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JORDBÄFNING MED ÅTFÖLJANDE BRAND OCH öFVER
SVÄlVINING öDELÄGGER SICILIEN OCH CALABRIEN, 

TVA AF ITALIENS RIKASTE PROVINSER. 

' de förfärligaste jordbäf-
1 
både San Francisco hems~lrnlsen 

ningar, som nftgonsin förekommit, och andra hemska natnrforetcel
hemsökte i måndags Sici[ien och ser ;i nyare tidens historia för

Cal abrien .. Enligt senaste rappor

ter dödades öfver 200,000 perso-

ner, och ännu flera hundra tusen

tal hafva gjorts hemlösa. 

Städerna :M:essina och Reggio, 
den förra belägen på Sicilien och 
elen andra miclt emot på fastlandet 
i provinsen Calabrien, utgjorde 
ce11tra1pJJnkterna för katastrofen. 
Båda lades helt och hållet öcle, och 
af }Jefolkniugen, som i hvardera 
uppgår till bortemot 100,000, har 
mer än hiilften omkommit, Jord-

blekna, har upprört hela den civi
liserade verlden, od1 kraftiga för
berec1efser till hjelp och undsätt
ning hafva v1dtagits både i Ame
rika och i de europeiska ländE'rna. 

De italienska kolonierna hfir i 
landet äro på det häftigaste upp
rörda öfver olyckan, som drabbat 
deras hemmavarande landsmän. 
Det herättas att många hundra af 
italienarne på skilda platser här i 
landet redan skyndat att begifva 
sig på hemvägen. Siir81dldt är det
ta fallet med sådana, som härstam
ma från södra Italien och som 
frukta att deras anförvamlter räk-

bäfningen var så fruktansvärdt 
våldsam i l\Ifurnina, att redan vid 
' f'" ·· ·· t l t nas lJland de hemsökta. · oe orsta stotarne nas .an ivar ·en-
da hus kastades öfver ända i rui- Catania, den största staden när
ner. Omedefbart efteråt utbröt 1 mast olyekspfatsen, utgör n1ålet 
eld å hund~·atals platser i ruinerna för tusentals af de stackars öfver
och inom kort var hela staden ett lefvande, som komma tillström
oerhörclt brinnande hål. mancle i stora skaror. De flesta 

I Regio antog hemsökelsen en äro vilda af skrämsel och uppslrnk
annan men dock icke mindre fruk- ning i följd af de hårresande sce

form. Här åtföljdes ner de bevittnat. Alla äro lmng
rande och i clet bedröfligaste · 
skick. De flesta äro endast skylda 
af trasor, och många äro halfnak
na, sårade och sjuka. Catania är 
redan öfverhopacl med flyktingar, 
och deras jämmer och ömkliga 
tillstånd håiler på att väcka en o
tyglad panik bland stadens egen 
befolk11ing. 

Scenerna i clet hemsökta distrik-

"Denna olycka har resulterat :i 
en större förlust af menniskolif än 
ett stort krig. Situationen är så 
mycket vä.rre som i kriget det en

En af de öfverief'Vanc1e, som dast är män, som utstå krigets fa
flytt från' 1\Iessina till Catania, be- sor, under det i denna olycka LU
rätiar: veu kvinnor, barn och åldringar 

",Jordeu tycktes plötsligt falla ncdmejats. Och under det man i 
undan och der1Jå liksom hastigt krigstider kan göra förberedelser 
sv~i.nga nmdt på sin axel. Hus och taga vård om de särade, så 
och byggnader tycktes snurra hände denna olycka inom loppet 
rundt ett ögonblick och c1erpå bra- af blott 48 sekunder, och för vår
Jrnnde remua i styclwn, medan den om de stackars sårade och 
memiiskorna begrofvos under el- husvilla menniskorna står ma.n all
ler kämpade förtvifladt bland ru- clcles redlös, tiHs hjelp hinner an
inerna. Många föllo krossade till lända från andra trakter.'' 
döds, medan åter andra, som sökte Enligt senaste telegram från 
skydd vid de vacklande murarna Reggio öde1acles staden och Hm
snart funno sin död under dem.'' det deroml{ring för en sträcka på 

Fast föröcleisen var. störst i Mes- tolf mil -af tidvattensvågen. Alla 
sina och Reggio, så sträckte dock hygg~ade1: förstördes, äfve~. clet 
katastrofen sina förfärliga verk- mass1~.a citadellet, soi;n anvand:s 
ningar till alla andra närliggande som fängelse. Alla fangarn~ till 
trakter. Dussintals mindre städer ett antal af 1,800 omkommo 1 ru
och otaliga byar blefvo mer eller i~erna. Reggio ~rncle en hefoI~rni~g 
mindre svårt hemsökta, oc"h nöd pa 35,000 menmskor och enligt m
och förtviflan råder öfver stora gångna underrättelser undsluppo 

väg för ett nytt budskap från 
president Roosevelt om Browns
villc-affären geno matt antaga en 

endast ett tusen eller deromkring 

sition i Omaha ansåg sig kunna 

tillc1ön~a henne såväl titehi som 

motion af senator Foralwr att af $50 i gnid. I täflingen om elen 
krigsministern infordra upplysnin- lysande titefn och championska-
gar om användande af regerin- .. .. . 

cl t 'l t . · .. cl ff"" pet taflacle ofver 500 flickor, fru-gens e e r iver i namn a a ar. · 
Presidenten är nu sysselsatt med ar och gummor från 20 stater i 
att ordna de bevis, på hvilka han 

grundade ,sina uttafanclen om de

tektivtjensten i sitt budskap. Det

KLINGANDE TITEL. 

unionen, och käringar, som lappat 

byxor i öfver 50 år och alltså bor-

de vara invigda i byxlappnings-

konstens mysterier, gingo ur täf

lingen mecl långa näsor, ty lilla 

Selma, sweet 17, lappade så väl, -att clet inte syntes någon söm ens. 

Hon kan också andra konster. 

För någon ticl sedan tog hon pri-. 

set för det vackraste förklädet i 
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VECKOKRöNIKA. 

En ny Salome på vår opera. - Nu 
är det slut med stjernregnet på 
Oscarsdagen. - Svensk-Ameri
kanska Sällskapets stora års
högtid. - C. D. W. och Nobel
priset. 

Signe Happe är här. Ilvem vet 
inte hvem Signe Rappe äd Det 
är general Rappes dotter. som 
börjat sin scenbana i Mannheim, 
stuckrat sång i Berlin och är nu 
för flera år engagerad och myr,ket 
uppburen vid hofoperan i ·wien. 
För tillfället g·ästar hon sin födel
sestad Stoekholm och nppträder 
på vär kung·liga opera såsom Sa
lome. Salome har nu flera gånger 
getts i Stoekhoim med fru Oscar 
och Aino Ackte i titelrollen. Sig-I 
ne Rappes gästuppträclancle har. 
v~int a1 s mu,l stor späuning och : 
åsktltlades af kunga.husets tre her
tigpm· och Stockholms hög·sta so
detet. Våra största musikkritici 
samstämma cleri att lwnnes röst ej 
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ror under fjolåret voro 6,939 vex
lar å 8,028,050 kr. Under Jamrnri 
-Oktobei· 1908 1111 antalet kon
kursansökning·ar varit 2,244 oeh 
antalet skuldfordringsmål 1,137 
med till betalning utdömda belopp 
å 3,292,414 kr. 

- För att tillträda befattningen 
som superintendent vid Stock
holms elektricitetsverk har i da· 
garna hr Karl Laurell som i två 
års tid varit austiilld ,som ritare 

1 och ingeniör hos General Electric 
Compauy i J__,ynn, J\Iass., anländt 
till hufvudstaden. Hr. Lamell är 
endast 26 år gammal, men har re
dan gjort sig bemärkt .som elektri
ker i såväl teoretiskt som prak
tiskt hänseende. 

rit synlig vid 12-tiden följande 
dag å ett kafe. Nordströms mös
sa har hittats i elfven utanför 
Sänkverket. Den försvunne har 
varit anRtitlld vid postverket i 28 
år, är 5_3 år och gift samt har fle
ra barn. 

-~--+-·--

Blekinge län. 
Kassörskan .Agnes Josefina Nil

son har häktats i Stockholm för 
förskingring af 3,2:30 kr. från sin 
principal, fabrikören A. Eriksson 
i l'ukavik. Nilson har vid förhör 
uppgifvit att hon miijligen ej re· 
dovisat för 300 kr., men bestrider 
förskingring i större utsträckning·. 
Vederbörande kronollinsrnan har 
begärt hennes siinclancle till kro-

- Natten till den 7 Dec. vid nohäktet i Karlshamn. 
half 12-ticlen egde utanför auto-

i maten '' Gästis'' vid Vesterlång
gatan ett uppskakande morddra-, 
ma rum. En stationskarl Nils 
Gerhard Lam1Jert sköt kafeupp
passerslrnn Elisabeth Löfgren ett 
revol yerskott genom lrnfvuclet. 
Han vände derl'fter vapuet mot 
sig sjeff och sände en knla genom 

I 

tinningen. Kvinnan dog efter c :a 
- halfannan timme, men mannens 

lif irnr man möjligen skall kunna 

Bohuslän. 

Rät1man .A.nton Söderbor; afled 
Strömstad den 3 Dec. efter en 

längre tids aftynande. S. hm· 
gjort en värdefull insats för sam
hället genom Rin frlin 1rydrnt ut
gifna "Strömstads historia," af 
hvilken 4 delar utkommit. 

Elfsborgs län. 

har stora rrRm·sr;r, att clr1i har en räddas. l\fordnren är stations- Rnnsakning hölls elen 30 Nov. 
glashfin1 g·lans, klockren intona- karl v.icl Stockholms centralsta- inför Giisenc hrirncls1·iitt rnerl för 

tl.t)n 0°,11 l),?1. ",. i11,·1 ",·1-.:,1·11"11 h,0 1· s"c,1rt iiuu och var känd för sin svartsju- mord å sin 80-årige hrncler Ka1·l 
att gtmomtriinga tlen bullrnmlr ========== ........... __ ... __ .., __ ..,_,.,._.,,. _ _. __ =-- lrn, ln·illrnn tydligen hröt ut pä Amlen;son häktade 72-rtriga Kri
orkestermusiken. l\frn i sin upp- hvilade han i kungsorg vemods- Per Hallström och Karlfelclt som natten, när han fick se fröken L. stina ArnforsRon i Gum11erec1, 
fai:t11ir1g· a,f' l1l11· 11')11 ,·

01+e1·1ze.1· titel- ,,,,11•111t fo·· 1 .. _[":,:1rta Selrria L l"f i sällskap med en annan man. f.ij urs socken. Det var cm sorglig 

\_, .~ •:J V ::! \ Mi dl! '§l§iM\#fij 

~ c " ~ mii.ttacl pi't häfrlvunnen lager. ' • • ager o: 
!·ollen •,··J,-1·1.1·a ll" .,,. 1· !!' ]J'"i··.''L'li-i!'t, 111·,".1_ f l t t 1 l t' - Li.Estidsfäugen grefve Mör- syn att se elen häktade. Hon var " ' " ~ • - ' ~ Och knngsorg buro ä·'ven årets oc i gen emo · c en svens ca na 10-
ll ·1· 11111 1111• 1· 11°1 0·1-111 1 f · ]'v1' l11 1 i· l l l'f -t ner liar åm,,•o af reb0·erinbo·en fått en liten. niistan forkrymt varelse 
.:. i:. ___ 8_.!._Lb-- 1 ' a-inci < - 8 L,jet·ugubbarinspe. ld.:åttedet11une11, ~ivars gnnst_111g _10n- ::i.1v1_. 

el] Sl11 "l" ·1·n 11 °1 ] lt rl J- 1p I 0 
] f 1 ·r· l 1 ft afsla 0a 11å sin be 0o·äran att af nåd oeh så svag, att hon mästc bäras · ' "' " ' rn 11 rnns '' · bli riktigt stjcrnklart i sonmrn1· pa grunc a <en mora rn ra Y - ,-

D 1 t -· 1 · · tt J bli befriad från vidare straffar- in i ting·ssalen. -Dertill kom, att oc, c an cer Jag mig, a le sorn på Gustafs-dagen. ning hennes författarskap skiinkt 
förfäkta Signe Rappes spd, lrn "' ,~ ,, oss såsom motvikt mot den osun- hete. hon var så clöf, att det var ett 
(1c11 1·a''ttaste 111111fattn1' 11ge11 af Sa- 1 t .. · f t ·· 11 ° sannsk~•lcligt tålamoclsprof för -' Men ha vi inte haft Oscars-ualer < fl s .ronmrng som Tam Tac ; Ra 
lonle. · G. öteborg. rättens ordförande att leda för-

1 år så ha vi åtminstone haft starkt inom vår litteratur. Inom 
x d t "l "it tt .. l Sedan den 30 .t\ovember är vär- höret. Af polisförhörsprotokollet .ar l', va ra ~, a, · gora rnnnc Thaulrng·ivingclay i Svensk,.Ame- parentes tror jag att hvarken 

så allt i&..'enom häns'.·nslo"st nati:i- s · 11 .A ·1 i·· t'll debrefbliraren vid Jerntorgets framg·ick, att bäda syskonen åt-" ·' rikanska Sällslrnpct. Denna gång • verige c er me11 rn rnnner i 
ralistiskt skrämmande som före- 0 I~ . ' ·1 1 Wirsens tyska filosof, så våra postkontor, förste postbetjenten 

pa i.ronprmsen. -''-men rnns rn JCarl .B'erdinaml Nordström för-
gående uppfattat henne. Signe ministern med familj, generalkon- sympatier går han nog miste om. 
R] ) r. ·· J n h Jt I 1 'I l b I "f l - t svunnen från sitt hem i G.öteborg. ·l l p . gm· rn ne e annor unc a. sul Adams mccl familj, general- ~.; en lem e rn vcr ian nog m ,e. Emil Stenberg, 
Uppfostrad vid ett omoraliskt Il h w·r , pat'e1· Ocl1 Då Nordström, som tjenstgjort konsul Friberg med familj, lega- an ar i sens sym ' .1 . . , 
perverst hof, der sådana som en tionssekreteraren Bailey, opera- har nn Wirsen skänkt 0. E. I-len- nämnda dag, ej afhörcles, fattade 
Herodes och hans broder Filip pi . 0 b D 1 b eken sina svm]Jatier och der.J· emte man misstankar och satte spanin-

Svensk Advokat, 
Notary Public 

sångerskan Miss s orne, . e s o- " "f · · l hustru föra Sj}iran, står Salome 0 
• t 0 l w· , gar i gång, hvilka nu g1 vit VlC stintan och fru Gagnee; Direktör gar m1s e om vara, rar 1rsen 

505-506 California Blclg. 

under deras starka inflvtelse. Men llt 0 
• ,. p t" all 11v'll t " Ilög·berg med fru, öfveringeniören a sa rnga s_,.m a ier - s, i rn 

den unga kvinnan vill rycka sig . · .. st 0 1 i denna fril.ga bevisats. Berg mecl fru, mgemorerna a , 
loss ur de vällustiga nöjenas fjät- i\. I l<:clstrcim, Svalling med fruar och ~ · 1-r. 
trar. - Hon ger sin kiirlek fullt St 11 1 r:: D 1908 iimm ett sjuttiotal medlemmar in- oc { 10 m, v ee. . 
hängifrct åt Johannes. Hon dyr

mumligacle turkey och öfriga läc
kar hans 1·ena själslif, hon känner 

kerheter vid eleg·ant dekorerade 
att genom honom skall hon lrnn

bord under svenska och amerikan-
na räddas. l\len den all varliga, 

Stockholm. 

ska flaggans ymnigt nedfallande 
sirä,nga lagpredikaren stöter hen- -

nådiga skydd oeh vid tonerna af 

Konungaparet återkom via Kö
penhamn och Malmö frän sin nt
Hindslrn resa den S Dec. till huf-

ne ifrån sig. Han förstår henne vu<1 staden. Omedelbart upplöstes Södermanlands regementes musik-
icke. Han ställer sig sjelf egeu- t1en tillföonlnade reo

0
·erine:en och kär. Högstämda tal och roliga: ~ 

rättfärdig i främstn rmnnrnt. Kri- l 0 1 t t t 1 1 bm·dvisor me<l svensk och ''mix-, rnnungen 11 :er ,og s a ·sro( re :. 
stustypen g·cntemot Maria Ma,g.- E l" t t'll t ·1 l t ad" text till amerikanska rnelo- - :'in ig 1 ll ri {esc epar ,e-
dalena är honom fl'limmande. Han me_ntet från beskiclrning·en i Tokio clier aflöste hvarandra och Delsbo-
lemnar den unga kvinnan åt sitt · ' t t ] 1 f' · 1 " stintan berättade ::;ä vi lågo dub- mgange, .e rgram )r; mnrr mg c r. 
gr;ymma allt nppslnlrnnde öde på bla af skratt. Det njutbaraste un- Sven I-frclin för niirvarandc i Ki- , 
samma gimg han predikar moral oto oeh afreser i medio af Deeem-. der aftonen var dock onekligen 
för det i lastlff försjunkna ko- IJer derifr[m till Port Artlmr Ramt 

frciken Osbornes prestationer. 
nnngaparet. Derföre är Signe ,- väntas ,'rnläncla Janlrnri till 

Hennes apparition var glänsande 
R.appes speI icke demoniskt per- Stockholm. 

i en guldskimrande dräkt, i mina 
verst. Derför nppehåller hon en 
anständig oeh aristokratisk sppa
rit.ion. Derför är hennes siitt 
barnsligt, vittnande om omedve-
ten lidelse, ty Salonrn lir ;j n nästan 
ett harn, neh ege1· tills katastro

ögon symboliserancle den uppgå
endc solen, lwnnes sång var ljuf 
oeh känslig och hennes röst för
tj usancle vaeker. Generalkonsul 
Adams var som vanligt oöfver

- Kr· o n prinsen öfverlemnacle 
vid öfverstyrelsens senaste sam
mantriide i Riksförbundet ett ståt-
ligt pris, skänkt af elen bekante 
doktor Keligren i T .. ondon. Priset, 
som består af en en half meter hög träfflig i sina hinnoristiskn anfö-

fen med halshuggninU"en inträffar ·1r · l h · - 11 
~ randen. Bfancl annat uppställde s1 vernrna i vac rnr oc origme 

intet af-det vidriga känslolif man form, lir fömrndt till vanclriiw:R-
han olikheten "between an nm- ~ vill plihiinla Salonw. Signe Happe 

har föran<11igat, förfinat rollen, 
och midviker den vulgära ~innlig
hct, Rnm nwstadds präglar rolle1rn 
tolkning. 

brella and a woman" oeh tillade pris för marathonlöpning af de 
förklarande, "You can shnt up an svenska löparne, särskildt med 
nmbre.lla, hut" - resten kan lite 1 anke på kornnrnnde Olympiska 
hvar gissa sig till, ni förstår att spel, och vid sammantr1idet be
;j ag känner det litet generande att slöts uppdraga åt Svenska idrotts
nttala det så här offentligt. förbundet att utarbeta regler för 

En aE de mest arrnlä1mde talen fäfling om detsamma. 

(Forts. å sid. 3 .. 

Fredlund 8 ~A 
l'hone Maln 648 1018 So K Street 
Har alltid ett välsorteradt lager af inhemska och importerade Grocerl· 

Varor. Agenter för Lundins Enbärssy rup. 

Lutfisk, Ål, Extra fin norsk :b'etsill 
Bästa Lingon i marknaden 

-c,,....- = 

RON lARSON 
1112 So. K Street. 

GROCERY- OCH SPECERI-HANDEL. 
Kuriko, Qu terine och 01eoil. 

Phon&-"--Main 576 Bondost, stockfisk, norsk fetsill 
Automatic 01576. Tacoma, Wash. 

SLUTFöRSÄLJNING 
af hela vårt stora lager af 

Stovar och Ranges 
till kostnadspris för att bereda mm för vårt regulili.ra jern
kramuusinei:;s. Nu är tiden att fä en förstklassig range billigt 

I l t't td l l l f'"l - 1 l +++++++++++++!I I I I I•+ I 1 H++++++++++++tt-r-.- ... + + 

.B1ör första klassens 

GRO CERY-VAROR 

besök Gustaf Salander, 1216 South K St., eller ri!lg upp l\Iain 

6007 eller llome A 4007. 

Varor kiipta hos mig levereras fraktfritt till alla delar 

af staden. 

Gustaf Salander 
1216 SO. K ST. 

CENTRAL FISHMARKET 

756 South C Street 

TACOMA 

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

ALF. NELSON, Prc.pr. 

I 

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

Vi hafva det största och b lista hyrkuskverk i staden 
· För ekipa ger vid 

:i:Segrafningar och Bröllop o. s. v. 
Bästa platsen 

Telephone Main 499 1210 A Street 

Electro Dental Parlors 
Biista tauclläkarearbete till moderata priser. 

Undersökning fritt. Smärtfri litclragning 

Tacoma Theater Bldg., 9th och Ci Street TACOMA 

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

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

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

. SAV AGE, SCOFIELD & CO. 
Uteslutande .Agenter 1519 Dock St. 

PETERSON BROS. 
Vi äro den encla svenska firma i staden som säljer 

MJöL, FODER, Hö OOH SÄD 

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

Alla beställningar utföras snabbt och noggTannt. 

1002-4 South K Street 

t\.fclelningskontor och upplagsplats 
So. 30th & Wilkeson Tacoma, W ash. 

Resiclen_c_e---·--A-fcl_e_l_n-in-g-sk-on-to_r_. I, 
Hufvmlkontor 
Phone lVIain 313 
Phone Home .A2313 

Phone Home A1739 Phone J\Iain 7765 
Phone 1-Iome A4394 

·~-----~--~-~ 

Polar Hard Wall Paper 
Tillverkadt i Taeoma och garanteradt. Plastra edert lws mctl 

det bästa materialet. 

SA VAGE & SCOFIELD 
1519 Dock Street 

Bot garanterad i alla 
sjukdomsfall. 

åtagna 

Förblif icke sjuk, litande på löf
ten af andra. 

för 
Det var allt liiugr; sednn det 

kungliga hofvet hade till.fälle öf
vervasa en represe11t;.1tio11 på ope

ran en första decemberafton, om 
det ock hade varit ett så celebert 

vid hordet var oneklioo-en fru llil- - K. patriotidca sällskapet har I . - . . . ~ +++++++ -+ 
dur Fribergs svar på talet för )PS n ·i · 11 e a ) · a. 0 Jane e rn- +- . - -+ 

gäslspcl som ofvannämnda. Nej_ I J b tb 11 "t t U 

kvinnan. Hon berörde clervid med löningar: För långvarig, trogen t • t j+:i: I 
värme oeh öfvtwtygefoe en af elen tjenst; den st:'.\rre. 1_11e_daljp11 med i an l var!:l an 

- f-o"reg",01 .. e11tl•e t,·1laren framlurntacl' {_0111_111g __ e_ns ros i c, .a orpa·r,na 
- . 11 . · lf t" h.ad .Johansson SpJut, f. 1836 - . _,, .. 6 ~l t d Förr nu· det kungabal i II vita ~· c I , - · 

hafvet, då spretfo i-d~jt;rnm·ila Bitt sats om nntH s ;:vmnans SJe ·s an- .. , · . , ' en Home Telephone då m kan hafva en j_or 73 e s. per ag. 
clii!·hetsställninbo· och hennes för- fol· 16, och I\.~n·l Gnsfat I'..fl!'lsson t. . ' . .. 0 i' I 

Den ärlige och pålitlige betalar 
då han är botad 

Inga pennir.gar behöfvas för be
handlings börjii,n 

-flarnnwnde sken öfver svenske ... R f 1 49 f '18 ° t" t 1 d cl b h t k k ;; _ tt 1 · 1 _ · · lf l\·r 1 :coos, . 8· ~, ·ör v ars Jens , Räkna ut huru myc rnn t1 - en esparar oc an pa sa en. .. l tt ft 1.. 1 1 maga a · tJe pa sig SJe . nec + 4 ·man oc 1 e · e er angtac t orc eus- båda hos öJ'vere0remo1rimästa.ren + + 
regn föll så innerligt viiJkommet sann kvinnlighr:t framhöll lhon Rob. Sager oeli hofstnllm1istaren + HOME TELEPHONE COMPANY ~ 
från knnglig himmcf oeh nppfri- den•motl man

1
ne

1
ns ansvf~_r, lrnn.s Edv. Sager, egare af 

0

Ryfors, bruk, I+ ++:-++ 
k l 1 a l f arbete, rnns .Je cymmer or c e s1-

s ·ac e c e omnac e li ·sanclarne in- na, hans kärlek till hemmet oeh Habo soekeu. För berömlig od- 919 D STREET 
om svensk~' mäns bröst. 'I'y då :fi- . lingsflit: drn mindre medaljen 

mycket annat, som man i dessa t1- ! + 
i·a(lc• kungen Oscars-dag i Stock- mecl konungens bröstbilcl åt f. cl. ++++++++++++++++++++++++++++ 1 • + 1 I + I + ++++++++++++++++-+ 
1holm och de flesta städers balsa- der tyckes glömma bort. Talet 

helsacles oclrnrt med varmt bifall fanjunkaren Frans Oskar Boh-
-1onger öppnade sina dörrnr för att mnn, f, 18~)2, frliu Prestbacken i -----~~--
f , l och man kände sig pl\mint om att 
ira rnng Osears namnsdag. Då Varnhems socken, samt tillsam-

hilr var ännu en pnnkt, som i rnån-
dekon•racles med svenska flaggan, mans 30 kr. åt backstngnsittaren 

ga familjer är värd att beakta på 
(1å nthragtrs af vederbörande Johannes 11arsson, f. 1833, Liden, 

ta ek sä ge lsedagcn. 
borgmästare skålar för kung *) * ,x, Iierclal, och h. h. f. 1835. 
Oscar och då sjöngs kungssången 1 . l t t 1. - Ul-rikesclepartementet med-
•• o • I För rei-;ten rn v1 le em igen 
anda fran Ystad till Ha1)arancla. , , 1 _ 1 ,. . . ? ·t k'' . delar: I Paris har elen 2 Decem-
D t · 1 l t'd N , lugnt och sansaf t, iM i v;n , Ma e - var i gam a rnngens i . u · · . . _ -1 ber undertecknats ett aftaI om 
1° O l l l Svenge utom v1cl Svenska Al,ac e-

'- a man sears-c agen enmac e . _ ... , . N 1 1 ordnande af lrnmlelsfö1·him1clser-
f .. 1 .. ,11 fi . 1... 1

.. t m1en. Der orerar \:V 11 sen i l o .ie - I .1 operan ·orc :o a ;oncn ·arg os, .y . h na mellan Sverige och 'i'rankn rn, 
. prisfrågan ty han anser sig a 

slottet som man vant van att nn- h . ltvarigenom tullen till Sverige på 
samma rätt, som varJc mman .. . . 

der långa år se upplyst denna af-
1 

h ·h tt 1 . roda och hv1tn, fatvmr,r med 14 
Rvens '- att ysa oc u - a a sm 

ton låg der mörkt oeh tyst och . lf .. 1. f lt . 1 t. procents alkoholhalt och clernncler 
b . sJe ·stanc iga npp a mng om c e .. .. . 

kung·en var orta. Bara nere i re-
1 1 1 

Il . kommer a.tt under forutsattnrng 
ena oc i c et am ra. - an anser sig . . , . .. 

gentens flygel såg man några ljus . 
1 

b .. S 1 L •l"f, af nksclagens medg1fvamle san-
v1dare rn eromt e ma ager o s 1 1 . t 1 · .1 · 

lysa men från Hvita hafvets fön- rns, ivar.1em e c en pnv1 egiera-
diktning så samvetsgTannt han 

ster kastade inga kristallkronor de ställning, som franska hanclels-
förmått oeh tycker att det är myc-

sitt hlänclancle sken öfver ström- resnncle i Sverige hittills åtnjutit, 
ket ledsamt att icke hans uppfatt-

men och operakarets direktör blic- . .. .. . :· .. kommer att upphöra. 

Vi köpa alla salrnr, som utslitits och bl!fvit 
gamla och ha något värde i marlmaden. 

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

Phone Main 6059 1524 C Street Phone-Home 1059 

DET ÄR DE GODA SAKERNA 
Som gör liJ'vet ·värdt att lefva 

En Gas=Range 
H 

är en af dem. Den betyder för eder Komfort, Lycka 

och Trefnacl. 

BILLIG R.EN QVICK 
kade minnesgodt tillbaka på hän- nrng stamrner ~fverens med mang- -·"lTncler tiden Januari-Okto-

f 0 dens oeh tidnmgarnas. Oeh så LIGH CO 101 3 T h S ~ svunna Oscars-a tnar. da hans la-j . . ber mos ha i Stockholm protestc- TACOMA GAS T .- - .- ent tree. 

De Tillforlitliga Specialisterna 
MiiNS MISSTAG. 

l\Iangre11 lh:s och lofvande bana har ruiuerats genom försumli~het 
oGh skadlig.1. 'D.nor, innan man blef gammal nog att förstä, och ~ån· 
gen bana afk<irtats genom någon speciell sjukdom, som försummad 
eller dåligt bel:.andlad underminerat den fysiska styrkan och själsför
mög0l!b(•terna. Intet större misstag kan göras än att ringakta eller 
föroise du första symtomen till försvagad helsa eller själskraft, orsa
lmd genom försummelse, okunnighet eller utsväfning. 

Sådan liknöjdhet vid de första symtomen har Jedt till tusentals' 
ol;i:cka, till sjulcl.ighet, ~ill ett förfeladt lif, till olycka i äktenskap, 
sk1lsmessa, vansmne, sJelfmord o. s. v. Män, hvarföre taga sådana 
förtviflade chancer. De första sjukdomstecken borde vard en var
ning för eder att taga mått. och steg för eder framtida helsa och 
lycka. Ni borde noggrant undvika alla osäkra, experimentala och far· 
liga behandlingsmetoder, ty på framgången af den första behandlin
gen beror det, om ni skall återställas till full helsa och. fä allt sjuk
domsgiftet bort från systemet eller om ni skall blifva en kronisk 
sjukling för lifvet med ständigt återkommande lidande i olika former. 

Vi behandla endast män och bota fort, säkert och för all
tid till billigaste pris. Blod- och Hudsjukdomar, Tärande 
svaghet, Varieocele, Hydrocele, Njur- och Blåssjukdomar, Rin
nande Sår, Klåda, Inflamation, Förlust af Lifskraft och alla 
oordningar i systemet. 

lVIEDICINER $1.50 TILL $6.50 FÖR KURSEN 

Konsultation och råd i de skandinaviska språken gifvas fritt. 
Om ni icke har tillfälle att besöka oss, skrif efter vår "Diagnosis 

Chart." Våra lrnntor öppna frän 9 f. m. till 8 e. m. och söndagar 
från 10 till 12. -

sco T MEDICAL 00. 
1130!;2 Pacific Avenue 

TACOMA, WASH. 
Privat Ingång 

1'129~~ Comrnerce St. l I t .. _k .. ;.t - N . drifver hans till slut igenom en 19 0 1 o t b I f ll!lllllllllBBlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllBllllllBBllllll!lllllBllllllllBBllllllllBl!llllllllllllill!'.1111111! ger ml e s fil'' omi:;aL urng. U: .. • - • rats 1 ,. 8 vex ar a e t e opp a 111 
l tysk filosofs lrnnchc1atur gentemot llllllllli!lllllllllllillli!lllllllllllllllilllillllllllllllllllllllll!lll!lllilllllllllllllllllB1111111111i1lllllillllllllllllilll!llllllllllllllllllllll!'llllllllllllllllml 15,233,610 kr. ~fotsvarande siff-





4 PUGET SOUND POSTEN 

Pufl:et Sound -·v 

I 

P t I 
exempellösa välståndet förbyttes I -Ah, de äro så präktiga, öp-

0 S en. i en hamlvämluing til_l brist.. A1~- · penhjerlade. ~nen;1iskur; de gräla 
l bets1uarknnclen. der tillgången JJa 1Y1t~ll hvnraH<lra sa oge11craclt, som 

I, i:ikrif till I AXEL HEDBERG 
Elev af Kongl. :l\Ius. Akademiens) T nnnmn I rt'fi tnl m 9 nf 

Stockholm, skicklig·aste liirm·e I d.IJU ua uupnn I (Formerly TACOMA POSTEN.) 
Swedish Weekly Newspaper 

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

Swedish population of the 
Northwest, by 

'fHE PUGET SOU:'\l"D PRINTING CO. 
Directors: 

arbetskrafter icke. på långt niir / om aUcleles ingen vore niirvaran
motsvarat efterfrågan, visade helt de! 
plötsligt alldeles n1otsatta förhål- =========;;;;-;;;;-;;;;-;;;;--==== 

Uti Första Svenska Baptistkyrkan, 
1201·3 Sottth I St., hörnet af 12te, hål· 
!as möten och andal,tsstunder på föl· 
jande tider: Söndagar-Söndagsskola, 

undervisar i and ~eod Co. 
Sång, piano, orgel och horn- \) ij . 

iJJstrument 
Studio-811 So. Sth St. 

J. F. Visen. Gust Pahrson 
Gust Nelson,, J. M. Hulten, 

landen. Och öfverallt i våra af
färscfmtra Rponles det, att ban
kerna vägrade att utbetala i riket 
gällande mynt, a1#t de i stället 

]{l. 9: 45 f. m.; predikan, kl. 11 f. 111. ~~~~~~~=-..,====...,_,.,._ "'· .'"'·-""--"'---,.,--·-=·--= 
Cor. 15th & Commerce St., Tacom;1, 
l-fancllancle i-

'I'. Sandegren. 
~ . \ 

gjor<lc Rina lik vi rler i egna fa bri-
;;uoscnption . . . . $1.00 per year kat af papperspengar. 
Subscription to Sweden, $2.00 per year Det ekonomiska lifvet lilrnom 

T. sandegren, Manager and Editor c1et politisl~a företer onpphörfiga 

Agent, C. M. Anderson . 

Office-119 South 14th Street, 
Corner Pacific Ave. 

Te!ephone-Automatic A2252 

J\Ir. A. Vaage is authorized to solicit 
and make collections for Puget Sound 
l'ostc1~. 

"?uget Sound Posten, formerly Taco
ma Posten, which was entered as Sec
ond Class Matter at the postof[ice of 
Tacoma, Washington, Nov. 14th, J 905, 
under the act of CongrtJss of March 
31·d, 1879. 

vågslag-. Helt enkelt clerför, att 
meuniskorna idrn kunna hålla 
m?tttan. En ekonomisk kris borde 
konrnrn efter det hastiga uppsvin
get, men att kri::;eu intriiffade SfL 

pliitsligt oc:h Yid fl<'n tid, då den 
korn, måste tillskrifvas det oför
stfö1d och elen hii.usynsliishet, hvil
lrn v01·0 utiniirlrnnde för dPn man, 
som sto<l i spetsen för l~örnnta 

Stateruas regering. 
Att. ban kcrna faktiskt inställde 

Office: sina betalningar berodde icke på 
119 South 14th St., cor. Pacific· Ave. 

Phone Automatic A 2252 uågon illsrilve1rn hos dem utan pi\ 
--·-::---7'"~~·--=---- (le sä1·eg11a finan8iella föl'hålfan-

TECKEN TILL BÄTTRE TIDER dena här i landet. hvilka sakna 

och 7: 30 e. m., ungdomsmöte, kl. 6 e. 
m. Torsdagar-Bönemöte, kl. 8 e. m. 
Affärsmöte hålles lördagen före första. 
söndagen i hvarje månad kl. 8 e. rn. 
A. P. Ekman, pastor. ·Bostad, 1722 
South J Street. 

I F1·ia Missionshuset, hörnet af 14de 
och M gatorna söder, hållas möten å 
följande tider: Söndagar-Predikan 
kl. 1l f. m. och 7: 45 e. m. Söndagssko· 
la kl. 10 f. m. Söndagsskollärare- och 
böne-miite hvar.ie fredag kl. 8 e. m. 

Alla skandinaver äro hjertligt in· 
bjudna. Emil R. Engstrom, pastor. 

Svenska Frälsningsarmen håller si· 
na möten i lokalen 515 13th St., hör· 
net 'l'aco111a A ve., söndagar kl. 1 O: :10 
8.-0. B. Hanson, kapten. Bostad, 
L517 South G St. 
f. 111., 3: 30 och 8 e. m. samt vecko· 
kvällar tisdag, torsdag och lörrlag kl. 

Svenska Lutherska kyrkan, hörnet 
af8th och I strcets. Gudstjunst ki. 
Ll: 30 f. m. Aftonsäng kl. 8 e. rr1. 
hvarje söndag. Möten torsdagar kL 
S e. 111. SöuclRgsslrnla kl. 12 . Ung. 
ifo111sföreningsI11öte hvarannan fredag 
kl. 8 e. rn. C. E. Frisk, pastor. Bo· 
stad: 811 South 8th streeL 

I · I SvensKa M issionstabernaklet, hör· 

I 
ett motstyek1' 10:; nägou mrnan e1- 'net af 1Sth' och J gatorna, hålles mö-

DPll ekonomiska innebönlen af viliserad natio11, I~,1-ckligtvis t,1·ck- ten å följande tider: Söndagar prG· 
d"t fnld:nm, att Pemi.s.vlvauia- tes follrnt 1.· allmiinhet tciga s<1ken dilma kl. 11 J'. 111. Söndagsslrnla Id. 
~ 9:1::; f. m. Bönemöte ld. 7 och pc& 

jernYägen för uiista är gjort lie- lng11l. 1\lan lrnmle ielrn tala om dikan kl. 7:45 på !cviillen. Onsdagur 
ställnirn:rnr 11;1 1:35,000 ton sti\l- pmiik y1:1 n:°tgot annat ställe än i bön och vittnesbördsmötc H 8 e. 111. 

.__, Sö11c1agar ungdornsn1Ute kl. 8 e. 111. J. 
skenor, fört.jmrnr att bl•aktas, e- l'!ew York. och den allmiinnn be- w. Carlson, pastor. Bostad; 1907 So.

1 

niir i cfotta torra tidningsonmiim- talniugsiustiilfolscm lrnlraktrules K st. 
1 1 t "ll 0 tt· l ·1·- t a··11 ·' s 1· 1 I S\;c·n~i',a "'etodistkvrkan, hörnet' irnudr~ lig.·!!·("l' nt.ta a1 t ett .J - mcrn sasom c ·, s G ,11 · · Sd .. l ,1 - - "' - • 

~ c• af llth och .J galorna, hålles möten ä 
kii.nnagifvandc om nt.t. en afgjnrd ett förelrnd till en allvarlig och följande tider: Söndagar: Predikan 
förbättring inträdt på det ekono- lfrn:;rnrig ekonomisk kris. Det kl. 11 f. m. och 7:45 e. m. Söndags

skJla kl. 10 1. 111. U ngdomsmöte Id. 
mic;lrn området. _Det har sagts, (lröjllc heller inte fänge förrän 7 e. m. Onsdagar kl. 8 e. m, J. N. 

att t ill:;U'1nrlet inom jern od1 denna del af vårt finai1ssystem Burdell, pastor. Bostad; 705 So. Ains-
0 l l · l l ] · l 0 worth st. sti\li11dustrien skulle 11tgiira den :t PI' mm 1 c r, gnm n. I,Jll spnrm1, 
l l " 1 ] ·11 · l"" Svenska Lutherska I mmanuelsför-tl.ll ''(')·l.'lt't.l1' u·,·1c·t' e gTadmii.Larn ]lit e. rn1·11 l et fötvat e .ietyc 1gt ang- f 

.t ~ ·
0 samlingen i South Tacoma, hörnet a 

ett lai1tls ekonomiska. sttilluing. re, innan förtroendet åiervände Birmingham och 58ue gatoma. Hög
messa den lsta och 3dje söndagen i 
månaden kl. 10: 45 f. m. Predilmn 
hvarje söndag kväll kl. 8 med undan-

SNAbBGÄENDE ÅNGAREN 

INDIANAPOLIS 

T ACOMA-SEATTLE-RO UTE 

Tur 35c; tur och retur 5oc. 
Lernnar Tacoma 7 :oo, I 1 :oo i 

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

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

.'\i kan göra Edert hem trefligt 
om Ni köper 

Tapeter, Färger, Glas och Dörrar 
hos 

A. S. J 0 H N S 0 N & CO. 

1142 0 Street 'l'acoma 

Vi tillverka alla slags 
TÄLT 
A WNINGS 
PAULINS 

och allt annat som göres af tält
duk. G iclt arbete. :Moderala prif 

Pioneer lent & Awning Go. 
G. 1 '. LINQUIST, Egare 

1 l33 Tacoma Ave. 
Main 877 l · Home A 2778 

GRÄS- o. TRÄDGARDSFRö 

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

Mowers, Rakes,_ Tedders, Bind •rs 
och Harrows 

Stover Gasolinma-skiner 
Birdsell Vagnar 
Lion & Anchor Buggies 
Auburn & Dunlap Spr. Vagnar 
11/IonarchStump Pullers 
Skrif till oss! 

NEW YORK SROE SHOP 
Sko ar hete pft. beställning 
Fiirst'a klnRsens reparering. 

Halfsulor (sydda) mäns ... 75c 
'' '' damers 50c 

1920 J efferson A ve., Tacoma. 
Joscph Conrad, Propr. 

Al 1J?RED BUTT 

Juvelerai·e 
och 

utexhmineracl optiker. 
Ögon nnci ersökas kostnadsfritt. 

Belåt• mhet garanteras. 

TACOMA BAR 
Välsorteradt lager af inhemska 

och importerade varor . 
Glöm icke platsen. 

Cor. 15th & C St. Tacoma Ifarmed må nu vara huru som 
hclsl, så står det i alla händeh>er 
fä st, a 1t till det n n förff ntna å
rets ekonomiska betryck har den 
omstiin1ligheten, att stålimlns1ri
en legat nere, bidragit såsom en 
af· de väsemltligaste faktorerna. 
Jernvägarne ha icke sedan mer 
än ett år tillbak avarit i stånd 
att förse sig med sådant, som är 
allddcs nödvii.nd igt för j emvii.g·s
trafikens drift, såsom skenor och 
rullamle materiel. Till och med 
Pennsylva11ia jernvii.gen, den ka
pitalstarkaste af alla österns jern 
gar oelt redtwera 8itt nppköp af 
skenoi· för det Wparnle året, ehu
ru samma jernväg alltid fornt är
li g<>n hrnlrnt kiipa omkring 200,-
000 ton stälskenor. 

inom aHti1·slifvct oeh n?tgon afl
män företagsamhet gaf sig till
kiinna. Till detta dröjsmål bidrog 
nog oekså clet förestående p1·esi
d!'IJtvalet, hvilket alltid har för
måga att hämma företagsamhe
tm1. J\'Ien äfven dess verkningar 
hlef:vo mycket lindrigare än tnan 

tag af 3dje söndagen i månaden. ,,_..,,_....,_-_-_____ ~========== SVEASALOON 

Det faktum, att Pennsyl vania
jernvii.gen för nästa år gjort en 
s:! pass stor besfallning som 135-
000 1011 skPnur. iir N;\lnncla 1•1t sii.
kert teeken på, att de besfämman
de männen inom j ernvägsbolaget 
ifråga. betrakta krisen som öfver
st;1n<len Clch dcrföre nn 'söka att 
åt<>r föl'8ät1a jernvii.gen i fnllgodt 
skic:k, ph det att den må motsva
ra det ekonomiska uppsvingets 
kraf. I annat fall hade iekc hel-: 

Söndagsskola hvarje söndag kl. OLYMPIA STEAM lAUNDRY ca 10: 45 1'. m. och nngdomsmöte 2dra och R · , 
4de fredagskvällen i månaden. 

Gör bästa arbete till billigaste pri:;: Axel· M. Green, Pastor. 
Bostad 5408 Warner St. 

PROF,. or;, 1 F BULL 1301 D Street 

förestiiJlt sig. Folket, den stora gifver Phone 1\fain 182 A1270 

1 :vsta magten, haclc långt före val- Lektioner på Violin 

2 :ND HAND STORE dagen fattat sitt beslut. Folket ~nli~-t de stora mästarne. Priset 
w~dsatt till $1.00 lektionen. 

taJJpade icke hufvudet liksom f · J54~ 0(
111111181

.ce St. Studio: Rum 9, 'remple o Mus1c, .!; 

drnm stor1' lednre. Folket ville ie- 945 0 street. Handla i 
ke tlnyo liipa risken af demokrati- =========="""'=""""== 

COW BUTTER STORE. Nya och begagnade hushålls-ska tider. Det nöjde sig med ett 
om ni alltid önskar gont, trlsk1 artiklar. pcrsonn lom byte inom den republi-

smör, gå. till Cow Butter Store, cor_ 111r l t · kanska administrationen. Inom moc era a priser. 
någTa veckor skall orostiftaren Jefferson och Pacific aves. Den stora Utmärkta Ranges och Spislar 

mängden, sc;im vi handla bort, tillåter ha nedlagt sitt embete och gått till billigt pris. 
osa att hafva stora kvantiteter för att 

nit miita sina krafter med de vilda I-Iome ,Phone A2378 

John Rignell, Egare 
Bästa sortens viner, likörer 

och cigarrer. 
1518 C Street Tacoma 

BALTIC SALOON 
Importerade och inhemska viner 

och likörer. 
Hj. Nyman, Egare. 

1513 Pacific Ave. (Sprague Blk.) 

BODEGA 
Enda plats i staden, der viner och 

likörer serveras direkt 
från ' ' b al'l·el. ' ' 

Hans Dahl, Egare 
709 Pacific A ve. Tel. 1\fain 466 
Då Ni reser till Seattle glöm icke 

att besöka 
levereras när sä önskas, sälunda till- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ djrtreu i Afrikas urtikogar, en 
försäkrande eder ll\gt pris såväl som l 1 r &'*%M!il$M4f4 V!f2 iWla·lillWE!!f[l-~ili'.!lllimmil!llDtl!l!il#ll"""i!&l-"""'iimlJA!lJ!§r.JISl!tl"':li!~!\ll@iiii!i'!· i!!liil 

sysc;(;lsiltln ing, som säkerligen trlsk kvalitet. "Tub-butter" är vår Je-

biist p;m.;ar sig for hans skap- dare, sälunda erhåller kunderna full 
lynrn~.-(~v. Kttl'iren.) 

Nämen om jag nu Emar dig 
peng·arna, som dtt begiir, hvad sä
kei·lrnt har j Ag då för att få dem 
igen? 

- En ärlig mans löfte! 
- Kan du skaffa det då'? 

* 

lkt, då "brick-butter" stundom är lätt 
I vikten. Köp I Cow Butter Store. 

HYLAND GROCERY 

1556 So. D St. 
Phones: 

James 2311 I-lome A1944 

För $2~00 
Puget Sound Posten och 'Washington och Dess Svenska Befolkning' 
TIDNINGEN FöR ETT .ÅR OCH BOKEN TILLSAMMAN $2.00. 

På rekvisition genom postverket $2.25. 

Genom aftal med Ernst Skar- ma. hvillrn andra tidningar ni lä-
ser, så kan ni endast genom Pu
get Sound Posten hålla eder fullt 

ler nämnda bolag rekvirerat 25 I Modern: - Det iir rlå or. ksii för
tandemlokomotiv, L hvilka skola öf, S~fftlekligt, att du alftid skall ha 

1 ·· ff 11 som hittills skå- sista ordet. 

Groceries, Flour, Feed och im
porterade skandinaviska deli
katesser i rikt urval ·alltid på 

stedt iiro vi i tillfälle att göra vå
ra prenumer'anter det LIBERALA 
OCH ENASTÅENDE ANBUDET uuderrättad om de lokala hän-
att erhålla Puget Sound Posten dclsema bland vi'Lm lanclsmiin. 
för ett år och l\'lr. Slrnrstel1ts se- Doken Washington och dess 
nas1c, berömda verk Washington Svenska Befolkning borde lifven 
och dess Svenska befolkning till- finnas. i hvarje svenskt hem vid 

ver .ra . a a r, 
Dottern: - Men jag kan ju ic-dats på lokomotivtillverlmingens 

område. J'llnn kan ock vänta att kc veta när dn, mor, inte vill säg·a 

Penns,\'l v aui a j ern vägm1s Pxcm
pel så småningom skall följas af 
de öfriga jcrnvägsholageu, af hvil 
ka 1le fkr;ta lidit [innu mera af 
den elrnnom i ska krisen. 

l<Jtt par millio1ler ton skenor 
mer elkr mindre torde måhända 
för mången icke synas vara en 
faktor al' någon Rtiirrc lJrtydclsc 
att 1·iilrna med, men i pengar ut
tryekt lw1,vller det doek Cll :rnm
ma på $60,000,000 och dessutom 

ock dess b(ihof af nillmH.le matc-

mera. 

-'Jag kommer för att stämma 
pianot. 

- l\Jpn jag har 
bud efter er. 

ju icke sändt 

- Nej, men det har er gTanne 
gjort. 

Majoren: - Antag nu, att ni 
skall försvara en viktig position, 
men att er anrnrnnition tar slut. 
Hv ad gör ni cli'i? 

riel, och skenor och vagnar i nå- Hon: - Den häl' llrägLen passar 
inte till min ln.'. Jag mfiste iingon större mängd skaffar sig ett 

jernviig;;bolag blott om 1lct vän dra den. 

lager. 
Gus Johnson, Prop. 

samman för endast $2.00. För vestervåg. l\len icke blott i dessa 

Fidelity r·rust Co ·utom staden boende prenumeran- trakter utan iifvpn pr1. andra orter 
ter, till hvilka boken. måste sfö1- läses elen med intresse. Ingenting 

Kapital och öfverskott 

$470,000.00 

J. 0. Ainsworth ........ President 
Jno. S. Baker ..... Vice-President 
P. 0. Kauffman .... 2ncl Viee-Pres. 
Arth ur G. Pri chard ....... Kassör 
F P I-Iaskell, Jr ...... Bitr. Kassör 

Safe Deposit Vaults. 
Sparbanksafdelning. 

4% ränta. 

Extra Goda 
Godtköp 

das genom posten, tillägges 25c i kan intressera edra Ytinner på an
postporto eller $2.25 i ett för allt. dra platser i Amerika eller i Sve-

Ingen borde fö1·snmrna detta rige mera än underrättelser om 
tillfälle. Priset på tidningen per förhållandrn, clcr ni bor och ver. 
å1· iir $1.00 oeh priset på boken kar. Om ni tänker att glädja 
$2.00; det är si1luncla $3.00 för dem med 
$2.00. l\ien i verkligheten iir det EN PASSANDE OCH VÄRDE-
ett rnångdub belt större värde som FULL JULGÅFV A 
erbjudes för två-dollam. Ni fitr en kan ni ej göra något bättre va1 

FÖRSTKLASSIG SVENSK än -att sända dem ett exemplar af 
TIDNING. denna lrnk. 

Innehållsrik, frisinnad, vaken Beställ tidningen och boken så 
och med sin tid borde Puget Sound fort som möjligt. Vi hafva endast 
Posten finnas och fäsas i hvarje ett begränsadt antal exemplar af 
svenskt hem i Tacoma och omnejd. boken till vårt. förfogande och 
Vl1r 'l'acoma-afdelning iir fullstän- kunna endast hålla anbudet öppet, 
dig i allt som rör svenskhetens in- tills dessa äro af yttrade. "First 
t.ressen i dessa trakter. Sak sam- come, first served. '' 

++++++++++++++1 H+++++++tt++tt++tt++tt++++++++++++H-~ + . • 

AT THE BIG SHOE STORE 

SATURDAY 

Tan High Cut Shoes 

Men's 1ilain wide toes tan grain 

high cut shocs, tap sole, goocl shoes 

for vvin <l and 'vet, all si?.;Cs; on sec

oncl floor, Saturclay, per pair $2.78. 

Tan m; Black G-rain Shoes 

Regular $3.00 value, clouble soles, 
full bellews tongues, romid cap 
toes, si%es 6 to 10; recluced on sec· 
ond floor per pair for Sat .... ,$2.48 

$3.00 Vici Kid Shoes $2.39 
Forcl's $3.00 vici kid ladies' shoes, 
Cuban heels, patent tips, blucher 
cut, street soles, flexible sewed, 
sizes 2 to 8, widths B to EE, per 
pair Saturday ............... $2.39 

Ladies' Calf Shoes 
With very low heels, wide soles, 
round toes, with patent tips, bluch
er cut, good solid shoes fOr now. 
Sizes 2 to 8, D to EE, per pair $2.00 

Thick Calf Shoes 
Made for count1·y wear, soles nail
ed on, uppers smooth satin calf 
skin, low heels, thick soles, neat 
style, sizes 2 to 8, wide widths, per 
pair ........................ $1.97 

$4.00 Gun Metal Shoes, $2.68 
Ladies' hand welt sole gun meta! 
calfslön street sl10es; made on a 
stylish last, with Cuban heels, nar
row toes and blncher but; C. P. 
!•'ord $4,00 valne; all sizes; widths 
C to E; per pair, Saturday ... $2.68 

$1.00 Men's Slippers 55c 
Men"s wine color kid patent trim
rned sli11pers, good valuc at $1.00; 
all sizes, per pair, second floor 55c 

A Few Neeclful ltems at Cheap 

Prices 
Men's and women's carpet slip-
pers at ................... ·. · .29c I 
1\!Ien's solid ranch slippers .... $1.18 
Men's all-wool 50c thiC]{ socks .. 33c r 
One·lb. box of whale oil grease 17c 
vVood sole shoes ............ $1.45 

1342 PACIFIC AVENUE. 

I 
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i Scandinavian · American Bank i 
i OF TACOMA I 
* t 

m 
i 
~ 

'l'illgiingar öfver 

EN MILLION DOLLARS 
Lokal 955 Commerce-öppen lördagskvällar 

* i * ,,,.-
i Besök oss om ni vill siinda hem peng111· snabbt och billigt. ; 
i Vi hai'va direkt bankförb.inc1else i alla delar af Skandina- if 
f vien oclt vedrntälla penningförsändelser enligt lägsta kurs * 
~ med vexlar eller .assurerade bref. ;it * ·1 1woe1mts ränta betalas på sparbanksimättningar. . i(. 
*~ l Il l 11 1 11 :/1: ~.- Vexlar utfärdas, inkasseringar ver rntä as oc 1 a t som I - .~.·""'.: 
1 hör pn modern bankaffär ut.föres. .,,, 

%tt-~.. I: i J. E. Chilberg, President 
i w. IL Pringle, Vice President O. Granrud, Vice PresldPnt . 
it George H. Tarbell, Cashier & Mgr. Ernest C. Johnson, Ass t Casluer 
m J. F. Visell, Gust. Lindberg och C. A. 1\!Ientzer, Direktörer . 

**********~******************************'' "'**''"""*! 
~00<M><S>~<M><M><M>~0~00<M><!>~<S>~<M4i 

~ Den gamla skohandlaren och sko- 0 I fabrikören i Tacoma i 
I c. F. c AR L s 0 N I 
0

1
. har nu öppnat verkstad och butik i ~ 
• 0 
; 2322 PACIFIC AVE., COR. 24 ST. ~ 

I Stort lager af färdiggjorda i 

i.
:: . DAMERS, M::~R OCH BARNS II:.· 

Ocks?t giir skor efter mått. 
Likaledes stort lager af 

EKIPERINGSARTIKLAR 

som skjortor, byxor och underklä
der o. s. v. 

Vi gifva alla landsmiin speciell 
ralrntt för ett par veckors tid. 

0 
0 
0 

~ 
0 
0 

i 

i ,.,, 
~.w><M><M>00<!>00<M>000<M>0~~~0000000000<!><!>0000000~ 

PALACE MARKET 
1554 South C Street 

Alla slags första klassens 
FÄRSKT OCH RöKADT Kö TT 

Beställ per telefon. Leverering två gånger dagligen. 
, Skandinavisk firma. OIJOF MALCOLM, Egare 

PhonD JYiain 7643 Home A-46±3 

tar sig en motsvarande ökning i, . Ilan: -::-- Nya utgifte~. Jag st::'\r 
frakter. Se eld i detta ljus föl'-' mte nt langrr. Du rurnerar mig. 
tjenar derför Pennsylvania jern-1. Hon:.-. Dumbom! Jag mente 
viigi•ns bestiillning af skenor att mte kladumgen. Jag mentc hyn. 

*~ ::::~ •:1: • 
beaktas, ty den utgör det första 
tj]lförJitlign tecknet på en in
t1·iiJl'ande förbättring i affärslä- gon ;;kärgård? 

t ··f I f cl t t P0r Oskar: - ::\ei, men .. ge· tr·ver IU vu . age . 

Lärarinnan: - Har Skåne nå-

$700 köper 2 tomter på Ala
ska St., nära 23rd. Alla '' im
provements'' ii.ro gjorda och 
betalda. 

2 lotter, hörnet af llte och 
Puget Souncl Ave.; endast $500. 
Goda villkor. 

i :2215 South 0 Street 1 i 

! I NY LOKAL t1.'""'B!l'm!llllEillllili!!lllll1lllllimllillll!!m'!lill!BlliBl:l\llll~llliillilllllliilillllll:llllllll'll!!llllllil!IEllll!illi!IB_.I 
±.]·!?I Vi önska härmed tillkännagifva att vi flyttat vår :f 

till lägenheten 2215 So. G Street. Tillhandahållande allt som -RICHARDSON 'El ELMER (0 .. 
NÅGOT OM DET FÖRFLUTNA 

.ÅRET. 

Om det år, som gått, k:w man 
med skäl säga såsom .clet gamla 
ordspråket lyder, att "början in
te varit ändan lik.'' För tolf må
nader sedan voro vi miclt inne i 
en af· de allvarsammaste ekonomi-

men . . . . di vill gerna ha en.· 

* 
Husjungfrun (som under natten 

hört att frun pryglat sin sent hem
konunm1de man): - I dag behöf
ver jag väl inte piska herrns klä
der 7 

S -o (f" • I Jaaren , .rnncr en cigarrstump, I 
sofn han tänder. Efter ett par 
bloss utbrister han, med en elak 
grimas) : - Gud ske lof att han ska kriser, som någonsin viinclt 

1 " inte var större! upp och nel pa vårt närings- och 
:;{< 

affärslif. Folk skyndade att lem-
- Du har ju aflagt visit hos det 

4 lotter, hiirnct af North !lth 
och"Puget Sound Ave.; $1,050. 

$750-Three lots, corncr 51st 
and Asotin. Terms. 

5 acres godt land, half mil till 
spårviig och skola; nära Steila
coom och American Lake ; en
dast $750 Hi.tta villkor. 

43 acres med •fattenfront. 
Detta är godt land och priset 
är endast $1,500 med "terms." 

HERBERT BREWITT &CO. 
na Förenta Staterna i lika stora 
massor, som de endast några må
nader förut invandrat hit. Det 

nygifta herrskapet JYiöller - hu- .:... ___ 1_2_1_1_P_a_c1_· f_ic_A_v_e_. __ _ 
ru var det der? 

I+ tillhör ett förstklassigt grocerystore, jemte ett fullt lager af 1 . 
importerade skandinaviska varor inbjuda vi på det vänligaste 1 

+ alla landsmän. t 
+ SWENSON & NILSON l i 2215 SOUTH G STREET . l , 
+++++I + i I I I I i I + I 11 +I I I I 11 I++++++++ I I I I + I i I I I I I I i I+ I+·, 

P ACIFIC 2ND HAND STORE 
2146 Pacific Ave. 

North Oor. 23rd & Pacific Ave. 
Vi sälja ut hela vår lager af 
nya och 2nc1 hand jernkramva-

\ 

ror och skola gå in i annan af
fär. Detta är sista tillfället att 
få ett verkligt godtköp. 

P. OLSWANG 

GUSTAF BEUTLICH 

Skandinavisk Notary Publlc. 

Utskrifver Deeds, Inteckningar, alla 
lagliga dokument och fullmakter till 

gRmla landet. Examinerar abstracts. 
Moderata atglfter. Testamenten ut· 
skrifvas. 
1306Y2 Paclfic Ave. 1305 Commerce St. 

TIMMER PRODUKTER 

Lumber, Doors, Sash, Frames, lVIouldings, Eastern Oak and 

Birch Veneered Doors, Grilles, Art Glass, Etc.· 

Sunset Main 375 - Home A2375 915-17 Commerce St. 

C. A. Young V. V. E~senbeis 
1410 So. Yakima A ve. Ste1lacoom 

ELECTRIC CONSTRUCTION 00. 
Elektriska ljusledningar insättas och allt slags elektrici-

. tetarbete utföres. 
Alla slags elektriska apparater på lager. 

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



Always The Best 

·zi~ every detail, W. L. Douglas $3.50 
cShoes for men are the 

Best In the World 

okalt ytt 
C. A. KRONA DöD. 

P U GE 'l' S 0 U N D P 0 S T E N 

Meddelanden för införande un
der denna rubrik mottagas med 
tacksamhet. De böra inlt ·mna~ 
senast på onsdagen. ___ _ 

medlemmar flera af våra mest 
bemärkta lmulsmii11 i Amerika. F. 
u. äro cle.ss !'ii1·11iiHrnta embesmän 
. Josnn Limlnhl, Clii<:ngo, president; 

ddse p{1 Stilla hafälrns(en. Dess J. G. Sheldol!, .sekr., och konsul J. 
kanal, vi(l hvilken vari' och maga- .H.. Lin1lgre11, Jornsiir. Sällskapets 

I S·1· 11 m:rnna kra l'ts bi i sta dab <»ar f J f cl 'J't ·· tt 111fa ocl1 sinsbyggnatler skola upp öra<;, in vn nppg1 · ar, a sa · 
har en af YHra llH'st aktade och komma att blifva 1,200 fot lång bevara för Jrnmurnnde generatio
välkiimle la11d:m1iin i 'l'a(:oma samt 250 fot bred. Det beräknas ner· böcker och handskrifter rö
plötsligt kallats bort friiu kretsen att al'hetct skall blifva färdigt i rancle i:;veuslrn miin och institutio-
al' hängifna familjemedlemmar ·i ne•r i Amerika, samt ett museum af r\.pri . . 
och Yänner. , 0 b" · 

lflfter endast ni1gra Yeckors 
sjukdom al'led C. A. Krona i sön-
dags vid mitldagstiden i sitt hem, 
10U8 So. l\I S!., i en ålder af 4 7 
år od1 JU mi'madtn'. Dödsorsaken 

Fiir någrn dagar seCtan pn orJa-
Lle ].)()Ja get konstruktionen af sin 
bangård och sina fraktnrngasin 
vid East 26th och D Sts. En stor 
arheti:;styrka har satt;; till verket 
rn1°d utgräfning för grundvalarne, 

var njurnjuktlom, af hvilken han oeh en mängd byggnadsmaterial 

foremåil, som ha intresse på grund 
af sitt samband med immigranter 
från Sverige elfor deras afk,omlin
g;i.r; att utg·e 1mhlikationer röran
de det svenska folket i Amerika 
och i Svnrig<~; att uppmuntra stn
diet af svensk historia och litte-

gans namn är "Vikingen." Hvem 
som är dess "pappa" år oss o
känclt, eniil' hYarken retlaktörens 
eller utgi i'v;irens unnrn nämnes . 
Den utdelar emellertid en hel del 
-pikanta '' ldatsehar'' om ltllrnla 
tillclragt:lser. 1"'\iljancle är t. ex. 
Gll : 

''.Just som Vikingen är färdig 
att: gå i press når oss underriiLlel
sen, att 8Pattles två svenska tid
ningar fått Pngeh:ka namn, clerför 
11t.t r1•<1a ktöl'erna äro så utpreglaclt 
amerikaniserade. Detta är en 
11 pplysning som vi i d~igar och vee;
kor med ängslan väntat på.'' 

EN LITEN HÄSTJÄGARE. litlit någon ticl, ehuru han endast liar l'iirts tifl platsen. Magasins- ratur i anrnrik;rnslrn universitet 
• nn·it siinglig·gamlt· i sjn veckor. 1 l 1 tt t och eollei:!'es ,· att samla .. som del af l · "Tltey are the recognized standard Oa J,\·ggnal erna rnmma a upp ag,1 ~ Medan föräldrarnc voro }orta i' 

"' I tl Id The are Krona kom till 'l'acom.a från l J 11· t 1 " .. 1 .. 1 .;snoe va tie ie wor over. y lida kvarteret mellan D och E Sts. Less JU J Jo e ;:, uoc ;:c'r roranL e och hans syster hade fullt upp; 
Best in Style Miiu1es~Jta for 1 ::\ är sedan 'iieh har Sveriges historia, kultur oeh lit te- i. · l .. 

1 
f. l (' 

.. =~~t 1·- ,,.,... med aruele J ·rn ;:et, 1c;: .,.eorgc I ,,,,,,,,= .a .,..,., alltjt'mt dcrefter va.rit bosatt här NY Ko'"TTBUTIK. ratur, så att detta må, utgöra ett 'I 
1 

,, " · t'll C l 
!lllerst In Workmanshig; "'e son, en ·cemarig son 1 . ar : 

i stadt'JL Kort <:fter sin hillrnmst (:entralt svenskt bibliotek för f , · 
1 

· t I 
Best in Wea.ring Ouality ~elson i 'l'own o v\' as ung 011,, 

'filat Is why W. L. Douglas $3.50 i11git·k ltau i syrnaskin:rnffär, som .John l'a11lso11 O(•h B. AndcrRon Arnerilrn; och Rålnncla, a1i bli med. vVis., fatt på ett gevär. BeYäp-'. 
shoes have hiiu bedl'ifrit JJIL'd sy1111erlig fram- komma. ntt l!J>Jlriitta t•n kötthaE· iitl1•n c•tt centrum för det andliga nad med dt,tta, drng han ut pti] 
The l.argest Sales in the World g·i\ng, xi'1 1111 H l'l'iirc11 tir en af de tlPlsaffiir i dd s. k. Hoosevdi. lifvl't bland sYenslrnrna i Ante- j;igt. Då · han kom till \-Villie [ 

ol'. anv men's $3.50-shoe, ,requlrlng mera be1,nlm1d(~ i sitt. :slag i sta- Ilt'_l·,u.·Jit lli's·1.i·i'l{tt'i. 1· Iiicli·,.111 >tltli'- l'ika. c 
0 1 1 

i" 
" .. -' Grays .i:arm, sag tan Lenne :-; a 

ifhrfi!illaii•gestffacl.Gu•yintfti'lfJWllllll'ld. den. tion iistei· 0111 p :::;t, Dic;trikLet iir Personer, som öuska föreua sig utuu.för. Df'n nnge jiig«ll'PIJ lade I 
·~mile• cme rooi making men's fine shofes kke liloH SDlll a l'Ltl'smau gjor- , .. 11 ,·i.·f <lt.'. ]1.,1 .. ,.t.i'g·,·ist ti'l],.:,1·.c:,·i.iitl<' 111•;1l .. ,·,'1' ll,"Jrn1wt, 1.m.·cle hän vända 

d " ~· ' -· ' " " an oeh sli:iit. Knl an iriiffark icke to sui)piy the universal deman or t!P :;i)!' l\roua lwrniirkt 111"1111 iil'ven , '11 ~1 1-. . . ,r· ll '" El 
Do11gLss shoe.s. C' stn(ls(h•lnrnc, ol'h flera n)·a såviil sig ti ~' l'. Jitonrns 1 '18\' l" <i>:- Grn,Y, Jlll'n <fon gid:: i11 gennm 

Ever.1 genuine Douglas shoe has fiir siu \"<ll'llla smnfimdsanda. Pör ho11i11J!s- so111 a [fö1·slms hafva npp- IH'rgs blltik. stnllviiirl!en och träffade l'll hiist sfamped on the bottom the name of 'Lt l l ' l l tl ' ]I ] t j' ' c·~ 
'W, t.. Douglas and the prlce. Look. sti ·l~SL'll OL'l \'l!lllll'-

111 
lllllu-n: J,irtspi'1 sp11nretide11. Anderson& i foten. Georg<~ var df'r(•l'l('l' l'iir-

ior it lie;fore ln~ying. ~~·»J · sVt'n;;Jrn lll<'LDdislkyrkan harst'.:- l'a11lwu hr.Jla 1111 pi'1 11tt 11ppl'ti1·a I FöR "PO\iifER-PLANT" FÖR- 11iijtl med sin jägabedrift den da-
"'O' "' ·;,_y dt,s, ,.,,rJrnd(' hm: !l'Ogl't oeh tra-1 l 1 · l 1' t 'r J "~ "'t SLAGET. 
-.;;I L\..RJ ~ t'11 )\ g·g-11(1i YH 1-ids v oe 1 tJ( u , gun oeh {1terv~i.1ale he11i. 

, · gd. lLlll h<ll' i fkr,1 i'tr varit eul i livillrnn (\torns butik :::kall inrym-
eyer~Jacob & Co Il ar dl'SS kdnndc llll'lllcmlllal' odt i 

,mas. 
:t~teslntande agenter i 'l'acoma for. nitiskt striifvat for församlingens 

W. L. Douglas Skor I \'Vil. 
JJ 38 Pacific .Ave. 

·C. M0 HEDBERG 
Skomakare 

'l'iHlrnndahåller harnlgj orda ar
betsfäkor samt "loggers' boots" 

JOHN ALlVIQUIST DöD. 

F. d. Tacomabo ändar sina dagar 
i Oakland, 

Enligt 111<•tldela11de sve1rnka 

l\1,nkct har sagts och skrihits 
hi1tle för oeh emot" powcr plant-" 
l'iirslagt•t. öfver hYilket val skall 
h1tllas n[ista lördag dl'n 2Llra Jnn. 

Som ('Ol!lll'ilmnn Högberg iir <le11 
hlantl våra landsmän, som Pnligt 
v:°11·! fii1·rnt•rnnHll' l!IPl'<J ii11 111\gon 
annan haft ti[Jfä.lle att sii1ta sig in 

PÅ MED TVANGSTRöJAN. 

Swan Carlson, en 78-årig gublH' 
i l<'remoni, N(;b., hal' stiilltc; U]](ler 
horg<'ll för bevarandc•t af fred(•n i 
sawhiilld. 'Carlc:•m hm· blil'vit fli'i' 
hitt(;rt <si ii.md mot gnss;1 rna 1 

grairnhiillet, aH han hotnr (!Pm på 

Hvarför startar ej Ni 

Sparbankskonto? 

Vi.,__m 
l\Iottaga sparbankskonton på $1.00 och 

upp. 

Betala 4 % ränta. 

Hälla banken öppen lördags q vällat'. 

Ilafva nyligen iuflyttat i vår nya bank-

lokal: Har ni sett clen 1 

BANKERS TRUST CO. 
Pacific A venue 

KAPITAL, $300,000 

El 

!IA•\A1"~~~~~ 

~ . KOM OCH BESE 
Vårt Ny a Höstlager af 
Mäns och Gossars Kläder 

' Alla skor garanteras. I J7()21/.i ,Jei'l'erson Avc., T:womn 

Den aflidne cft0rlern11ar måuga 
anfiil'va ndtl'1· i Taeorna ol'h söl'jes 
nii.rnrnst af följamlc alla bosatta 
biln;tiicl(·s: Makan Emma Krona 
och barnen Herbc•l't ] 9 i1r, Geol'ge 
17, Carl J 5, Emma J 2 och Edgm· 
4 f\r, samt fortildrarno ::ur. och 
~l rfl. Chai'lPs Ek, h1·odern ,John 
Krona och systrarne Mrs. John 
Bark, l\ln;. J<'rnnk Bron och l\Trs. 

Arthur Skanstedt. l<'örutom des
sa sth ett stort antal viinncr sör-

San Francisen ti(lningen Vestlrn
shm begick kontraktören John 
A lmqnist \'iir några veekol' sedan 
sjelfmord i sitt hem n~ira Oakland, 
Cal. lian hade intagit gift och 
fmrns en morgon död i en lada, dit 
han b('gifvit sig m1dnr nntten. A. 
var 51 år gammal. Han hade ny
ligeu utfört flera lurnbygg1\ads
kontrakt och ansitgs vara i goda 
omstii.ndiglietcr, och om anlc~duin
gt'n till sjelfmordet saknas säkra 
unclerrättelsPJ'. Han Bfter110111na.r 
fnmilj, som 11tgii1•ps af hustru och 
tre dler f,\Ta haru. 

i för:;lngct (H'h <lc8s cktalj<;l\ vilja alla sätt hvarje g·ång de komma i 
vi hiirnw1l anföra hvad han hem- hans 11ii.rhet och har till oeh me<l 
~~iilll'r säsom skiil för att ri)sta för I g1\ 11 g eftei· annan al'fyrat skott for ~ 
förslaget. att skrämma dem. Barnen i niir- $ 

1. Sia(IPn 111.heJnlar nu $122,- lwtPn iiro så förskrämda, att de i_ 
000 om f1ret till lrnlagrn for elek- våga sig ieke på ett bluek niira 

l\fäns kostymer och öfvcrrockar i 
siisongcns moderataste mönster ST. PAUL HOTEL 

.foe Schmidt, Egare 
Cm·lR011s plats. D<'t har befarats, 

'l )Y'l J1t 111 l), '1' eJ'l U., ·'~,()00,00. ()-~. '' " " ·r- att den gamle möjligen komme att 
uppsii1tning skulle pf1,er 4 proeent allvarHamt skada goKsarna, ifall 

jamle vid båren och del! ag·a inner-
!Board per dag·, vecka eller månad 11. i' l " gt i de d'.LerlP vane <'S sorg. 

2316-18 Je.derson Ave. Begrafningen, som ombestyres 
Phone ll'fain 6545 af Lym1 & Haugeu, kommer att 

ske i dag· torsdag kl. J :30 e. m. 

bli endast $80,000. Detta lemuar han hämlelsl'vis finge tag i tfom. 

$42,000 i behållning åt s!.adeu. och det var rnPLl nnfedning h[iraf, 
;~. Vi bda la nu $122,000 för som han sfälldes umler borgen. 

omkring 6.500 hilstkraftL•r. Eu 
UMBRELLA lVIANUF ACTORY frfm svenska uietodi1::tkyrkan och 

Paraplyer reparerade. jcn·dfästningen kommer a.tt förrät-
R.akknifvar, Saxar och Verktyg t<rn af rnutodistl'iirsamli11gens förre 

Slipade. Praktisk Saw-filer Jiirare, pastor Ovall från Portlaml. 
L. Sinard, Egare 
1341 So. C Street HöGTIDSFIRANDE. 

'TITLE !NSURANCE AND IN- ,JuJt•n i'irnd<'s mPd set1va11[iga 
VESTMENT CO. hiigtider otJ1 gudstjenster i alla de 

citföra Abstracts of Title till all sv•rn:.;lrn kyrlrnrm1 i H1aden. Sär
<egendom inom gr·änserna af skiidt. vuro ottesi\ngr0 n111 talrikt 
Pierce County. IIr. A. L. Swnn- lwsiikta. -:\1;'\nga h,j11Llni11gm· oe.h 
,;on, ende svenske '' abstractor'' i ,julkalas hafva förekommit bland 
'Tacoma, är anställd som nämnda vt1n1 la11d:m1iin, dervid viiuner 
firma;;; "assistant manager." Vid och bekanta undfägnats. Btt mer 
'behof af Abstracts eller andra le- ,in v1;nligt stort 1111tal larnl1m1iin, 
igala handlingar besök denna fir- som arbeta i sågverk eller vid tim
ma som har sitt kontor i 1003 So. merliiger i nädiggande trakter, 
A. St. Rådfråga Swanson. hafva tagit si.g ledigt under jul

Som den 11J'l id11(' liar samma 
snm en svensk ko11trak!1:ir Afm
q11 ist, hvilken på !lil-ta frt vistades 
flt•ra r1r i 'l'acoma och 1Lt(ifv1Hk lw-

$2,000,000 - 11 p p sättning skulle 
frambringa 20,000 hästkraftr,1", och 
ökningron i ko.st 11nd fiir llfl]

0

lsiitt-
11iugens skii!nnde, sedan tlet :-;. k. 
'grnvit,1·'-systl:mf't lilifvit inför(lt. 
lwriikna.~ till (llllkring :j;20,(J()() om 

l ydl ig Vl'1·lrnmn1i l't i kompanjon- f1ret. 
skap med en annan landsnrnn, Mr. 4. Sbden betalar nu för elek
]:<](lrnnnd, vii.<,ktr; difrlsnotisen vår tricitet 1~% rnill:; JH' kilowatt. 
~.vmwrl iga. 11ppmii.rksamhet och pi1 Den herii.knade kostnaden föi 
[H'ivat viig ltafva vi sökt n11: r,1·- elektrieitet, om tlPn ni' Atndsstyrel
hi\lla foll kiinnedom om den af- sen nn ·i'ön•slagna uppsiittningen 

W. S. BASSINDALE CO. 

1109 'I'aconrn Ave. 

Pianos, Organs, Victor Talk

ing Machines, Sheet Music 

and all kirnls of musical in

stnunents, also 7dison Phono
graphs and recorcls sold on 
easy terms. Main 6552 

NEWPORT CIGAR STAND 
liLlne8 identitet innan vi Lldgifvit införes, blir 4 rnills pr kilowatt - 1544 COJilllH'l'\'t' St. 
notisen. Enligt ingilng(rn under- mirnfre än en tredjedel af clt•t pris Vi siilja eigal'l'er, tohak pi-
riitelse har den aflidne A. v<.:rkli- staden nn betalar. por, "em1d_y" o. s. v. I-fösta 
gen vista1 s nf1gon tid i 'l'aeoma; 
men persmwn, som vi meddelade 
oss rned, kunde ej konstatera lrnrn 

5. De elektriska bolagen ha sorter tiil billiga 8 te priser. 
gifvit staden billigare pri;;er, iin Vi önska ert. '' patrouage. '' 

a,.i~ 

Vid behof af 

BLOMMOR 

n~clrnn och tillhringa deusarnma 
hfir i staden. Nyårsfesterna, som 

länge han vistat;; härstiides elfer 
ln·nd han nnde1· ticlc·n sysslat mc·d. 

som giilla i någon annan stad i J. h POR'l'ER. Pl'Op. 
Fö'renta Staterna, twh iimlamålel !.----------------' 
d<"rme<1 är att fresta staden att lå- --------------

för bröllop, begrafningar, m. m. 
skoten I finna det BÄST och BIL-

LIGAST att köpa hos oss. 

· mträffa i afton, komma säkerligt>n 
att blifva talrikt besökta. 

EN OLSON MINDRE. 

l~h um vi si1lunda ej ega full siilrnr
het om att d(m aflidne var samn1f' 
Almqnist som var .rnedlem i fir
mall Bdm1mtl & Alrnqnist, s>rnes 

ta det gå, som det går, tills dell 
sista tillgängliga kraftldillan lJlir 
oåtkomlig, oeh derefter låta sta
<lPn hPtnla lika mycket som någon 
annan stad. 

PIANO-UNDERVISNING 

I SOUTH TACOMA 
Miss l<'loreuee Y orktheimer har 
iippnat mnsik-stmlio i 52411,,f:l 

Kransar och buketter göras upp 
<lD1.:k rl••tta antagligt att diima af 

Nisl Alfred Olson anser att det alla 01118 L~iudigheter. 6. · Uni011 A ve. God undervisning De priser, som 1m gfilla l 

på beställning. 

till vårt växthus 

Fifö Station. 

Tag Interurban 

alldeles invid 

FIFE FLORAL COl\'IP ANY 

finnes "too much Olson" här i 
staden och har på vederbörlig be
gfirau i snperior eourt t•rhi'illit till
sti'm d att iinclra sitt namn till 
Hammerlin. 

ARMORY BYGGNADEN, 
'l'acoma, äro 25 proeent lägTt', än 
hvatl som begärPs i lliigon nnnan 
stiul i I<'lirenta St all'rnu, oeh en
dast en stad konuuer inom 25 pro
eent af de priser, som betafas hii.r. 
Du flesta af dem få hetal<L frfrn två 

för modernt pris. 

Get yonr X-mas photos made now. 

No disappointecl custorners 
PETERSON'S 

P. 0. Box 655, 'l'aeorna 

PHONE MAIN 7845 

Den nya armory byggnaden, 
som uppförts vid 11 St. på tomten 
vester om eonrt hnsPt, är nu wi-

LIFLIG KANAL- OCH JERN- ~:1 i.ll fifrdig oeh invittning kommer till tre, t. o. m. fyra gånger så Ground Floor Studio. 
VÄGSKONSTRUKTION. '1tl förrättas med miiitärisk pmnu rnydrnt, som Taeonrn betalar. l\len Phone A2233 903 Tacoma Ave. 

FLY WITH "FL YER" 
---- (,('[1 sti'tt fret1ngskvii.l!c·n clellna ve•·· hur lågt priset tin iir, så kan det, Emil l\'Iunson 

På ticlelm1dd såviH som i East ka. Guvemör Meacl med stab om staden så önskar, 1::lås ned Lill =============== 
'I'acoma längs l\Iilwaukeehanan samt andra frarnstE1.ende Rtatscm- en frr,(1,jedel af hvad det nu är, oeh ERIK J. JONES & CO. 

Peter Olson 

Seattle-Tacoma Route 
Tur 35c, tur och retur 50c. 

Lämnar Tacoma 8:35 f. m. och 
L2:15, 3:G5 och 7:30 e. n1. 

pi\går .cfon lifligaRte verlrnn.mhet. betsmiin komma att vara tillstii- derjemte skulle, sedan stadens in
Uppmnclclringen af Puyallup flo- des. B,,·ggnaden har ett impormut vänare fått till g·oclo de 6,500 häst-
1lmrn myu11ing lmclrifves med kra!'t utseende och kommer att ntgiira krafter, som nu användas, 13,500 
och sk,,nclsamhet af Northwest en af stadens sevärdheter. hii.stkral'tPr bli iifyer att afyttra Uimnar S·.mttl 6: 45 och 10: 25 f. m., .J 

" , Di·edu·iubo· Co. Dess föresLåmfare, tills den tid kommer, då staden 2:05 och ,,:-,5 e. m. ~ 

Förllindel:,;e vid Seattle, Bellmgham, I yr1r landsnrnn J\Ir. TwL"eclen, 0111- TVÅNGS-VACCINATION. lJehöfve1· lwla dem r,Jcktrislrn 
Everett, Townsend och Vancouver. ta ]ar a1 t n~irn en tredjedel af ar- ___ strömmen i ;;in egen tjenst. 

- .. .. -· betet på deras stora kontrakt :-ir 8kolstyrcfs<•n har hei>lntat att 

Målare och tapetserare 

Tapete:· billigare iin hos någon 
annanf irma, och arbetet gö

res till lägsta pris. 
2007 North Sth St. 

Verkstad 2815 6th Ave. 'l'el. 4225 

Föreningen Valhalla m~ter fo~- fänligt. Kontraktet, som ntlem-' hiirenc~r s1rfingt. tilfämpa lage11 
,,ta oPh tredje onstlagen 1 hvarJe nnts i; f gnverm'mentet, g[tr liist pft om vaecineriug af skolbarn. Hit- stort förlag· clrygoocls-varor. 
miinad. Ordförande Joseph ~cl- $450.000~. Kanalen skall blifva tills har tfot varit omtYistadt, hn- 'Juftomtens' efterträdare i Seattle 1115 Tacoma Ave. 

Inkommet-En sä.nclning Knri
ko och Ole Oid. Äfvenledes nytt VIKINGEN. 

·.son, sr~kretorare Gus. Nelson, SJUk- :~,200 Hrng, 11 nfva en hrf'cld af fiOO I rnvida yaceiuationsbge11 var fullt I mi\nga år hm· tidni8gsvet1era- The Leader-E. G. Trommald. 
komiie P. J. Jl,fagnuson, N. A. Ol- fot och ett djup af 28 fot vid läg- · konstitntimrnll. och mimga. lrnfva nen Nils Petter Lind regelbundet =============== 
·SOn, J'.folvin Johnson, A. T. Gn- sta vat!c•nst.1nd. Miingden jnr<l, I ansett att barn hafva riittighet vid jultiden ntgifvit en liten 
st.afson, \Verner Johnson, Olof io;om skall uppnrnddras, 11ppg:°1r till [att bevista de publilrn skolorna skrift, benämnd ''Jultomten.'' 
Steel herg och J osepl~- Nelson. Mver 2,G00,000 kn l>ik ynr(l. Dt•n I utan vaccinationsbevis. Men myn~ Som Lind ej på länge haft någoJJ 

I'eter J\la1b1_·nnso11, l111a11ssekrete- · 1 .. ] . ... 1 k h t h f'"l' 
upptagna ;ion massan anvanc "" cl1g·heterna förklara nn att detta rf1g·elhnnc Pn ver -snm e oc o .J-

Vi hafva alltid på hand stort 
eortiment af 

fä.re, 1!:10.1 So. I, St. Rom fyllning pft dd niirliggamle ej längre t.ir fallet, och med skoJ aktligen fört en ganska knagglig I 
~~ låg-landPt. ~luddervcrket är l~U lornas öppnande efter helgdagar- ka1np för tillvaron, utgjorde in~ 
• jiittemaskin i sitt slag, den största ne komme.1· regeln om tvångsvae- komsterna från annonserna, hvil- Inhemska och 

C. A. KRONA på kusten. cinering att efterföljas. ka hjelpsamt gr1fvoR honom af fle-
Importerade 

. 

Handlar i Första Klassens 
SYMASKINER. 

11eparationer en speeialit.et 
Main 5763 935 Tacoma Av, 

·t. PETERSON 

På lrnrt nfstånd från ]~uyallup ' ra affärsmän, en viillJehöflig· kas-
kanalen iir ll'filwaukee bolaget i SVENSK-HISTORISKA SÄLL- safiirstärkning. Dl' beredde ho-
full fart metl att uppmnddra far- SKAPET. uom i'ttminstone till fäfle att fira 
leden framför sitt tidelanclområde, jul utan brödbekymmer. llT en i 
som omfattar 185 acres. Arbetet Sv1rnsk-a11rnrilrnm1lrn historiska ftr utkom ingen '' Jnltomte,'' hvar-
ntförcs af T'nget SouJHl Dreclging sällskapet har gifvit i uppdrag till till anledningen iir elen att L :s 
Co. och bedrifvcs likaledes med JVIr. J . .i\l. J,ilonins att vara detts hels11 ej är elen biista och hans 
afl möjlig skyn<1samhet. Bolaget representant i 'l'acoma och verka krafter rnecltag1rn urnlPr trycket af 
kommer att hafva sina förnämsta för viunancle al' nya medlemmar många familjemotigheter. 

Enda svenska fotograf i Tacoma vad nd1 J(mniualanliiggningtE' här i staden. Sällskapet, som Emellertid har SeatLle-publiken 

derstäcles för sin sjöfartsför1Jin-stiftades 1905, räknar bland sina det oaktaclt bjudits på en speeiel 
'i03 Tacoma Av, Home A2233 sven:;k jultidning. Den nye kolle-

GROCERY VAROR 
Fiskbullar, Inlagd ål 
Ansjovis, Makrill och alla 
andra fisksorter ro~ slisongen. 

~ 

C.BBERT 
1606 PACIP'IC A. VR. 

Telefon Maln 75. 

\' 

från .. _ .......... $7.00 till $25.00 

Unga mäns kostymer från $5.00 
till. ........ - ......... - . . $15.00 

Hattar och skor för både herrar 
och gossar till allra lägsta priser. 

TACOMA CLOTHING Co .. i 1305 PACIFIC AVENUEI 

~~~'"'"'"~ 

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

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

Corner 23rd & C Streets Tacoma, Wash. 

+++++++++++++++++++++++++++++~+++++++11111+1++11++•• 

t . CYCLONE FENCE co. I 
i r,, P. CHRISTIANSON, i 

Secr. & l\ingr. i 
Tillverkar i t Väfcl "Wire-Fencing," i enkla eller orn,amentala mönster, + 

t Lawn- och Hönsstängsel, Grindar, o. s. v, t l Tillverkade af bästa Bessemer stål, galvaniserade. · + Rosta ieke. . Strot urval. 
t CYCLONE FENCE CO. 

t Telefoner: l\fain 339 och A 1339 t 
t 920 Commerce Street Tacoma, Wash.4 
++++++i i+++++++++++++++++++++ I I++ I++++ I I i I i I I I I i+ i I• 

Fördelaktigt Anbud 
Enhvar som insänder två nya prenumeranter på Puget 

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

Klipp ut och ifyll nedanstående blankett med prenm.neran
tens namn och adress oeh insänd till värt kontor, och v1 skola 
införa namuet uå vi1r lista. Ni i~lrn blott sp

0

arar ~~ler _sj~lf ~1t
giften för prenumeration utan pa sar.i;im~ gang gor lll t1~nm
grm en tjenst. Puget Soum~. Po::;ten ar ieke blott den. st?rst~ 
veekotidnino· i staden utan afven elen encla svenska ticlnmg i 
'l'acomn. J_,~t oss· alla hjelpa till med "'tidningens vidare sprid
ning och dess uppväxt med den svenska allmänheten i sam
hället. 

TILL PUGET SOUND POSTEN. 

Härmed närslutes $ .... _ ... i prenumeration för följande 

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

års prenumeration. 

Namn på ny prenumernnt: 

Adress. , .. , ......•.. , .....•..•.... · ....• 

Namn på ny prenumerant: 

Adress ........ - ......•.........•..... - .. 

nan1n : .............. - ... - · · . · · · · · · - · · · · · · · · ·· · · 

Adress ............... - ...............•.. 



Dödsdomen ändrades sedermera ============== 
till straffarbete. Efter att 1ia a( 

Låt oss tala med er om edra 
ögon. Ingen afgift för konsulta
tion eller undersökning af eder 
synförmåga i vårt kontor eller 
edert hem. Om ni ej behöfver 
glasögon, säga vi det; om ni be
höfver dem, skola vi skaffa er 
glasögon, tillverkade enligt kor

är det rekt vetenskapligt recept, med el
ler utan bägar till· billigaste pris. 
Likaledes göres reparationer till 
billigt pri<l. 

DR. BAILEY 
Phone :M:ain 3046 

' Cltatham IIotel. cor J7 & Jefferson 

'IVe want your 

TORKEYS 
Chickens, Ducks and Geese 

Veal and Pork 
ROWLAND POULTRY CO. 

2007 Pacific A venue. 
Both Phones 

någon a}JOtcksmcdicin. Den är Maurmann & 
icke en handelsvara. Den till
handahålles allmänheten direkt 

Lots 

Praktia;:rande ·Urmakare 

Med 28 års erfarenhet hos de bästa 

firmor i E1 \ropa och Amerika. 

Första klassens 11.rbete, b1lligaste J)rls 

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

Seattle 

$150 Up 
Witl;l all Improvements-Water, Cement Sidewalks, Streets Graded 

· TERMS :-10 per cent. down and $3 to $5 per mol1.th 

These beautiful lots are almost in the heatr of Tacoma. We 

will build over 100 homes in Central Park this year. \Ve will guar

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

CAR SERVICE, THE BEST 

Våra Priser 

alltid 

de lägsta. 
Kontant eller Kredit 

. Ranges $32.00 up. 

Jernsängar $2.75 upp 

Tacoma Furnitu:re < ~ 
Outfitting Company 

911-913 C STtreet 

P. HOLMGREl'J 
MERCHANT TAILOR 

Importerade och inhemska tyger alltid på lager. 

1313 Commerce Street Phone: A4910. Tacoma, Wasb, 

GUSTAV PAHR_SON 
HANDELSSKRÄDDARE. 

Storl lager af inhemska och importerade tyger på hand. 

Callfornia B1dg., 1115 Commerce St. 

VIKEN·STENHAUS 
SKRÄO DARE 

Nytt stort lager af tyger och profver för höst- och vinter-klädet', 

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

Phone Main 4256 10il> So. 11th Street 

-~ 
Ni kan få ~ 

En r Skräddaresydd Kostym ~· 
hos oss till samma pris som ni betalar för vanliga färdig- { 
gjorda kläder. ~ 

J. K AU F MAN ~ 
. 1323 Pacific Ave·-~~ ~ 

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

Allmän Bankrörelse utföres. 

Å Sparbanksinsättningar 4 Pro- cents Ränta. 
/ Å sparbanksinsättningar 4 proc. ranta, beräknad halfårlige:n 

Tacoma Filial: 1302 Pacific Ave. 
E. c. Cooper,. Bitr. Manage,.. 

~0~~~~~~0<W>~~$~·~·~·~·®<V<~~~~·~ 

I Erickson Bros 'il Co .. l 1110 Tacoma Ave. I; 
~ Vi utföra 
:?; '· ~Tapetsering, rllålning, Glasering z. 
~ Äfvensom allt slags i 
i · · Skylt=.arbete i 
! . 'rill sala rikhaltigt sori.emcnt . !. 

I ~. Färg~er, Oljor, Glas, Borstar, Tapeter o. s. v. _ i 
Phone Mam 52D0 IIome 4200 i 
~~<N>00<M>0~~0<M>~~0~0000000%\0~0~Mi 

~;;.c;1 i "Slabs" och "Mill Wood" en Specialitet ~ ! Kontor och Vedgård: St. Paul Tide Flats, Tacoma. Main 675 * J. J. WINTERSON, Manager. 
~~~~~<$>·~·~·~·~·~~~~~~~ 

LUTFISK LUTFISK LUTFISK 

Bäst tillredda i staden per Ky Alaska sill, per pai1 ...• 85c 
pound ............•... 10cFet Norsk Sill, per pail .... $1.20 

Stock Fisk ............... 15c Kok äpplen, per box . ·. : . 60G 
För helgtiden må ni förse eder med läckerheter från vår 
butik, der de säljas billigast. Alla varor levereras fritt. 

JOHNSON BLOO 
GROCERY STORE 

Phone Main 2590 1511 Tacoma Avenue 



.HOTEL SAMSON 

P U G E 'J1 S 0 U N D P 0 S T E N 7 

I 

andra gången h,llll' han nu ratlt1dt - PPIL1. l<tt os~ rnke tala derom Doktorn holl upp oeh l,tt sm de i sm vrnll11·mg, 13 med detsam-
denne mans hf. som uppfört sig så Jag nnsL'I·, att Jag kunde form11 bl 1d, In 11.1 p:1 ~\gda. [ mit honlPs rmgkloclrnn lJuda i 

l l II 1 - Ocl1 l1l111 1 - 1,1>JH'l'll'1cle den tam hu ren ,1fsk) \'<1l'l t mol wnnm. 1"1111.i11 g omma nng, anse mig o-
Forsta dag' 11 han rnsåg, att fa- , anl1g sm karl ek Ol'h altlng iller nnga kvrnnan med en lmdrig - -IIYilken bes~nnerl1g sam-

ran yar ofvpr,HtrnlPii sade han åt se rni 6 tl,nrnmg i 1 osten. m.msdttnrng ,1r rnlrn menmskan: 
Agda - ILu· clu då upphort att ,lloLa - Hon S\ .irade mig ntl, såsom hon ansl:1s ov1lkorbgen af det 

D t < 1 l d f l 1 " hon ('Il 0 ,UJ!!. fo1 ut S\ dr,1t "IIer- ]]]\ st1sLa - Ld!J!Yre hann icke - t ,a .ir en :i c rn ag or 101 om, "' ~ = 
mig ty er mans lil ,ir racldadt N1 - NeJ, Jdg alsLir honom mei man, dn dl det k.il'Ilste JHg <'get Herman i sm monolog, ty clorren 

1 kan ieLe forsU hvad det mneb,tr och mer fo1 ln-arjp mmut jag ]PI'- I>.L JOHl1•11, 1lu dl' allt for mig " - oppnades och ett fruntnmner, m-
I. TVJJNNE LEFNADSl\fÅL. 

1 
att kunna saga .it sig SJelf ver _ ~\g 1Li hdde rest sig på N,1 v<1l, lrndP jag eJ rn1t att ause svept 1 en tat svart sloja, tr,1dde 

lI "\K'l'ENSKAPET Denne man har mig att tack<1 for armbåg1 n och hela hcmws ,mmgte mig vara alskacl' m. Doktorn mbJod henne att ta-
III. lJN EPISOD UR EN LÅKARES LIP hfvPt _ Lrk,1 hogt NUlll hJertat 1 ofrergDts af en purpurflamma, - Det lrnde du ga plats 1 soffan lVIan kunde se 

"'""""'"'"""'""''""'"- 'lh""" ett sådant ogonblick svaller af det Vdl' liksom om lnane droppe - Ot•h ltln ål, d;t jag 'ille, nt1 p;t hennes osakra g;tng, att hon 

E d L 1r L f t1llfredsst,1llelse, lika tungt kans blud vel<1t intyg.i sannrngen af hon skulle lwstMunia ofver v:nt 
1 
var radd 

Gor. 13th & E Sts. En piso ur en ä11ares i . det, då man oaktadt alla an- In ad hon s<rde. ode och mfor vcrlcfon hhfva rnm 1 - Ni ar en fråmlmg och folj-
~-·~t st-orsta och basta svenska ho- l\f l" f" 0 

• • J t l f l l l "IIe1· l tl bel t i 1e l a0 t r 0 k -"-'"' strangnmgar ser (Il patient do -1 en ca orstar Jag H rn ro o Hll e, svarate 1011. - a, igen o ,an 1 c v·r spa, 
tel i Tacoma. -Nar Jag låt kalla cloktorn I skracktes jag, så aftård var hon Det forefallcr d:i som man hade _Doktor Alhcrtmi, _ Ijod det man, jag lrnn 1t·ke s!1som hustru hv1lket jag kan sluta af er biljett, 

FoJtsedt med alla moderna be- I , 
kvamhgheter var det egentligen for att få veta - Utan att g1fva henne någon en sv,1r skuld att försona. eme- från dorren, oc·h sh'ilX clcrpii m gora dig lycklig, 1;1t mig få for- - sade doktorn p.1 franska. -

Rum 25c, 50e och 7:1c per dag. Gustaf Deens ,1dress. :\'i, haus forklflrmg, som knnde nedsatta er cl an man ,tl!t1cl h) ser den farhå trcte1cle doktorn. hhfya d111 basta van ,, - Ett ;'-J1 h.1r onskal r:1dfråga mig såsom 
I for-hmdel::.e med restaurant van och meclbrottslmg, bor kanna eller leda till att hon i vredesmod gan att icke hafv a behandlat den _ V,i:lkommen, _ sdde Pella halft ;1r har sedan dess förgått; lakare. - tillade han med denna 

Mål 15c till högre prrner. d1'n, cl:t ,jag, som l'll l:ingre tid up- npplyste Agda om m·t lumpna SJUke r.itt. Eken berg, eu Irnsm till ),gda, och Jag hdr sold bevisa, att hennes vanlighet, ln ilken mgaf ett så. 

<tlOW :BUTTER STORE. pchållit nng 1 Italien, och har sak- uppforande. lvckades jag blidka Deen kom sig och återvtimle Ri\ rriek18 dnktom handen. egande mnebär mm l) eka att for- obegrans.iclt fortroencle 
'Om ni allud onskar goat, trlskt IMr hel,ant.i, eJ har reda pä hvar och i1fven ofv<>rt11la henne att fol sm!'trnngom till lifvet, allt under _ Valkommen, _ sade Agda, lusten af henne utgor mitt lifs o- Dt>n hesloJade damen boJde ned 

'i<Jmor, gå till cow Butter store, co•. hdn fmnes Forst vid min ankomst Ja mig till Stockholm och att i Hrrrnans fortsatta oeh rnt1ska med detta egna on.imirbara ut- l~clrn; men forgah-es NLt frågar mtt hufnul IkJ.1 lwnnes kropp 
hit J'iek iag veta, att han var gift m11t lwm erh;iJJa l'll stundlig sLot "Jrll ~\ldno_ Yt"xlades mellan tr' 1 k i blirok of·h i ost, Rom ar k,u· 1ag for· srnta gången. vill du bhf- ddrrade, det S\ ntes att hon grat. 

~efl'erson och Paclllc aves Den stora , _ . 
gängden, som vi handla bort, tilläter Nn onskar Jag skrifva till hans sel af lakcire dessa b~1cld llld!I något annat ord, leken s;i ege11dombgt. va rnm lnrnirn eller c1lsLdr du me- - Jc1g ber er, - återtog dok-
<!)S!! att hafva ~tora kvantiteter for att hustiu.. J~mlast n;igra få Yeclrnr hade ,111 hvad Lilrnren od1 patrnntrn 

1

1 DoktLHn fatt.1dP dPn hll<t fram- r,t dm frihet <111 mig~ tmn med mild, nppnrnntrande 
;revereras nar så onskas, ~älunda t!ll - Inuan J.tg ger er cl Pil u11pl,1'S- Jag tillfredsst,1llelsen att vArda hade att saga lwarandr a N,ir I <H Lt.1 h,mden och såg dJnpt rn l - P~L 1onle11 gd s e1 nagot, som l os1, - fctttd moll m lt hoppas. 
c;:orsåkm.1de eder lågt pris såval som nmg lll begdl', fordrai .Jag en for- henne; h h( nnes s.1nl;;:c11Jm hade doktorn R,11t vid sm ]Mbenls c;1da lteuuPs ogon med en bhck, som sa- dr mig k.ir,ire an du; och likval, Var for1 JSsad att allt lnad Jag så
;Erisk kvalitet "Tub butter" ar vår le- kl.1rmg ofver ltv.trp~t lll syft,1r genom gr.rn1t•lm', foramlrarlt lef och g]otd<l sma foresl,nfter, hvi- dP mera ,in ord lfouuan, vill Jdg 1e;ke, skall jag som Ja km? l,an, sLall Jdg afvcn 
"1!11'.re, sålunda erh.'tller kundi!rna full mt>d ordet medbrottslmg, - svn- nadssd tt od1 kr afslot chet gJort l.HlP Demis ugon Ildstan Odl\ ,uidt IIrn lL dr lkt med den vnc ka- 1drn hl 1 fva 11111 lrnstrn gord 'J\1J<1 1ln for n t dn fruktan 

fät, då "br1ck-butte1" stundom ar latt r,ule Jdg frnqtiga f1,1mskg lion slnL1de p;1 ett rodl arr. som doktorn hade de Jote11 > - fr<lgncfo han leende -Oeh skalet 9 fr;ignde clok-lt'ch ko111 ihåg att s11rnesHt)rka 
1l nkten Kop I Cow Butter Store. llon bad mig ihågkonmrn att sitt hf i u11tt hem och i 111111,1 ar- J,rngs efter hAdastet i pannan __ \h, tlen blir allt bathe oeh tor11 nll•tl 11'imp.id i ost oc:h lngn ni·o nodvnnd1ga egen-

Inkommet-En s,rndmng Knri
:i:o och Ole 01d ÅfvenledPs nytt 
stort fodag clrJ goods-varor. 

111:1 Tat·om.1 Ave. 
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lager. 
Gus Johnson, Prop. 

Jdg, for att bhf1a fn från mm lllc'l', Jo1Httallde allct lidna ofo1- ])( t 8;1g nt 8011 om 11;1got srntdd.it )J,itlu - si.it,llll' ~\gdci -,\tt J<lg o,iterkallehgt besln-[ sLtper ho, en p,1t1ent, s:1v1d,1 laka-
t<Lns planer ,1lt g1fia rnig nwtl \g rdtter foihi panndn oth lcmn.it en tlJnp -J,1g Jrn1d<' \dra m;idc~t 011d tit c1tt aldng gifta mig. 1Pl1 sk.ill l\\urna l~tkas 
lld, formått Gnstaf bedJ,t henne N1 e1holl nnderr"ttebe om hen- skr;1111 ,1 efter sig d1t 1 tog tfol,torn och sntte sig -Fan dl j\grla, Jng ~Lall ;11 Doktorn sord hade gjort den 
nppgifva sig lrnfvc1 mott.1gtt ak n;s flo<l oth ,1fven derom, at,l :1,I N<1r Dt'l'll ,°ttl'l' Yar f1isk hade bred\1t1 Agda, lnal'h.'HLmde lrnn <h1g J1w1,i <tiP11<1g,l dt•t1.i s.irnLil ol,,m1L1 l>et.1t1ligt lugn.tre och då 
tc>nsl,ap~lofte af mig - Elise sa- pc1sL,1ndat henne"' slnt Sex ar I våi l'JJ alluNt Vlllit•rn och somm,i- llPS hand i sin _ 1\r det forsL"m- Dm Ini ar rn1 N:1 br.1, ad du blott han t,1 stnacle r<1ekte hon honom 
dP sig hPlt obet.ml,sarnt haf\ a lt.dP u d.111 forn itL seLl,m l"l' lrn ren llallc,l!lt 8 Uokiorn foresklei tl!gt dl [ v11 l dm :J11k1 tLrnN,l s:l hehofve1 H.1gr,t dc1gars stillhet hancle11, sagande på fransL1 
nppfylt dcnn,i onskan - Någon st1 n lett k,111,t dt•u ndrm,ist boende en badrcs,t s,imt forklmailP, c111 vildl, ,i1t dn vrickar foten~ N.ir du har behof af en l.ikare, ar ~ l:laf t.11 k for 1le uppmuntran-

j ,1d tkreJkr hadl' m besokt henne laLul'n, ut,in att Yeta att det v,u·i11dus Jl.l1H"Ht rni H·Le vidare behof- -lfasL1 Ifrrrnan, gr,tla p;1 hen- Jag till dm t1enst Doktorn de orden P~t er hv1lar hela mitt 

I otlt vrn.1de Cl' 111.' lkl'i om neh m~ e Jag Jag har nppbJ11cl1t hela mm ek hans , :ad ( 11cln det h.in id- Il<' _ Jia,J P1'lla och steg upp - tryckte kallt lwnnes haud. ILm hopp Jag egPr allt, som kan gö-
Lt>t orolig ofver hennes klena formåga for att radda er, i den lade clProm, h.itlP }1-gcla .Jag lPnmnr er p;1 en stund for att var l1lt'k nwu lngn ra en mcnrnska l.\ cklig utom ett 

1 brost Ni oJ'vp1Ld.HlP hem1P att falska tron att ol~t·k,m skullP ver ogfmblHk kmnat i1imml't, oeh for got.i !'Il vrn1t hos ofverstmnan, som Agtlas hela ansigte uttr)cktc - helsan. Just då 1,1 ulrnn log som 
fo1 et.ig,1 en resa till ett v,1rmare l,a v,tlgorm1de p;t er sjelfvislrn första gång<'n sc>clcm Det>ns SJnk- hor i y;1mngPn ofvanp;t, låt se, clPn dJ11pas1t :111gest oc11 hon ut- skcinast emot mig angreps Jag· af 
klim.1t, s:t .1lt hon, till dess n1 kun- lrnr,1k1er; meu Jag glomde dervid dom bt>Lnrn Ji,m sig allen,t med ,1tt u1 undPr tiden tal,1r forst:md ropade ett ondt, hv1lket Jag troligen lan-
de gifta er återvunmt sm helsa att sM1<1na 1rolosa uslmgor som doktorn. med Agda - Ilt"rman, du forslquter s:1le- ge haft, utan att gifva akt der-

Resan antrdddes och hennes m hvarl,en ega formåga att ång- - :\i <il' nu fullkornhgt åter- Pella gick ut o«h dokiorn upp- des vannen Agclc1 på, och m1clt i mitt solbelysta Iif 
barn lei1111ades till en slägtmg att ra eller hattra sig stald, _ sade lfrrman oeh steg repade. I - Jag tager icke emot allmo- framtradde det hemska spöket af 
vårdas och uppfostras. Nu, sed<tn Jag återsk,mkt er lif- upp. - Jag ha1 for andra g;mgen -T,1la forstånd 1 Jag fruktar, 1 sor. Kan du eJ g1fva mig allt, så en obotlig S,Jukdom En sjukdom~ 

UnrlPr det forsta halfva året vet och sednn m triiclt ofver mm slrnnk1 er lifvPt Denna gång sä att hvarke11 h,Jt"rtats eller for- vill .Jag mgentmg hafva .Jag lir hvilken elen starkaste skulle sakna 
}T C skrd 111 ofta onuna bref, samt troskel, i afsigt att begå ett nytt som betalnmg for detta - Han ståndets spr~tk gor n;1gon verkan eJ den mdn, som låter en lnmna mod .itt med lugn gå till mötes. 

F id elit y ; ru 5 t 0 s,inr1e rikligt med pengar. - Se- brott, nu forsm~tr Jag att langre pekade p:1 arret i paimdn. - Ni p;t dig. leka med sig, icke elen som bon Forst lwslot ,Jag att utan motstånd 
dan kommo brefven och pengarna bPhålla, bevisen på er brottslig- Ylll<' taga mitt hf genom ett lon- - Hvm·af har du en cl.) lik of- faller om karlek, icke den, som duka nnder for densamma; men 
sparsammare och slutligen upp- het - Doktorn tog fram en mord. L:tt se, ,1tt , 1 icke annu en vertygelse i .irnwr hfvPt forfpladt derfor, att då framtradde for min sjal bilden 

Kanital och öfverskott f F · 1 
"' horde de alldeles. - Då beslöt hon bnndt bref, som han lrnstade på gång komma alt pä samma ;;att _Af Pri HIP11hPtl'll. han ålskat org,iJ \PS < arva af andlosa lidanden, och Jag greps 

$470,000.00 :ttervancla till Sverige, men 111- bordet :tt Deen, bll<tggande: göra upp v;ua r.ikmngar J<'arv<1l lLtr jag d:1 framst:ltt for dig Doktorn gwk men cU han kom af en verklig fortviflan. Jag sök-
J. C. Airn~worth .... ···.President sjuknade i Hamburg. Hon togs I -Nu må 111 afL1gsmt er V1 Nar m !Jehofve1 en lakare, yet 111 8åsorn en kvm1rn utan hJerta oeh 1ill dol'l'en, hade "\gda rest sig te att genom alla moJliga medel 
.Jno. S. Baker. . . .Vice-President der om hdml af en v,Hvilhg svensk hafva mgentmg vid<1re att s~iga hvar Jag fimws - Dc•rmPd km- forst:tnd 1 upp och utropade: clofva 111111 sorg och glomma det 
/:?_ CJ_ Kauffm.an .•.. 2nd Viee-Pres. 1 Lmnl.J, 80111 af ven forhJelpte elen hvar.indra. natll' doktmn 1 mmnet. Doktorn sL1ppte den lilla han- - Herrnnn P\ 1gt alskade IIer öde, som hånlog mot mig, men 
Arthur G. Prichard · · · · · · · Kass~r 1,1rma att komma öfver till sitt I Doktorn i;1ste npp dorren och De1 n och Ji,urn J anulJ n•sle till den, ni an .it1 hesv,1rcL _AgtLts J r~t- man. stanna och hur mig forgafves, de oupphörligt [1ter-
F P Haslrnll, Jr .... · Bitr. Kassor hemland. ropad!' pa ;;m bet.1ent. Deen stop- en badort. der han återtog sm g,1 och sade: Dokt0111 stannade och vande kommande sm,U'torna gJorde det 

Safe Deposit Våults. Il<ir fick hon vctn, att ni Yar I pade brefven i sm ficka orh lem- g<Lmla \ airn att I LLllll<t och spel,1 - .J .tg lrnnde for m;wga år till- sitt vackra, om hel sa och mamrn- omoJligt for mig att dofva ett 
Sparbanksafdelning. gift. - Hon rnsjuknade åter. - 11ade r1uumet med eit oforsonligt Deen glomde du vHl, att han ge- b,tlrn en ung flicka. med ett oppet, kraft nttnande ans1gte mot hen ondt, som pi\ så kvalfullt satt 

4:% ränta. Hon h.H!e JJll klart for mg .itt Jdg h,tt 1 s11t hJ<'rta Då h<111 Riot1 1 nom de sv.i1,t b·oppslig.i hctm- 1 <'ni od1 gL1d1 s11rne, dt godt och rn ; men hlrnorn llfl.) nBn clerctr gjorde sig påmmdt D;t valmade 
va11t er bPl11elphg att hl!J\r,1 lwn- ioistugan, v,mde han sig om, knot clPlla oeh ta1 1p.t h-.,,1r<1rnlra fol- 1'ikt hjer1<1 ol'h dt l.1irnt oeh kL1rt liamLtll.it n:1got p!agsamt nrnme hos mig, eftr-r 1111gt·a månaders 
ne kvitt. n,tfven mo1 tlen stangda douen J,mcle attackellM :1t hJe111dn, f,'.\tt fornt;md Denna fl1f k,i Yar en 1 L~gdds SJ.il, gomde hon sitt l kamp den onskan att gora ett for-

Genoll! nug hopp<1des hon erhiU- och rnnmlMle: tlenmi olJJelpltgt forsvdgdd. En 1Jns.11Hle hiltl a1 1mgtlo111P11. J,1g h,111derna och tilL1de med ett sok att hl1fva botad, 111811 då upp-SWAN OLSON 
}Hdsta svenska vedllanclel 1 staden Lt Pr ac11 ess, s;1 att hon sknlle klm- - .J:ig trnU<1r dig val, och då .. aiton, d~t han åten;,mde hem ef- ,1lskc1de det b,rnfor,mde barnet, sm<Lrtsamt nttr} ek stod fruktan, att det kanske var 

Ved från skog och sågarne. lna uppl}sa Pr hnsti·n om hurn 111 tl'r c1tt harva spelat med otur, fick 111en 1msdg henne alltfor ung att - Nej, g, J.lg har rngPntmg ,1t1 for sent 
Äfven kol och bark. I bedrag1t dem b;tda. Af Agda åm- JJol,tor Albertmt bebodd!' sitt 1 h<111 ;tter en sv,'\r kong1 st1011 hl lill hen11e >1lj,i t,1Ll om k,mslor, s<1gd dig. Htm t~'stnrtde 

Kontor 2321 So. 12th St nade hon ntlm1fva ett lifst1dsun- eget hus p:1 Drottnrnggatan Det I tlllfv ndet Efter t1 e dagars for- som Jclg trodde henne 1eke forstit, Ett ogon blick J,varntod Herrn an 1 'nder det hon talade hade dok-
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clerh;tll for h<1rnet var htet och upptogs Pndast af 1 lopp hadP h.in upphod dtt lefva I och hl, v.i l sv11l'ade hon mig en nf och betr,iktade Agda, derefter af- torn med lrnfvndet stodt mot han-
Utan att imga henne huru frr doktol'l1 [luder )lseln kalladt" h,m oupp- ton, d 01 jag fråg,1de lwnne hvem l.tgsnade han sig utan att saga den l~'ssnat till hennes ord; bhc-

j,ig var fr~m all delaktighet 1 lw En vecka hade förflutit eitcr horl1gt på Albert1111 hon 110ll nwst ],M p;, .Jorden: - ett ord ken hade han oaf\andt fäst pli 
dragenet mut henne, bad jag att JJeeirn ]Jpc;ol,, cli't dol.torn helt st•nt Agd,l h<1de lmappclst hnn111t jor- ' Dig, Ifr1m,m " - Jag reste bort Agda satt ororhg oeh lyssnade den lilla hlottMle handen, som 
hon skulle afstå Jr:rn att inhlamlct en n<1tt kom hem, låst<' upp por- d.i mannen, forran lwnnes båda med tron på dessa urd, och året till hans Rtcg gom sl111ligen bort helt trostlost lw1lacle i hennes 
Agda i de1111.i sak. I stället bad 

1 
tl,ll, lnarefter h,rn, helt bekym- barn folJdl' honom i grafvC'n. tlerp;1 var hon gift med en an- dogo. JYi allt ;Ifl'r blef tyst, tryck- knä IT11ns panna var blek och 

J,1g hPnne .1tt af rn1g mottaga en 1 mernlos1 g11·k uppfor t1dppan odi nan En l.lng t1cl derefter blt•f tP hon ha11d('rna hårdt emot hJer ansigtet hade ett sammanpressadt 
skriftlig forbindelse p;i ett årligt I oppnade 1ambnrdorren Då han T1de11 rnlLtr sitt h,Jttl framåt Jag lrnlla1l a11 hliiva ht•mtl'R rn,111s I lat oeh hvrnkade. utseende Han förblef orörlig 
uucle1håll for b,Ll'lrnt och henne 1 had( siaugt den och vande sig ior ut.tu r,1st 0l1e1 ro, olwk3 mrad om L1kare ]);1 s.ig j<1g t'n hustru, - ::Sl'J, tusen gi\nger hellre h- och vantade på fortsattnmg; men 

.Ole B. Lien Harry B. Solvig sjelf 1 ati g<1 111 1 salen foll en hand I det me1rnUig,t 11fvet 11rnehar glad som ni11n 1m1ke pi1 sig RJPH, v.ilrn d,1 och dö. an mv1ga han!-< lif åt en då Pi1 Hrng sturnl forflot, utan att 
Egare af Hon h.tde rn,) cket svMt att af- hmgl p~1 hans slrnlclr,1 och han ,Jl' eller sorg P1·am:1t, framåt rul- ek vid mannens sjnkL1ger, som l:mgsam och forfarlig pma" , hon forts<1tte, sade han 

sC1 ir:m ett ltc!mnas pl'1 11· for (]1•11 k,mde m,1immgi"n af en pistol IJg- lar det, begrafvande m:mgen modigt l"m1pade mot fattigdo En stund grät hon t?st, dcrPf- -Var god och fortsatt, annu 
Liens Pharmacy lidna ofo11,11ten, men efter någr<l I Lis mot sm tmnmg. fro.Jd ot h mi\ngen sorg 1 sma mt•n som fornekal1e sig det nod- ter uppl)"fte hon lrnfvnclet, sam- vet Jag icke hvartui ert onda 

(l!'orut Central Drug Store dag<lr, då hennes kr.ifip1· allt mer En d,unpad rost sadP · sp:1r. vam11ga. for att kunna forskafLi m,mJrn,ipp_le h.inckrna i:1ed P11 ut \består och kan således icl,p Haga 
Skandinaviskt Apotek och mer aftogu g.if hon nug alla - Nu skall Jag icke skjuta bon, F:tt h.ilft t101.1l af [u h.ide Dern mannen hv.::,: han behöfdc Jag tryck af mnerhg odmJnkhet ocl11 \"l hv,Hl v1 kunna hoppas 
Agenter for Salubnn I 

Apoteksvaror, Kemikalier och edr,1 bref, mot Pn sl,r1fthg forbm- I dt't s 1.moa lJod l'tt skoit lWll sofv1t 1 sm graf_ Det ,1r vmter, s,1g henne såsom mor med fortvif- fr,mrnL,mm1<1dc: Den unga kvinnan, - ty att 
To1letart1ldar delse af mig. att Jag for all fram- dok1orn st,lrtade till golfvet. deu elega11Lc1 v:111mgen hos enke hm dda Hin omsorg· mellc111 den - Gnd f.tder g1f mig mod hon anuu vc1r ung, det syntes på 

Oie l3 Lien har många års erfaren till sl,ulle draga forn01 g om b,tr- - 'l'raffad, 11rnmlade den fru Deen var svagt upplyst oeh 1 sjuke m,mnen och de 1 11fsfar'1 den lilla handen. - borJade nu 
i!let ~om apotekare ar alltid tillsta-1 i l l l l l f D t tt } · l d l l des, ~cll man kan t1'.yggt lita på att fä net Dokumentet an ortrot ( es 1 som sk.]lltit, oc i ntac e sig o ve!' dc"t mnersta i mnmet fnma v1 den svafv,mde barnen; med fa ord: l' var l' icrrans v:ll er som me osa cer rost )eskr1fv.1 det on-
'!l'."eceptPr uppfyllda val och noggiant. den stig tens\ :trd, som skulle upp- tlPn fällue - Besynnerligt, Jag unga enlrnn hggnnclc på en sof- Jag ~;ig· en engel, som utan klagan, 

1 

man sager Det yrde och blåste ila hvaraf hon led .Ju langre 
llll2: Tacoma Ave Tel. Mam 
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fostra elen lilla tyckte det I.it, som om knl.m fa Hon ser trott ut, men den utan en snck bar den dubbla bor-

1 

fortv;fladl l1~ kiorna på g,1t01na hon talade. ju morkare blef dok-
N:1gra dagar derefter var Ehse studsat mot vaggl'll. Men n.11' skara, rospnfargade rndn.iden p~1 dan af fattigdom oPh SJllkdom, iormaclcle knappast gen01ntrangct torns panna, och då hon slutade, 

E Eilertsen dod Jag kom frän hennes dods- doktorn kvnrli'lg ororhg på golf kmd0r11a, som bibehållit sm fina och detta for en hård, otacksam det toel,en af sno, som dref ge- blrnade hans ansigte marmor, så Si.ver Larsen 

bädd dZt v1 helt oformodadt snm- vet oi:h Deen, - ty det var hai1, rumlnmg, tycl,es icke antyda nå- ot•h t1 rannrnk m.in. Icl,e under nom luften Doktor Albertm1s blekt och kallt forefoll det I blic-
Jrommald Skandin8ViSkf ApOfek m.111tr,iffade N1 h,1r s,1kert icke - vid t11 matta strålarna som gon egentlig sjuklighet Hon ar hgt clZ1, om Jag beundrade denna I mottagnmgst1mme Yar slut, och kPn som han häftade på den tata 
ar kandt for att le-..erera de basta glomt v:1rt rnote m;me11 I detsamma kastade Jl1 ge- verkhgen v.tcker, der hon hgge1 kvrnna ehuru hon en gång svek han satt allP1rn i arbetsrummet slo,1a11, l:tg ett utt13 ek af så egen 

Y1ll 111 veta lnarfor Jag tradde nom fonstret, s;w· doktorns an- mPd hnfvndct tankfullt hv1lande 1 cle ord hon uttalat såsom ihclrn och bl1clrnde tankfullt på en fram- lwskaffenhl't, ntt dei t) cktes in-l!I:ediciner i staden Om n1 lemnar = 
.:dra recepter till dem, J,a11 ni vara t mcll.111, cl.1 EhsP tankte skr1fva sigte ofverholjdt af blod, reste handen och ch~ hfhga, blågrå ogo- Slutligen såg Jag en kvmna, som for honom liggaudP lnl1l'tt. nef'atta ett obegrans,1dt deltagan-
'VIE'S om att de expedieras omsorgs till ,\gda? - Jag gJorde det for han s1g rvsande och smog så var- nen r1l,t<1Lle på clouen, som forde på ~n gång forlorat man oeh barn, Sedan doktorn for tredje gån- de och en namnlo~ smi1rta, lwil
l!ullt Alla shandrnavislrn mediciner att !JeNJmra .\gdct det bittra litbn- hgt, hmrn tri1lwn medgaf, bo1l till de ofriga rummen l\Ian kun- som genom cloden blef lost från gen genomognat hilJetien, rmgde ken kunde ofyers~ittas s:n lur: 
11>!\. lager tlel d t noclg.1s for akta den make fr;m skådeplatsen for brottet de 1 hela ans1gts-uttQ cket lasa en ett oh ekltgL <1ktensl,ap, men af- han på betJenten och sade· - Arma barn, du ar mer an be-
1555 Tacoma Ave. Tel., Main 504. !ton al~k,1de och ±oreclrag1t fram- spand yantan Vid hennrs sida ven berofvad l} ekan att vara mor - Ett fnmtunmer l,ommer hit klagansn1rd 
Enda apornl;: i ~taden, dar apotekare for mig Foljancle morgon, innan harads- och lasande hogt i en bok, satt ett Jag såg henne, forsankt i sorg vid om en half timme Du sfäppcr ge- Nu fo]Jde nlig1 a frågor, och 

kan traffas om natten ?\.1g1« månader derefter rl'ste hofdmg DPeu annu stigit upp, of- frnntnmner om f) rtrn lir, med ett srna hArns graf, liksom krossad nast m henne till mig slutligen, serlan rloktorn tagit full-

(]rar= Stenar 

m twh er lrnsil n utrikes. verlemnades till honom en bilJett behagligt utseende under det h.1rda slaget, men un- N,Lr bet.1e11ten aflågsn,1t sig komhg kannedom om det onda, 
,Jag hesoktc sdmtid1gt min gam- D;1 han kast,ide ogemen p;t utan- -Du hor 1cl,e pil hvad Jag la <lt>rgif\Pn oeh tålig s:1som ett od började doktorn gå fram och till- sade han med hJertlig röst· 

la SJ11lrn i aut for att erfara hmu sknften, bleknade hnn oeh slet ser, - sade den sistnamnda och mjukt barn, hv1lket begråter den bal,a 1 rummet, mumlande: - Nr kan bhfva frisk, men der
hon h.tde det, efter som hon ankla- med haft1ghet upp den Inneh~l- sag leende på den nng,1 enkan. förlust det lidit, rnen aldrig ],la - En ganska besynnerlig hån- till fordras mycket mod, mycken 
gMle llllg for srn sorgliga :1lder- let hr.Rtod Pnrlast af flemm ord: -For att vara upp11ktJg, Pella, gar Afven nu beundrade och clelse den har, en patient onskar srnnesstyrka 
dom "lin sknrks kula traffar icke en m;lslP Jag tillstå, att tlu har ratt, 

1 

alsl,.LdP 1ag denna s!t nkt begåf- forhlifva okand för sm hilrnre 
- Herr doktor, med hoppet att Jag fann den sjukliga, Yicl v,11- hedc'thg ],arl, derfor lefver doktor - svai·acle Agda lcernlc Yade kvmna; men åren gmgo, öf- Vanhgtvis brukar man hysa så 

blifva frisk skall Jag få både mod 
lefnad bekvdmhghct oeh uppass Albert1111 " -Il vad tanker dn p;1 ~ ver sorgens sår v,1xte arr, och den pass fortroencle för oss ,att man 
nmg vana gamla In mnau i ett 
tarfligt komministerhem, der hon 
hade det så knappt som mojhgt 
Kornmmisicrn hade RJeH sm:L m 
komster oeh betalningen for gum-

1 1'cl'e fr11lctar for· att v1 slrola kan- och SJ nnesstyrka Det fmnes in-Samma dag på aftonen erholl - Pil mlll doktor, naturligtvis rilrn enlrnn grnk ntt i nÖJels famn ' • ' 
doktor Albertini hud efter mg - Agda rodnade som en femton-I 11JUtit af en glådJe, som fornt hade n<1 den v1 v:1nlc1, meu i det hela gen smärta så stor, att jag icke tå

ligt skall underkasta mig den, om 
Ifaradshofclmg Deen hade insjuk- årig flrek.i - Du vet JU, att jag vrmt lwnne herofvad. Detta var - hYacl rör det mig, hvem den 

1, 1 . , 1 b 1 f jag dermed kan återkopa helsan. 
not i hJcrmnflarnmnt10n Dok vantar honom i afton naturligt, och jag, ehuru en fien- c er >:vrnnan ar. -- ion eio ver G 1 l ll . f . 

Vi ha det största lager af monu- man var eJ hogre, an cttt hon må 
. ment i staten Washington. ste finna sig vid famil.1cns enkla 
Pal:'. numental & Cut Stone Wks lcfnadsvanor. Konn11mister11 hade 
l'ACIFIC MONUMENTAL flera barn, som upptogo moderns 

torn kom och fann den sjuke 1 ett - Ja, och Jag hoppas, att det de till sallskapslifvet, folJde hen- mm hjelp, det är hufvudsaken [ uc 1~ rn . m~i vla. mig mod, han 
t k som aser i mitt lJerta. 

s;t bet.wkligt tillstånd, att han nu må bhfva klart er emellan ne dit for att beund1·a den frihet Nu togo doktorns an ar en I 
I . Doktorn frågade : 

lcit kalla en l~tkare jemte sig Sannerligen Jag forstår chg, Ag- friln allt koketteri, som ntmarkte annan r1ktnmg orh elen lugna L f .. 
. - 1 vet ar er mycket kart~ 

Flere g.1nger om dagen besokte da Du håller af Hcrman, och än- elen af verlclen firade kvmnan. pannan blef molnholJd och dy- . · .. 
t d t l o t 1 - Ja, hfvet med helsan mnehar-

han den s,1uke, och man kunde af då <1r du så besynnerlig, att man Smickret tycktes halka forhi hen- s er; men e ag mgen mg ve {-
1 t 11 I · t · 1 k ft for mig allt,· ty det innefattar ..• doktorns ifnga bemodanden se, skulle kunna såga, att du leker ne uLm att nedflacka hennes sJal 1g e er PJU!l ng i c en ra -

att han beslutat undanryclrn do- me11 lwns 1rnrlek. IIvarför icke eller gora något mtr~1ck på henne 

1 

fulle mannens sorgsenhet . 
den dess rof. Efter flera veckors J r,Ut och slatt gi!Ya honom "ja" .Jag tillbad och alskade henne. Efter en stunds vandring slog 

henne för- kamp segrade doktorn, och för och gifta dig med honom~ Jag sade henne det, och hon . . . l,lockan half och I-lerman stanna-

& CUT STONE WORKS tid, så att tant, med sm sv:ua 
.'Donnellan & McKenzie, Egare mång;mga SJUkclom, var öfver-

Cor. Pacific Ave. & 20 St. lernnacl åt sig sjelf. 
Phone Main 2214 Vid mötet med 

Hnn tystnade. 

(Fort&) 



botliga vansinne. 
Ännu många år efter denna 

händelse, då förmånlig och an-
der. strängande Ryssclsättning skulle 

Utsträckt på bädden och väl in- kommit många män att glömma, 
svept i ett täcke, låg en mensklig att en sådan stackars varelse 
gestalt, stel och orörlig. Ansig- fanns till, fortfor den unge läka
tet, hvilket var en mans, var obe- ren att dagligen besöka den o
täckt, utom att ett bandage gick slrndligo, sinnessvaga kvinnan, ic
från. nacken och fram under ha- ke endast tröstande henne med 

Hö- sin vänlighet, utan äfven förbät
trade hennes ställning genom J)e
lrnniär hjelp. E Yid den ljusa glimt af medve
tande oeh minne, som föregick 
hennes död, steg en bön för harni 
:framgång och lycka, så brinnande, 
som någon dödlig utandats, upp 
·från denna stackars ensamma va

rusade upp och vred relses fäppar. 
sina J1iinder. I Denna hön steg upp till himme-

- Oh, säg inte så! - utropade 1 len och blef hörd. Det goda, han 
hon förtviflad. Säg inte så, jag blef i tillfälle att ntöfva, blef ho
kan inte 11thärda det! Många, som nom tusenfaldt betaldt. 

=== Printing ~ 
ansetts döda, ha blifvif återkalla- Men bland all den ära och fram
de till lifvet, oeh många ha dött, gång, som sedan hopats öfver ho
som lmnde blifvit räddade, om nom och som · han väl förtjent, 
rätta medel blifvit använda. Låt finns intet minne, ·mer tillfrcds
honom int.e ligga Mir, 11tan att ni stäilande för hans hjerta än det, 
försöker rädda honom. Oh, för- som är förknippadt med elen iJe-

epartment 

Rök, försök, för himlens skull! slöjade kvinnan. 
TJnder det hon talade, gned hon '~ * * 

En man snafvade och föll. Niir 
han rest sig upp, fölI han på nytt. 

- Sablar - ropade han - ha
<le jag vetat, ntt jag slrnlJe ramla 
på nytt, hade jag aldrig stigit 
upp! 

Första frun: - Du kan inte tro 
så kinkig min andre man är på 
matei1. 1.'lin förste man åt allt 
som jag gaf honom. 

- sade kvinnan, Anrlra frun : - Men han dog ju 
också snart. 

Linotype Ccnn.pcsition; 
Publication5 a.rid 
Catalogues 

;1'lll Modern Appliances 

för Genel!'al Job 

Prin.ting 

Satisfäctory W ork Guaranteed 

gardinen! - Office: 119 South 14th Street, 
med bestämd J. S. Kean, på hörnet af 15de Cor. Pacific Ave. Phone Aut. A-2252 

och Pacific Ave. inbjuder alla tid
- ,Jag drog· för den med flit - ningens läsare att se öfver hans 

sade kvinnan, kastande sig i vägen stora lager och höra huru ovan
för honom, då han reste sig upp. ligt låga priser han sätter på sina 
- Oh, haf mecUidande med mig! varor, när man tar deras kvalitet 
Om det gagnar till intet, om han i betraktande. Han gifver afrlrag 
verkligen är död, så I!\t ingen an- till hvar och en som visar honom 
nan än mig se honom! 

- Denne man har ieke dött 
naturlig död - sade läkaren. 
Jag måste se honom. 

den annons som, återfinnes å an
en nat ställe i dagens numriier. 

:Med en rörelse så hastig, att 
kvinnan knappt märkte, att han 
kommit .förbi henne, drog han un
dan gardinen, så att det fulla 
dagsljuset föll in. Så återvände 
han till sängen. 

- Här har brukats våld ·- sade 

En god plats att köpa möbler. 
När ni behöfver nya eller något 
begagnade möbler gå till l\'Iinnea
polis :F'umiture House, 1505 Com
meree St. De ha ett stort urval, 
och sälja till billiga priser. Se 
annonsen. 

hmr, pclrnndc pä kroppen oeh fast ======""""""-""--""·-""--====="" 
SUNRISE BAKERY blifvande på ansigtet, hvilket nu 

för första gången var befriadt 
Bakning är vår affär, och vi ve

från den svarta slöjan. I sin ifvm· ta huru. Yi knåda degen med elek-

Brandförsäkring 
Marinförsäkring 
Kollekterar penningar i de 

skandinaviska länderna. 
Utfärdar fullmakter och om

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

DIRK BLAAUW 
Rum 407 

Nat'l Bank of Commerce Bldg. 
Tför. Pac. Ave. o~h 13, Tacoma ögonblicket förut hade hon kastat trisk maskin. Det gör bättre bröd 

af sig hatten och storl nu med och är renligare än för hand. Stör
ögonen fästade på läkaren. stå o,ch bästa isortiment "cake" i 

staden. Kaffe-disk Godtköp för Lördag Hon tycktes vai;a omkring fem-
D. M'Pherson, Egare och Måndag. 

tio år och hade en gång varit vae- 1107 So. K St. Tacoma 
ker. Sorg och gråt hade· lenmat _......., ___ _.._ _ _... ______ ... .1 35c Ideal l\1 & J Kaffe . . . . . . 25c 
spl\r, sådana tiden 0j enshm kun- 5 bars :Sest Naptha tvål. .... 25c 
nat frambringa. Hon var dödligt DR j R B R 0 W N Stor box Soda Craclrnrs ..... 2lc 
blek, och den nervösa samma~1- ' • ' 3 lådor tändstickor . . . . . . . . . lOc 
dragnfogen af läppama och ögo- Svensk Läkare. Yi gifva green stanips med hvarje 
nens onaturliga eld visade allt för kontant ki:>p. 

French Dlock 
tydligt, att hennes kropps- och 
själskrafter nästan dukat under i Hörnet af 13de och Pacific Av. 
striden mot sorger och bekymmel'. 

- Här har brukats våld - sade 
läkaren,. fortfarande fixerande 
henne. 

- Ja - sade kvirman. 
Denne man har blifvit mör

dad. 
-'-Jag tar Gud till vittne, att 

han blifvit det - sade kvinnan -
obarmhertigt, omenskligt dödail. 

Af hvem? - :;ade läkaren, 
fattande henne i armen. 

- Se på märket, som mördaren 
satt cler, och fråga mig sedan. 

Iiäkaren vände hufvudet tm 
bädden och lutade sig öfver 
kroppen, sou:i nu låg i fu[la dags
ljuset. Halsen var svullen och 
omgifven af en svartg11 l rin~'. 

Sanningen slog honom med ens. 
- Dettn ä.r en af de män, 80.'ll 

hängdes nu på morgonen f. - nt-
1;opade han, vändande sig bort 
med en rysning. 

- Det är så. - sade kvinnan 
med en kall, själlös bliek. 

- Il vem är han? 
1Vlin son - svarade kvinnan 

och föll afsvimmacl på golfvet. 
Det var sannt. En kamrat, lika 

skyidig som han, hade frikännts 
af brist på bevis, men denne man 
hade dömts till döden och afrät-

Kontortid: 11-1 och 2-4 
Sönd. 12-1. Onsd. och Lörd. 7-8 , ' 

Båda telefonerna. 

Paulson-Barnes Co. 
1101-3 C Street 

Phones 232 A2232 
Kaufman's Ta il o red Ready 

Clothing Co., 1323 Pacific Ave. stil
-----'------------ ja skrädda~e-sydda kläder af ny-

DR. E. A. TROMMALD 

Skandinavisk Läkare 

Kontor: 917 Pacific Ave.; 201 Provi· 
dent Bldg. Residens 1207 6th ·A ve 

aste moder och bästa qvalitet till 
samma pris som andra b~gära för 
fabrikgjorcla kläder. Se annon, 
sen å annat ställe i tidningen. 

Kontor och Res. Tel: Maln 6035, A3864 --------------
Kontorstimmar 11-12; 2-4; 7-8; 

Söndagar 10-11 f. m. 

~~~®~00<t>0®~<! 

I Ed.win W. Janes, M. D. * 
. Praktiserande Läkare ! 

i> Kontor 320 Berlin Building i * Kontortim. 11 f.m. till 3 e.m.1· * Residens 1101 North K Str. ; 
i Res. Tel. l\iain 127 5 • 
j; Kontortel. l\fain 7606, A3606 : 
! Tacoma, W ash. • 

W-t>~i$~t$>~~~ 

DRS. ROBERTS, DOER:ER & 

BLOD GETT 

Tandläkare 

[nsättning af tandkronor en spe

cialitet. Kom och få våra 

TILLKÄNNAGIFVAN;DE. 

För att för framtiden förekom
ma förvexling· med personer af 
samma och liknande namn, en 
förvexling, som 'hl.ttills ofta föror
sakat obehag och förlust, kom
mer Dr. Hans Petersen att häref
ter vara känd som 

Dr. Petersen-Dana 
Ä:fven tillkännagifves att han 

flyttar sitt kontor till 
Pantages Theater Building 

910 Pacific Avenue 

CHRISTIAN ANDERSON 

Skandinavisk 

Advokai: och Notary Public 
priser. 

Rum 296 1156 Pac. A ve. 
307 National Bank of Commerce Illdg 

Tacoma 
Corner 13th and Pacific Ave. 

1\1:. l\tleisingset A. Stanwick 
DR. BALABANOFF 

THE MILWAUKEE CAFE Kontor: 1102 Tacoma Ave. 
Choiee Wines, Liquors and Cigars Telefon Main 271 Res. 724 So. Til St. 

Kontorstimmar: 11-12, 2-4, 7-8 
Ij1111ch room in conncction 

Main 7412\ 
Specialist för 

njur-, lung- och hjertsjnkdomar. 

I 

~~~~~~~~zz-~-~~s-~~~~~~~~~~~~'1 

JOHN HEDBERG f. 
SKO HANDLARE t 
Skolbarns Skor. t, 

Rikt urval just inkomna; bättre ~ 
och billigare än annorstädes. l 
Vi hafva ett fullständigt lager af f 
arbets- och dress-skor i förbindelse i 

&~m~e~d~s~k~om~a~k~ar~e~v~er~k~s~ta~d~m~e~d~n~y~a~~~~::z::z~~~~::;z~} moderna maskiner. · 
Billig Hyra Billiga Priser 

513-15 So. 11th St. 

STORT OCH OMVEXLANDE LAGER 

Jern- an delsvaror 
Speciella pri8er på 

SILFVERSAKER OCH CARVING SETS 

Bästa Kokspisar och Kaminer till allra billigaste priser 

Stort lager af Roasting Pans, Vuaffseljersn oeE·h aNlla s1ngH 1.: 
köks8aker. · • 

1111 C~t~E" RAS 1111 C Street I 

Pallies igar Store 
1126 Pacific Ave. 

Vi hafva nu öppnat vår nya .cigarrbutik i den nya 
Langlow byggnaden 

1126 PACIFIC AVENUE 
Vi hafva alla slags 

Cigarrer i Wholesale och Retail 
och rekommendera siirskildt vårt nya sortement af 

· King Oscar Cigars 
Särskild reduktion för julen. 
Yi havfa 
största lagret pipor och cigarrhållare till moderata prise:r 
Kom och se oss :för edra julköp. 

PALLIES CIGAR STORE 
1126 Pacific Ave. 

MINNEADOLIS 
NEW & SECOND HAND FURNITURE HOUSE 

HENRY FREIBERG, Prop. 
1505 Commerce St. Phone l\fain 1289 

Vi hafva alla slags husgcrådssaker oeh möbler och kunna 
förse ett hem med allt hvad som behöfves från köket till par
lorn. · Nya och second-hancl varor. Ä:fvenledes trädgårdsred
skap och verktyg. Yi kunna bespara eder penningar. 

I 
STORT LAGER SPIRITUOSA 

Carlshamns Punsch, 
Tiodubbelrenadt och 

Malört och Porter, m. m. 
VarOTna äro direkt importerade och en garanti påi 

$1000 är utfäst för deras i:ikthet. 
' KENTUCKY LIQUOR CO. 

1130 Pacific Ave. Tacom~~· 


