.ar v1- nc ast ett ovan 1gt ord! en 

1) -°1 11·111s J-011tor· " " ' ' .., l\Jen i1å denna daii- hade ·öräldrar- 1 · ' ' · ' · · I "f 1 t t t 1 i '~ ken, - sade mcir Maja till sin i det väckte förargelse och bitter-
J t f 0 

• l t 1 f samma färd, är det bäst Yi gå ned vi Jero Ya ene as· s a ·en, oc 1 c en ne annat att s.'.'ssla med, hvarföre -
- 11 8 a vi myc rn · c era ·, 1 dt t, 1 't R 0 grannkvinna. - Jag skulle väl het och kor.11 .dagens arb. ete att 

mumlade åter l\Iatts, till brLtcn och hjelpa karlarne der rnn go a a · " 8 sa, gossar, Ii:lsa skickades ensam med en korg 
.. I f" i· 0 

" • i gerna haft mig litet fisk, men J. al!' kännas tungt och svårt. 'f l 1 . nere bära n11p de trnrn·a packorna. aren arc iga sa ga v1, - oe11 ' t ' l l b.. II ~ - Vidare skri ye1· rnn, att rnn 1 u sa s or som irnn or ml e ara. - on 1 · · t tt k" o t 
dessa dagar v~intar ett större far
tyg med dyrbart fraktgods, och 
att kaptenen, liksom af en hän
delse, kommer att en kort stund 
lägga till vid skären här i grann
skapet. Han vill alltså att vi sko
la vara på utkik, och hålla oss fär-

i 1 ·· 0 t t 11 ft 1ryr mig m e om a ~opa nago · Det börjar bli mörkt, inga fiskare c e n-opo a er 11 · genom ' Y an, hade m.vcket siillan varit i byn, 
I l 'i\.r tt I "11 · t"tt · " af det folket·, det ska' inte g·å rik-synas till på hafvet, så ingen ser tvarunc er lha s 10 sig a m- uC'h aldrig ensam; nog tyckte hon 
nl T 1 l 1 · 1 t l l" tigt till der uppe, och man vet inte hvad vi taga oss före. ·i < CJ rnn oc 1 !Je P e ionom asa att det var roligt, men hon var 

· l S J 0 f l' 1 dörren, som s:t.'nbarli 0o>e11 darade hur deras fisk skulle bekomma en. Nu g1<' r ' varte ohan, at ö JC också litet ängslig· a:tt sålunda för-
0 • t' 0 

• -Det ä' de som bo i stugan 
af de andra karlarne, ned till bå- pa sma ros iga gangJern. söka sin l~'cka på egen hand. 

G l tt ' .. der det spökar, '-- sade Anna Le-
tcn, som låg inklämd i en liten - :roc na ' go vanner, -- sa- Vligen var tmnligen lång och 

Endast _ett uppmuntrande kär
leksfullt ord, ett enda! Men det 
höjde åter det sjunkande modet, 
kastade nytt ljus i det omgifvande 
mörkret och förde till seger i den 
förestående frestelsen. 



En egyptisk resenär och jägare 
omtalar i "\Vrolds 1\!Iagazine" ett 
egendomligt modprof, som är 
brukligt inom de djcrfva jägar
'stammamrn i Sudan. Då han en 
I gång uppehöll sig hos en scheik, 
som visade honom stor vänlighet, 
si\g han en grann läjonhu<l, som 
icke hade det minsta hål eller ref
va. Förvånad h:äröfver frågade 
han scheiken hvarifrån han fått 

Ni kan få fotografier i 
storlekar såväl till billigare 
ser som af det bättre slaget. 

alla 
pri-

F. J. LEE, 

SKANDINAVISK FOTOGRAF 
1535 Commerce St. 

DR.A.J.GUSTAVESON 

Tandläkare 

Crown och Bridge arbete. 

denna ståtliga trofo och på hvad 3erlin Bldg., Pacific Ave. & 11th St. 

sätt det kolossala djuret hade ---,---'---'-------
hlifvit dödadt. Scheiken förklara
de, a; t han sjelf dödat lejonet med ERIK J. JONES & CO. 

DR. J. -R. BRO \VN 
Svensk Läkare. 

French Block 

Hörnet af 13de oeh Pacific Av. 

Kontortid: 11-1 och 2-4 

Sönd. 12-1, Onsd. och Lörd. 7-8 

Båda telefonerna. 

DR. E. A. TROMMALD 

Skandinavisk Läkare 

Kontor: 917 Pacific Ave.; 201 Provi 

.fent Bldg. Residens 1207 6th A VP 

en knif, då han aflade sitt mod. l\Iålare och tapetserare Kontor och Res. Tel: Main 6035, A3864 

prof. Frärnling·en såg en smula 1'apete; billigare äu hos nl\gm Kontorstimmar 11-12; 2-4; 7-8: 

tviflande ut, hvarför scheiken annanf irma, och arbetet gö- Söndagar 10--11 !. m. 

fortsatte. res till lägsta pris. 

I 
Jag nedlade djuret på samma ' 2007 North Sth St .. 

. sätt som våra förfäder brukade -Y:~E!~~~~th Ave. Tel. 422." ~~~<M><M><b<M><M><Sl€>~ 
besegra lejonen innan de ännu eg- t Edwin W. Janes, M. D. ,. 
de skjutvapen; vi öfva oss ännu i: ~ Praktiserande Läkare • 
detta sätt till minne af deras' I · . TILLKÄNNAGIFVANDE. •• Kontor 3. 20 B. erlin B. uilcling :: 
verldsberömda mod, ·och en ung I 

f
.. .. f · k · --- • Kontortnn. 11 f.m. till 3 e.m.

1 
man orvar va sig en ·r1gar. es och F" tt f" t' t'd f" ] $ l" · 1 1101 N tl Tr St 
hJeit;:s rätt g'.:nom att träda öga ma förvexling med personer af ·Res. Tel. '!Yfain 1275 · : 

. or a or ram l en ore mm-

1 
.. es1c ens . l or 1 .n. r. 

mot oga med oknens konung. Som 1 1.1 cl Kontortel l\fam 7606 A3fi06 • 
0 

• samma oc i 1 rnan e namn, en • · ' 
tecken pa att han bestått profvet f" 1·. h'tt'll ft f" • 'l'acoma, W ash. " " . orvex mg, som i i s o a oror- • 
erhaller han ett elfenbensarrn- k t b h h f" 1 t l ~+>~$<$>~~ 

d 
.. .. sa ·a o e ag oc or us , mm- · 

ban , som han bar med hogsta D II p t tt h" · f stolthet. ·· mer r. · ans e ersen a are _ 
ter vara känd som 

Om vi märka att ett lejon ge
nomströfvar graunskapet i afsikt 
att söka sig rof, tro vi, att det sö
ker tvekamp med någon af oss, 
em<eclan det kanske vill hämnas 
någmi medlem af sin familj på 
menniskorna._ Det finnes då alltid 
någon i hyn, som vill taga sig en 
dust. med detsamma. Han dödar · 

Dr. Petersen-Dana 
Äfven tillkännagifves att han 

flyttar sitt kontor till 
Panta ges Thea.ter. Bu1lding 

910 Pacific Avenue 

CHRISTIAN ANDERSON 

en get. eller ett får, låter kroppen t>kandinavisk 

sedan ligga en dag, på det att lik- Advokat och Notary Public 

Fidelity Trust Co 

Kapital och öfverskott 

$470,000.00 

J. C. Ainsworth .•...... President 
.Jno. S. Baker ..... Vice-Fresiden1 
P. C. Kauffman .... 2nd Vice-Pres. 
Arthur G. Prichard ....... Kassör 

lukten starkare skall locka Iejo-; :107 National Bank of Commerce Bld'\ 
.J... ..... .-;.;;...._.._.;......;..... ___ _,,__.,;..lnet, och lägger den sedan strax 1 Corner t3tli and Pacific Ave. 

F P Haskell, Jr ...... Biir. Kassör 

Safe Deposit Vaults. 
8parbanksaf delning; 

~===;;;;;;;====;;;;;;::;;===;;;;; utom byn på en öppen plats. Sjelf -.,.-'-------,'---"----,.-
gömmer. han sig i en grop, bakom 
ett träd eller e1t klipputsprån g DR.BALABANOFF 
och väntar på att 1notståndaren Kontor: 1!02 Tacoma Ave. 

4% ränta. 

skall visa sig. Han bär inga an- ·rele.fon Main 271 . Res. 724 So. E Sl 
K t t . 111? 2 4 7 Inko.mmet-En sändning Kuri-dra vapen än en tveeggad dolk, on ors immar: . - •• · , -8 

som han håller ·dold 1 fodret. på Specialist för ko och Ole Oid. Äfvenledes nytt 
njur-. lung- och lijertsjukdo:mar. . -;tort förlag drygoods-varor. 

sin venstra rockärm. =======~=====- 1115 'l'acoma Ave. 
•~=~~~====~==""'! När lejonet vädrm• kött, utstö" 

ter det ett högt rytande till tec- Skand1'nav1·sk The Leader-E. G. Trommald. 
ken på sin glädje öfver bytet och · . . · 
till varning för alla andra djur att 

SWAN OLSON 
närma sig samt smyger sig lång- _Sko-Handel 

.. samt närmare. Den gömde har 
LIGAS'!' att kopa hos oss. under tiden rest sig och hålle1• ute .. .. 

1ldsta svenska vedhandel i staden 

V ed från skog och sågarne. 
:Kra11sa1· och buketter göras upp. kik efter djuret, som ämnar stör- S~~: for. ~~n, da~er och barn 

t · "f k d t N" 1 · ' art mal ar att g1fva eder pas-
Äfven 'kol och bark. 

~. 'beställning. Tag Interurban a sig o ver a avre . • ar eJo- . , d ·' • . ... 
• .. . . . net hukar sig ned till sitt sista sa~ e, god~ .. skor for sa billigt 

Kontor 2321 So. 12tl1 St 

till vart vaxthus alldeles mv1d pra· t• · . l"t 1.gt • pris som moJhgt. s · ng, s ar mannen p o s 1 pa .. . 
Fife Station. platsen i stället för det beräknade .. For ti~lfället. ~älja vi goda skor För första. klassens 

FOTOGRAFIER 
i'IFE FLORAL CO:MPANY bytet. Hans oväntade framträ- for ynglmgar for $1.65 och till 

. och med 95c. 
. gA. till 

dande och den hotande glansen 1. G k . 
hans blick skrämma lejonet som oss-s or upp till No. 5112. · .$1.35 Aaberg 
springer b<J.lmt . med alla t~cken ll'!litt.S ~rpe~sskor . · · · · .. $2.50 upp 

~===~~=~===== på ängslan, sticker hufvudet mel- ANDREW JOHNSON 
lan tassarna oeh piskar sina sidor SHOE STORE 

Skandinavisk Fotograf,· 
· 1322 Pacific Ave., 

Tacoma. 

med svansen. Derpå bereder det Cor. 11th St. och Tacoma Ave. -=-==--=-=-=-=-=-=-=;;;;; 
till all sig till språng på motståndaren, 

men i det samma störtar denne Mö BEL-HANDEL af · 
framåt och kastar sig raklång på Stoves · · fr 0 n d·5 00 
ryggen, hållande den · skarpslipa
de dolken rätt ·uppåt med begge 
händerna fast. tryckta mot brö

. • • • • • • • • • . • • . • • . . • . . • . . • . • • • • • • . • . . • • . Il •fl• • . 11pp 

Ranges .................................... från $15.oo upp 
Jernsängar ................................. från $2.00 upp 

Vi hafva fullständigt lager för bosättning och sälja billi
gare i.in någon annan. "" ,._ f f Ab. ·t t 11 d 1 stet. I det . ögonblick lejonets veuo a s rac s e er an ra e- .. • , 

_, h .dl- b ... k d f' kropp .flyger ofver honom, maste j W R k gilla Rll mgar eso enna Il'- • . m a· n e 
ma som. ~ar sitt kontor i 1003 So. han utdela den dödande. stöten. i • . . 

· IIan ma" ste vara ·111gn sa"ker' ocl1 'l'el. 'L\iain 12''6 ·,. A-126'" A. St~ R'ådf~åga Swanson. · · · ' · · v v stark. Lejonet förfelar sitt mål=---,...---"------------------------
1134 Commerce St. 

ocb. 

.och faUcr en fyra, fem fot från 
mannens hufvud, under det att 
1rnifven sitter mellan dess refben i 
och inelfvorna hvälfva fram. I 

Vi sälja billigast, men endast för kontant. 

Pulton Market 
C. BERGHEIM, Egare 

Färskt, Saltadt och Rökt Kött 
Vi ega vår egen b~'ggning, och sälja eridast kontant, och som 

följd deraf sälja vi godt kött mycket billigare än nå-

Den djerfve banemannen får : 
emellertid icke vända sig. om och I 
titta på sin dödligt sårade mot-I · 
ståndare, utan J,llåste ögonblickli-1 
gen resa sig och så fort som möj- i gon annan. Kom till os och ·spara pengai.\ 

~~~~=~=======""' 1ligt taga till benen, emedan lejo-1 
··~--m:I=~---···:;- net med uppbjudande af sina sista 1506 JEFFERSON AVENUE t krafter gör ett förtvifladt försok (Vid sidan af Cow Butter Store) 

att slita sin fiende i stycken. Att ,_.,.P_h_o_n_e_M...,..am_· _ 3_66_6 ____ _,.._. _______ T_a_c_o_m_a_,_w_as_h_ . ....L. 

förfölJa honom lyckas dcremot 
1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ieke mer. Det vrider sig i döds- *****I . ·*************''**-*******************************I* 
kval ·i sitt blod oeh sträcker si!' 
snart me<l en sista rossling på si-
dan oeh dör. 

• 

, Printing~ 
epartment 

==== 

Linotype Composition" 
Publications and 
Catalogues 

All Modern Appliances 

for Genera.I Job 
Printing 

Satisfar;tory Work Guaranteed 

Office: 119 South 14th Street, 
Cor. Pacific Ave. Phone Aut. A-2252 

BOB'S QUICK 

Shoe R:.~pair Shop_ 
.• Tij:li.LBE~l: . 

1307 Commerce St. 
Arbetet utfördt, medan Ni väntar 
1\lfäns halfsulor, sydda ....... 50c 
Damers halfsulor, sydda .. , . .40c 
Barns halfsulor, sydda ... ~ .. 35c 
Gummi-klackar ............ .40c 

1307 Commerce St. 

Brandförsäkring:
Marinförsäkring_ 
Kollekterar penn.ing:ar i de 

skandinaviska landerna. 
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 

0. K. 
New and 2nd Hand Furnitnre 

House 

Vi köpa alla slags gamla mö
bler, spislar o. s. v. till hö~sta 
pris och sälja till billigaste. 

1542 Commerce St. 
Main 4789 

MAPLE LEAF·SALOON 

S. K. $~ä;i;ison, Egare 

Viner, Likörer och Cigarrer 

Main 8734; A-4 734 1548 C St. 

SVEASALOON 
John Rignell, Egare 

Bästa sortens viner, likörer 

och cigarrer .. 
Tacoma 

.JOHNHEPBERG 
: .: . ~l.{OHAND:t.A:RE 

Skolbarns Skor. 
Rikt urval just inkomna i.. bättre 

och billigare än annorstädes. 
Vi hafva ett fullständigt lager af 
arbets- och dress-skor i förbi,,.del~e. 
med s~omaka,reverks~a,d med nya 

moderna masidner. 
Billig Hyra Billiga Priser 

513-11> So. llth 'st. 

STORT OCH OM VEXLANDE LAGER 

••• 

jern-Handelsvaror 
Speciella priser på 

SILFVERSAKER OCH CARv:tNG SETS 

Bästa Kokspisar och Kaminer till allra billigaste priser 
Stort lager af Roasting Pans, Vaffeljern och alla s-1ags 

kökssaker · 

. J.P.RASMUSS·EN 
1111 C Street · 1111 C Street 

Pallies Cigar Store 
1126 Pacific Ave. 

Vi h;ifva nu öppnat vår nya cigarrbutik: i den nya: 
Langlow byggnaden ' : : 

1126 PACIF~C A YENVE 
Vi hafva alla slag~· ·. . 

Cigar1 er i Wholesale och Retail 
och rekommendera sä rskildt vårt nya sortement af 

King Oscar Cigars 
Särskild reduktion för julen. 
Vi havfa 
största lagret pipor och cigarrhållare till moderata pris"er 
Kom och se oss fC r edra julköp. 

PALLIES OIGAR STORE 

1 
i 
l 

' 
~"]~~-Street ----~-~- 1126 Pacific Ave. 
=...:.:.__:_..:._~~~~~~~~~- ~~~~~--~---~-------~-~~~~~~....! 

JERIKOS MUR.AR. 

Bn tysk expedition under led
ning af professor Selin, hvilken 
för närvarande undersöker trak
terna i närheten af Döda hafvet, 
har der gjort en del intressanta 
upptäckter af det forna Jeriko. 

·.•;;s;;;;:;;;;s;;s;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;:;;;; Jerikos forna, i bibeln omtalade 
murar upptäcktes vid en utgräf
ning på ett djup af 8 fot ( engel
ska). :Muren bestod af trenne de
lar, en grund bestående. af berg, 
clerpå en vall af klappersten af 20 
fots höjd och från sex och en half 

~~~=~===~====~ till åtta fot bred, samt en öfver-
byggnad af jord och hård lera. 
Murarna beräknas ha haft en om
krets af cirka 800 n1eter. Omkring 

450 meter hafva. redan utgräfts. 

BALTIC SALOON 
, Importerade och inhemska viner 

och likörer. 

i 
Hj. Nyman, Egare. 

1513 Pacific Ave: (Sprague Blk.) 
A GENUINE POT STILL SOOTCH WHISKY 

$12.00 a Case , $1.25 a Bottle BODEGA 
i Enda plats "i staden, der viner och l 
m likörer serveras direkt 

. SILVER GRILL CELLAR i ,09 Pao~~i:li'.'ib, ... '"' 

I 
· I Då Ni reser till Seattle glöm ickP 

· att besöka 
S11Ccessors to DONNELIJY LIQUOR CO. .--------------i 

· NEW YORK SHOE SHOP 

.
, 9th & Commerce St. m" Skoarbete på beställning 

I 
Första klassens reparering. 

M · 1205 N B A1Tl3 HalfsulQl' (sydda) mäns ... 75c 
am 

0 
ar . i " " damers 50c 

' 1920 Jefferson Ave., Tacoma. 

*************************************************** J oseph Conrad, Propr. 

C. A. Young ~teilaco(}m 
1410 So. 'fakirna A ve. 

ELECTRIC CONSTRUCTION CO. 
Elektriska ljusledningar insättas uch allt slags elektrici

tetarbete utföres. 
Alla slags elektriska apparater på lager. 

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

MINNEAPOLIS 
NEW & SECQND HAND FURNITURE HOUSE 

IIE ~Ri'f FREIBERG, Prop. 
1505 Commerce St. Phone l\'Iain 1289 

Vi hafva alla slags husgerådssaker och möbler och kunna 
förse ett hem med allt hvad som behöfves från köket till par
lorn. Nya och second-hand varor. Äfvenledes trädgårdsred
skap och verktyg. Vi kunna bespara eder penningar. 

I 


