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Mil I io11ären s V ad. af cm oforklarhg anleclmng han- Veckokrönika 1-<l 1111,1 gLw,1, l:d\,lillisdlUJJld ueil rnrnrna llli'lllllJ 
ddse i:1lh1 1 1rappan dt>r han hal- \,,.i """ l'' 1HL>,1Jig,1n snm l1111". Por <:Il tid HeLl.rn be\1sLa111 j,1g 

<kat och i fallet brutit halsen af från Sverige I en premiM, som \dl" h<:La1l nwd 

N J "" ' I Lom.i 1Ptldn d.'n J ,h'gusti. DetY ernva.gs-era ta -.n· ]] got ,dh1<'1Ps uvai1t.;dt. l 

Ai Tom l\f1ller. sig, hjelpte honom ,ju8t på med Ju I:u1gu' 1 liden v1 kmmna en storm af h1fall ,\ktöi·er och 

pelsen, då framlmgeH oanmäld Falska dollarsedlar i omlopp i Il"«ll ,\rneuka, JU l,larare il'aiirnt,u· regissbr forkLu acle att p;1 rn"ug.i I 
Pramfor huffen i Gmty-teaterns irnräddc. Stockholm. _Mannen för da- l'lL Ol'H dunat, som man {1Prn,e Il'- år hade ickP någon prem1.ir vari' 

Great Northern öppnar tågförbin
delse med Tacoma. - Union 

Pacific tåg den 1 Aug. 
foaje var en grupp herrar samlad _God afton, herr Kershaw 1 Ar gen. _ Arvid Åkerlind råddar ke d,1 lade sa nog·,i märke t1Jl och PU så tsorartad pnbhk sue<'es. l\[<•n 

-0mkrmg Pu krnftigt byggd, me- ni färdig? , allmänna sången i Upsala.. som koH1r.tSLermte 111eJ v,1rt sYen- s] kom pre~sen oc:l1 kri1 iken o<'h I söndags morse afg1ek det 
delålders man med striingn, lw- -Farclig att vmna era tio ska åkapl.} 1rne, karaktar och Hed- protestc,rade och ploekdlle sornll'J fo1:sta 1ranskonti1wntala Great 
stämda drag Folk, som strömma- pund menar ni q _ svarade Ker- F~·ra amerikanare af tvifrel,ik- vanJ.1. Derute iuo de dubhla hög- Sa går d<>t till 1 l:ltockholm. Northern tåget, "the Fast .i\Ia1l,'' 
de fram och åter under mellanak- shaw, en smula förargad öfver att tigt am;eende ha 1 dagarna v.iut ta1sdagar11a 111l exempel, fram- O(Jh nu mnan Jflg slntar rni\sJe I f1·<ln 'l'acoma Dermed kan den 

ten, såg på honom ouh hv1skade h,ms eleganta vånmg mte t,v~ktes s~ nliga p~t lllPtropol, hotcl Conti- 111<111de for nat10nen. De i;kulle 1 jag meddela eder min glad.it> öf.

1 

ny,1 jpi·1wägseran, som fang<' mot
till hvarandra, att det var millio- ha gJort något mtr.vel~ på främ- ncntal och Grand Rotel, dPr dP vara 1 Il! himler för arlwt<'t 01·h ta Iver dPn n~ het Jag 1 dag hurt frdJJ sPtts i v,'\r stad, anses hafva m
nären Kershaw, som gjort sig en Jingen _ ,\propå, har ni ;'>ett min 1 stallt till oreda, douk af mera pri- boi·t lörtJ("llsten. Här håller man {'psala. ,\.n 1d ,\kerlind, som iil' ledts. ] stallet för att hafv.i rri
förmögenhet 1 Australien och nu nya Corot? Kom öfver den för I val natur. eniir obehaget llJPst }M dem, ieke 1 all11Mnhet for deu 1 hhr pt1 h< sok, J111r hlifvit nb<>dd guli1'l' 1rafikf'örlm1delse öfvt•1 
som båst höll på att mångdubbla ett rampris! gii Il 1 en ag<•nt AxPl Alm kvist, som andal"Hfnlla stampel de sitt1 a J><L I att an fora lTpsal.i st udt•n1 Pl'lld vid blott en t1 anslrnntinental Jei nvag 
den i City. -Är m oelrnå ko11stlrnnmtn', ornhandertagit de j~Ta utlån dm- va1 a ky1·klig11 högtider utan kan-I vårfestPn 1 ITpsala, 1 a11sePudP 11] bh•f stadrn 1 0!'11 rned d!'tsamma 

-Ja, sade en åldre lrnrre i herr Kershaw? ske 11ws1 for ,ut man \ill ha fntt.1du·. Ifodenblnds s.i·nk<lom. Del 1 u1!!å11gspuukt1'n på S1illa Hafs-garna i 11is1kt att forlJPlla på. ])p ~ 
sällskapet med .ett godmodigt och -Alrnej, men kom ofver dem s,Jelfva knnde viil iildrig i llfwt l\1<111 rrnkeiar Jll mgentmg. l:lYc-; slrnll allt kännas g.1dt f.n Lkn kustP11 för två stora sysi<'m, nt·m· 
vänligt utseende, - nog kunde ni for <•tt sådant pris, ser m ! Jag dromma om att de fömn Pli gång r1gl' ar <•tt gammalt land ml'J gamlP ;;;"111garvanrH'll .Arvid at1 ligen :\lorthern l'acific <J!'h Great 
låta era principer så här vid jule- kunde ej låta bli att gora en god skulle komma att vacka uppseen- manga t1·aditioner, men vl varja' åter f,'t letla sve1JHk studeJJts:1ng Northern. 
tiden fara och Öppna på pungen affär: - Till sak<•n enl!llertid, I de, ellär de rPdan pa ] 860.ta!Pt icke om dem, v1 sfappa dem helt Vid förs1a l'<'pe1 itio1w11 n111·y<"kt<• Det för:>tll 11iget, som afg1ck 1 

dPt man tr.)1 I alt l nLm Pae1f1e ej 
sl,ulll' ankomma hit forrän dess 
11y11 Uaulime till Portlaml bhfvit 
anlagd. l\len enligt det gJorda 
11]] kannag1fvand<•t har sagda jern
våg mg tt1 öfv<'renskonmiPlse med 
Northern Pac.:Jfic om att ,mvand,1 
dess Jernvag:slmJP mellnn Port-
land oeh Sonth 'I'aeoma I,inien 
skall goras dubbelspårig langs 
hela sträckan, och arbet!'t kom
mer att påbörjas on1edPlbart 
Cmon Paeif1c tr1gen komma tills 
vidare att gl in i staden ofrer den 
nya branschlmien från }foKenna 
och 'I'acoma Eastern. Denna an
ordnmg kommPr att vidhlillas tills 
U. P. tnnneln bhfvit färdig och 
dess egen statiousbyggnad upp
förd. 

iln smula! min herre! J,1g ville först som I <lrngit sig tillbnka från sin rörli- hkg1ltJgt ur hån<lcnrn od1 ur s~ng~rn.e sin stora belåtenhet ;npcl sondags, var fint dek'.n:er~t~t med 
Kersha:w utbrast föraktligt: sist saga er. att alla mma varde- ga vPrksarnhet och blifvit heho- 11wdvetm1dt't. ,\merika ar 1 n ung sm t1llfornrduac1e h•dar<'. I<'a s1• I blumm~r och vaxter fran I at'Ollld VRETMAN ÅTER FAST, 
- Ne,j, min själ, jag så gör. saker har Jag lemnat hemma oeh rigen afskedade fr;m sma resp<'],_ nauon, men den tar v.ua pä sma om mtP c;psala knip<'!' .Ak('J']ind I trndgårdar. Blomstcrgär<lPrna vo- Den 7 dPnnes arresterades i 

Och hvarför just vid julen. Al- min revolver har jag i fi<•kirn tive sysslor vid United States ban-l ':·ad1t10nella högtid~.1g~1ett·r, u1•n 
1 
1:rån e1Jer swnsk-1mwnkanska I ro försecldn med lämpliga inskrip- Oakland, Cal., den lwryktade "\Val-

drig har någon gifvit mig något - Ni behöfver inte hysa några ker D<' hade saledPs slagit sig i lagg er \ erkhg glad,]«, 'erkl1g s ngargossar twner. . ter Vretman, uumern kand litet 
utan i förhoppning att få mera nusstankar. Om ni onskär ofver- ro oi•h som de trodd<' upphort atL iolkförnoj<'lse 1 minnesfö·anclet I Stockholm. 8 M a.1. HJ09. 8amt1d1gt harmed slängd<:>s af- hvarstans for srna lledrägerier. 
tillbaka bevisa er om att jag iir obPviLp: göra hvarl,eu vodt eller ond! 1 Ut t 1nmes dtrut<:> t'n p1eLdshau-1 Yen det gamla träruekl<•t, som Pör någon tid si•dan blef han ut-

varit nad, så kan ni undersöka mig Yerlden, så som"' derirn ;mgrP g<·li- r;Ja, i;om snkfias _hos oss. 11.ir ~·111 GAMLE 'BIBELMANNEN' DÖD 

1

1 hittills anvar~dt~ som stations- k_örd från hotel~et 1 San Fran-
era prmciper, - inföll någon i Lugnad gick Kershaw ut, åt- kar, så länge de hro gångbara. man uog ha l'ohgt.. me11 man for.. Den ålckige "hibelmannen" \'ld b;vggnad. R1.fnmgen af densam-

1 

e1sco och utstraek~e. sedan sma 
sällskapet med ironisk ton. foljd af främlingen. De sattP sig J)('t bevisades dock snart, att Alm- ~t r <'.i att stålla det trdl1g;t oell I August ana Hospital 1 Chii·ago iir ma komme1 afVl'll att ske omed~l- 1 exped_1t~ow•r l!ll _narhggande plat-

- Uppriktigt taladt, jag är in- up1> i den for tillfället anskaffade k · • i t I g<'lll.i tlwt att bereda folJ,Ji" lH•m j <lcl<l J·i"<JIJ Vi'J·t<JI' c•(·J·t1r·i·liei"' I bar1. hvarp,1 arbetet med uppiö. 1

1 
ser. Ofverallt g,Jorde han bekant-v1s, var ten, som m e Jegrep. 1 

1 
• "' ' ,., • • • c v ' ,.., 0 • • • 

gen dumbom, om jag får säga det droskan. nnmPra kommit med amnikaml- irefnad. .Jag me1rnr un rnte I 1rnr 8Jntat sin ldnad och vi·rks,rni- randet af dt>u Il.) a st.1tbga st.1t10- skaper, och ofver allt lanade han 
sjelf. En dumbom förtjenar al- Fråmlingen satt hela tiden tyst. re, i s_vnnerhet den jyp, som dess.i hemtr1•[naden iuom familjema I lu:t vid 11,unnda siukv:irdsanstal1. nen skall tnga sin borjan. : pengar. Han "bluffade" folk 
dr-ig pengar, och tjenar han nå- under det millionaren oatbrutPt f~ ra represeHtera<l<• oeli hvilka 1 den berox ju uieslutandl' p;1 den Dodslmdc1 korn kl. 2 t'. rn man- Både Northt•rn Pae. oeh GrPat I cler )Jå smn amogeenPadrl:t'WYP 
gra, är det bara för att ge ut dem pra1adl' - antagligen för att dagligt tnl benämnas tio dollais Och tlagen dt•IJ .3 l\foj. Han had" va- >Jorth<'l'll t.1gP11 Hfgå nn fr;Jn den J dcr pi'1 samma ogenerade sätt som 
igen. En klok karl behåller hvad deri'1renom hindra de tilläfvent,_•rs . 1•1·, ]{]AJ! 011 1;;n!!'J'e till. lTan foll- temporära statwnsb.) ggnaden, v1d 1 på andra stållen oeh sade sig vara "' sedlar, oeh der11f hanrnade han 1 • " '' " -
han fått! kommande "känslorna" att få nå- 20th o\'h Dock St. I 1 stora fast1ghetsaffarer, hvilka dekktiva polisens hånd1•r och s1t-

got andrum. • 1 '" D1• JJ~ a Great Nor1lwrn frakt. han sade sig skbta genom en t<>t· nu rnue sasom utprang are <11 

- Ni tror det Mil· är 11ilgot n.vtt magasinen äro äiven nu färdiga miingd agent(•J' Han sokte afven 
•
1 gamla vilrd<•losa sedlar, pil hvillrn 

för mig, uuge mau. Visst inte. han förtjellt trettwscx kronor 0<'11 oppnade. Bolaget har for- tjena en million på ett slags pa-
hvardera. sedan han fiskat upp rika oi•h Chicago l 86i'l, fön•uade ilytt<Jt snt .. 1·omrmssary-depart tenterad hopfällbar paraply, men 
dem hos Pn mynthandlare för en sig med Jmmanuelllför1-wrnlmgen 'ment" fran 81'11ttle till 'l'acoma, det gick inte Han gaf sig hela 

Samnla ;, 1 •• ,,,.11• ·1i"'l'on 1s~1 (1'-", ", hv1lket betyder att uppköpen af tiden ut för att vara af hög börd, krona. ~ Reflexionerna göra sig .. , a, '"' , 
Samma smutsi- · V<'l'l'Q"lll medlt'ln ,·il' ti·,~ktatf<)rt'- fornodenheter oeh tltrustnmg for hvilket hjelpte honom att göra be-sjelfva, mt>n jag har också g,Jort ~,.. " 

unna: att ctc S-Om une ha nagot ningen i 22 ar. SodPrlwrg ertPr U\gt>n hal'efter kommer att sk<• kantskaper. En tandläkare Per-
vårde i verlden, dem skänkes ett lemnar maka. tre barn med dPras l1ärstiidt>s cy D. Gaskill, som gjort hans be-
varde, hvarull de ej åro beråtn- familjer Mh <·n stor \ånlil'f'ts. BPtydehefull som Great North- kantskap, gaf honom en dag kon-
gade. Och de som ha varde, dem ute i det fäia på gatan. Sa<lant 'Han inskrefä såsom patient vid crns ankomst år for staden, så är tanter på en check å $19 och fann 
1emnar man at 6itt vi.trde, och är gör en stad .~_il'l en glad pl~ts, ~it Angustana Hospital i början af in· I den blott en inledn~ng till de~ till si~ s;;ra. förv:t~ing a~~ ~en 
det fråga om sedl11:r, sa slösas «t- man l'('Sel' for att ha roligt vid 1904 och var dt·I' sedan allt.ii>rnt.1 stundande utvecklmgsskedet i svenske prmsens . bankrakm~_g 

den eller den tiden på å1x•t. Så Sin mesta tid anviin<le han med dess jernvågshistoria. Inom nå-I var tom. Ifan anmal<le saken for 
lrn vi haft del. Vi hade det har i J at1 g& frih1 rum till rnm 1 ho,pita- gra veekor kommer Clueago, Mil- polisen. och Yretman blef arreste

~to1•khohn hv_a~·.1e äter~omnumde j lct, låsa, sj;mga, lm1 Ja oP~ san:ta-1,;.auk~e & ~t. Paul systemets !ör. rad. :·Efter hans a;;ei:terin~ har-
* ., * .i11l, dc·n 1rad1t1onr.ll11 ,Julrnai'kna- Ja med p,tl H'ntr.rna Somliga gJor-l langnrng till 'I'acoma att bhfva en mangd lurade vanner up .. 

Bland uirdefulla foreteelst'r for dem; dag. .. .Men," yttrar sig en dP spe dcra[, arnlra bör.Je honom! I färdigt for trafik, hvarigenom penbarat sjg och okat hans skuld-

<l l ,, s• eusk oc-h stuC'ldwlmare. '' de1 var "erna fasa <Wh bed.1a. 8;\ngi•n var forbmtlelse öpimas med nya stora register. Bland dessa äro ej så agen kan Jag namna var anus- ., ., . 
man Uliarles 1< r1berg. Jam m1tar, med dt•n fu1Jkoml1gaste i1kg,Jt1~- nog h1et ~kral. 1.) andhem1ningen Il områden egande ofantligt rilrn få sven~koar, .:1vilka lånat honom 

att det fnms en oe!1 annan, som hr•t, smu allmänheten hevjttnade var trhg. Hnn Jr.d bland annat af' reH\ll'ser. Ta•'oma blir det nya belopp fran $b anda upp till $600 

l i 1leu ni:'mghnndraiir1ga julmarl'1rn- astma l\Ien <•nhvar kand1 dt t hau [ bans.Ysternets fornamsta utskepp- a $700. amm errnrar i:ng 1011om 1 eruce, 
fran dt>n tid han var svensk-ame- dem; upphåfvande. Bu gammal mf'n.ide vd!. I ofv<'r ] :i ål' forP I nrngsplats p;i vestkusten. Dess POSTSTREJKEN I PARIS. 
!'lkan. Jag kan helsa uran 110• pl:igs<'<l hvars illd!'l' s1ikt>rl1g<'n I sitt rn1rad!' p.i h0Qp1t.il1•t pliignd1• i v!'rlrntlider oc·h 1111,Jra t<"rmnwlla 

gtnom, 1 tl f t u:inn,td(' sig stad<HS egt•n, ,1flifv11- hnn .-:i dit siir:,;kdtlt f)t lcir1fans.I anJ;1.,gni1war komma .tfvpn ;itt Den 11 (1emrn~ beslöto 6,000 af nom, ian liar nu J i v1 manm:n " ,., , ,., ,., 
.. .. Sy:d-Londons<ly~tra gatnr, fflr0 11~ !/t1J1in 1i! tl~1li ~)1l-..p.t 1 n1tl ,1 11 '-iiiL::~:)(<·, 1 . 11 1 d~,'lll t1('1 1 , 1 ~ 1 J.·, 1 tt~),ud;)~t.~C"' ,_,)C'1,c1:)1.u,1.:Pn j PariR dft strej .. Ker ha vande s g OJ o ll be .lu1 ut1tilJJl .11ulu.1.,.;1u111u, int,1u.1.\ '-LL I l I I 'I d b 

s w •
1 11 

ui · 1genom Mile End och Popla1. utan 11åi._•ut1 ('!!l'.1.1tl1g. _mot1_H'1111g liPsoJ,a så m:rnua h.rn _J,a 11 n .u1p;J.I UnionPacific-tågl/,ug. rn Ol'l TIPti a c gPnast ar etet. t kt d h I d [ .kungl. Yas,wrd<'n och danska ~ .~ 
ra a e onom uman <': Prämlingen gaf Plld:rn1 smn order Ol'h 11t.in 11tt f'll ros! ho.JdP sig di·1·- i·fo1l1•rh('l'" v:ir 1•t ! or1!1.rn1il had1~ i 1 Ji:n viktw

0 
·,iPruvhgsi1,Yhet, som Begiiran om sympatistrejker hos "J t · t I · ·· "1J,11Jiwbrogen," var pa m1dd<1g " ,, 

ag ve lll e, ivern 
111 

ar,-men till kusken, oeh Kershaw t.) t:ktes Pmo1 knrnkfii1· 01 h 1n·lwism1'1nd F'.1 vi1d<1 gausk.t stort uppseende. 
jag har aldrig afslagit ett anbud llIJcler· liela f_;iL·cl"IJ \""I',·i ··t,·,i·l•t 111_ llos kuugt'll 1 sällstap med dani;l,a 

;u , " " , · k k .'.':1 hdl De«01<1trn11 d.i.) 0"11 rn;m- p<1tH'lltPr s'>m Vbtd1s Jl~l dllH1.1l- mPdd1•lade;; 1 gar, d:l dPt oiflt'JP!t om "ad - utom når jag varit sli- ' ku~gHJMl<'li JS1i('JlS ·a ·tmgalll!S<'lS 1 1resserad .. >Jiir 1le färdals 1 J'Pm ga m1dr.i frs1.lag.ir a1t st' JH. d<•1· lt•Jt .Jr dPt som 1<"1,l• J,;IJld<' ·r.1lH•l 1illk,11magaf's ,J1t l11non P1wilH 
• 

0 tt · t J' t · u1e1ll<'J1111i.ir 01'11 - - - u.ig1 d • 
irer pa a vmna, na ur ig vis timmar. hejd11de fråmlmgrn lrn- t 

1 
,
1 

l 1111<' 1lå J<'oren1d Sta1l r11as si j1·r11-l 
"'{ d el a t" d 'fall · anclra. ::Sal lid qari:ec \1! ga1.t- · 1 
.i.Om me Lr 

10 
pun · 1

' rn skPn på en rnork bakgata. l\11l-1f Il " 1 1 
1 b,rn1>1iiusenLds11ppl<1g•11 .11 1111'1=========-=-----=---========== 

l ar ao r sa' kal} "e ~· tJ ] till ()J'('S(H JlllJ![t'll }1d Olllg Oli('J'l]ll 1 1 11 
g a, · ". J g .,a ' ·' - honaren blef Pit ogonbliek angs- t ~ t 

1
- o• il J11fL1s. dd d<'n s\<1J<lr 1r ·11 BILD AF DE NYA JÄTTEÅNGARNE. 

"U pllllt[ "lilOt l"'E'l'l' "öJf<Jlll' v1']] tor ! (' d.tll:sha !!as erlld, P eg,mL 0 ~ .J. '~~ • ' lig och undr,mde, 11ie1i h.tlls 01·0 la- l 
1 

·~ 
1 

l fr,;11ag, pa1'.1<lt'r Ol'h h} ggn,i.l<'I. 
ni knnske ta emot ins·1ts<•rna och • . ucll ou e1rnpn i ll o<· 1 dl' 1 PH81i10lll · 

' ' ' ' ' l de sig, cla främlmgen stPg nr · I I 1;1r h.i yj mti m' d,et d t 1 st• p.1 
I° f? I . sa a , . .. , .. , vagnen och sade: 1 IJ.ff vill man tnil1gt'1s mt<' Jl<lld 

- Gerna. - svarM1e de11 heu e, _ J;w "er irng _ rn h,ir H<:>g- stod :st11l<1. 
som först sokt få ett bidr:ig af ho- rat. >ri l~m korn gPnom '!'nit< n- l' OJJ,nWe rnorgo11 - ',Juldagen 
nom - Mep - han vande sig till ham Court Road hem till er; ,iag - er11oll lia11 !'te l>H·l dI IO!Jdfl\l(' 

främlingen - lll kannPr icke herr bor åt andra hållet. Jag m~tste l,> delse: . . IJ"OJJeu p;t dl' 1ll•r, som \ HI dP 
K h E a ~l · " '"l'a".·tc• hl'l'l' 1111ll1on,•r <'<'ll "al- "' f"" t l\l · ers aw. ra peng, r ,an rn ue- Jiem fo··r att s·lrri"fv·,1 ett v1l,·t1gt , ,, ' ' 1 t 

i 1 1 mo11s rn 1011er11a ors a , .i J p 1 
t akta som bortkastade 1 <>öra1·e ! .0<1 v1 le mte hJelrla ue " .. . r '' ' bref, som skall med mid1rnttspo- "' , Lad11g<1l'flsgarde komma lllC'd 11w 

- Visst inte! - inföll Kershaw 1. · tatLJga derior ha de 11Je1pc SJ" • . . 
sten. Det är visser igen en tmune ' 0 1'gn.i om allt ,lJ!J1<tt an pat11ot 1s1u 

skrattande. - De skola komma kvar aunu, men ni har sett nog, sJelfva. Jag grarnlerar <'!'till ei' \1tf11,mde duL11 att dorn.i <ll" 111 

till a1wandmng. Oeh under en . lt li"rda llJerta. liade er ll,1erna va-och Jag ger mig. som sag( . Hkl iptionPrna. l\len jng i ror dt•l 
sex timmars färd sb11l ni nog få -Ja, nu har ni liirt Pl', _ s1Jde rit hlrn skarp som detta !'\tel c ,fr ett stort misstag ,itt 

lära känna en principfast mans Kershaw i förmanande ton, - att i l!Jerta ar hardt, 1rnde lll salwrJJ- ra11d. Fmg(' d(> mmdr\' sall.rn S!' 

karaktär.. ordspråket, som säger. att en narr gen mte satt tro till ett saoan, vul' va<'lua. lilagula fana lJ.ir.is ;1i 
-Jag vill ännu inte bctvifla och hans pengar aro snart skilda I enfaldigt pah1tt. _Antaghgell to1- vi\r;1 l'<'g< nwn1<·n iifnnsorn upp-I 

era ord, hr Knshaw. - svarade fran hvarandra, år smit. Oi•h jag ledde er edert hogmod att g.i i frisk.is af en ol'h annan liie ufi ,\r<' I 
främlingen. - ~i r>täller er emel- för min del får åtminsto1w en jul- fällan - rn ser, att man hvail,P11 anangerad trupprev,,· sil hfofv'i 

lertid till min disposition från klapp -- er tiopundsseclel ! JJor skryta ofver sma dygder ellL·I dP mera \"tum att se rn1!1tiir o<'h I Konstruktionen af th' tva fWllll· stmwn i våra dagar! Ett gammalt 
kloelrnn sex till klockan to1f på --Ja, god jul då, herr Ker- sma fel, öfverlrnfvnd tagPt lll« vmrnn kunde ju öfvergå till <'11 ste och st01-ta h.iJsmonstren - dokument omtalar "Ptt monster
kvällen. Kan ni inte sedan medge shaw 1 - sade främlingen, i det 

1 
alls skryta. varmare känsla for fostt,rlandi't, I Whitc St ar l1111t>11s .JättP;mg.ll"l' skPJ'P 1 sauuing," bygdt 1 Skot-

för denne herre -han pekade på han ville aflägsna sig. Att m lemnade era vardesaker o<'h smnena bli villigare for de i" Olympic •' iwh "'!'it.ini(' " af ]and 131 L DPt var 240 fot lång! 
Selfour - att ni kiinner er upp- - Detsamma, detsamma! hemma, förlåter jag Pr, fast m nppoffring:n:, som äro nodvänd1-1 hvilka ol'Yanstå1•nd" ar Pil bild, oc•h .ins;\gs som ett af sin tids nn-
fordrad att skänka till de fattiga, grymtade milhonären tillbaka derigenom visade er hysa misstro ga s~L fänge militär och försvar I pågår med sk) 1Hlsamhet p;1 l1P1 dl'I verk. l\fpn Columbus' "Pmta" 
har ni vunnit. Äro vi öfverens l 1 d • u ""f gt l 

med ett förnöjdt een e. mo. nng. i· or o r1 ioppas Jag existerar. stora skeppiwarfvt>t 1 Bel t"a-st. l)p var PIHlast 90 fot långt oeh 29 fot 
- Naturligtvis! Meu det måste Strax derpå tyckte han sig höra I ni tri5star er med den vunna tio- ras Järdigh;vggam1(• tidigt i .\ pril lm'<lt; doi·k förde det den oför-

jag saga, att det var ett af de lät- någon, som skvattade ett högt, I pundssedeln, afven om dess akt- Det ar synd om Henning Berg1•1· rnn konnuPr att utmark,1 t•tt \ 1k- skra<'kte uppt,1<'ktsfararen ofv<•r 
taste vad. iag hållit. Ni l'änner l 1· d l tt II ·· cl · l t 11 dt · la ' I) k 1 I f" 11 ]·' l:l " { mgan c s rra . an van c sig ie oss eme an sag ar en smu · och hans pjes "Syndafloden.' Ni 1 tigt skedP 1 s.1öfartsh1storwn P8 o ·:n« a rn tI en ny ver u. u-

' mig inte, annars hade ni inte va- om och såg sin nya bekantskap, tvifvelaktig ! Behåll den i stället kanna JU IlPmJmg Berger'I Han 8 ,1 jättefart;. g. l1vars dimPnsioner rn ofan1liga aro idw i jnnförl'lse 
rit så förskräckligt saker. Skall d tt f.. ·· 'dt "kt tt d b t ·n · te if l I <l 1 ··· t 0 som me e ornoJ ans1 e som e yr ar nu ne, m i Irnr ju ocksfi varit svensk-amPl'I- ofvertraffa till o!'h mPd hvm 1111111 Wl'lllP ( e uy.1 SJornons rPn, pa 
man lura mig, får man stign iipp k 1 d ft b · t f t t t r · 1 ° , 1- k t 1 " t 1 t 

samt liga fä e kforPHmg ar utsändes 
gPrn1;;l. ~,uuma i1ag nPdlade per-
R'lll 11ln1 pi ('orsii a; stats banor ar
lwt< t I Lmd:sorb:st,1dprna nedla-
de rn,°u1!.;a ,,f pPr8u1rnlP11 vid po
sfrll si t .ir'w'i· Oii;akeu till ar-
hel snedliiggelsen var, att regerm-

1 gen I nr\1mli1 a lJ ,1 i sJ :it eiv> tjenst 
I att bilda fackf<ircnlngRr tll'h ing<\. 
i fa11kföreningarnes uentralfor
bnud. 

g1•m1st nf snldater, som kommen
derades till tjPnstgonng. Hege-
r mgPn v11d1ade dPn 10 1111 parla
mPntet, som med 454 röster mot 
;;q socialiströster förklarade, att 
regt>ring<'n hadi> r.11 t 1 att forbJU· 
da statRtjenare a1t bilda fackföre
nillgar och bi•Rlnta om strejk. 0-
medelbart derpå gafs regeringen 
mt'd :3{)5 rosier ('mot 159 ett for-
1 roemlevut mu. l:ieRswnen i depu
tera<le lrnmmarm1, d;1 denna fråga 
behandlades, var mycket stormig. 

l\Ied anledrnng af regermgens 
fasta hållnmg och det understöd 
den fick af parlamentet, återgiek 
största delen af de strejkande till 
arbete redan den 14. Packfore-
ningarnes agitatorer hafva på al
la vis sökt förmå fackföreningar
nes medlemmar att borja sympati
streJkcr för att hjelpa postperso
nalen, men misslyckats. 

FAMILJETRAGEDI. s ym a e e er en ca . mm person, u au a er ege s o u kan Det var i Neapel, som p,Je- drömde om for blott t•tt t10ta .ir 
1

.1vars 1 iw tusen as upp ac:' s-
tidigt på morgonen' -Hvad grinar han åt! - tiikn. forstimcl. Ilögaktnmgsfullt. en, sen for en tid sedan uppförd<•s si'<lan lrnmma att lJIJfva 8GO fot i 1 fanm"' tomma utt rpsa öfver 

RingkloekaJJ, som tillkännagaf te millionären. - Det är han som som alskar valgörenhet mot sig och blef 1otal1 11Ptlgjord H.Pdan langd. 92 fot hreda sdmt hafvn lrnfvPt Peter Swenson, egare af ett ho-
mellana;ktens slut ringde. Hr Sel- · l h · · 1 • Jf · h · "OJ " J '"I'" 

• för orat oc mte Jag. !:'JP l - tyst et. vid fors1a aktf•n hörjad<' man pro- 4:i,OOO tom dr.ik1igh<'t olh (i0.(1001 Di•n lor )mpie Ot I 1ta- 1Pll i Nielrnrsen, 1,11 
station på four tog emot de båda vadhållar- · 

Några minuter clerefter inträd- P. S.-'I'ack vare eclt•r Il,><' he- tl·stera med s,nlländskt Iifl1g f1- tonR drnpld1'P1ncut. DP1L1 dl' h.ip- nil··' pLml.1gd.i mr1'dnmgP11 of- Great Nortlwrn i Pine county. 37 
nas tiopundsedlar of'h slog af 1 1~ 1 · · • · II ''f' · 

1 
i· 

1 1 1 e \.ers iaw I sm vanmg an tjent. så l<•nmade all i t'rt 1Jens1<•- emlt11ghPt. OvilJdll ölrndPs 1 ilen n1HlsYaek,111de Rifl'ror :-iorn gor \ <>ril'<i1 ,ir 1 mm ort ot· 1 <'<'gam; mil soder om Duluth, Minn., tog 
vadet. stirrade omkring sig, gapande af folk huset for att få "julf.>1 wr" 111Hll·11 ot•h v.ixtP 1ill <'t1 forrnligi dP1 1.1 dligt a1t man uppnat1 rn.ix1- allt hv.i<1 som 1i1111lls prcs1e1.1ts i sig 1Hligt den 3 dennPR sjPJf af-

Foljande eftermiddag vnr Ker- förvåning. Taflorna voro utskur- Hoppas de återviiudt till srn lms rasPri 1 d1•11 1red.]l' Od1 hdr h<1r mum 1 s!OJ ll'l,, s:n·1d.1 11 ke v1,rlds- dl t rnodern.1 angh<ltsh;. ggPr1<'1 - dnga pfti'r ett gral Ill('d sin hu
shaw färdig 1 god iid. IIarni nye nn nr ramarna. hvnrjc RHk af vhr- bonde. Ehuru ,•r lH•t,jant ar en 11e1 ntrolig,1 mtr,tff,t1, .J.ig 111e11<11 hamm1r1i1• Jrnnn.i lwt.\\1l1gL 111v1tl u<'h dP11a iu· 11:1got i-;orn red.il! har strn I,, "''hade han :forst sla
betjent som han dagen förut de, so mkunde transporteras, var utmårkt man ino mf<w],('i rnåstE vid detta i1l!lall1, i .NPapPI, alt il.i~ g-;1s 0 ,.h fordj11pns 11llforl'1ikra1 Wl11t(· Sim· lm'1 n 0111 j gli lmstnrn 

1 
huh 1tdPt nwd en 

måst engagera då cfon andre - en forsYunnen. Millimuren hPhofd<> 111 dock sen om dter PJJ n.1 I :!P prl·ss1•n Olh puhhken ir 1 n'' llm· uw1e1li<11 .ii 1'1V•'< 1,1111• sh1 1'\ iJ1,.J,tJ,1'!!: p 11•11L1r 1"1 , ,!PL 

Ung tid, urnan han l,umlP latta. f) s " 



RIGE 
Stockholm. 

Prins \Vilhelms unga gemål, 
prinsessan l\faria, nedkom forda
gen den S~l\laj kl. 11 :4G på kvill
"len med en son. Konnng1•11 höll 

på natten stab;råcl. Den nyfödde 
prinsen fick clervid titel lwrtig af 

Srnfllarnl. · Samtidigt tillkiinua-1 
gafa, att p1·iusen i dopPt slrnll cr
hi'dla ummien Gusi<if J,e1mart Ni
«olairn Paul oelt kallas ];PllllarL 

KL 8 pi'1 siind111,..;s fö1·midllllg gafa 
i anledni11g aI prinsens födelse sa-

1 

lHL mPd 4~ skott i två omgfö1gar.' 
'1'1wlrniigl'lsr•grn1HtjPnRt hiilh; i s1n1- 1 

iets ka1wll. .E:fkr predikans 8l11t; 
gal':; friin Rkc•ppslwhut'ns hattC'ri: 

km1glig sal11t, so1u ll]lpl'l'll<llks m·-1 
dau 11:.;. :27:2 sjungi1s. Dd iit' den; 

1jngnforsta frlni11g<'ll, som liiir-: 

nu~rl skiinkis dt•I Hl'l'IP1do1il'1:drn: 
R1nmt1·ii:ld. },j 8\·crigeH 1111\'H-'. 

r:mde k111111ng'il]>ar har dPss 1n•d.k 1 

barnbarn l'iiilis. o<'h dl't k11n1.dig«1: 
luisd riilrn:i1' i 11:i1·1·11rn:Hl<• stund.' 

fr;0

1J11·iilrnadi prins lk1'i1ad111!<'. l'J 
1m•t1lem1m1r. J)p11 lillt• prius<'ll iir 

geuom sina fiiriilth·ar sliikt nH·d 
srn1r1 s11g-1 il lla E11rnpas i'n1·s1 (•h11.c;, 
Bysslnncls O<'h 'J',,·sklands k1•:j;;ar
f;mtiljer. Grddaw(s od1 D;111-
rnarks ko111mg:drns o. s.· , .. 8?1 t. 

I 
National Bank of Commerce 
I of Tacoma, Washin~OB I 

Ches'ter Thorne 

A. F. Albertson 

F. A. Rice -

D A. Young 

J. A, Brauer 

President 

~ - VicePresident 

Cashicr 

Asst. Cashier 

Asst. Cashier 

U. S. Depository 

Ränta 

Capilal, 

Ofverskolt 

b,etalas å 

$200,000. 

$365,000. 

sparbankskonto 

PUGET SOUND POSTEN 

att intaga en dosis wblimat. Så 
fort det hlef bekant att hon inta
git giftet, egnadcs henne af sa
natoriets läkare all möjlig vård, 
men förgäfvi•s. Den olyekliga 

aflcd På eftermiddagen. Hon var 
omkring 25 1ir gammal. Anled-

1 ningen till rleH nppskakaHde hiin-
1 dclst>u anses sant. 11 tt hem1es tro-

Kristianstads län. 
I J,jl] as1rng i Vin81öfs försam

ling ueclhrann den 4 l\Iaj ett hus, 
hvarvid egarinrian, 83-åriga födo
rl'tdstagcrslrnn Ingrid Plink, inne

h1·ii11des. 
- Den 3 Maj heröfvade sig i 

ett logement i en af kai:;ernerna i 
KJ·istimrnta<l ] :e kons1apeln A. H. 

i lofvade, en frilwrre 'l'hott, nyli- Sonesson lifvet genom att med en 
. gen afliclit. hvilket slag 1yekci.; ha karbin skjuta sig ett skott i högra 
1 vtirit f:ör stnrkt för 1lt•n rn1gn tinningPn. Knlan, Rom föronmlrn.

. kYinnan. de ett ohyggligt sar, g]d:: ut Vld 

yeustra tinningen och fas1nac1e i 
Kalmar län. Yiig·gen. SoJJessou vm· 80 itr gam-

Eu sorglig olyeka i11triil'fack rnal. Orn;ilrnn till den hemska 
vid Aje111:0 jl'mvii.g·~;.c;tat.ion den :1.7 gen1ing<:n iir obekant. 

.. \pril. 11'1 en rnindr•riirig g·oss1'. :.;on Då e1t dPrnoH:stn1tiornd.i1g 11. 
till s1atio11sinspektorc•n Erns1 E- l l\faj passerade 1 ni1rhc1<'n af 
LlPnsviinl korn nndlff <'ll gTllS\'ilg'll ,\rups slott. tll'l' inndiaf\'an'll at 
()1;h fi"k eua l1<'l!d krossn1. lkn 'l'1·11llt·-Lj11ngh~' l'idl'ikornmi,-;R, iil'

: lilk sprang· framför YilglH'll, sllm \'1'rsie-kamm;1rjnnlrnn·n 'l' ro 111•
: drogs för lw11d, :rnmt srn1frndP \VaC'htnH·i:stt•J". J'. JJ. Yistas, hiijtl<• 

I 11wd 11~in111d:1 pi1i'iiljtl. l>«n ska- 1'11 JH~rR011 i t11g1:1 ropet: "NPd 
· <lnd<' f'iirll<'S till s,jukst11g1111 i .illiin- llH'rl g1'<_•fnn <wh JJC'll rnerl fid<>i-

1:d<'r.01s. !lelll•1 \'m' så s<.ind<Tsar- kornmiss1•11 !" l)p ridan<l<· liinsp>l
g·:i1, aLL tlet rni1slt• a1np1dPn1s. lisPrrn1, so11J ii11'iilj<11' ttigr:t, gjnr-

___ Yt·rkmii:.;111l't'11 vid \'t·st<~r- dn e.11 1·1Hwk in i 1'11lkmassnn. hY:n·-
1 viks tiindsti<:ksl'ahi·ik G. 'l'iirn- vitl 1'h•ra demons1rnn11·1· 1u·<ltram
gr"11 lild' tkll (\ i\! aj skjuteu ar ().IJ pa<fos och skada<k>.;. 
r. d. :1rbet.m"l' Yid fä hrikt·n Snns-
son. 'l'ör11grt·n rlog gt•nast ol'h. Kronobergs län. 

.Svensson kas1nd1• sig i sjii11 ooh 8.it'Hmord ht>gi('ks dt•n :1 Maj af 
urnlrnu1. Sn•11::;s1m nu· il'kt• Iullt ht•mnwusPgaren Johalllll'K Karls-
11ornrnl. sou friin Brllliaml\la ni' ],[mgaHjÖ 

<'X. iil· dt·Jl 11yl'iiddt: Jini:iih;ii·nsbarn 8YPl!1:drn :,;latl'n urnkrltlta ntt gr~- giJ'varna Yiil Hmna stora rnvrs ut- -Piir mord på 81J1 fästmö. socken. IC. ii1111nde• sitt lif gentirn 

till _Al1•xa11d1'l' lI, _lrnr11baru.,;]i;11·u 1101111;i1t hidrng ;ltlagaliigg·a 8i1t in- tlikning och Yid Pjiilt- m.\Ti; uidik-: ogiftn Elnrn Fnlk. hvilkPn dt>n ;)() (J<'orj.8. å siil. iJ.) 
tillkl'jsar \Vill1r•lrn i .c;;rnit li:1l':1- !1'1·ss1• för fiin·i:1;.:,-.·!. ni:1.;;. 1'~f11'l' rn J:in:,n· (l;is nrn~·i·-:~"J'.1. fiirli<_lt•t ;;I' hi!tad<'s d;i1l i. 
!J;)msharn till kllllllllg ('hris1inn ··+--- i h1rn;lli11~{1r iil'll 1111 nf'tal fn.c;1s1iill- lllv<'rlnls :-drng. 11iilnadL•s 11,l'ligl'n 

rx: D<'ll llllg'il rnnd1•['JJ iil' född d. Göteborg. 'ila. hrnn·id al'h1'1s1 id('Jl L1sts1iillts IH'llllllilllSl'g'ill"l'll .Jo lian J'c[<'J' Vl'- SUNRISE BAKERY 
18 .\pril lr>:ilJ oe!i do11t·1· 1ill 1iwr D<'ll I .illa.i i11lriHfadt• it11·r l'll 'till :1 1in1rnar ]'l' dag ol'h timlii11P11 1:d<'l'lH•rg i Gi)ieJrnlt. .illistr•rltul!:-; Bakning iir dr affär, och vi ve-
.All'xandt•J' !Jl ::; IJ1·od1•1·. :;11rfn1·H1 li1·ii<lg·[trdshl'<11lll .,11·ax u!alll'iir <lii- till ej.I) iir<'. lTppgiin•lsl'll :msPs in- HoekPIL Dit tlP11 diida nn1.riif!'nt1PH t·a huru. Vi kntida degen 1rn~d elek
Pnnl Ol:h Jurns gi·ni:il, s1orl'im.;Lin- 11-hol'g, i dt•I :-:i'ighu:-it•1 <wh ,.11 del 11 diiirn e11 nl'gjnnl :-i<'gl'r för arlH•- t.1·oddP mm1 :111. h11n s1iil'ta1 utJ'iir I trisk maskin. Det giir biittt"e IJriiJ 
n·an Al<'xnrul rn. fiirld pri11s<'ssi1 af il[' 11it props11 pplng·<'t 1 ill den l't·- 1 n ma. t·11 lil·r 0 ·h.:ill 01·h s'\kd1•s l i l!ii1 dii- och Hr l'PJJl igare iin förhand. Stiir- . 

· I "1)' , ·· J 1' ' 1 
·· 1 · 1

' sta oeh biista sortiment '' cake'' i 
·creklau1l 0"11: dl1t1er 1ill koun!lg1J<'l' Kalling·s nktii~llOlag tillhiiriga ---llPllllll<llls<·g:1n•11.Jakoh Iriigg· 11m. <'Il iHl\.att~ 11~rnr. 1:018,stade!J. · 
Gt~org. : trngs:\g1·11 i Bat:ka sul'kP11 invid \'id Kl'ir· hm· aflidiL 1111d<'r oui- iil:1 myi·in•t hesviiJ·awk ornsttindig- D. M'Phernon, Egare 
· - l)rot111ing Vi<'toria anliirnle Giila plf \'id :l-1id«n iwdlmrnn. ;.;1iirn1ighe1;er s-nm 1yda p;'\ att lif- h<.•1t>r forelig·ga. 1107 So. K 8t. 'l'aconrn 

den 5 l\Jnj till Karbrulw frfm I1a-: Giit(•horgs flodsprnta ]Jitriitld<· wt lyktals gPnrHH d1 slag:mfoll. -~----
THE TONIC LIQUOR CO . . lien. Drothiingrn har tagit siu metl 8liit:lmings:irbetP!. Hägg. son1 gätt ut för n1t huggn Kopparbergs län. 

btJ~ta(r i sloHe1. . ..,_ upp cu gn.mmal gI'irdl'sgi\r<l, dröj- Di'1 stationsmiistaren 0. Anders- Oscar Moberg, Frop. 

·~ Itaiienska välgörenhetsmärc Elfsborgs län. d<~ horta sii länge, att man hiirjade son Yid Södra· Dalarnas jprnviig Imported and Domestic 
Wines, Liquors ar d Cigars lrnn a J 0 och 20 öre till förmån Viifntren. I,eander Pe1 t<•rsson ana oråd och säudc bml för att se den 2!) ·April slrnllt' mottaga cl C 

för enkor oeh faderlfom efler off- i'ri'm 8kogslnnd No. 1 i Borås, som efter hvatl som hlifvit af gnhben. tåg och hunnit lit j)lt bangilrcl(m Phone l\lain 7523 

1106-08-10 ·So. llth St., Cor. K 
-;ren vid jordhiifning<m i södra I- nyligen efter utståndet 8traf[ Vid framkorn sten 1 ill arhetsplat-. segnade h'an plötsligt ned, träffad 

talien · ntsäncfas i dagarna i Sve- hemkommit från Svartsjö, försök- sen fanns di\ Hägg liggande död i I af hjertslag. 

i:i_ge genom ·Svenska pr.essbyrån .• t1' den ::JO Apri,l med revolver sk.in- Ptt dike; han li\g med armarna ut-
JHäd;:e1rn ~iro försedda med bilder 1 ta l'll sin blil'vande svåg·er, jPrn- striiekta framför sig och lrnfvndet 
från jordhiifnii1gsområdet. i arbetaren R. Johansson. 1\~ttf'rs: i vattnet men· henen på dPt tona 

- Gi·osshandL E. Cederlund i! son skönt på Johansson ui1:cler det nppe på dikesk11nten. 

_ ~t().ekhiilm har vid ing}iende i sitt I i;åda vm·o ut~ i skogen i'ör ·;1tt. -~--.. J>honc Main 648 1018 so K .svcet 

Frediund f5 
Sri :te år till Natinna.ll'öreningen hemta ved. Skottet träffade i l'rn1. Hallands län. Har al,ltld ett välsorteradt lager af. inhemska och im'\)orterade Grocerl 

· llll;t tuberkullis · öfn~rfomna t 50.- skulderblatfot ·på· ,J ohanssmL DPn- 'l',vske undersåten Franz Se-hur- Varor. Agenter för Lundins Enbärssy rup, 

. OQO kr. ne knrnfo .doek sjelf lwge sig till rer, anställd so möfverlrns vid et1 
-~ Donniioner på nwr iin ] mil- lasarettet, der han dock icke be- mnreriarbete virl · Sknndinavislrn 

)ion .~U'onm· till olika iindamål ha höfde kvarstanna. Sakeu anmiil- texhlfahriken i Varberg. försvann 
gjorts :d' framli1hw grosshandla- des för poii;;e11, 1m111 hcgaf sig aI d<'n 30 April med aflöningskas-, 
rPll K. l<'. J,jJjevaileh, j :r. Till för att hr:nita l'Pltersson. Denne san, uppgående till r>fvcr 700 kr. 
Jemtlands hl!shl1ll11ingssiillskap hadl' <'mellerticl görnt sig i slrng·1•11 };'örsvinu;mdd nnmttldPR m1wdPl-

1 

hm; ha nskilnkt <'tt par hemman i ill'h kom idw hem förriin följaii- hart för ]Hiliseu. med pitföljd, att 
~l\.:re och lOll.fJOO In» för fullfoljan- du morgon. -:\ii1· han såg 1 polis~n Sch1nTer häktades i IIels1'ngh6rg: 
de af tfo pi\- hernma11Pt1 liiirj:11fo niirma :-;ig hans bostad. reglade Han komnwr Hi.t föras till Var

han dörren oeh skiit sig ett o;;le- berg meil f'1mgtran;;\port. 

re. till lh)tland:-; liins l:rndsiiug i'<'lfrrsson nu· 25 [11· g:munnl. snm:-ik-anrnrikanaren B. Amli'rs-

Lutfisk, Ål, Extra fin norsk Fetsill 
Bästa Lingon i marknaden 

-------- ------ - -<·----·"------------

RON LARS N 
1112 So. K Street. 

· GROCERY-GCH0 SPECERI-HANDEL. 
Kuriko, Qu terine och Oleoil. 

"·,:i".11one-Main 576 Bondost, stockfisk, norsk fetsill 
Automatic 01576. Tacorna, Wash 

r Grundlägge 1897, 

l>m VerJ<1sbcrö111de 
Medicine Prolcssörii 

Dr. E. C. COLLINS 
Grundlåggare n f 

CoUins N. Y. Ivfedical Jnstitute. 

300,000 BOTADE!1 
Hvarför lider Ni fäng-re? 300,000 personer, besvärade af de 
envisaste sj1ikdomar, af hvilka flera förklarats obotliga ~fan
dra läkare och Institutioner hafva snabbt botats af de rykt
bara professorerna vid Collins New York Medical losti
tute. 

Förtvifta icke ! Det gör det sainma hur sjuk Ni är, hvad 
Er sjukdom är, eller hur 1 änge den räckt, sä kunna dessa 
samma framstående professorer äfvc:n bota Eder. Kom 
genast {ellerskrif til ldem på Edert eget språk)och de skola 
föreskrifvn sina underbara mediciner, gifvaEder ögonblicklig 
lindring samt göra Eder friski&en, f 

AN F(\ R 'l'RO Eder itliisn öcit framtid åt okända el- I 
ICJ[E ler okunniga läkare l 

Låt ej m!ssleda eder af annonser af 
oansvarjga medicinska. insiitut r 

FRITT• Kom och konsultera 
~ 'eller skri f till våra Collius. New York Medical lnstitute är 1.letäldsta, stör-
l'ro1essorer på edert eget stn och ryf.itbara:-;te. och dess medieinska direktörer åro 
T~~~f{och få dcrns räd l>astuads- skickliga professorer, som ge1w.st taga intrcssei Edra lidanden. 

~ Fi5r att försäkra Er. att K i 
e11das t får äkta och färsl<a me
diciner skola vfna· professorer 
sända sina ryktbara mediciner 
till hvilk~n del af verlden som 
helst att betalas vid aflemnan
tlet. 

Om Ni I ider '1.f reumatism 1 sn;it1osam sjukdom, Ll9Llför
giftni11.~, hudutslag, sjukdomar· i öron, ha.Is, brbst, I efvcr 
eller m.ige, hemmoroidcr, hjertfcl, fÖr!'toppning, hosta, asth
ma, hemli!!a f;jukdomar, blo<lbrist 1 smärtor i ryggen m. m,, be
sök eller tillskrif 

GOLLINS NEW YORI( MEDIGAl INSTITUTE 
140 WEST 34th STREET. NEW YORK. 

KONTOR STIMJ\lER: 

1() f. m, till 1 e. m. 2. e. m, till 5 e. m. 
Söndagcr och helg-dagar 10 f. ni. tili 1 e. m. 

1)1åndag:ar och torsd:i.gs kYällar 
8 till 19 e, m, 

Sänd 10 cents i frim~irJ.:en i dag för den 
berömda boken HVäglcdning till helsa" på 
edert eget språk af den rvkthare doktor E. 
C. Cou.11>;s, hvilken beskrif\'er a!IL om men
nislrnkroppen, hur man skall hålla sig 
frisk och hur n1an skall blifva frisk, når 
man är sjuk. 

r 
l)r, J . .!. McGLAl)E. · 'Dr. J. F~ COYLE, .!Uedir:i11f.;li:n ilirl'ktörcr. 

Swed. 

FLYTTAT 
LA WRENCE BROS. HARDW ARE BUTIK 

till 1143 Commerce St. 

Ponltry Netting. Rakt-s, Sereen Doors niid \Vindows, G<lrden Hose, 
.Lawu 1lom,rs, Buildi11g Hardware. 

J«JW reJJ1: rnPa nR low priee.s. 

Lawrence Bros .. 
Kom ihåg vår nya lägen het 1143 Commerce Str . 

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

F'ör första klassrns 

GROCERY-VAROR 

besök Gustaf Salander, 1216 South K St., eller ring upp l\'.Iaiu 

6007 eller Henne A4007. 

Varor köpta hos mig levereras fraktfritt till alla delar 

af staden. 

· Gustaf ·Salander 
1216 SO. K ST. 'TACOMA 

CE:t~TRAL FISHMARKET 
. . . 

Corner of 11th and D Sts .. 

Alla sortel:s färsk fisk oc_h ostron all1id på lager. Yi ga
rau!era god 11vahtet och billiga prisei'. Koin in och se oss. 

ALF. NELSON, Prc.pr. 

I 

Clark' s Livery a.nd Transfer Stables 
EKIPAGER OCH DROSKOR.AF ALLA SLAG TILL UTH)l'RN!NQ 

Vi hafva det st0rsta 0011 bästa hyrkuskverk i staden 
. För ekipa ger vid 

'.t:>egrafningar och Bröllop o. s. v. 
Bästa platsen 

' 

till premil'l' f1t mi:1dre jortlbrnka-: dellrnri di)damle ,]rn1t i hriis1l't. 

1 

- Den 4 .i\faj hcgiek 40-ihig·p 

200,0(!1) kr. för ~lVi,•tslrnl111r ol'h · '-' ··· 1 · n · 1 ] · · · ~--: ·--~ · :;:m 1 •l.Jl 1 1·,1·: 1 un:u~:ian•:.s r.;:J1• :l:n }1.tt pro;ue111•r:1 :l'r helsosamt, rncn 1kt a·r snk1 fo•rdigt oeh ml'- Telephone Main 499 
lindnmck n foii1! hlarnl s.1nman Gefleborg" l';n 1··lfi11111·1 • 1t 1 ··11 · ~====================~========= 

1210 A Street 
_ " "' . s. t , guH>rn a: · < i·a 1 ca sig. v~nir}lttsamt. = 

O('h fislrnn» lllU.000 kr.. till Sn:n- IOI :11· l'ylldt• dl'n I :\la.i (J1·f11• An,lnssrlll korn i'iil' 1v/1 iil' sedan 
g'('t.; lrn11Jo1·islfön·11i11g:-: li,Ygg·nalls- iildsta i11vi'UJ:U'l'. suld;i1••11kan Kri- ht•m fr;°rn Pil l'll'1'i'1rig Yisfrls1• i 
fonr1 Ol'h lilil,IHHJ.till Pil fontCfii1· stilla ,\hl. Ilon ligg·t•r lill sii11gs, -,\rnt•rilrn. 1l1•r lrnn g·rno111 spnrs 1rn1-

rt>sC'stip1•JHli1'r fiil' medlemmar. JJH'll iir fiir iil'rigt k1·y ol'h 1·a;;k. lid ]~·l·lrn1s samla 1·1' li1<'1 kapilnl. 
:!00.1)()() kl'. t:JI S1'tmsk:1 sj11kskii- E11 pm· lotsar i Hiidr·rhamnc; 1l:m slrnlk so11: '11•11 :) :\la.i ha af-
1"rsknr1rns jll'lhillllSflil'llllillg. :2(111,- sk;il'g'ill'rl f;rng;1d1• hiirom 11'Jg1'JI p1'1 rnst till :\illl'l'i]rn. 
000 kr. 1iJI :-iloi·kholms l1i111d1•ls- isc•n Pil kfrnndP siil g'<·Jrnlll att - lkn 7 1\laj u1hriii l'JJ hii1'1ig 
högskola. ln-. lll0,000 föl' omlJygg- lrn:;!;1 t'll lina iifn•1· d.i11r<'t :-;amt skogsbrarnl i Y,•.ldigl', Jll>JT 11rn 

Had al' Nii1k•i·t1·l.il' ka11:1l. Gll.IJ!lll dl'r1·ft<'l" drag·a Jiuan g<'WJlll 1•11 \'arlwrg. 1\. bJ1fd11 rid\1·irt•rad•• 
kr. till Yt'(l ilt filt!ig;1 i Siidcrfrljt'. siiek. i ltvnrs bottPn skars L'U lii\L e1.l kompani volontiirvr f'rfu1 Vn1·-

2ll0.000 kr. till l'Psesti1wnclier i'it; pii delta :-:iitt l".11igades djl!ret o- hr>rg"' militiirslrnla för att bi!riida 
sitHll'nter (makmatik oeh natnr-; :-;kadalH i "siieh·n 1Jt'i1 hcmför1l1•s met1 sfaekningsarbPfl'i. }'l<'ra sto
vetenslrnp) vid llpsala 11niv(~rsi1d, till Siiderhamn, der dl't n11 förva- ra ;;k_ogar voro sv1'1r! hotadr'. 

200,000 kr. till resestipendier fil ras i ett bryg·glmska1·. ---------------~-
studentei· (matematik och na1:11r

vet.em:lrnpf vill 8toukholrns hiig
skola. Af lwl:1pp1·11 är det riin
tau som skall anviindas. 

-I;;n git:tasb~Tå öppna,, inom 
kor1, i fall iifrerst:°llh11llar1·emlll'
tet g·er tillstiln<L Det iir f. hand
landen ,), A. 8clH•h·;1,nd1:r som in
gifvjf. stiftt:ls1:11rkuad för "8ve11-
slrn ii ktt\11sk11pshyri\11." 
sii\thål lar(e<'m ht•!et tog sakc•n 
hiirjan min<ln• allvm·ligL 

vid I il l ~-t lt•rn1<'r:1 v 1sHll 
"forbii1"' i pol is1: n11rtl01rn:rnsnf
del11ing med hc'rr Schd \"a11,11'r lrnr 
dem1e Yidhållit ::;iu l)('gfran om 
tilliitlin!lNh1•vis l'iir :,;iH 11.1·a fiil't'-

taf\". som han lwppns 
ett yerkl igt lwhol'.'' 

-- Till atljutanLer 

skall '' fyll:1 

hos k1rn1t11-
gt'll har u1nii.mn1s rnnjnr llallen
borg i Ski\nska hn.sarr<'g1•1ut•n1:et 
och ry1 trniistan·n Amiuoff i Lif
gardet 1ill h~is1. 

Jönköpings län. 
Gotlands län. Eu tragisk lt~iml<'lis<' i11triifJ"adP 

St,dan et1 par [u· har Bve1rnlrn den 2 Ma,i å 811J1atorie1: i Siifs_jii. 
gl'Of- or~h falwiksm·betardiirbu11- df1 öfversköternkan fröhn lIPlga 
lll't Yarit i konflikt mc11 arbets- Nilsscm afhiiudp sig lihet genom 

är ett llikemedel af erkändt v~irde. Den Zir alldr:les nlik alla an
dra niedicincr. Den inä 1H1fva sina l<JF'.rER..:\PNING.l\..H., n1en dor 
FINNES IN'l'~lT, so1n ersätter cleusa.n1ma. 

Den renar blodet. Den befordrar matsmältningen. 
Den verkar på lefvern. Den reglerar magen. 

Den verkar på njurarne. Den lugnar nervsystemet. 
Den närer, styrker och uppfriskar. 

Den 1.Lr, Irnrt sn.g;dt, en farn!ljcmcdicln I ordets fulla betydelse och 
bonlo finnas i hvarje liushå1l. Den kan icke erhållas å apotelt.cn utan 
1 illhandah:'tl10s nllrnånheten direltt gcno1n särsltihla ag-en ter. On1 ni 
icke lt.U.nner nägon a.gent,sä skri.C lill c.le e11de tillvcrkarne och egarne, 

Dr. Peter Fahrney & Sons Co. &..11:.;~~~~ •. Chicago 

Proposition nflem11ad«s dc'n, ·~<M•<$><M><b<M><b~~<&~~<b~<M><b<W>~<Mi<W>~

1
~ 

.5 l\Taj angående ett fmsl~g ä 20.- : TA C 0 M A LI Q U 0 R C 0. • 
000 kr. till ('Jl svcusk kyrka i Kti- : Jens Olsen och Hans Block, Egare. . 
penhamn. T sit1 yt1 i·arnlr till ; Direkta Importörer af svenska likörer, punch, öl oeh porter : 

statsrådsprotokollet fram häller Svenskt absolut rent bränvin. 
ecklesia;;tikministern, att då dan
ska ;;ta1 en \-isa.t sig så l ifligt IH•

hjerta svenska. koloniens i Köpen
hamn ifrågavarande ang·cliigenhet 
geuom att mot ringa afgift upplå
ta tomt för kyrkan, hordP i~kP 

Pripps Bryggeri Göteborg Export Bier. 
* Carnegies Bryggeri G öteborg Porter. * Gamle Carlsberg Lager' och Pilsner öl. 
~ Tel. Home 16C6. Main 777 ~ 

~ 911 Tacoma Ave., Tacoma, Wash. j 
~~0000000~~~~~~~~+ 

BICYKELN 
a•r l1rnd ni dnskar fdr a1 L lrn11rni;1 fram kvickt 0"11 på tid. 

kc·ln n·r den li:1•sia 1 in.~ust fdr nrli 1'llll'l'll t~llPr nfl'ic'1•-1mu1iH•11. 
$30 ki>JH'r <lt•n lwrp111<1il Excelsior Bit·~·k<'lll llll'll .illorrow 

Bicycle Department, D27 O<)mmcree St. 

Bi<·_,._ i 

Brak<'. 

!--------------------------. ++++++++++++++++++++-"+++++++++++++++++++++++++++++ + 
+ + 

f an i vara utan ~ 
+ + 
+ + + en IIome 'l'clephone, dii ni knn hafva en för 6!!!;, cts. per dag. + 
+ + ! föikna Ht huru m)'cken tid den besparar oeh tänk pti saken. 4 
+ + + + 

i HOME TELEPHONE COMPANY ~ 
+ : l 919 D STREET ~ 
+ < 

!+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++• 

DET ÄR DE GODA SAKERNA 
Som giir liivet värdt att lefva 

En Gas=R.ange 
iir Pil af dem. Den betyder för eder Komfort, I~ycka 

och 'l'refnad. 

BILI,IG REN QVICK 

TACOMA GAS LIGHT C0.-101-3 Tenth Street 

Electro Dental P ariors 
Dästa tnndlii lrnrearbete till moderata priser. 

Undersökning fritt. Smiirtfri 11t.1rag11ing 

Tacoma Theater Bldg., 9th och C Street TACOMA 

Järn krams= V aror 
Snickareverktyg, Ståltråd, Dynu- mit, Sprängkrut. 

Henry Mohr Hardware Co. 
- ' 

J 148 PACIFIC AVE. 'l'Eh l\L<\.IN 134 

WASHINGTON PORTLAND CEMENT 
Tillverkad i Washington och det .bästa cement i marknaden. 

SA VAGE,' SCOFIELD & CO. 

lJ l esl utande Agenter 1519 Dnck St. 

SILVER GRILL CELLAR. 

9th & Commerce St. 

No Bar'" A-1773 

Not Rectifiers. 





Commerce & Jefferson A ve. 
Ni kan få fotografier i alla 

storlekar såväl till billigare pri-

DR.A.J.GUSTAVESON 

Tanilläkare 

OF TACOMA 
Tillgångar öfver 

EN MILION DOLLARS 
Lokal 955 Commerce-öppen lördag~kvällar 

4% årlig ränta· 
Lägga vi till edert kapital två gånger om året. 

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

J. E. Chilberg, President 

Pacific Ave. & 11th St. · Den gamla skol..an(Uaren or.h sko~ 

1542 Commerce St. 
Handla i 

och begagnade .hushålls
artiklar. 

l\fo(lHata priser. 

Utmärkta Ranges och Spislar 
till billigt pris. 

Home Phone A237S 

fabrikören i Tacoma 

C. F. CARLSON 
}).ar ~u öppnat verkstad och butik i 

2322 PACIFIO AVE., COR. ~4 ST. 

Stort tager af färdiggjorda 

DAMERS, MÄNS OCH BARNS 
··SKOR 

Också gör skor efter måi.t. 
Likaledes stort lager af 

' EKIPER!N<lSARTIKLAR 

som skjortor, byxor och underklä-· 
cler o. s_,_ v. 

i 
I 

~***'*'***-****'~?.'***'******"~**********'***'ll"'h'':<***** 

-~ Vill Ni Bliiva Fri? i 
Om så försumma ej att komma ut och se våra ! 

IRRIGATED 5 ACRE TRACTS 
vid American Lake, der allting växer i yppighet, der vi hafva 
obegränsacl vattentillgång och fin svart mylla. Iinom kort ' 

1:380 So. o St. kommer värdet på detta land att fördubblas . 
. rapPter, Färger & Tapetsering Pris $75 per acre på ~äta villkor; $10 i månader för hvarje · _ 

Skyltarbete en specialitet I il± 5-acre trakt. Tag Amencan r.ake car och stig af vid Lakej~ 
. i Gardens. 

Phone l\Iam 6431 i E. F. G R E G 0 R Y C o:, In c. . 
' 120 So. 12th St. 

l\folvin Johnson :*****~**'**********lKW:******_,.****.,' }/, 
ATLAS CAFE 

bete· garanteras 

PALACE MARKET 
1554 South C Street 

Alla slags första klassens 
FÄRSKT OCH RöKADT KÖTT 

Beställ /per telefon. Leverering två gånger dagligen. 
, Skandinavisk firma. OIJOF :MALCOLl\'I, Egare 

Phone l\fain 7643 Home A-4643 

RICH.t\RDSON © ELMER CO. 
TIMMJl!R PRODUKTER 

Lumber, Doors, Eash, Frames, Mouldings, Eastern Oak and 

Birch Veneered Doors, Grilles, Art Glass, Etc. 

Sunset l\IIain 375 - Home A237o 915-17 Commer-0e St. 

~ff-;((),\':)i(**************'«***************~'*"***"~ 

J 
. 
;, BEN OLSON CO. 
i lJ 30 Commerce Street 

a PLUMBING AND HEATING I Phone Mab 392 A-2392 Tacoma, W'ash .. 
' ... '''"' ""~'""""'--"'"'--'"'-"'~'"-"'-'b"-"L>k"""'-"'-''-",_;..-"'-"""'-"'"'-~"' ...,.,,,,,,..,..,,,. .,,,._,,..~ t , 'l"-~'i"~'\~"7!"7f'"l""'')~-'f'~?f'.l'f>-.lf>."l..,."f'-"l""i"-~l""l"-~-'1";~-;.v.~w;i"·;.y."'f''T'-"I"' ~-oir~~ 'fl.•1".lf'7i\;r,~-;;1~"l"*7'rhit-* 

*** )~*** ***** ** *******""'~**'!!****-"*'~**** *********"* i · arc e Sale i 
* STILL GOING ON i i d~~ i 
$ STORA REALISATIONSFöRSÄLJNING ; 

* Utbjuda vi till allmänheten l 
* * . * ~ . ~.DE STÖRSTA GODTKöP SOM ERBJUDITS I TACOMA. >t< 

$ Hela lagret måste säljas o('h vi taga ing·en hit~isyn till kost- i 
~ i rcaden. Vi'kvotera rn'\gra pri;:;er för att visa att vi mella hvacl i 

it ~ vi säga. Se följande: -~ t ~ * *85.00 Damkostymer för ........................... $21. 85 ~ 
* ~20. 00 Damkostymer för ............................ $11. 95 ! 

$18.00 till $25.00 Silk Princess för ................... $13. 95 i ; 
* i 

Alla herr kläder säljas till underpri~. 

Glöm ej att försäljningen slutar onsdagen den 2,.8 April. 

ELLIOTT BROS in.· cl1arge of . ~ 

The Marche 



l 0 1 I t'll l i l' ' 1 ) • f1 .. ·9i11 hnn k11 n\1e h1Q_'en1 ~n<2' g··i51·n ,· t.Y i [ vinnarne Juro. namn sa: ana som 

1

. 1 oc 1 n1ec L '' f·•: ."'t nu.:1,i. _ -~ , ~ 
Peterso11, Blomberg, Nehmn och raconrn - me<1 l11gn 0~11 Jend- Y, nh:gu1 ofnrnpd, bodde en rik 

som hade äkta svensk [ 1~rnd, vlil besimi'.mt1t>, al; det ä1:.~lll gnssiir. hos hvilken d::t var mnsi
klang. En stor del af besitttnin-, liksom fordmn ilnneci mnagn ofor- kdid-:: afitmunderh:Ulning. V al
gen på de tre mnerilrnnska farty-, stådda saker, ··hemliga önsknin- 2er åtföljdes af poloniiser och po
gcn är svensk och nästan utan nn-: ga:i;.:' och "okända storheter" lon~i,cr af noktnrner; det :-;pda
dantag åtnjuta de g<Jdt anseende: mellan hinrnwl och jord. .Ta, d<'t deK. s;°t a.t det genljöd i hela b,.'l·gg
både bland kamrater och befäl. händer ju ock att drömmar liksoin llrngen. Plötsligt öppnades dör-

·under visklsen härsUi.l:les hafva sagan rätt ofta bli verklighet el- rt>n, ocl1 Liszt visade sig i nattrock 
flera af de1~?- begagnat sig af tiH- ler åt:q1instone l•ömrna bra niil'a rnh tofflor. Allmän förv:lning ! I 
fället att stifta bekantskaper med ait blifva det. "'.\fnsifrcrn giek långsamt fram till 
sina härvarande landsmän samt 
besökt gudstjcnster, förei:ingsmö

blef ten _o. s. v. 

Odispqtabelt. 
l:l;·geln; elen unga tang·cn~tröska
rt'll. som satt och spelade, lemna
le vordnadsfullt sin plats, oeh 

En mycket flegmatisk herre tJiszt slog sig ned. Alla lyssnade 11~ 
stiger en dag in i Pil ammm1itions unclrlr den djupaste tystnnd. Han/ I 
affär med en brinnande cigarr i lät först sina fingrar löpa ett par·' 
mmmen. Bi 1rädet i butiken sprin gånger öfver tangenterna, liksom I 

den 
den 

--~--I>-~~~-

FÖDD-EN DQTTER. 

Den J 7 de I\faj. 'l'ill 1\fr. oeh 
M.rs. Gustaf Lindberg. 

TAFT TILL ALASKA. 

President Tiift har offentligt 

I 
ger i största förskriickelse fram för att preludiera; derpå stiingde' 
mot honom. han plötsligt instrumentet, låste 1 

- Hur ka~ ni vl1g·a röka här in- ·det, stoppa.de nyckeln i sin ficka! 
ne ~ Den siste, som gjorde det. och aflägsnade sig slutligen lika' 
sprang i lufte11 jemte tjugo and- Rtilla Rom han kommit. 

ti1lkänhagifvit att -han önska!'. ra personer! 
göra ett besök i Alaska denna - .Nå, så illa kan dPt iPke gå - Henrik, - sade hon svär-
sommar. Om planen verksfälles, elen här gången. miskt, - undrar du icke ofta när I 
blir han den förste president som - Hvarför inte? du ser dessa tusende sinom tusen-
besökt '' g-uldlandet i norden.'' - Jo, derför att nu äro vi inte de· stjernor, hvart denna oiimlliga, 
II -1 - 0 '"l' r i\I fl ·· - t 0 l .. · evii.rn, t.vsta skara drag·er hiin, och - an rnmmPr att ahu .)as a l rs., era an va iarmne. ~ _ 
Taft oeh son!'n Charlie. Dagen\ l!JH] - _ --- fn·ar -dPu km11mPr i.frim? ... 

Fördelaktigt /lnbud 
> 

Enhvar som insänder två nya prenumeranter på Puget 
Souncl: Posten, gifva vi som premium tidningen fritt för ett år. 
För en ny prenumerant ett halft år. 

Klipp ut och ifyll nedanstående blankett med prenmneran: 
tens namn och adress och insänd till vårt kontor, och vi skola 
införa namnet på vi\r lista. Ni ieke blott sparar eder sjelf ut
giften för prenumeration utan på- samma gång .gör ni tidnin
gen en tjenst. Pnget .. Sound Posten är icke blott den största 
veckotidning i staden utan äfven den enda svenska tidning i 
Tacoma. J_,åt oss alla hjelpa till med tidningens vidare sprid
ning och dess uppväxt med den svenska allmänheten i sam
hället. 

TILL PUGET ~OUND POSTEN'. 

Härmed närslntes $ ........ i prenumeration för följande 

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

års prenumeration. 

Namn på ny prenumerant: 

.............................................. ..' . 

Adress .......................... _ .....•• 

Namn på ny prenumerant: 

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

! 

för resan är ännu ej bestämd. Det Den slon' rn11Hik('l'll """ k1P11n"- -J11-n. - satfo han dl'O.Jlllld<'. ! 
förväntas naturligtvis aH han sitören Iiiszl sn1t •·n ai'ton·.·i sitt- mr·11 f'r du illte ond! i u:11;ken, )l _ l 
kommer att gästa håde 'l'acmm1 arbetsrum i nattro«k or·.h tofflor. i1Vir du sll\r sfl der och g11par llpp '~~~~::::;;:z::z~:::=:::~z::z~::::;;:z;::::::; :::~z===~~~~;;::::;~~~;;::::;~~ 

namn; ......•...................•..•••..•.•••• 

för· 

och de öfriga större städ('rna på beredde att komponera. 1\fen n»t him1m•l1•n? 

kusten. -;;;;--=;;;;-;;;--;;;-;;;;-=-;;;--;;;;--=--======== 

FLYTTAR PÅ FARM. 
. ! 

:Mr. G. LiudahLhar i dagafiw 
med sin familj flyttat frfm sit1 
hem hiir i staden, 580G So. Asotin 

Som Thi!lt> kh1hhPll vi1mt oss m·-
1ighete11 att hwiilja denna tid
nings redakl iir till hedersledamot. 
1imdrn vi härmed tacka för kom
plimangen, betraktande · den så
som ett erkännande för tidningens 
striifvan att verka för snmmim
slutning oeh nllt, som ligge1· i 
svenskhetens intresse i vår stad. 
Tlntles medlemskap utgöres af 
unga !1mdfm1iin rn«d friska viljor. 
ocil en erkiinsamhetc11S gii.rd frän 
d<'. nnga blir gerna apprecierad dl1 
man hunnit mera .till åren, i~yn

nerhet om man hunnit dit 1rnder 
plit och strii.fvan i det ej alltid så 

tic1nings-

TILL FREDSKONGRESSEN. 

Dr. Carlbert vid Bethan)' Col
lege i 'Lindslwrg. Kans .. har er
hållit underrättelse om .att han 

representera l<\ire11ta Staterna virl 
vcrldsfredskon gr0ssens samman
träde i sommar i Stockhtilm. 

16-ÅRIG SJELFMöRDARE. 

Elmer Siiderbeek i Gwril', la., 
begick sjp]fmord. den 7 dennes 
genom att hänga sig i ;;in faders 
sädesl{od. Det antagP;;, i1tt han 
för tillfiillnt var vimshmig. Han 
hade under senare tiden lid it 
.m~·ckct af hufvnll 1·iirk. 

DEMENTERAD NOTIS. 

Vår iirnde SPattle lrnlil'ga '"rhe 
Pacific PrPss," såsom 

kallas. skriher 

SVENSKA NATIOi~Al B~ 
Direkt från Stockholm 

Gifv:el' en 

STOR FÖREVISNING 
I ValhaHa Temple 
LÖRDAGEN DEi~ 29 MAJ KL. 8:15 E. :M:. 

Intressant bild:;;er!.e ur kom:ng Oscar II :s lif och hans begrafning. 
Svenskt Vinteridroaslif, ;;ås'Jm ~;krid~ko- oeh isjaktst•gling. hiist

kappHipningnr på glmrnis, lrnlsbr.~- arnlt• lwpp p(1 skidur (100 fot 
J::.ng·a), k:;)ll:i'ikning-, skidklj1·ni11~~· pft1:1· h~is1 o. s. ;r. 

Stockholm-Götebcrg. Ena~t"teude Y~lL:ker oeh intres~ant kanalre. 
sr(gt'n 1111 SYc·rigPs 11ie.,1 uat11rsköna hy geler. Bl. fl. miirklig<i 
platser }Hl'iS<Tas: Stoeldrnlm. l\1älnreD. Söckrteljc kanal, Oxelö
sund, C:stgi'>takanaku. Bo!·en:;lrnlts fem ::;Jn.ssar, l\lolala. Vaclsle· 
rn1. V estgiitalrnnaltni. 
Götehol'g. 

V enernburg. Trnllh~ittan. Göia Elf och 

PKolingen," SverigPs nwst korniskn oeh Yidt lJer-.ddade "tramp." 
Vackra och intressanta bilder ur L ippan:.es lif i högan Nord, s:1sorn 

upph>Tggande al' en "lapp-hy." Lcippnr till fjells, valla ml<> sina 
renhjordar. uppg:l1•nde till tnsentals djm. 

Kungl. Svea Lifgardes stora Vinterstridsöfningar vid Ves 1erhan
ninge. mars 190:3, vif<ande.-{lc strapn1s1•r v?m1 Holda1 er hai'va at1 

utstå i äkia norc'liskl vinterväclPr. fotsdjup snii och stark k~Tln, 
Prins Wilhelms och Prinsessan Marias ankomst till Stockholm den 

14 ;juli 1908. Presr-niniicm för fl9t!mrn offi<~n·ar<'. 
President Fallieres i Stockholm sommaren l!Wö. Ftomordr·n1ligt 

viillyukad serie fri1n fnim;kP presirlPntt•11s lwsök. Presitlentt'n 
och alla kunglign pr'l'H•llllighP~Pl" m~·drnt liilL igenkiinnlign [1 

samtliga bilder. 
CIRKA 6,COO FOT UTSLUTANDE RÖRLIGA BILDER (MOVING 

PWTURES) '.ll:J FöRUT VISADE I :ol'i'.iERIKA. 
BiGgrafturnens -föreställningar i östern bevistades af öfver 30,000 

personer och emottogos med stönta bifall. 
Sång- och musiknummer af framstfi.ende svenska operasiingare och 

regementsmusik-kårer å konsert-gra!llmofon. 

Biljetter 50c, barn 25c, finnas hos Visell & Ekberg, 1321 Pacific Av., 

G·ust. Salander, :1.216 South K St. och vid ingången. 
Efter förevisningen dans. 

Stockholm 

Hen Fridnl f Lys1'11. 
Chi1·ago 

Det ä): mig l'tt u()j1· att hiirmt'd 
nnderriittu edc'J' nm, a1t jng st•dau 
länge ortli11eral' Car1wgies Porter 
för mina pati(•utPr oeh att jag"så-

- som ett :<-t-iii'knntlr• !llPdl'l fön•dra
gt•r densamrnn fra;llfiir d1-c oiil(a 
"malt to11il'»." som fiin•komnrn i 
mm·knade11. 

Hög11 ktningsfollt. 
A:\D:rnns PRICK, l\I. D. 

ilG5 R Dh'ision Si., Chitagn. 

CnrnrgiPs Porter servera;; i al

la 1 :sta klassens fmff'Pcr. 

Siilj<~S i parti tlf 
Kentucky Liquor Co., Tacoma 

Ranson & Co., 103 Pike St, Seattie 

POO.LE'S SEED STORE 
Handla med Buggies, Jernvaror och Farm-Maskinerier. 

RENA TRÄDGÅRDS- OCH ÅKERFRö 
I'etaluma Incubators o.---s. v. 

1720-22 Pacific Ave. Phone lVIain 6fl62 

J. S. KEAN FURNITURE COMPANY 

Cor. 15th and Pacific Ave. 

Vi sälja på lättaste betalningsvilkor 

Ni kan gö1·a en stor besparing vid köp af mattor. Vi haf
va en si:;eeiell försäljning m•:d siirskildt reducerade priser. 
Stort upplag af mattor. l<'öljande kvotering kan gifva en ide 
derom: 

8x12 Wool V el 1·et lfogs; l>iista gl'aden, reguilert 
priH iji:W.fJO; föl'siil.iningspris ........................ $18.00 

~lxl 2 'l'npPs1ry Rugs; god gl'ad; rcgulicrt pris $16.50; 
liirsiiljningspris . . . . . . . . . ................. , ........ $11. 00 

:10xGO Sm;rrna Rngs; stort assortment mönster; regn-
liurt $3.50; för:>iiljningpris ........ , . , .......... , ..... $2.00 

Jflx:JO Axminster Ih1gs; stort assortment af rnön~tt·r; 
regnliert $2.00; forsäljwng,,pris ........ , ............. $1. 00 

Dessa äro alla nya och af senac;te moder. 

Ytn't Drapery Department iir försedt mecl stort och full
siiimligt lager af de moderuaste draperi-Ialirikater. 

Vi- lietala frak1 för si'ilda varor till hvilken som heI.st plats 
i11om en rarlins 11f 65 mil fri°rn Tm•oma. 

Agenter för de ryktbara Detroit Jewel Stoves och Ranges. 

Besfallningar per post utföras prompt och omsorgsfullt. 

J. S .. HEAN FURNITURE CO .. 
1501-3-5 Pacific A venue, Oorner 15th St. 





hvitt, 

mrr 

Det är för resten precis på sam
ma sätt, om en mö på några och 
trettio vårar går åstad och för
lofvar sig med en wan, som må
hända inte kan anses vara så värst 
cf!ersträfvansvärd utan snarare 
ger ett sken af rättvisa åt det kän

da ordet ''si sto resul'se!i. '' 
Då talar ni om kvinnohjertats 

rnystiir som ingen mäktar lösa. 
Helt säkert ha andra till synes 
mera begärliga män förut legat 
för hennes fötter. l\Ien hennes 
hjerta har då ämm icte talat. och 
hon har ej velat skänka sin hancl 
till den hon ej lmrnrnt skänka sitt 
hjerta. ·:F1örst nu lfar den slum-

! ranc1e gnistan i detta hjerta flarn
! mat upp i ljus låga. o!'.h det är 
I för,st cl enue 1,\ ddi ge man som för
mft 7t väcka den. 

Dl't. går illa'.' för en stackars rni
uuthandlal'e, och Tyktet hviskar 
om en förestående konkurs. Då 
kommer lJ[t obekant sätt elden lös 
i hans lokal. _som förgas med allt 
hvad deru1 i är. En tid derefter 
bygger mannen ett palats, lägger 
sig till med automobil och ger 
middagar. lhad säger ni dfl? 

Jo, att det,- ·niir allt kommer 
omkring, kanske i1ndå inte ~ir s~i 

dumt att spela ,på _lotteri., Det är 
nog sannt att utsikten att ta hem 

Då svarar ni, 

att han iir god som guld, [llen har 
en oYanligt starld_utvecklnr1 kiins

Om 

Sannerligen en liten flicka ens 
får måla sitt mindre vackra hår 
utan att folk gör kitsliga anmärk~ 
ningar. Och dock bör' det, som hi 
i ett_ sådant falr kärleksfullt in
vänder:• vara tydligt för hvar och 
en, att det är för sina medmenni
sko1·s s1rnll som hon föret!tr den
na procedur. Hon vet att :f'olk fin
ner den obestämda eller till äfyen
tyrs röda färgen på håret ful hon 
misstänker, att folk lider af' den-
na anbli~k, som måste sära. deras 
skönhetssiirne, och '11011 gör sitt 
bästa for att bespara folk denna 
ög·onpina. 

Genom att sålunda tyda allt till 
det bä,;rn skall ni få namn för at1 
van1, om inte just en kvick karl. 
så en karl med goclt hj('.rta. Och 
det är också något :1tt Riittn Yiirde 
på. 

Purre. 

EN SVENSK VINNER MARA
THONLOPPET. 

SOM 

För körsbärsodling iiro klimat A •. M.. Arntson 
och jördmän oöfverträffliga i Ve- .SKANDINAVISK ADVOKAT 

stra Washington. När en gånO' af
sä ttningsmöjlighetcrna upp:r be
tats skola här vackra förmögenhe
ter göras af tusentals fruktodlare. 

Notary Public 

Office: 606 -7 Fidelity Bldg. 

Största svårigheten nu iir ~tt ta- ----------- -----
- $50 AND UP CASH DQWN AND 

ga vara pil skörden. som mogna1' BARGAINS AS Wf!..L.. 
hastigt. Man hör ofta anmärkas, l · J. $50 cash-2 water view lots on No 
rnr mner.1g beröring svrnskl}rne 3Gth; not far from P. D. car; 2 block~ 
att denna landsända ännu e.i dra- to .graded street. Price $400. 

. t r l l f $200 cash-6 roorns, plastefäd, pa-
g1 ·ort e a möjligheterna att gö- pered, porcelain bath, fireplace· 2 lots 
ra prngm· i hiiroclling. Någon god 1:ear 62nd st.; 4 blocks LO car: Pric~ 
orizanisatör to1·L'te s11a1·t l•c>n1111a att $1,200. Bal. $15 per mo. inclnding in-~ , terest. It rents for $11.50. 
i stort skala Yisa. hnHl 1-wm kan $200 cash-7 rooms nearly new 
gliras och staten slcall e11 cl·,1~ bli' !11o~lern, bath, full concrete basement; - ., 2 full lots; 3 blocks to So. Tacoma. 
lika ryktba1· för sin körsbär,.-,söm car~ a genuine sna11 ror S1,750. 
rkn nu :· . f"' . .. l . $~00 cash-6 lots, on No. 19th, near 

dl 01 sma ap,p en och mn P. D. car, lay h1gl1, alt in fruit and 
lax. I st~awberries. Noue better for the 

., , prrce, $1,650. 
.. l\lr. l. l\L Thorutou. smn bor $500 cash~1-rooms, new, plastered, 

mira Fernclale i \Vhlitcom connt.v , fozy c?ttage; city water, 21h swelI 
• , ·;: 1 ots, mcely abovo grade · -VVcst End 

1 eger ett re1rnirkabelt kors bärs: : near 6th ave. Price $16~0 A I 1 ' .. . littl' h ,<>. ovey 
1rad, nu ]2 11r gmmnnlt. Under I $;306 om_e for you. -l 

0 

" cash-5 rooms, thoroucrhJy mod-
l e senaste 4 aren har detta träd :rn ,porcelain hath, convenlently ar
producerat körsbär till ett värde 1 ~ng.e~ har~! plasterecl a~1d nicely t!nt-

f 
,,.

9
[)[ ] - e · . .,_,onc1 ete foundat1011 · 114 nice 

a 'ri~ l. )1't Y<ll' 8 fll' gamma1f.. le> el lots; only 3 blocks to 'p D . ,. ' , near 9Gth d P . . car, 
na c1et började bära öfverdådio·a D ""'. ~n roctor. Price $1,900.-

-- o' ear m rnmd the 110use is ncw 
skordar. .Under dess 9 :de [1r sål- $700 cash-G0xl20 ft. Iot, uear: Whlt-
des ]\fr_ rrhornton derifrf111 J]:ir ~~,ortll pcollcge, unobstructed water 
,.. ,. _ · ' iew · r1ce $1,000. 
for $3u, under det 10 :de för $45, 6 i:porn, ne:w house, near P. s. u.; a 
undr'r det ] 1 :te för $5) oeh det ;1~dei home m wafäing distance. Bar-

9 , • ... , - • ' ' . ar~1 or some one at $2,600. Terms. 
]_:te aret for $6u. %2,100-New 5-rm l:mngalow; porce-

Naturligtvis knnna inte - alh ir~~~ ·b~~~· la2rgbel atl'tic; concrete founda-

1 
.. .. .. .. - ' ' • Y oc rn nortll of 6th ave • 

rnr;;bars1rad bara så öfverflödnn- 1% lots; excellent neighborhood· " 
' · new $5 000 h ·t • a 

Cte rikt, men den som förut ej sett I cash b~I $2~rne nex door:. $1,000 .. ·- -- . . ' '. ' . . per month, wrthont in-
ett korsharntrad i Vestra \Vash- teiest. 
ington. då l'rnkten mcJO'nar sl-8ll M C,Sj c CURTIS & r,J;NDLEY, 

. b ' • " - -· " •l 607 D<"rrnce Bldg 
bli sl<i gen. : 

-Omkring GO körsblirstl'äcl, ki{i~-1 ;;:=========,..._====;;;. 
irn irifva8 p:\ eJJ a~re. Om hvarj<> E p·ETERSON 
tl'iill prodttte1'atle ~11 · fjet•dedef°~f si - , - - • 

hvad det miirkliga il'tidet vid 
I<'erndale gö'r. så l:lknlle ju en acre· Enda sven:ska fotograf i 'l'acoma. 

ge en ytterst ståtlig afkastning 
neh 5 an·e vara nog Pör att håila 903· Tacoma-Av. Home A2233 

en :f\<nnilj i stoh välståncL 
Men, som redan :mtydt är, det 

fordras förbiittrade vilkor för att The Br~nden Cafe 
marknadsföra körsbären. innan 
~li;1rna del lif farmning blir så loe- A. 0. Branden, Egare 

kandc, som den eger förutsättnin- l\.~ode:i:n inredning, bekväma rum 
gar .. för• att JJli. " 'I<"l:i"rstklnssig matse!'Vcring. 

Främst f~rdras naturligtvis att Cor. 13 & C Sts. ·
hela l~olonier sl.å sig på odlandet, 

Tacoma-

af denna deliJciita och begärliga 1;;;;;;;;;;;;:;:::;;~~;;;;;;;;;;; 
frukt sa1nt att_ konserveri11gsfah11i
-ker anläggas i dess~--koloniers o-
medelbara grannskap.· · ' -

Den knepige kalf~ktorn. 

SWAN_ OLSON 

Äidsta svenska vedhandel i stact~ir 

V ed från skog och sågarne. 

Äfven koI oeh bark. 

-' ·: Kon.to1; 232}: ·&. ] 2th St 

loppet ten ville sofva och utbrast v1·e Vi tillverka alla slags 
-·· TÄLT sigt; 

D1·a fl1 fnndt1 rR ! .Tl!g· vill iutP 
stiga upp. Jag - jag är sjuk. . ' 

Kalfaktorn aflii gwacle sig. men 
åtel'kom Pfte1' en t.imnw. 

klart 

Jag 

Falskt rykte. - Iför dn, Kristi-
J?en omsorgs- 1rn. iir det Ramrnt n1t din man slår 

dig? 
- Nii d{i. dil 1i' lrnpital osan

ning. Visserligen kan han knuffa 
Artlrnr B~u·ns, tillhiirande Spo- te mej nfl 'n gång b iblann sparkar 

kan~, .A thletie Oluh. var i början å nyper lrnn mej fi dän ge; mcj i 
af ta~lmgen !Iu~bem,ttes vilrst1' ryggen å lnggar mej, men slå mej 
motsta,nda.r<>, men måst(• sluta Yicr - iwej. dii låter han allt bli.! · 

Ett litet missförstånd. Presten 
(dt>llagmid<'): - S1:iekars frn ,Jo
hansson. det giir mig verkligen 
ondt om pr atL 11i skulll' bli ei~ka 
vid s{t unga år. men jag Vi'!. en 

A WNINGS 
PAULINS 

och allt annat Mn1 giires af tält
duk. G 1dt arbete. J\foderata pris: 

Pio·neer Tent & Awning co. 
G. I'. LINQUIS!J.', Egare 

1 l33 Tacoma Ave. 
1\fain 877 3 Home A 2778 

CIGARR- OCH 

SKOBORSTNINGS-STAND 

1156 Commerce, (for. llth 

Om Ni önslrnr en god 'rök" 
så fiirnök en af vftra cigarrer. 
Sitt ned hos oss oeh läs Puget 
Som~d Posten medan Ni får 
skorna h•Jrs1 adr. 

STOR FÖRSÄLJNING. 

den 18 milen. Tio iwrsoner del
logo i· loppet, mPn de flt'sta orka
de endast följa Burns de första 1:3 
milen. Yid kapplöpniugr•Jls slut 
vur Huhlwne11c' en half mil före 
sina mecWiflare, hvilka nu endast 
voro tnl. \Y. ,J o.vner. som 1 og an
dra priset pli :i tiin., 4 min. och 2G 
sek., och \\r .• J. \Vati•rs, stnu foll
borclacle l oppct pil a tirn. lWh G mi-

tröst -
Bndan ( il'rigt afbr,11 ande) : 

Hur gm11mal 1ir han'! 
--i 

nut(•!' · • • • • 
1 

Endast en familj slapp undan. 
Da vi 1 fredags in1Prvjuade den' l\Ir~. E. J. "Williamson. Ber}cdev. 

:1.~1 ge. SYPnskr• atleten, som rned ens ,\la., skrifrer: · ''Kuriko h;r Y;t~ 
forvarfrat .. sig miisterslrnpet och rit en wrklig Yiilsignelse för oss. 
e~.1 JJ•:lrn1 nu·d $100. srn1 PS han ta- Den lwvarad1' oss ,från J1 ,t.Gl1ippt•, 
ga sr~ seger ganska anspråkslöst som grassernd(1 i lwla vi'n' · trak1 _ 
ocl'.. forI~laradij, HlL nwd stiirre au- V~1r familj var den enda, som 
stl'ai1gnmg kanske slmlfo han lrnn- slapp nndan. DP1 är en ntmiirkt, 
nat tiilr)·ggafägga sträckan på mPdicin." 
omkring 8 a 9 miuutrrs knr1·,·11'e D · t f' f' · , .. e ~nnes ·a, om ens några bo-
tid och det är derför ej omöjligt, temedel, hvilka så styrka systt>
att han utom hus och med nog- met mot sjukdomar som Dr. Pe-

" , ~ nr mnclrades grannare triining lrnn med Hitthet t~.1-'s K11r1'l•o. 1•'tt " 1 
komma upp till Svanbergs rekord ständiga bruk har f1dagalagt. dPss 

,, or Jenster. eP kan icke erhål-och ingen vet, om icke i framticI~11 f" t · D 
han kan blifva "champion of the las å .ai1ot('ken. Specialagenter 
world." Han eger troligen större 1illhanclahålh• densamma. Skrif 
s1~T1rn och nthl\lliglwt ii'n cle fle- till de Pnde egarne. Dr. Peter 
st-a af sina medtiiflare. F:ihrney & Sons Co., 112-JlS So. 

l~oyne Ave., Chicago. Ill. 

i 11:33 Conunerce St. 
$1.25 skjortor .............. 69c 
.$3.50 b;yxor ................ $1.95 
$2.50 byxor .............. $1. 48 
$15.00 kostymer .......... $8.00 
$3.00 hattar .............. $1.38 

H. Swartzberg 
Glöm icke platsen 

1133 Conunerce Street 

Grönsaks- och blomsterfrö af de 
hi1st11 sori.(1r för le per paket. PauI
son-Barnes Co., 11 oeh O St. TeI. 
lVIain 232; A-2232. 




