


risken. Men vi få på samma gång 
respcktrra den erfarne angbåts
hefälhafvaren Lundgre11s prakti
ska inlä.gg i frågan om de för 
postbefordran erforderliga båtar
na ty det blef_;e ju som han yttrar 
sig nödväl).digt att anskaffa mo
dernare och mera snabbgående 
fartyg iin a8 af herr Walle11110rg 
tilltänktn. Och tydligt för en ocl1 
hvm· är det att Sverige blir bättre 
betjenaclt mecl fart~rg som tillryg
galägga vägen på S dagar än på 
12. Dei1 salrnn hgr vara klar för 
alla och kan ses från alla syn
punkter. l\'.Iau påstår att linjen 
nu;.kan komma trn ståmlhvilken 

andra, de11 
märkte honom med popularitetens 
stämpel såsom fä före li.onom. Te
fogram och hyllningsdikter ha ej 
synats i pressen men ett telegram 
har jag reda på. Det lyder så 
här: 

Den gamla 'tidens Daniel var pro 
fet, 

Han kom i lejonkulan som du vet. 
Men der var likväl ingen, som åt 

opp'en. 

Dn fcmtiof1"ri11g, du vår svDnskhet;~ 
tolk, 

Som med din sång än tjusar Sveri
ges folk, 

Vi tömma gladt din skål till sisfa 
droppen. 

A. L-:r. 
Stoekholm, 31 Old., 1908. 

Stockholm. 
Drottningen återkom till lrnf

vudstaden från Öland med ordi· 

sön- och helgdagar utom på l·:in
\ dagarne och de stö.rre högtidsda
garna samt a.tt alternativa fornw
liir för syndabekännelsen mlHte 
utarnetas. Af allt att döma aI
gjordcs ärendets utgång genom 
l''lm1~innens hl\ Uning. 

- Sven J;fedin anlände under 
sin resa till Japan den 24 Oktober 
till Singapore. 

Iteparationer titföras fort 
och billigt. 

Telephone 1 Iain 141 
1102 Tacmna A ve. 'l'acoma 

Emil Stenberg, 
Svensk Advokat, 

N otai:y Public 

505-506 Oalifornia Bldg. 

\Ve want your 

TORKEYS 
- Grefvinnan de Casa .M.iramla Chickens, Ducks and Geese 

mottogs den 26 Oktober i enski. 1 Veal and Pork 
. audiens af konungen och drottnin- ROWLAND POULTRY 00. · 

gen. 2007 Pacific Avenue. 
- Den 26 Okt. afled i Stoek- Both Phones 

För första klassens 

GROCERY-VAROR 

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

6007 eller Home A4007; 

Varor köpta hos mig levereras fraktfritt till alla delar 

af staden. 

Gustaf Salander 
1216 SO. K ST. 

IJENTRAL FISHMARKET. 

756 South 0 Street 

TACOlVIA 

Alla sorters färsk fisk och ostron aUtid på lager. Vi ga
rantera goc1 qvalitet och billiga priser. Kom in och se oss. 

ALF. NELSON, Prc,pr. 

( holm innehafvaren af Jönköping>- -~-------------
/juridiska b:rrå, _v. häradshöf~ing I Maurmann & Son Clark' s Livery 
Axel Cronholm. Han var fodd · EKIPAGER OCH DROSKOR AF ALLA SLAG TILL UTHYRNING 
1840 · y t d Praktla~rande Urmakare 

and Transfer Stab les. 
i s .a . · · 
··f . ·a a··t l"f , ] I Med 28 års etfarenhet hos de bäl!ta - o versten v1 ,-o a 1 garc e f" · E . 

. irmor 1 · \\ropa och Amerika. 
Johan Ludvig August Falkm -.n · F"" t kl b bl • . . . ors a , assen11 v.r ete, lllgaate .iris. 
afled elen 30 Okt. pa Mana SJD.K· 1714 c st .. Vid c SL och Jefforaon. 

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

Begrafningar och Bröllop o. s. v. 
Bästa platsen 

hus, der han sedan en tid tillbaka 
vårdat;;. 

Telephone lVIain 499 1210 A Street 

- Stol'kholms rådhu:>r1itt döm
Electro Dental Parlors 
Bästa tandläkarearbete 

Undersökning fritt. 
till moderata priser. 

Smärtfri utdragning 

. de den 29 Okt. lrnnslirådet Olbers 
för förskingring af sta11mrndel Hll 
4 års straffarbete, afaä ttning :från 
sin befattning som ledamot i laclu
g·årdsgärdeskommissionen och o
vänlighet att i rikets tjenst vidar0 
nyttjas ~amt till Lvå års vanfre,ill. 

Låt oss tala med er om edra 
ögon. Ingen afgift för konsulta
tion eller 'undersökning af eder 
Hynf'ifrmåga i vårt kontor eller 
edert 11em. · Om ni ej behöfver 

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

- Enligt telcgTam från Syd
afrika har svenska kyrkans mis
sionär i Rhoclesia, pastor Axel }I. 
Liljestrand aflidit i svårartad fe
bersjnkclom ("biack water"). L. 
var född i 'l'jureda, VexiLi stift, 
den 13de .Juni och son till folk
skolläraren Jolrnn Pet.rr I.Jilje
strand oeh hans hnstrn Frec1rilrn 
SvensOJJ. Efter studier i Vexiö 
blef L. student i Ups_ala 1888, afla
de teol.-fil. examen HO, teoret.-teo1. 
examen jemte folkskofäirareexa-

glasögon, säga vi det; om ni be
höfver dem, skola vi skaffa er 
glasögon, tillverkade eul.igt kor
n·kt velenskapligt recept, mecl el
ler utan bägar till billigaste pris. 
l1ilq1 ledes göres reparationer till 
billigt pris. 

DR. BAILEY 
Phone Main 3046 

Olrntlrnm HoteL eor l7 & Jef:l'erson 

.Nytt, präktigt .. piano till salu 
hill igt eller utbytes mot en god or- ~ 92, praktisk-tcol. examen 93, 

======::::::=---:·=-=-=-=-=-=-=--=-=--= Igel. 'l'. PED ERSEN, 
(Forts. å sid. 3. J 924 South L Street. 

1018 So .K Street 

och importerade Grocerl-

LARSON 
1112 So. K Street. 

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

Phone---Main 576 
Automatic 01576. 

.Bondost, stockfisk, norsk fetsill 

SLUTFöRSÄLJNING 
af hela vårt stora lager af 

Tacoma, Wash: 

Stovar och Ranges 
till kostnac1spris för att bereda rum för vårt reguliära jern
krambusiness. Nu är tiden att få en förstklassig range billigt 

r+ t I i t I I t I I I + + I i I I 4 + i I i I I++++++++++++++++ It I It.+ I t 

i vara utan 
en I-Iome Telephone, då ni kan hafva en för 6% cts. per dag. 

+ Riilrna ut huru mycken tid den besparar och tänk på saken. t 
t HOME TELEPHONE COMP ANY f 
i 919 D STREET f 
i++++++++++++++++++++++·H++ tH t I + + + + ~ + + I I ! ~~-+-:++++++-+ 

Vi l{öpa alla saker, som utslitits och blifvit 
g[tmla och ha något värde i marknaden. 

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

Phone Main 6059 1524 C Street Phone-Home 1059 

DET ÄR DE GODA SAKERNA 
Som gör lifvet värdt att lefva 

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

och Trefnacl. 

ItEN 

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

Henry Mohr Hardware Co. 
1148 PACIFIO AVE. 'l'EL. lHAIN 134 

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

SA VAGE, SCOFIELD & CO. 
Uteslutande Agenter 1519 Dock St. 

PETERSON BR s. 
Vi äro den enda svenska firma i staden som säljer 

MJÖL, FODER, Hö OCH SÄD 

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

Alla beställningar utföras snabbt och noggrannt. 

1002-4 South K Street 

Udelningskontor och upplagsplats 
So. 30th & Wilkeson 

Hufvuc1kontor 
Phone lVIain 313 
Phone Home A2313 

Residence 
Phone Home Al 739 

Tacoma, Wash. ! 

Afdelningskontor 'I 
Phone Main 7765 

Phone Home A4394 · 
------

Polar Hard Wall Paper 
Tillverkadt i Taeorna och garanteradt. Plastra edert hus med 

det bästa materialet. 

SAVAGE & SCOFIELD 
1519 Dock Street 

för 
Bot garanterad i alla åtagna 

sjukdomsfall. 

Förblif icke sjuk, litande på löf
ten af andra. 

Den ärlige och pålitlige betalar . 
då han är botad 

Inga penningar behöfvas för be
handlings börj:i,n 

De Tillforlitliga Specialisterna 
MÄNS MISSTAG. 

Mången lj,:~ och lofvande bana har ruinerats genom försumlighet 
och slmdlig,1, •anor, innan man blef gammal nog att förstå, och mån· 
gen bana afäorlats genom nägon speciell siulcdom, som försummad 
ellor dåligt behandlad underminerat den fysiska styrkan och sjä.lsför
mbgenb('tE'rna. Intet större misstag kan göras än att ringakta eller 
förl.Ji st!. du första symtomen till försvagad helsa eller själskraft, orsa· 
lrnd genom försummelse, okunnighet eller utsväfning. 

Sådan liknöjdhet vid de första symtomen har ledt till tusentals' 
olyck[l., till sjtill!ighet, till ett förfeladt lif, till olycka i äl;:tenslrnp, 
skilsmessa, vansinne, sjelfmord o. s. v. Män, hvarföre taga saclana 
förtviflade chancer. De första sjukdomstecken borde vara en var
ning för eder att taga mått och steg för eder framtida helsa och 
lyclrn. Ni borde noggrant undvika alla osäkra, experimentala och far
liga behandlingsmetoder, ty pä framgängen af den första behanrllin· 
gen beror det, om ni skall återställas till full helsa och få allt sjuk· 
domsgiftet bort från systemet eller om ni slmll blifva en lrronisk 
sjulding för Iifvet med ständigt återkommande lidande i olika former. 

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

MEDICINER $1.50 TILL $6.50 FöR KURSEN 

Konsultation och råd i de skandinaviska språken· gifvas fritt. 

Om n.\,Jcke har tilliälle att besöka oss, skrif efter vår "D!agnosis · 
Chart.". Våra kontor öppna från 9 f. m. till 8 e. m. och söndagar 
från 10 till 12. · 

SCOTT 
1130!;2 Pacific Avenue 

TACOMA, WASH. 

EDICAL 00. 
Privat Ingång 

1129!;2 Commerce St. 
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Puget Sound Posten. höfva vänta 1 
~ 'l'ills denne någon 

sig. 

(Formerly TACOMA POSTEN.) Det var endast fjorton dagar 
Swedish Weekly Newspaper senare, soin }1r. l\Ioulang telefo-

Published every 'l'hursday in Taco.ma, I • 
. \"ash., in the interest of the i nerade till J\fr. Beck, att rummen 

Swedish population of the voro tagna på nytt och inom tio 
NortLwest, by . _ ~ 

'THE PUGEJT SOUND PRINTING co. llllllllter stod lVIr. Becks droska 
Directors: 

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

T. Sandegren. . ---------------
.Suoscription . . . . $1.00 per year 
Subscription to Sweden, $2.00 per year 

T. Sandegren, Manager and Editor 

Agent, C. M. Anderson 

vid hotellets ingång. Hans samtal 
med :M:r. l\foulang var kortheten 
sjelf. 

- I-I vem är eder gäst? 
- Hertigen af W aldshire. 
- Xr ni sfilrnr på, att <fot iir 

han'? 
- F'L1llkomligt säker. Office-'-119 Sonth -14th Street, 

Corner Pacific Ave. - Adjö då till niista gång. 
__ T_e_.lephone-Automatic A2252 _Han är inte min vägvisare 

::vrr. A. Vaage is autl~orized to solicit till juvelerna. -- Besöket varade: 
and make collections for Puget Sound endast trettio sekunder. 
Posten. 

"?uget Sonnd Posten, formerly Taco· 
ma Posten, which was entered as Sec
ond Class Matter at the postoffice of 
'l'acoma, \Vasl1ington, Nov. 14th, 1905, 
under the act of Congr0ss of March 
3rd, 1879. 

Office: 

Nästa gång upptogos rummen 
af en ung amerikansk millioniir, 
Bertram D. Corcoran, som hade 
kommit öfver från Paris. Det var 
hans första besök i England, och 
han var synnerligen noga med si

PUGET 

*****"~**111\****~'******«'*'~ 

Grand Konsert och Bal i 
gifves under föreningen 

VALHALLAS AUSPICIER 
Specielt engagement of 

Prof .. Arvid Arveschoug 
Amerikas Främste Skandinaviske Sångare 

I V:ALHALLA TEMPLE, 1216-18 SOUTH K STREET 

Thanlisgiving Eve. Nov. 25th 

119 South 14th St., cor. Pacific· Ave. na rum. Han hade visst. r:tt halfi ~S:~z~::=::::~~z~::=::::~:=:::::z~::=::::~z~~::=::::~z~~::=:::::=::::z~::=:::::;;:::V 
Phone Automatic A 2252 

RUBINSTöLD'.§N. 

(Forts. fr. sid 1.) 

dnssin Higenheter, innan han fä-
ste sig vid denna. 

- Är han eder vii.gvisare då~ -
frågade Mr. J\Ioulang. i sarkastisk 

<letta. Han hacle strukit handen - Vet iute förr· än jag får för
öfver utsidan af fönsterposten och söka. Kan ni g·ifvn. mig en plats 
på hörnet längst bort slöto sig här som uppassare för en dag el-

hans fingrnr om en nyckel. . E~.t 1' ler så? . . . ,. .. _ _ 
blotta vidrörande skulle hah<1 J ,Ta vrnst. Ni 011ska1· att ... 
sändt den ned i gatan, men Mr. - B0valrn l\Ir. Bertram D. Cor-
Bedrn fingrar voro snabba att coran och si.' till, det lrnn finner 
gripa oeh beh[1lla elen. sig fullt hemmastadd här. Jag iir 

D<'n visade sig vara rummefa tillbaka om en halftimma. 
diirrnyd;:el nwrl en vi<1fii.stad 1rnm- _i\Ja1111e1L som kom tillbaka om 
mer11J i\t af messing. en half tinmH• med en ljns öfver-

- Utan tvifvd nyckeln, som rock utanpå lrnm; vii.l1Jehi'1ll1rn 
jag Iörloraclc - i1t1·opack Bett~- fradd;:nst)·m, liknade }fr. Beck 
]3al'l'y. - Sade jag dig iutc, Bar- och dock var han helt olik. 
hara, att jag· förlorat 11yekdu .l'iir Denne var en omisskii.mH~lig 
I v;i tlagm· sr•clan? - .Jag tog den nppnAsm·c, som i alla sina clag·ar 
mecl mig till te;1ter11, men 111[1ste varit uppassare. 
1rn tappat cle11 i min kliicllog1> c>ller J\Ir. l\1011!1mg ]H'P.srm1PnHli! tkn 
11r1 secnen. .Jag gaf tillsii.gc•lse om, 11"kon11w för ii[v.,1·vaktrniislal'n1. 
<1tt mau skulle söka efter llen. I B

0

n uykc)mling, .Jt:uki11s, Hade han. 
En :::kl!gga af miRsl'ii.lrning fliig' lH:m har ]w(lt mig· ntt rnta lwuorn: 

iil'vcr JHr. BPdrn misig'te ntan att' giira ett försök, 'oeh :jilg iinslrnr: 
obsern'ras. lLm imdersiikte ny1'- att n( låter ho1w111 pass11 npp ><ir, 
kdn lliirrnare for d.t iignn bl irk f:ernrnt ankomm., amcrilomaren 
ntan att fråga 1,ftcr cl<'ll lrnn<1, ~\Ir. Corcoran. 
som hölls ut efter <k11. l\[r. Corcoraa i'tt. sin micldag· ute 

- ,Ja, j:ig fö1·m0Llar att <len mi'1- 0"11 i:\tcn-äncle efter teatern till 
ste vara min - sade hon, titt<m<fo snpen, vid hvilken elen n,v;msJ-'jJ.!-" 
ph nnmret, då han Rlutligen lem- cle pasmtde 111111 hO]](Jln. 
nade elen ifdm sig. - M:en hnr i Mr. Corcoran gaf till kii11na. 
all verlden kom den dit? att han v<1r siircleles licli\ten med 

- Det iir lt vad Yi måste finna Rrn måltid, endast den gröna 
i1t -- sade ~.Ir. Beck dunkelt. ch,artrensen, som Jrnn svii.lj(fo i 

---; On1 jag Jrnn vnra till någon ett lag, t.n~kte han hadf' en l1cs)·n-
.:jc11st - inföll Hon. Stannton. ne1·lig snrnk. Han g;1f order att 

- Kanhii.mla litet senare. Un- bli viickt klockan sex niista. mor
der tiden sknlle j n g vil.i a siiga gon. 
ett ord till l\fr. l\fonlang. God af- (Forts.) 
ton. l\Ii,,;H Barry, förtvifla icke -
sa<k han Ot'.h lcmrnade rummet. 

-1\fannen är en humbug sa-
de l\fr. Nichol,-; till Stannton Tofo
ron. di\ dörren sliit sig· efter den 
riYaliseramle detektiven. - ::\:fin: 
biisle he1Te, han vet sfL mycket om 
denna affär som ni gi.ir. 

-Ah, det hoppas -jag inte -
svarade Stmmton - jag vet allt 
i'ör myeket om ch;n för min egen 
själsfrid. 

P ACIFIC 2ND HAND STORE 
2146 Pacific Ave. 

North Cor. 23rcl & Pacific Ave. 
Vi säljn. ut hela vår lager af 
nya och 2nd haud jernkramva·
ror och skola gtt in i annan af
fär. Detta är sista tillfället att 
få ett verkligt godtköp. 

P. Ol1SWANG 

FORM TWENTY-SEVEN 
COPYRIGHT, 1il08 

The.FECHHEIMER FISHEL CO. 
~NE:V/ YORK -

Vi vilja Ni 
Skall Veta 
ATT NI KAN KÖPA 

Bätt:re Kläder 
·I vår Butik 

Dr• kHi.der vi sillja iiro ieke 

flimsiga med ett skimrande 

rande utseende, utan Yåra 
kosl,Ymer ocb ytlerrockar 

tiro goda Yaror, tillverknde, 

rnecl omsorg och gjorda f;nll

komligt passamle innan cfo 

lenma butiken. 

Vi hafva i11gn "fam;y 

prisa·'' på yfö:a varor, ehnrn 

de omfatta cle bästa fabrikat 

i marknaden. 

KOSTYIViER OCH YTTERROCKAR $15 TILL $45 

ETT STORT LAGER AF 

HATTAR OCH HERREKIPERINGSARTIKLAR 

TILL POPULÄRA PRISER 

fil 

enz1es tevens 
913-915 P ACIFIC A VENUE-PROV:IDENT BUILDING 

- Jag tror på l\fr. Beck - sade 
l\Iiss BalT)', allvarligt. - God af
ton, 1\lr. Toleron, god afton l\Ir. 
Nichols. ,Tag har tre minuter att 
kläda mig på. 

GUSTAF BEUTLICH -
i f Den gamla skohandlaren och sko- : 

~~'**0'*'*~'*~~*'*~~1. 

Ni ska viil inte glömma - sa-
. de Mr. Beck, då han vid afskedet 

skakacle hand med :M:r. .Monlang 
- att sänd.a mig en rad, då någon 
person särskildt hchöfver de der 
rummen, sedan 1\Iiss Barry lemnat 
dem, men icke ett oril clcrom till 
någon a1111an än till mig. 

l\"itgra dagar senare inf}~nn si_g 
Betty Barry på Mr. Becks expe-
ditionsrum. 

-.Tag· hopp:rn, att. jng in1e ]e(H 
,.r pi'1 oriiH sp;!r -- lllr. Bt~ck, sa
de hon - elh~1; från cl[)t rätta. Min 
di_irrn,rekcl har just hittats i O
phelii1s graf på teatern, hvaraf ni! 
inser, all. deu, 11 i fann på fö1rntcr-1 
brädet inte kunde nu·a min. ! 

- }i.J1, clet. visste jag naturligt
vis - s:1cle .i\lr. 13t•dc 

-flvarför sade ni inte det cm? 
Hon 1it1nclc misst:inksamt på 

honom fiir rtt iigon h!i<'.k, rnc•n han 
behiill sitt lugna lccnclc. 
am:i'1g 11tt tiden dertill fömu icke 
vm· imrn. 

- I-I va cl gör ni nu med hänsyn 
till juvelerna? - frågade hon ef
trr r:n pmm. 

- Ingenting. 
-,Ingenting, J\fr. Beck! - ut-

Skandinavisk Notary Publlc. 
Utskrifver Deeds, Inteckningar, alla 

lagliga dokument och fullmakter till 

slcrifvas. 

- fabrikören i Tacoma 

C. F. CARLSON * 
I har nu .. iippnat verkstad och butik i 

2322 PACIFIC AVE., COR. 24 ST. 

r;amla landet. Examinerar abstracts . 
Moderata atglfter. Testamenten ut-1 

itl A 305 C "t '1· Stort lager af färclig·gjorda 1306V2 :ac c ve. 1 ommerce .. , ::: 
DAMERS, MÄNS OCH BARNS 

SKOR 

E X t r a G 0 d a * Också gör skor efter mått. 
0 Likaledes stort lager af I EKIPERINGSARTIKLAR I 
0 0 

Godtköp 
~.·. som skjortor, byxor och underklä- ~: 2 lotter, Sonth 9th St., mel- '.; 0 * cler o. s. v. 0 Ian vVarner och Pnget Souml 

A ve., end:rnt $-100; if;fiO kontant, 
resten i rnfmaclsafbetalningar. 

2 lotter, hörnet af llte och 
Pnget Sonnrl Avc.; endast $500. 
Goda villkor. 

4 lotter, hörnet af North !Jth 
oeh Puget Sonrnl Ave.; ;J;l,050. 

$7:JO-Tln'l'8 lotR, ror11e1' 51st 
and Asotin. 'l'crms. 

5 acres godt land, half mil till 
sp;'\rv;ig och skola; närn Steila

coom och Arncrican Lake; en- I 
clast $7 50 lätta villkor. 

5 nere trakt, nära J\liclland; 
god jorclmrm; 4 block från spår-
vlig; $750. 

HERBERT BREWITT &CO. 

~ Vi gifva alla landsmän speciell -. j; I rabatt för ett par veckors tid./ ! 
«>~'*~e000000000'*00000~%~~0000000000000<M>000000~~ 

C. A. Young V. V. Eisenbeis 

1410 So. Yakirna Ave. Steila.coom 
ELECTRIC CONS TRUCTION CO. 

Elektriska ljusledningar insättas uch allt slags elektrici
tetarbete utföres. 

Alla slags ,elektrisk a apparater på lager. 
Kontors Phone 8732. R,esiclence Phone 6607 

Kontor och Butik 937 Commerce 

~M!liii!1i9%8!!llliH&#&l!ii~f~M%!1!!il!i1E•@1lilillll&etllllilliili!i!!!lll!ililli!iili!il&&lllll~l~l!ll!ili!iiillil!l!!ii~illill!l~&#åll!!llll!l!ll!ill!illliliillll!lllllllll!ll!llli1!1i1!1!!ill 

LUTFISK LUTFISK LUTFISK 

Btist tillredda i staden per Ny Alaska sill, per pail. ... 85c I ropade hon mecl förvåning. - Så- 1217 Pacific Ave. 
ledes har ni gifvit upp saken som "--------------...: 

pouncl ................ lOc Potatos extra fin . . ..... $1.05 
Stock Fisk ............... 15cKok äpplen, per box .... 60c 

förtviflacl r 
- I intet hiiml'eende, min kära 

Miss Barry. Jag väntar just på 
att någon skall visa mig, livar ju
velerna äro gömda. 

- Hur länge antager ni er be-

~2,000-7 rum:> 'ms oeh tre lotter 
$2,200-Nytt 7-rum~ li.us {)Ch 3 lotter, 

75x142, hörnet East J och Morton 
$1,600-Godt 7 rums hu.s, So. State 
str., 1 block frän spärväg. 

BERTELSON & CO., 

För helgticlen må ni förse eder med läckerheter från vår 
butik, der de säljas billigast. Alla varor levereras fritt. 

JOHNSON 
GROCERY 

Phone Main 2590 

BLOOM I 
STORE 

1511 Tacoma Avenue 

& 

NI KAN HANDLA BÄST HOS THOMPSON MERCANTILE CO. 
i)' 

Specielt för Lördagen från Thanksgiving Sale 

GOOD CLOTHING CHEAP 

Extraordinary offers made re
gardless of profit or cost. All 
onr fine fall and winter eloth
ing. Vife're heavily overstock
ed; the goods must be sold and 
with this encl in view will offer 
bargains which are the most 
generons of th eyear. Every 
gnrrnent is fanltlessly tailored 
and will give nneqnaled service 
for the ontlay. Four great 
gronps of suits and overcoats-

$25 to $80 snits and overcoats 
now sell for ........... $19.85 

$18 to $20 snits and overcoats 
now scll at ............ $14.85 

$14 to $16 snits and overcoats 
now sell at ............ $12.85 

$10 to $12 snits and overcoats 
now scll nt ............. $8.85 

$7 to $9 snits and overcoatf; 
novv scll at ............. $5.85 

SALE OF CHILDREN'S 
COATS AT $5.00 

Some of the best values in 
clrnts for the juniors we have 
ever offered. Yonr choice c\f 
Rll the best fabrics and colors., 
made up in the stylcs mnst. lrn
coming to girls of ages be
twPr:n 6 and 14. The values 

-· can be appreciated on examina
tion. 

BLANKETS AND QUILTS 

Onr stock is yet complete and 

prices are the lowest. For to

morrow we place on sale quilts 

worth $1.50 ai1d rnade of good 

gTade of cheese cloth cover and 

sorne are different lining, goocl 

qnality cotton filling ~ ..... 95c 

BUY YOUR SHOES HERE 

TOMORROW 

If you realie what savings on 
shoes niean you '11 not hesitate. 
We havc grouped a collection 
of the fincst shoes in the Jines 
of broken sides. They are high 
and· 101.v styles, with the popu
lar heels, your size is here, and 
the price is ............. $2.25 

$5 lVIen 's Shocs, best custom 
made, select materials, new last, 
rvr:ry pn ir fnlly guaranteed. 
We can .fit vonr foot with these 
high grade ~hoes at ...... $3.50 

$2.2fi and $2.50 Men 's Shoes, in 
vici and box calf, a shoe espec
ially aclapted for every day 
wear, for tomorrow onl,1', choice 
per pair . , ........... , .. $1.90 

$1.75 Boys' School Shoes-Our 
i:elf~hrated Academy Shoc, of 
box calf and vici stock, just the 
slrne for school service ... $1.45 

BLACK DRESS GOODS 

Black Dress Goods in broacl

cloths, cheviots, storm serges, 

in plain and fancy weaves; the 

widths are 46 to 52 inches and 

values to $2.50. Special, per 

yard only ............... 69c 

SALE OF WAISTS AT $1.48 SALE OF SKIRTS AT $5.00 
200 ne''' fall waists made to sdl up to $2.50 

12·0 on snle at a t'nwl ion ol' theil' v:ilue. Clwice 
~;f 11w tailDn>d :s1Yles in white i11 a nnmber oi' 
mrHlPh arnl a wi(]~1 1110sorlrnc11t of colorecl wais1s 
i1i 11·llol bati~te flamiels, rnnhair amt nov11l1y 
w:1i~tiugs. Ever.vuue al a hargnin at ..... $1.48 

. Anuthcr hig lot al' :fine dress skirts g·o on 
safo at $5.00. l\latfo of a good grade in panama 
i11 l1laek, l1hH• nml brnwn, and wonl1l he 1oon
~idere11 :i Yery good valne al $7.50 aml $9.00 
Speeial ]ll'ice .......................... $5.00 

BATH ROBE FLANNELS 
B:1t11 Hol>er: in good service

~ ;1hle eolon: mid n1tractive p:it
'I~ tc·ri1s; n•gnl;ir 2fk; Special per I >-m·cl .. , ... , .............. 19c 

I I NF.W KID GLQVEi3. 
'l'l1e hest rnnde. · Tt pays tn 

lrny the hest iu selecting kicl 
glovcR. Not the rnost expens
iY<•, lmt the g·love that wBars 
and rdains its shape the long
est. lf )'011 lrnve hacl tronble 
along 1his line try onr gfoves 
and itet contim10ns value re
ceive.cl in glovl: satisfaetion-
16 lmtton lr:ngth ........ $3.50 
l\Iilitar.v Gnnntlets ...... $2.50 
~ clasp gloves, black and colorn 
per pair ........ $1.60 and $1 

UNION SUITS SPECIAL 59c. 
A11 olld lo!. of' fo1di1~,;' Union 

finiis', nnt :111 sizes ol' n kirnl. 
l m t n l1 sizcs in lot; valrws 1o 
8De ; Speei n l, to r;l os:: ..... 59c 

BEDSPREAIJ 3PEdIAL 

Extra J;wge size satin finish
ed lliarnailles sprencl, in vc1·x 
,handsome patterns; a spccia l 
valne at *:3.50; Satnrclay $2.89 

WOMEN'S WOLL 

UNDERWEAR 

Jersev ribbecl wool underwear 
in er~am alHl gray llelvetea 
make; none bettnr for 80c. 
Special, per garment ...... 75c 

LADIES' HOSE 
Frn;l hlnl'k silk-i'inishecl stoek

ings. Plastie tnp and splicGd I 
lH;t•l nn<1 tcw; extra valne at J 7c 
"-'11c'" '1 ·11 1·1"J' .11·-t1'1· 1211 c l_I I_ ( ; '- - ( • • • •"' • • 72 

TABLE LINEN 
IInP nrc~ :;;ornr1 tahle linrn 

v11 l ne-.; th il t the thrifty house
wife cu11 110 t affonl lo over
look--
Full IJ!eached, pllre liiien da
rnask, 72 inches wide and come 
in a good assortment of pat
tcrns; rcgnlnr up to $1.25 a 
>'ard; Satnrcfa~- special .... 85c 
72-in. full hle1wltell union cfa
mask, R good Jirrn qnality and 
in ve17 pretly rm!.term;; l'l"gnlar 
75c; Satnrday special. ..... 59c 

SELECT YOUR BATH ROBES AND SMOKING JACKETS FOR CHRISTlVIAS NOW. 

WE GIVE 

GREEN 
STAMPS 

Standard Dress 
Skirts at $4 .. 95 

STANDARD DI-mss SKIR'l'S 

iil'o gjorda af specialister. Du 
iiro rnydrnt skickliga kjortel
skriitldare----,-till verka -in fot an
nn1 iin kjortlar, hvilkn ii.rn m~"<:
ket stiliga, gjorda af· l\" a vy, 
BrcJ\\'11 od1 Black, Pleated och 
Gorecl \Vool Panama. Värda 
$6.5,0; specielt pris .... , .. $4.95 

h iristoff er sen 
atnpion 
o. 

Cor. 9th and C Sts. 

-Är din fru vacker? 

Den nygifte löjtnanten: - Nej, 

inte precis, men äkta makar bli ju 

inom kort tid lika hvaranclra. 

919 & 921 C STREET 

WE GIVE 

GREEN 

STAMPS 

l ~*********************~l8~**'i'if''**-*'*****'*****-*-;j('********* 
· Konsoliderings· tillkännagifvelse I 

Skandinavian-American Bank of Tacoma i 
· Och 

SOANDINA VIAN OO:MMEROIAL & SAVINGS BANK 
.0 

Med kombint!lade till/ångar på öfver 
'c ,} 

i EN MILLION/ DOLLARS 
I_ ' I 1; Konmier att bedrifva bankrö~·k'llse i No. 955 Oommerce St. I 
~-· * ~ Taconra{börjande ~ 

~ DEN 1 MAJ, 1908. m 
~ * * J. E. Chilberg, President * 
~ W. H. Pringle, Vice Pres. 0. Grannul, Vice Pres. ~ 
:\"' ~~ 
t.~~. George H. 'Tarbell, Oashier & Manager ~ 
-·' Ernest C. Johnson, Ass't Cashier * 
t J. Y ViscU, Gust. Li111l/Je1IJ ocl1 C. A. M enlzer, Dil'ektönir. t 
1 z 
;,~-:{~~~1K~K1~1~1~1;~0~-~~-Jit·~<--llHlB~-:K7l-':--1~~:;:*7,'r;~~-J'.;:-~~~~i;-~l'tfr,-:_i~if*7:B'f,;.;f,~.;.;,~7~*~:~%~~;j<-;1~;:~j,1f**-):~:Bj':~* ~ 

' * 
PENNINGAR TILL LÖNTAGARE. 

Pen;o1wr. som hålla st8clign, aflcinacle platser hos ansvariga fir
mor, kuri°na !'i'J ]i\.n eftrr hdrng p}1 Rina eglla llnlllll utnn siikcrlrnt 
eller borgc~n. Aterbetalning i smti vcckliga, halfmånads- eller 
1nfrnacls-krminrr; ilfven till retail lumcllamle, teamsters och 
boarding-hus egare. · 

D. H. TOLl\'.CAN-330 Provident Bldg. 

RICHARDSON ~ ELMER CO. 
TIMMER PRODUKTER 

Lm;nber, Doors, Sash, Frames, Mouldings, Eastern Oak and 

Birch Veneered Doors, Grilles, Art Glass, Etc. 

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



Lofprisar krögarn så hjertans glad, 
Som honom räddat. ifrån skandalen, 
- Ty herrn var ju pä klubblokalen. 
Pen. telefon ljuges hustrun.;inn 
Han var ju der för "busine~s" skull. 

vade och uti den kulinariska kon- Men arbetskarlen om full han blifver 
sten väl förfarna kokerskor svara Och pennigpungen har blifvit tom, 

Man genast honom från syltan drifver, 
för att det kommer att blifva en Det räknas blott som en rättvis dom. 
stor tillfredsställelse att få sitta Ja, ut på gatan man fyllhund sänder 
ned i festligt lag vid de rikt du- Der. kommer han i polisens .händer 
kade borden: Priset är ock rim- Och ned i finkan han åka får 

Och nästa morgon han bötfäld står. 
ligt"; endast .50 cents per måltid 

för vuxna oeh 25 cents för barn Man kallar oss ju för vattengossar. 
öfver fem års ålder. Barn nnder Och ger oss titlar - godpimplare -
fem år få medfölja sina föräldrar Men jag för min del på konjak frossar 
fritt. Den pelmniära förtjensten Och .blir i kroppen allt fetare. 

tl.llfallei· När whiskyångan drifs ut ur kroppen församlingen. 

VIGDE. 

Af Pastor C. E. Frisk, den 14 
Nov. i pastors bostället: Anders 
Gustaf Berg och Anna Johanna 

Då blir man klar uti hufvudknoppen 
Och sjunger visor som jag i kväll 
Och känner sig så glad ocli säll. 

SVENSKAR I POLITIKEN. 

Auktion, sång och dans. 

Gleeklubbens sedvanliga må
natlsfest kommer att firas lörda
gen den 21 November med en 
grand basket bal. Korgauktionen 
kommer att omvexla med dans och 
sång. Klubben har inöfvat flera 
nya sånger på sin reportoar, oeh 
koinrner att hafva ett fint sång
program för festen. Inträdesaf
gift 25e; damer· med korgar hafva 
fritt inträde. 

UTMÄRKT ÄPPLESKöRD. 

Mr. Bel. Olson från Alclerton 
gjorde härom dagen . en påhcls
ning å tidningens kontor, medfö
rande en låda fina äpplen. Elrn
ru Mr. 0. förnämligast egnar sig 
åt lmmleoclling och är en bland de 
ledande humleodlarne i trakten, så 

Hvarför startar ej Ni 

Sparbankskonto7 
Vi_._e __ 
nlottaga sparbankskonton pil $1.00 och 

upp. 

Betala 4 % ränta. 

Hålla bauken öppen lördags q,.;rnnr. 

Hafva nyligen inflyttat. i vår nya bank

lokal. Har ni sett den? 

BANKERS TRUST CO. 

5 

Jmen var vid sitt frånfälle 16 Johnson från Seattle. Carl John-
l\Ir. John Gustafsons kandida- har han äfven en präktig triill

tur för road supervisor sysslan i gård. Han omtalar att äppleskör
Gig Harbor trakten har enhälligt den varit riklig, och att cfäma af 
endosserats af Svenska Repnbli- profverna hvilka han förärade 
kanska Klubben. Vi omtalade ticlningspcrsonalen, kunna vi för
för någon tid sedan. att l\'.Ir. G. klara att "bättre och smakligare 
sökte platsen och att han vore frukter ingenstädes stå till fin- i 
den rätte och lämplige mannen. nandes. 

år gammal. Med ett stilla och son, brudens broder och Nathalia Pacific Avenue 
vänligt sätt hade hon många vän~ Frisk bevittnade akten. 
ner, som djupt sörja hennes tidiga 
bortgång. 

Begrafningen kommer att för
rättas från IJynn & Hang\~ns be
grafnfogskapell fredagen denna 
vecka kl. JO f. m. 

MASKERADBAL. 

Understödd såväl af klubben som 
ett flertal af befolkningen i trak
ten anse vi att . hans utnämning 

FöRHöJD AFLöNING. 

KAPITAL, $300,000 

Ellen var den fjerde i familjen, 
som aflidit inom loppet af de se-

Såsom förut omtalats kommer 
den nybildade 'rlmle klubben att 
offentligt inleda sin socielal verk
samhet med maskeradbal lördagen 
den 28 å Valhalla Ifall. En tr~f- bör vara en gifven sak. St. Paul & Tncoma T.JnrnlH'l' Cn. ~~~~ 
lig afton utlofvas. Värdefulla pri- - I Connty Anclitorns office i lrnr gjort <m förhöjning af 10 pro-
ser komma att .utdelas. Inträdes
afgift 60 cents för herrar oeh 25 
cents för damer. Alla äro vii1-
komna. 

Court huset hafva vi nu åter nö- cent i sina arbetares löner. "Den 
jet att träffa vår förekommande nya skalan trädde i kraft från och 
och vänsti.lle landsman Axel Nel- med den 15 els. Förhöjningen är 
son. Han resignerade för några siikerligen välkommen; men del 
veckor sec1m1 friln sin plats i Scnn- var viil pft liden atl bolaget g',jorde 

förena oss med familjens vlirmm· i dinavi1m-J\m1'riean Bank för att rttrnimLoue i1ägot för att förliii.ttra 
att uLtr,vClrn hjertligt deltagarnk ENIGHETS FEST. återgå till t;jcllstgöring· i audi- Rinn arbetares ~ställning. [ 
mc<l dem i d1,rfls sorg öfver för- torns o.ffiee, der han erbju1lits ·1 I"' 
lnste11 af den älskade systern. Tal, musik och sång af första ord- anställning som cleputy. INTET SöNDAGSMöTE. I ~ ........ _ _.....,_..._ ____ ..._..,,,. ___ _, ningen. - Festpoem of 1 

·~~~~~=~====~===! l\lr. .i\:l. N. JiuHi:fl det nu tvl'l 1 

JAGTFöRBUD PÅ ANDERSON Prof. Edgren. svuirnknr rnr:rl fltttdig })latR i Comt- "Intet ~iindagsmöte .. komn~.er att' :t 
ISLAND. --- h11s<'t. Den andre iir Carl J\1. Carl- lrnlla~ at valhalla .. na::;ta somlag; I 

Goodtemplcirlogen Enighets fest son i ,;heriHern; ~iffice. dereftPr komma moLen blott att 
l)lan(l i löN1a[.!;s var en s,ynncrligt h,.'clrncl - · hr1llas hvarmman siirnlag. 

tillställniiig, si\som ju var att för- TUNGOlVIÄLSTALANDE RÅTT- i• 
vänta, då festkomiten lyckats en- VISELL & EKBERG FLYTTA. ~ 
gagera så eminenta talanger som FÅNGARE. 

en af Norges förnämste talare, till- Viscll & Ekbergs bokhandel $1 
lika stortiirn:sman, och vär land::;- Taeomas helsovl'lrds "tle1mrte- · 

~ kommer, ·såsom förut omnämnts, 
ment är otvifvelaktigt det mest att flyttas till 1821 Pacific Ave. 
spräkkuuuiga i verlden, taek vare 1 Den n~'a okalen år heliigcn Rncclt 

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

flj ii11s kostymer Ol'h ÖLVer!'OC]rnr i 
siisonge11s moclel'ataste mönster 
från ........... , . $7.oo till $25.oo 

'Cnga rniins kos1ymcr :fr1m $6.00 l 
till ...................... $15.00 ~ 

Ilnttar oeh skor för lJi'tcle herrar 
och gossar till allra lägsta priser. 

TACOMA CLOTHING Co .. 
1305 PACIFIC AVENUE 

vederbörande myndigheters viil- ofver gatan från den gamla oeh ~i 
visa försorg att till tjenstförval- utgöres af butiken näst .intill hör
tande inspektörer ntse herrar med net af 14,th och Pacific Ave. 
utomordentlig talförhet. Att des- '"""'"'"""'~~""""'"""'"~~",,,...4._ . .-]'irma11 iir redan i full fart med ....... ... 

Hans nykterhetstal var ovedersäg
ligen ett af de bästa i sitt slag, 
som hllllits hlir i staden. 

Det var emellertid Prof. Ed-

sa 1 i llilrn liro ättlingar af "frej- fl .vttn ings bestyren och inreda in_ !!!IWlll!•!illilll!llil!Rll!!*illllli!l'll!il&!f!?lll i!liillllll!ll!IBi!lllliilllli!li!!tlll'li" !!!l\!i&!!1-•-11&i!llllillill!!!!!Ellt1R!!!ll!ll!ll!!ll!Ellill@ll!Allllilil!!Rllil"' 

dad vikingastam" är ju l!kitt yt- gen af elen .nya lokalen. Att flyt
terligare prof pft deras duglighet ta det stora varulagret kommer 
som cmhetsmli.n. att taga flera dagar i mrnpri\k. 

AlHing kommer att vara färdigt 
för att öppna affären i den nya lo
kalen den 1 11ästkommande De
cember; men till 8agda dato fol't
går den som hittilh; i den gamla. 

Lindberg Grocery Co .. 
Vi äro den enda Wholesale Grocery-firma på Pacil'ic 

kusten med fullt sorteraclt lage:i; af 
Svenska och norska specerivaror. 
Vi sälja endast till återförsäljare. 

Corner 23rd & C Streets Tacoma, Wash. grens prestationer som framförallt 
gj orc1c festen till en unclerhällan
cle konstnjutning. Hans senaste 
beprisade komposition ''Roosevelt 
Marsch" utforc1es mecl schwung 
och känsla. l\!Ieloclien är synner
ligt vacker och kraftfull, och spe
ladt med kompositörens skieklig
het blir stycket inspirerande. För 

I en af stac1Pns dagtidningar 
fingo de härom dagen '' mention 
honorable'' (hederligt omnämnan
de) båda två, nemligen både Wil
liam Abrahamson och h A. Olson. 
A11ralrnmson., llfven ldlncl som 
"Shasta Bill," är svensk och 01-
son norsk. Båda berömdes för sin 

Frun: - Hnr ofta s]rnJJ jag be- dllli!liliillllllRlilll!limmanmaam1Bll!lllllllllllllllillllllillliiEllllllll!l!lillllllllBl!lll!i!!Mlllllilll 

språkkunnighet. ~\brahamson sa
des kunna tala 3 eller·4 språk och 
Olson öfver ett JrnHt clus;;in. 01-
son skulle således varit den styf-

höfva sfi.ga dig, Lisette, att du inte +++++++++++++++tt+++++++tt++++++tt+H++++++++H + + 1 + + + 
får vara längre 11te om aftnarne 
än till klockan tio. 

- Så ofta frun behagar. 
2215 South G Street 

I NY LOKAL 
~~~ ...... ~~~~~~~~~~-

vaste, men derom råder dock tvif- Vi önska härmed tillkiinnagifva att vi flyttat vår 
1 t . Ab l .. · 1 PIANO-UNDERVISNING 

"game reserve." öfrigt presterade professorn i he
fattades har visserligen opposi- haglig omvexling sång· och mnn-

VE' , ·.y om ra rnmson an e.1 rnn t till fägenhctcn 2215 So. G Street. Tillhandahållande allt som 
så många språk som 0., så "går I SOUTH TACOMA tillhö1· ett förstklassigt grocerystore, jemte ett fullt lager af 1" 
dock käften" så mycket fortare Miss Florence Yorktlwimer har importerade skandinaviska varor inbjuda vi på det vänligaste t 
på den förre, att det är svårt att .öppnat musik-::;tuclio i 02411/2 alla landsmän. f ·..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;====;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;=1 tion gjorts deremot, i det att nå- trationstal. Aftone~s glansnum-
siiga hvillrnndem förtjm1ar heders- Union Ave God undervisning t gra af landegarne, som icke äro mer var dock ett extra nummer, 

bosatta på ön, önska jagtförbudet som professorn gaf, i det han bjöd 
upphäfdt. Det är d9ck icke tro- på ett festpoem, författadt för till
ligt att detta kommer att ske. fallet i ögonblickets in.spiration. 

priset för "talförhet." fö1.'moclerat pris. , 1+ SWENSQN & NJLSQN 
Det är clet pågående råttkriget, t 2215 SOUTH G STREET :t 

som nu tager helsovårdsdeparte- t + 
Get your X-mas photos macle now. + + +++!+++I++ i I I+++++ i I+! i ++++++H + + + t +I++ I++ ltttt+tt1> mentet& största uppmärksamhet i Det var af följande lydelse: 

DÖDSFALL. 
EN SPLITTER. NY VISA 

John Andrew Nilson, en af cle Vördsamt tillegnad Logen Enighet på 
· - dess fjerde årlsfest af 

ansprål~, oeh de båda. inspektörer- No clisappointecl customers +± H H H H H + H H + H H ++ H + +++++CY+++CLO+++++NE FE+ N+ CHEHC•O·. + I+ u 
nas tid är fullt uppt11gcn med :1tt PETERSON'S + ~ 
utsätta fällor och gift för att ut- Ground Floor Studio 
rota råtthorderna under varfven Phone A2233 903 Tacoma Ave. i L. P. CHRISTIANSON, äldre svenskarne i staden, afled i 

Adolph Edgren. 
onsdags å. d. sedan i Oregon, dit och magasinerna vid hamnen. I + Secr. & Mngr. 

han nyligen rest på"ett besök till För Eder alla jag nu vill sjunga 
dervarande vänner. Nilson var vid En liten visa och ny den är. 

kriget hafva både A. och 0. syn- + · Tillverkar ·i 
nerligen utmiirkt sig för mod och Stort t Väfd "Wire-Fencing," i enkla eller ornamentala mönster, 
tilltagsenhet och hundratals af de t Lawn- och Hönsstängsel, Grindar, o. s. v. sitt frånfälle 54 år gammal. Han 

har bott i 'l'acoma i något öfver 20 

anlände för något öfver ett år se
dan från Sturgis, Wis. Hon sör
jes närmnst af efterlefvamle make 
och tre döttrar samt en son. Mr. 
Erland befomer sig f. n. på besök 
i östern, och den aflidnas stoft 
kommer att balsameras och fö1·va-

fyrfotade odjuren sii.gas hvarje i Tillverkade a~ bästa Dessemer stål, galvaniserade. + 

~~~~t5~~lla offer för deras här- Godtköp I Rosta01;l~~ONE FENC~tr~~~trval. _f i 
Telefoner: lVIain 339 och A 1339 

Ja här är festligt och gotlt att vara 

INSAMLING. 12 920 Commerce Street Tacoma, Wash. · Store Hustomter +++It 111 H+tt+++tt+++tt++++++++tt+++++++++++++· 1, • • • 
Och sånger höra, som sjungas väl, För att anskaffa medel för vär ~~~~=::::::~~~~~z:::::::~~~:z:~~~--~ 
Ty Svenska Uleelnubhens toner lclara unge lnndsnrnn Davi1l. Bolin att 
De tränga genom båcl' kropp och själ. för sin helsas s1rnl1 resa till sve11-
Båd' välkomsttal och deklamationer 
Och Linilblads sång med pianotoner 
Och solosången som Ni hört 
Till tacksamhet publiken rört. 

ska sanatoriet i Denver liar en in-
samling- satts i gång. Bolin lider 
af lungsjukdom, och hans lwlsa är 
så augripen att liikarne förklarat 

Men ack, go' vänner, livad skall jag att hans lif enda::;t kan riidclas ge-
säga 110111 klinrntoml)yte. Föreningen 

Om stortingsmannen från högan nord .-r ll ll ] 1 1 · 1. • , va rn a rnr 1es ut1t att ornraga 
Som vi ha. äran att bland oss ega 
Och snart skall tala så. varma ord. till att anskaffa reslrnssa, och fle-
.Ta väl, hans malm vi aldrig funnit 
Han våra hjertan med storm har' vun

nit. 

I PARKLAND 

$12 Stycket 
Half timmes resa på spårvagn. 

$50.00 kontant och resten på 

afbetalning. 

Passa på tillfället 

JOHN HEDBERG, 
SKO HANDLARE 
Skolbarns Skor. 

Rikt ·urYnl just inkomna; bätti:e 
och billigare ~in annorsfädes. 
Vi hafva ett fullständigt lager af 
arbets- och dress-skor i förbindelse 
med skomakareverkstad med nya 

moderna maskiner. 
Billig Hyra Billiga Priser 

513-lfi. So. llth St. 

ras till begrafoing ·vid hans åter- pch Peter Svendsen är hans namn 

ra hlancl våra lanc1smfö1 hafva å
tagit sig att medverka till den be
hjertansvärda saken, hvilken vi 
rekommendera till en och hvar. 

SUNDEll & ANDERSON 
komst. För dig vi öppna vid vår famn. 

. Listor för teckning af bidrag fin-
. å h d . k nas utlagda hos följande: Sun-Att gå på krogen och st oc nc a . · 

Och lefva rullan i sus och dus; kdell & Anderson, 119 So. 14th St.; 
Att spela kort och få fylle-hicka ,JViken & Stenhaus, 1012 So. llth 
Och röka pipa och tugga snus. St.; Joe Nilson, 1130 Pacific Ave. 
Dertill behöfs inga stora snillen, 
Att ta på krita och öka billen, 
Det kan ju hvil}cen krabat som helst 
Som ej från snpning blifvit frälst. 

och å föreningen Vikings klubblo~ 

kal. 

119 South 14th Street 

Hörnet af Pacific Avenue 

Telephones 

Office Main 3607 
Residence - - Main 4030 

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

Mjölk i Flaskor, Grädde, Saltadt och Osaltadt Smör 

Ice Cream, alla slag. 

Phones : Main 492 Home A 1492 





alltid 

de lägsta 
Kontant eller Kredit 

. Jern~ängar $2.75 upp 

Tacoma Furniture '& 
Outfitting Company 

911-913 C STtreet 

Xhe Bank of California 
Hufvudkontor: San Francisco 
Äldsta Bank på Vestkusten. 

Allmän Bankrörelse utföres. 

Å Sparbanksinsätt11ingar 4 Pro- cents Ränta . 
.Å sparbanksinsättningar 4 proc. ränta, beräknad halfårligen 

Tacoma Filial: 1302 Pacific Ave. 

Vi utföra 
Tapetsering, Målning, Glasering 

Äfvensom allt slags 

Seattle, Wash. 

ty., 
F-tiR 

· JOHN 'l;IRIGHT-SEED HAVANA 
EL CAPITAN BRAVO AMORIPE, PUERTO RICO 

THE STRAND-5 CENT HAVANA 
AND OTHER HJGH GRADE CIGARS 

WHOLES,ALE AND RETAIL' 

t; F. L. PALLIES, Ow!ler . 
t PHONESMJ"'IN 6453 . A .24~3 L .,"' . 
.+; Flyttar den 15de Oktober till 1126 PA"öiFIC AVE. 

+'++++t + + t I I+++++++ 1111111+I11111tI111 I H I i I I I+ I I 111 It 

rr;;=-~ 
i "Slabs" och "Mill Wood" en Specialitet i 
~ Kontor och Vedgård: St. Paul Tide Flats, Tacoma. Main 675 i 
0 J. J. WIN'l'ERSON, Manager. - . .$. 
0 0 
MX$><W>,~<$>~<!>~~~~1>1>~~0~r.'b~0*~~0~<S>®~~ 

~~~"""""""~""'""""'~ 
KOM IHAG ATT VAR STORA 

Jul-Exkursion tiH Sveri 
\ 

.. "' 

afgår från Seattle den 
· HERR OHAS. P. BEN 

från Seattle, som ko 
resan. Vår privata 
snabbgående turbinå 

rvember personligt ledsagad af 
en välkände .fastighetsmäklaren 

t bära alla edra bekymmer under 
går direkt till hamnen der den 

"Victorian" afväntar. 
AR öFVER ATLANTEN MINDRE 

INGA HOTELLU TER INGA FRAKTOMKOSTNADER 
BESTÄM EDER .NU! 

HILBERG AGENCY 

eller 

VISELL '& EKBERG 



8. PUGET SOUND POSTEN 

ÄKTENSKAPET. dei makarne emellan. 
- Ja, mer än tillräckligt, 

(:!:<'orts. fr. sid. 7 .) upprepade de andra. 
- Har Amy förnedrat sig så -- Såda11a äro karlarne, - bara 

DR. J. R. B R 0 W N 
dj npt, glömt den aktning hon var 

1 

om byte, bara omvcxling ! - l\fan 
skyldig sig sjelf såsom föroläm-1 kan mista smaken för äktenska

Hörnet af 13dc och l'acific Av. pad ma lrn, samt nlldelcs åsidosatt pet, - yttrade marn.i,;ellen. 
sin kvinliga vä.rdighet? - 8t1rnlrnrs fru El vin 1 Herre 

Svensk Läkare. 

French Bloek 

Kontortid: 11-1 och 2-4 - Prata icke dylikt sladder. - Gnd, så myeket ondt det fins i 

Sönd. 12-1, 011sd. och Lörd. 7-8 A lll)' lrnr handlat shsom det egnar verlden ! -~-
och anstår en maka, den der, så- Så dcr utlät sig v!\rt lilla kottc
som hon, är genomträng·d af sina ri, och en stund derefter åtskildes Blida telefonerna. 

~~ftcn;s hel~·~l oc~~ ~iu kiirll~k:. sam! 1 n~an, för ''.tt h v.ai:. och en i si·u· mt.~u 
icke 'et af amb « mtressen an att lrnlr11ga till lierattelsens spr1dan-

STRIKE AT LANDLORDISlVI-BUY A CENTRAL PARK :{IOlVIESITE 

DR. BALABANOFF 

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

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

njur-, lung- och hjertsjulrdomar. 

arbeta för dessas npprätthållande. cle, med tillsatser och förbättrin
- Att hon är sådan, gör mig och gar ef,ter egen 11ppfinning. - In
min di\lign nppfostran, som du 1ian kort ansågs Elvin allmänt så
nttryckte dig, all heder. Nu haT som lättsinnig,- under det man 
jag blott att tillägga, att Aker får skänkte Sirena ett välvilligt del

____,----------------'-' bntala sin 1111!.gs skulder och range- tagande. 
DR. E. A. TROMMALD 

Skandinavisk Läkare 

Kontor: 917 Paclflc Ave.,; 201 Prov!· 
dent Bldg. Resldens 1207 6th Ave 
Kontor och Res. Tel: Main 6035, A3864 

Kont.orstlmmar 11-12; 2-4; 

Söndagar 10-11 f. m. 

7-8; 

······~~~~~ 
Edwin W. Janes, M. D. I. 

Familjedoktor : 
Kontoi· 320 Berlin Building : 

~ Ko1~toriim. 11 f.~n. till ? c.m. ~ 
~ Residens 1101 North l\. Str. ! 
~ Res. 'l'eL l\fain 1275 ~ 

i
"' KontorteL l\Iain 7606, A3606 i 

Taconrn, \Vash. % 
"' ~b~0000'*'0'*'0'*'~00~ 

ra hans affärer; ty med den saken .l\Iajorskans berättelse hade sin 
-befattar jag mig icke; han må fulla riktighet; men hvad hon t. 
gerna derigenom vidkännas hnrn ex. icke visste, det var innehållet 
dyr äran är att liafva en baron till ntaf brefvet, som pressade tårar 
så nära anförvandt. nr Sirenas ögon, eller orsaken till 

I början af Juli reste Elvins till 
Strömstad för at.t bada. Dokto-
rerna hade föreskrifvit detta åt 
El vin, emedan hans helsa genom 
öfveransträngning och inre lidan
den blifvit betydligt angripen. 

En dag, vid ;;lutet af te1·minen, 
vandrade några äldre fruar, som 
för tillfället egentligen utgjorde 
skvallerkollegiet på stället, till-
samnrnm; och samtalade. 

hennes sorgbundenhet. Vi skola i 
det fallet komplottera hennes upp
gifter. 

Valet af badort föll på Ström
stad, emedan Sirena röstade der
för, och Elvin; i detta som i allt 
annat, Hit henne få det efter sin 
vilja. 

8löilet hvarföre hon föredrog· 
Strömstad hade varit, att Bru;1cl 
ämnade tillbringa en badtermin 
derstäde~~ 

Dngm1 c,fter det Elvin hcslutat 
resa dit, kom Brunel på visit. 

MORE THAN TWENTY THOUSAND PEOPLE COME EVERY 
YEAR TO LIVE IN TACOlVIA. 

Y ou know you are paying double as much rent as von were 
three years ago for the same kind of a house yon now hav~. Land
lords gradually raise the rent as the property increases in valne. 

YOU WILL BE COMPELLED TO PA Y 

in two years as much for a two room stuffy flat as you now pay 
for a 5-room cotta.ge. ONE OF THRE.E 'rl-IINGS: You will pay 
double what you are now paying, or you will move into a flat, or 
you will be compelled to move away ont five or six miles in the 

wilderness. 

WHEN THE LANDLORD RAISES THE RENT 

beyond yonr means to pay, you will not move into a poorer one; 
hence you will be compcllecl to move out farther and farther in tbe 
suburbs. in order to get a home fit to live in. YOU KNOW WHAT 
\VE SAY IS TRL'.E. Where will the rent payer encl in this growing 
eity? \',Till he encl in a flat or a l{ovel, or in a beautiful horne in 
Central Park? DON'T DECIDE BEFORE YOIJ SEE CENTRAL 
PARK. DON'T LE.Yl' ANYONE DECIDE FOR YOU. GO AND 
SEE FOR YOURSET,-1,, aml you ·will be 'well paicl for your time. To 
conhnne to pay rent means poverty nml. toil in your old age. To 
lrny a lot, to get a home on easy terms in Central Park, means you 

are on thc road to vvealth. 

150 p 
With all Improvements-Water, Cement Sidewalks, Streets Gradecf 

TERMS :-10 per cent. down and $3 to $5 per m.onth 

These beautiful lots are almost in the heatr of Tacoma. W e· 

will build over 100 homcs in Central Park this year. W e willguar-

antee lots will increase 25 per cent. the first ycar. ' 

CAR SERVICE, THE BEST 

Pour of the best car lines in 'fäcoma-three within __ four or frve
short blocks-and the South Tacoma car passes right along beside 

Central Park. All car linei) give transfer to Soutll'-Tacoma line. 

COlVIE TODAY, YOU HAVE NO TilVIE TO LOSE, IT WILL PA"li 

YOU TO SEE CENTRAL PARK TODAY 

Ten salesmen all clay on the grouncl until 6' P. lVI. to accommo

date worldngmcn who can 't corne cluring the day. BUY WHERE 

IT IS EASY TO SET1T1 POR DOUBLE WHAT YOU PAY. -- lGi.mrnr någon af hcnskapd 
häradshöfcling El vins närmare? -

__________ frågade en majorska i sällskapet. 

DRS. ROBERTS; DOERER & -- Någ·o_t. -- Frnn är en myfolrnt 
söt och charmant mennislrn; men, 
stackars liten! hon lär vara min
dro lyeklig i sitt li.ktenslrnp, har 
jag hört siigas, utlät sig en annan 
af sällskapet. 

- IIvartåt ämnar herrskapet 
stiilla sin badresa? - frågade han I 
Si rena. I 

- Till Strömstad. 

TWO HUNDRED THOUSAND DOLLARS TO BE SPENT IN GRADING, CEMENT SIDEWALKS, WATER MAINS AND SEWERS: 

- Jag ämnar mig äfvcn dit. 
- Dt vill säga, i denna stund 

BLODGETT 

Tandläkare ILL H E I s E 
Insättning af tandkronor en spe

cialitet. Kom och få våra 
gör ni det. 

N. GILL, President Offices on the Addition. Get off car at South 38th and M Streets 

priser. 

.Rum 296 1156 Pac. A ve. Tacoma 

- Ja, så går det alltid, när man 
i första ungdomen flyger åstad 
och gifter sig, - bifogade en 
mamsell på trettiotalet, som ännu 
hoppades kunna få sig en man. 
-~De.ras äktenskap är ett bevis 

- Hvad menar fru Elvin ~ 
- Att ni är alltför ombytlig föi· 

att veta hvacl ni kommer att före
taga eu vecka hii.rcftcr. 

- :\fou nn ändrar jag icke be
slut. 

(Inccrporated) _ _ på sedligheten hos lrnrlame nu för -Slå vi vad? 
Drs. F. D. Adams & D. L. McOä\-\i'ltiden, ~ afbriit majorskan. 

Förstklassigt tandlälrnrearbete. - Mm allra bti.sta majorska, ni 

- Gt'r1rn; jag blir ändå alltid 
<len vinnande. Var så nådig och 
bestäm vilkoren. 

Resonabla priser 

Phone 1faii1_ 5530; Aut. A 256fi 

Hörnet af lith St. & Pacific Ave. 

DR. J. W. RAWLINGS 

DR. H. D. RAWLINGS 

Tandläkare 

314-315-316 vVarburton Block 

Cor. 11th and C St. 

Telefon Red 1931 'raeoma 

DR.A.J.GUSTAVESON 

Tandläkare 

Crown och Bridge arbete. 

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

MISS ELLEN WIDERSTEDT 
Svensk Masseuse 

Massage Treatment and Swedish 
Movernent 

Tel. Main 4225 2907 N. 8th St. 

DR. A. P. JOHNSON 

Skandinavisk Läkare 

214 Provident Bldg. Tacoma 

,,,,---

BERG & HANSON 

1330 So. C St. 

vet säkert n11,got mera llero111 äu 
vi andra, lät osR höra. Om vi taga 
plats på den här bänken, kunna 
Yi ostörda få prata. 

---Jag· fä11kte, att saken var all
rnä.nt bekant och synlig, eljest ha
de jag visst icke yttrat mig. J~tg 

har en naturlig afsky för allt hvad 
skvaller kan beniinmas, och har 
aldrig gjort mig känd för att spri
da ut uäg·ot sådant. Efter herr
skapet ingenting vet, så tiger jag. 

Nu tänkte de niirvarande både 
ett och_ annat om majorskans 
graunlagenhet; ty de kunde icke 
erinra sig något skvaller, som icke 
haft henne att tacka för sin upp
komst; men de brunno af nyfiken
het och försäkrade således, att 
man ansåg henne för sjelfva tyst
låtenheten. Efter många löften, 
att hvad hon sade icke skulle kom
ma fängre, liil hon h<wr;ka sig. 

- l\len, huru är det möjligt att 
sådant kunnat undfalla herrslrn
pui 'i Ser ni då idrn, hvilkcn af
skyviird menniska häradshöfdii~
gc•n iir, som miclt för sin lrn,strus 
ögon unclerht1ller en Cim förbindel
se med sin kusin, mamsell Åker, 
som följer med dem; - och att 
den lilla söta, vackra hifradshöf
dingskan hriller på att sörja lif'vet 
af sig, ty han är elak mot hen11e. 
Den der mamsdlen, som onpphiir
ligt ser på honom med sina svnrta 
ögon, hon styr hela huset, och hn
synrn vt1ga1· icke gå iifvPr goUvri 
11tan hennes tillåtelse, det vet jag· 
af säker hand. Så till exempel i 
går pit morgonen, då jag efter l:m
flc:t giek orh p1·orne1wra<le, kom 
elen stackars lilla frn El vin gåen
de, och jag drog mig bakom etl 
par triicl. -- Hon satte sig på en 
bänk, upptog ett bref och läste 
det, lrrnrefter hon grät. l\Ied det-
samma korn häratlshöfdingen. Han 
frågade lwnne :_ 

- Om löjtnanten icke reser 
till Strömstad, skall ni för mig 
erkänna er vara författarei1 till 
llen anonyma biljetten,"" eller ock 
namngifva hvilken som är det. 
Reser ni åter, då tappar jag, oeh 
hvad jag- då skall gifva. 

- Jag· måste först utbedja mig 
en ynnest. . , 

- I-lvaruti består den 1 
- Att jag får bestämma min 

vinst först sedan jag vunnit va
det. 

- Endast vilkorligt går jag in 
derpå; nemligen med rättighet 
att vägra. 

- Det förstås. 

gn vecka dercfter 
vins. 

afreste El-

Sirena tillbragte dagar oeh 
veekor utan att Brunel syntes till 
och terminen nalkades snart sitt 
slut. Pör hvarje vecka som förflöt 
blef Sirena sorgsnare. 

Vid slutet af fjerde ~eckan un
der det hon od1 C(eeilia promene
rncle, erhiill hon ett bref med 
postsfämpel från Göteborg·. Sire
na visste sig icke hafva någon be
lrnnt derstäcles, hvarföre hon be
traktade sigellet. Der slod ett G. 
B. Vid denna npptiir~kt slog hen
ll<'R hjcrta hörbart, och hon bad 
Cecilia uträtta niigon smäsak för 
att blifva af merl hrnne samt tog 
sjelf viig·cn Ett den sidan, der vår 
majorska spionerade. 

Hon läste följande: 
(Forts.) 

STRÄNGARE KONTROLL. 

Skattlrnmmarkontrollören l\Iur
ray liit härom dagen en orclcr till 
national banksinspektörerna utgå, 
i hvilken han föreskrifver att vid 
början af ei1 banks revidcrin g: 

- Hvarför gråter du 1 
i Cecilia? 

IIvar är styrelsen gernrnt skall sammankal

I C' "1 .. "1 1'11, . - :d'a ;a. ar va 1 atet att Jag 
Tapeter, Färger & Tapetsering 

Skyltarbete en specialitet 
Phone Main 6431 glir, - svarade hon och steg' upp. 

- Ni hören här af hur förtryckt 

!IE!!!llllil!!~~~5!llllliiimi!EE5Gi~ hon lir.- Han satt kvm· en stund, 
till dess mamsell Aker kom gåen-

las och mecllemmarne föreläggas 
en lista. med 25 frågor. Dessa frä
g·or skola besvarns af hvar och en 
af dircktiirema för att derigenom 
fastställa, i hvad mån do iil'o lic
kanta med ]Jankens affärsleclnino· 
hvad de veta om bankens förrå~l MAIN 7745 HOME A4745 

LYNN & HAUGEN CO 
Skandinaviska 

BegTafningsentreprenörer 

945 Tacoma A venue. 

GOI,DEN GATE SALOON 

de. · 

- Hvart giek Sircna? - fråga- af värdepapper och huru långt det 
de hon. t'll t·· 1 · ·1 s iLc J as tlem af lrnn ktjenstemän 

-Det v~: jag icke'. - Cecilia, att iifvrrträda de lagliga bestäm
stanna e~.t og~nblick, Jag har nå- melserna för nationalbankerna. 
got att saga cbg, - sade han, f.·at-· n.i-\damålet ;; 1• tt 0

]" • ,, a - pa agga nat10-
tatl() hennes hand och drog henne lanbankcrnas direktörer .större 
ned ptl biiuken t1e1· han satt. ansvarighet. 

-Ni\, hvad sade de vidare? -
fr;"igade damerna. MODELLERNA FöRV ARAS. 

1880 hopat sig i patentbyrån, un
der hvillrnt år registrering af pa
tent i stiillct for inlenmandct af 
modeller ttädde i kr(tft. Kommis
sionfiren säger att på grund af iyn 
i kongressen antagen lag, hvarige-

RUlVI OCH BOARD. 
eller rum utan board till billigt 
pris ho,s svenRk familj. God mat
hållriing och snygga rum. 

l\lRS. E~1M:A JOI'L"~SON, 
813 So. 9th St., mellan Yak. och I. 

nom en kommission blef insatt ,__ _____________ ..., 

för ii.ndamålet, skola modellerna 
sedan de katalogiserats, neclpac
kas i kistor och förses med eti
ketter, förvaras i hvalfven till 
den nästan färdiga ":National Mu
semn'' byggnaden och der liksom 
förut stå under patentkommissio
närens uppsikt. Modellerna äro 
ofta vid förekommande \proces
ser, då tvifvel kunnat uppstå med 
afseendc på ritningar, af största 
betydelse och har regeringen re
dan genom innehafvandet af dy
likt bcvisningsmaterial sparats 

stora penningsummor. 

En försenad bacehibrodcr Tålrnr 
under det han är stadd p[1. hemvä
gen att törna mot ett nymåladt 
lrns. Af en poliskonstapel upp
märksamgjord på att han föickat 
ned sina kläder, utbrast han harm-

sen: / I 
- Usnl polis, som låter hus vara _ 

nymålade om natten. 

Huru Kuriko kan sändas till 

Sverige. Med anledning af mån-
ga förfrågningar om, huruvida 
Knriko kan sändas till Sverige el
ler ej, torde följande upplysnin
gar vara på sin plats. 

Svenska regeringen tillåter in
gen, utom ordinarie apotekare, 
att importera medieiner. 

De som derför önska att sl-i.nda 

HORSE SHOE GROCERY 
1129 Taeoma Ave. 

Phone ~1ain 3075 Home A3411 
Vi ha nyligen köpt ut elen 

gamla firman oc hförnyat va
rulagret i mängd och qvalitet 
med alla saker som finnas i ett 
första klassens grocerystore. 
Kom in och se oss. 

A. H. WILT1ITS, Prop. 

Brandförsäkring 
lVIarinförsäkring 
Kollekterar penningar i de 

skandinaviska länderna. 
Utfärdar fullmakter och om

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

DIRK BLAAUW 
Rum 407 

Nat 'l Bank of Commerce Bldg. 
Hör. Pac. Ave. och 13, Tacoma 1 

Kaffe-disk Godtköp för Lördag· 
och Måndag. 

35c Ideal l\I & J Kaffe . . . . . . 25e 
5 bars Best Naptha tväl. .... 25c 
Stor box Soda Craekcrs ..... 2J e 
3 lådor tändstickor . . . . . . . . . lOc 
Vi gifva green stamps med hvarje 

kontant ld>p. 

Paulson-Barnes Oo. 
1101-3 C Street 

Kmiko till Sverige, böra hafva Phones 232 
. den Sfind genom nti.gou _vänligt 
stämd apotekare som bor i grann
slrnpet a.f den som skall använda 
meclieinen. På detta sätt före
bygges hvarje möjlighet af, att 
medicinen blir konfiskerad af rr-
ge ringen. 

Expressomkostnaderna iiro nwc
kd billiga, emedan Dr. Peter 
Fa11rney & Sons Co., som tillver
kn r botemedlet, hafva trii[fat s[i.r
skilda ö:Everenskommelser mwl ex
pres~lrnlagen för exporten af de
ras mediciner. ~iirmare ·upp
lysningar e'rhållns. om man skrif
ver till firman, 112-118 So. Hoyne 
Avc., Chicago, Ill. 

Al iFRED BUTT 
Juvelerare 

oeh 
utex8mineracl optiker. 

Ögon undersökas kostnadsfritt. 
Belåtenhet garanteras. 

E. PETERSON 

Kirnfman's Ta i I o red Ready 
Clothing Co., 1323 Pacifie Ave. säl
ja skrii.cldare-sydt1a kliider af ny
aste moder or,h bii.sta qvalitet till 
samma pris som andra begära för 
fabrikgjorda kläder. Se annon
~cm å mma t sfalle i tidningen. 

TILLKÄNNAGIFVANDE. 

Pör att för framtiden förekom
nrn förvexling med personer af 
samma och liknande namn, en 
förvexling, som hittills ofta föror
sakat obehag och förlust, kom
rnm; Dr. Hans Potersen att häref
ter vara kiind som 

Dr. Petersen-Dana 
1 Xfven _tillkännagi~ves att han 
! flyttar sitt kontor till 

Pantages 'l'hoatcr Builcling 
910 Pacific Avenue 

CHRISTIAN ANDERSON 

Slrnndinavisk 
John Erikson Chas. E. Nelson 

Fred Smith 
Inhemska och importerade Viner, 

Likörer och Cigarrer 
Main 5230 140 Pacific Ave. 

- De !JleJ:vo störcfa i sin limma 
tete a teie af några promenerande 

baclg'äster. Jag för min del tyc

ker detta var mer än tillriicldigt 

för att bevisa det dåliga förhållan-

Patentkommissionii.rcn demente
rade i m[mclags å. cl. att rc;gerin
gen hade för afsikt att förstöra 
de 157,000 modeller, som till år 

Enda sven~lb fotograf i Tacoma Advokat och Notary Public 

Home A2233 007 National J;lank of Commerce Bldg 903 Tacoma Av. 
Coruer 13th an<l. Pacific Ave. 

EXKURSION.ER TILL SVERIGE 
American Line White Star Line 

White Start1Dominion Line 
PRISER FRÅN TACOlVIA TILL SVERIGE. 

Priser 
Ångare och Linie Afgångstider 3dje Klass 
"OCEANIC"-White Star .......... Nov. 18 ........ $ 99 50 
"CELTIC"-White Star ........... Nov. 21. ....... 101 50 
"PHILADELPHIA"-American .... Nov. 21........ 97 75 
"TEUTONIC"-White Star ........ Nov. 25........ 97 75 
"BALTIC"-White Star ........... Nov. 28 ........ 101 50 
"ST. PAUL"-American ........... No'i:'. 28........ 97 75 
"DOMINION"-White Star-Dom'n .. Nov. 28........ 94 00 
"ADRIATIC"-White Star ......... Dec. 2 ...... _ .• 99 50 
"CEDRIC"-White Star ........... Dec. 5 .... · ..... 101 50 
"NEW YORK"-American ......... Dec. 5......... 97 75 
'' 1VL4.JESTW' '-White Star ......... Dec. 9. . . . . . . . . 97 75 
"CYMRIC"-White Star ........... Dec. 9 .. -: . .. . .. 95 00 
"ARABIC"-White Star ........... Dec. 12........ 99 75 
"ST. LOUIS"-American .......... Dec. 12........ 97 75 

Passagerare böra afresa från Ta <:orna 6 dagar före den för 
ångarens afgång angifna dagen. 

BRATTSTROlVI & CO. Agenter VISELL & EKBERG 
103 Yesler Way, Seattle 1308 Pacific Ave., Ta.coma 

BOLAGETS IrONTOR: 

709 SECOND A VE:tiTUE, SEATTLE. 

T.. H.. L A. R K E 
North Pacific Coas~ Passenger .Agent 

Skrif till 

Tacoma hnplm'nt 
and Seed Com 

(for. 15th & Commerce St., Tacom;>, 
Handlande i-

G RÄS- o. TRÄDGARDS~Rö 

Farm Redskap 
Spray-Pumpar och Spray 
Lawn lVIowers och Hose 
Agenter för Walter A. Woads 

lVIowers, Rakes, Tedders, Bina,.,rs 
och Harrows 

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

J. E. Hays, 1754 Jefferson Ave. 

handlnr med nya oeh begagnade 
verktyg och byggnaclsmatcrialier, 
jordbruksreclskaper, o. cl. I-Ian 
siil;jer lJilligt och kan bespara eder 
penningar. 

ij;eating Stoves 
Vi hafva ett fullständigt lager 

af bästa ved- och kol..stovar i 

staden; äfveuledes hafva -vi 

lufttiita (airtight) stovar af 

vår egen lillverlming, som iekc 

kunna öfvcrträffas i varaktig

het eller prisbillighet. Vi repa

rera gamla. stovar., I 
~:w«;~;;~:~ ~:~ . 

..:::i! 

1113 Tacorna Ave. 

Phone lVIain 402 Home A-1402 

John Hedberg, 513-15 Sq. llth 

St., svensk skomakare . och . sko-

handlare. Besök honom vid bel1of 

af nya skor eller skoreparationer. 

Huma11t och reelt bemötande är 

ni siiker om hos honom. 


