
·Konsul Ekströmer i St. Louis än
dar sitt lif med gift. 

Charles A. Ekströmer, svensk 
vice konsul i St. Louis, begick i 
söndags sjelfmord genom att inta
ga en dosis blåsyra. 

Ekströmer ådrog sig för någon 
tid sedan mindre smickrande upp
märksamhet genom en kontrovers, 
i hvilken åtskilliga af regeringens 
ledande män och till och med pre
sident Roosevelt var inblandad. 
Det gick till och med så långt att 
presidenten vägrade att längre er
känna honom som konsul. Genom 
bemedling af framståend~ perso
ner blef han emellertid senare 
återinsatt. Det påstås nu att det 

tresse 
Vi'rld. 

FRÅN ~ÄR OCH FJERRAN. 

Omedveten humor hos barn· vi
sas här nedan genom några exem
pel. 1Vl~1eket ofta framkomma ro
liga anrn ärkningar af barn, när de 
taga bildlika tal.esätt alltför orda
grann( 

En flicka hörde en gång, hur en 

mamma 

Tål ingen jemförelse. Den nu 
bortgångne grefve Eric Sparre på 
'J1orpa i Vestergiitland var, ehuru 
af naturen aristokratisk, nog så 
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ningsmän. 

En arfstvist om kontrollen af 
den härstädes nyligen aflidne Nik
las Alexander Allens efterlemnade 
egendom har inledts inför pro
bate-domstolen i Tacoma. 

Såsom vi omtalade afled Allen 
för ett par månader sedan. Han 
var en gammal Tacomabo, en af 

Det osynliga. En· natt inträng- de svenske pioniererne härstädes. 
de en tjuf hos Bonore Balzac, hvil- Men de senare åren tillbragte han 
ket ej var synnerligen svårt, efter- i California och på andra platser, 

att fråga: 
-- H varför skrattar ni? 
- Jag skrattar - svarade Bal-

zac _:_ derför att ni kommer hit 
till mig för att på natten och utan 
ljus leta efter pengar i min skrif
bo1·dslåda. då jng sjelf ännn aldrig 
lyckats hitta något der i klara 
dagsljuset. 

Försiktig. -- Hamnkommendan
ten i <len engelska staden South
ampton, amiral Dinkton, var ute 
på tjensteresa, dervicl han en dag 
tog plats i en jernvägskupe för ic
ke-rökare. Som k11pe11 var tPm. 
tände han belåten sin starka ci
garr och blossade friskt på. l\len 
vid 11ä::;ta station trädde en yng-,·e 
herrn in, af hvars h1Hlning amira
len genast förstod att han oelrnit 
var officer, och anmo.dade efi er en 
kort stund amiri1len att upphöra 
med rökningen. 

Amiralen mf1stc ju lyda, 1iwn 
vardt ursinnig oeh funderadt• på 
hämnd. Främst gällde det för ·:, >
nom att aga reda på den yngre w..h 
alltsft nnileronlnade officernrn 
namn och derför ;;nrlc amiralen: 

- Tillåt mig ntt presentera mig 
- jag är amiral Dinkton. Med 
hvern 11ar jag deu äran? 

-Beklagar - svarade den yng
re officeren leende - men på re-

städse förande en enstörings lif 
och tillvaro. Han umgicks med in
gen och 1rnrresponderade med in
gen. Plötsligt för några månader 
sedan återkom han hit till staden 
svag och sjuk, så att han måste 

Konsul Blaauw inlemnade ve
derbörlig petition om att få utre
da boet och gjorde förfrågningar 
om den aflidncs släktskapsför
hållande. 

Allen efterlenmade cirka $5,00Q 
i pengar och värdepapper. I ons
dags iulernnade vice konsul Chil
berg i Seattlc, som är svensk 
konsul för detta distrikt, petition 
om att blifva utredningsman för 
att bevaka arftagarnes i Sverige 
i'ntresse11. Som Mr. Blaauw rednn 
blifvit ntniirnnd, måste saten af. 
göras af domst~len. 

Bland Allens papper har mnn 
funnit ett testamente, som är ex
centriskt liksom mannens hela 
Iif varit. Han gjorde förjande 
donationer för anstalter i sin 
hen1bygd på Gotland: 200 kr. till 
kyrkan i Hälla, 300 kr. till fattig
huset dersföcles, SOO kr. till barn
hemmet i Visby och 800 kr. till 
slöjdskolan. Derefter förordnar 
testamentet att ett åtta fot gra
nit monument skall res.as iifver 
hans graf. Att det Rlrnll uppfö
ras i s. k. kloster stil samt förses 
med förgyld inskription af hans 
namn, födelse- och dödsdato; vi
dare att grafven r3kall omgä.nlas 
med j ernstn ket. Efter d<>ssa för
ordningar bestämmes att återsto
den af hans egendom skall tillfal. 
lu de personer, son1 vårdade ho-
nom på död:sbädden. 

tänder, om icke hellnes tl'ogna:ste 
och äldsta sk~1ddsling, Jnck, som 
var ännu lilngre och starkare än 

blifvit hennes 

skjuta en Rtengel. 
en klYfta. En yngling, som be
fann ~ig i niirhetcn och hört skot
tet, uii.rmade sig jägaren och er
bjöd sig att hernta fram bytet ur 
klyftan, utan att ana att det var 
hans konung, hvilken som jiigaro 
här ensam ströfvade kring bland 
hergon. 

_:_Utmärkt -- sade kungen -
då väntar jag här. 

- lVIen hvad får jag då för be
sviiret signor? , 

-Ja, hur myeket vill du ha~ -
frågade kungen leende. 

- Ah en lire och hälften af er 
' 

frukost. 
Detta blef öfverenskommet; den 

unge mannen kfättrade ned och 
åte~·väncle snart med den sJ;jntmt 
stengeten. Kungen gaf honom 
hans lire och bii,rjade derefter dela 
sin frukost i två lika delar. l\Ien 
när bergets son fick se, hvnraf 
denna frukost bestod; vände han 
sig nästan medlidsamt bort, ty ka
laset utgjordes nf blott en liten 
lrn1rn svart bröd och en rå lök. 

- Nej, nej, tack så mycket, jag 
vill Yerkligcn inte ha det der -
sade han - jag trocllle, ni var en 
fin herre, men nu ser jag, att ni lir 

.. 
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Då ni nu för det stundande högtidsfirandet ämnar 
köpa hem-

tusiasm hos det framåtskridande 
sportsällskapet, cn komite är re
dan tillsatt för planens verkstäl-

.1 lande oeh hundra listor [i.ro 11te för 
, frivilliga bidrag. Byggnaclspla-
1 nerna tros kunna förverkligas re
dau i vi'tr, ty man viintar sig t>tark 
tillslutning. 1111111 köper.sig en stor 
pråm, får går för en begagnad 
men i goclt skick. Den bygger 
man på och förändra1· dess utseen
de till ett s>iliscradt viking11skepp. 
Akteröfver på öfre däck anordnas 
ett siillskapsrurn och en tr11ppa ned 
till samlingssalen som ligger under 
däck. Pör öfver på öfre däck gö
res ett stort kök och ett rum för 
hamuvakten. I lastrnmmet anord
nas toalcttrnrn samt i'öYT!l.tlsrmn J 

till vinterförvaring af riggnings
matcri d m. rn. IIufvudent1·en till 
klt1 IJb!rnset iir gcuom en fallreps
tn: ppn. pli lrn horclsi<1n n. 

Johnson I 
S oe Store i 

För första klassens 

GROCERY-VAROR 

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

6007 eller Home AA007. 

tärnjerskau var räclLlat!. 

VECKOKRöNIKA. 

Amerikalinien är dagens lösen. -
Konung Gustaf i England. -
Ranft, vår teaterkung, fyller 50 
år. - Stockholms vinterbadare. 
- Ett originellt klubbhus. 

--VINER OCH LIKÖRER--
borde ni hafva de renaste och bästa. Vi hafva just 
mottagit en stor varuleverans från de bästa whisky
distillericrna i Amerika ·och Europa, särskildt utvald 
för medicinskt och familjebruk. 

Som det enligt gammal god sedvänja anstår sig 
att h0fva de bästa och korrekt serverade viner och li
köl'er för bjudning under julhögtiden, göra vi allt 
för att tillmötesgå våra kunder. 

Vi hafva ett fnllstämligt lager af alla skandinavi
ska likörer, punscher, bier och porter fabrikat. · · 

Vi äro förs~iljare af Repsolds Napa Valley ryktba
ra viner od1 hrandvsorter. 

Vi hafva clc lcdi{mle fabrikaten af Kenturky och 
PennsYlvania whiskies. · 

Vi s~ljä så billigt som någon i staden eller eountiet 
Vi kvotera söta viner från $1.00 per gallan upp. 

Äfvenledes ·w11iskies, Branclics och Rum fr?rn $.300 
per gallan upp. 

Vi garantera full belåtenhet. 
Besök oss eller kalla oss per telefon: Main 777 

eller A-1667. 
Vi leverera öfver hela staden eller genom posten. 

Ser jag ;illbaka på lrvad jag 
skrifvit rn[i.rker jag·· ntt det är f 

långt ifri:n planlöst. På nu se 
hvilken plan komrner att reali:>erils 
JJJL•tl hästa framgängen: Inkiip af 
gan11n begagna<le oeea.nång·are el
ler t'n gammal i goclt skick vanui
de pd1m. Det lyckas nog bäst 
med pduneJJ. 'l'here i;; no doubt 

~iro 

Varor kopta hos mig levereras fraktfritt till alla delar 

af staden. 

Gustaf Salander 
1216 SO. K ST. TACOMA 

~-~·~~~~~-·~~~--------~----~~~--

CENTRAL FISHMARKET 

756 South C Street 

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

ALF. NELSON, Prc.pr. 
==~=--=--=~~~=--~=-~~=o'.""""=="'"=--~"'"'=="""~ 

Clark' s Livery and Tra·nsfer Stables 
EKIPAGER OCH DROSKOR AF ALLA SLAG TILL UTHYRNING 

Vi hafva det största och bästa hyrkuskverk i stadeu 
l<'ör ekipa ger vid 

Begrafningar och Bröllop o. s. v. 

Cor. llth and Tacoma Bästa platsen 

clP finaste och 
Telephone Main 499 

modernaste 
1210 A Street 

Amerikalinien är clag<>ns lösen 
oeh vi huppCis hä1· hemma att elen 
iifn·n r;kall fortfarande hållas up-f 
pe s~isom en beaktansvärd fråga, 1 

iills vi filtt ?illa möjligheter för 
dl'wmurnia klnrgjon1a. ffar fWr clrt 
111- sm11 om sYenskarne icke blott 
iir<) h[ig·ade att tiinka, fornnftigt 
utan ill'ven att handla förmd'iigt. 
Oeh förnnJ'iigt kallar jng n1t räW1 
sig efter den allm~i.nna opinionen 
od1 idrn hlo1 t <'1rnkildas Eit vara 
f<1ckmäns garantier. 13äst iir det 
irntnrligtvis om <1cn stora allmän
heten knnde tillegna sig så mycket 
som möjligt af allt det med och i 
mot. öOlll uppkommit i denna frå-' 
ga, derefh:r bilda sitt omdöme och 
bcstämurn sitt handlingssätt. Här 
ha vi nu tvenne planer hiirröraude 
fri\n det Lumlgrenska initiativet; 
det Hroström-vVallenberska oeh 

TACOMA LIQUOR COQ · ahont that. 

skor för män. Vi ha:Eva dem i nlla 
slags läder och mönster och kun
na tillmötesgå hvars och ens smak. 

Elect:ro Dental Parlors 

det Lundgrenska. Det senare för 
en svernk I inie h>·gd p!\. egua föt
ter rned l1efriimjan1k nf sY<~nHlrn 

intrl'ssen som tillgodose den sven-
slrn handeln och indnstriPn. Den 
iir 111· nationell synpullkt den mest 
tillialmitle rncen fr:'\n sakkunnigt i 
11fill ·mrncs detta projekt fantast-' 
iskt ty det kriifver de största an-, 
strängningarna. Det gäller r;ålc
(fos <1lt mull opnrtiskt allvar söka 

-klnrgiirn. hvm·i det fantastiska be
sUir och se om det möjligen kan' 
undanrödjas. Det Wallenberg::;lrn 
pro.i<"l;:tct tir <ld billigaste. Enligt 
detsamma slippa vi bygga egna bå
tar. Vi få köpa gamla dam;ka ån
gare, svenskar och norrmfin få be
tala hvnr sin fredjccclel af den hyra 
i Huhoken dockplats, som clan
skarna förnt fått betala ommmt. 
Och nn frngnr ni: Hvem kommer 
nt1 vinna härpt1? Inte blir det väl 
Sn·rige <ol!t'r .:\orge. Och det är 
ej den enda frägan. som bchöfver 
ntreLlas. Konm1er Sverige att be
'handJns som en gynnad nation 'I 
Kommer det svem:ka liol<1get r-P
dan fdu tiiu slart i sF1dnna villkor, 
som miijli g·göra ekon cnnisk fram
,gfo1g:? .Ar <fot icke betänklig·t att 
()ppna sjiifarte11 rnecl gammalt och 
titlsu1ligt tmrnag·c:. Och om detta· 
nu rn åste köpa.s till e1 t oskäl i g1. 
högt pris rni1rnrn det slrnlfo bli 

OLSEN & BLOCK 

911 Tacoma Ave. 911 Tacoma A ve. 

I 
National Bank of Commerce 

of Tacorna, Washington 

Chester Thorne 

A. F. Albertson 

F. A. Rice ~ 

D A. Young 

President 

VicePresident 

Cashier 

Asst. Casbier 

U. S. Oepository 

Ränta 

Capilal, 

Ofverskot! 

befaias å 

$200,000. 

$365,000. 

sparbankskonto 
I 
! 

mycket dyrare 111t beställa nya, 
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är synnerligt•n g_nurnmn att an-~ -- ----------
skaffa lämplign i'rngare ty prisernn vii.nskapslig·aste siitt det säger sig ;.;ig som SV<'nslrn cliktningsrepre
äro Psr•dvanligt billiga, och det sjelft. Det skulle varit intressant sentantPr; både som skapande och 
:fillns myrket att välja 11å 'I Ar de1 nog att med egna öron fått höra organiserande konstnärer och i 
således fördelaktigt a1t läta dan- lorrfornyonrn i IJ011don tal till kun- klunga utgöra de ovedersiigligt en, 
:skarne nfst.iii.lpa föråldrade fartyg gen och drottningen, och hur han prydnad för vi'1r tid. Ett rykte 
på y[u· linje 'I Det finns äfvun de yttrade sig om Sverige. Vi hehöf- vill veta att Yi här i Stockholm 
som pi1peka att en svensk Ameri- va Hå vii.l aH uppmuutrnn vi kunna komma att hedra en längesedan af
kalinje hlii· få sin sllllpunkt i l\Ial- få för att Jdnna o:-m sjelfmedvetna liden stormans minne med att gif
rnii och trafikc·n icke dras från inför danskar oeh öfriga europei- va hans m1rnn åt den gata, der det 
och till Sverig·e öfver h.öpenhamns ska nationer. "Vi glädja oss," sa- hus iir beliiget som han föddes uti. 
frihamn. I synnerhet som l\l:tlmti de hnn, "öfver att }~dem l\Iajestä- Vi ha således att vänta en Nobel~ 
bererler sig 11tt med betydliga upp- ter reprt:sentera ett land, hvilkct gata. Det iir inte si't oii.fvct. Det 
offringar anlägga egen frihamn. ej blott iir förenadt med vårt ge- är niistan bättre iin att resa ett 
I synnerhet som 1\Ialmö bereder nom band af uppriktig vänskap mqnnment och billigare. Inte 
sig att med lrnt.nlliga uppoffringar och aktning, utan hvilket är ett fö- sannt? >lL• * " 
anliigga egen frihamn. l\Iånga regångsland bland nationerna i Våra svenska ungdomar träna 
äro af den åsikten att vi i~ke böra fråga om de möjligheter till lrnn- sig numera på flera än ett områ
nöja oss med att danskarne allt- slrnp och förkofran det gifver sina de oeh till dessa höra äfven det 
jcmt förmedla vår utrikeshandel medborgare, de framsteg det be- våta elementet. I sanning ha vi 
utan att nrnn i främsta rummet främjat och det föredöme det har rätt friska ungdomar, som ännu 
måste gynna 1\Ialmö frihamn, och gifvit p!\. många områden af inre pröfva svalkan dagligen i vinter 
att den får samma transatlantiska och socialt fr11mätskridamle under genom hopp från bron och tram
förbindelser som den danska. fredens hägn." Och vidare pHpe- poliner ner i bassängernas kalla 
Sk111lP återigen ifråg·avarande lin- Jrnde han de viktiga handelsin- vatten vid Stockholms stad bad
je i ringaste mån lemna da~skar- 1resscn ;;om förefinnas mellan och siminrättning. Och hur de 
nes handel och sjöfart förmåner Sverige och Englnnd. Hur Sve- tiggt och krånglat så ha de friska 
som vi icke kunna ernå, så vilja rige ger sitt berömda jern, och 11ngdomarna fått sin önskan npp
många påstå att dcri icke har nå- J<Jngfancl sitt kol i öfverflöd. Han fylld, att nämnda bassänger hål
gra utsikter att vinna understöd erkärnfo äfven den stora beröm- las tillgängliga för simbad vinter
af svenskt kapital, hvilket senare melse Sverige åtnjuter på alla säsongen Okt. 1908-1\Iaj 1909. 
ingär, som det påstås i det \Vallen- landtbrukets områden och fram- V a1tnets tempt:raturgrad ä.r 6 gra
bergs1rn programmet. Ty enligt hiill vidare att många af de brit- der Celsius. 1\Ien röka i någon som 
dessa herrars plan skulle den ame- tiRka fartygen ha bland sina be- helst af badinrättningens lokaler 
rikanska linjen öfverlåtas på ett sättningar raska, modiga och be- det slippa de. Afgiften är 5 kro
aktiebolag och allrnä.nheten inhju- sinningsfulla nordiska sjömän. nor om årrt. 'f'ret.tio herrar och 
das till aktieteckning. Nn som Sådant tal måste höja svenskhe- tio damer ha redan antecknat sig. 
alltid kommer väl framtiden att ten betydligt vare sig man bor 1 ~' * ~' 
fälla sitt utslag, om och dek när- hemma eller i Amerika. Vi ha en- Mefl.an vi nu hälla oss vid det 
maste tiden bjuder på lifliga dis- dast att förete bevis på sanningen vi'tta elementet så har segelsällska
kussioner i ii.mnet. 1\Iå vi dock i de vackra väl afrundade fraser- pet Vikingarna en splitter ny plan 
under nya förhållande ej glömma na. '"rhat settles it." under uppsegling. Det blef dem 
att vi äro svenskar och kunna va- "' * * förväg·radt, som ni kanske torde 
ra verkligt oberoende, om vi kon- På tal om kungar fyller teater- erinra er, att bygga ett klubbhus 
centrora våra själsförmögenheter knngen Ranft femtio år i veckan, vid sällskapets båthamn invid Li-
på detta faktum. oeh blir naturligtvis föremål, han I diugöbro värdshus. Nåväl, den 

* * * också för stora ovationer. H vad I bekante segclsportmannen arkitek-
Att knng Gmitaf iir nte orh rc- tycks om vår storstilade svenska ten Edv. Hallkvist har nu framlagt 

ser, det vet ni nog förut och att femtioårstrio: Daniel Fallström, ett förslag att anordna ett flytan
han mottagits i IJonclon på det Selma I,agerlöf och Albert Ranft. de klublihus, då Djurgårdsförvalt.
mest storartade, älskv~irdaste och Skulle tro att de duga hvar för ningen ej ville upplåta mark för 

A. L-r. 
tSockholm, 21 Xov., HJOS. DAMSKOR 

Stockholm. 
Kro1\prinsen-regenten fyllde den 

1 l ='i ov. 26 år. l\letl anledning af 
föl!eJseclagen gafä salut fri\n batle
rid. i'i Skt•ppsholrncon samt r:gclc 
flaggning n1m från oHentliga oeh 
många e1rnkilda byggnader ii.fvlm
som fl'iin farl.rgm1 i lrnfvnclstadens 
hamnar. 

i stor omvexling; flera nya sor
!er just inkomna. Priser $1.50 
npp till $i1.00. 

SKOL-SKOR 
.Fiir gossar och flidi:or. 

va goda oeh ntnrlrn till 
pris. 

Vi haf-
mol1eral 

-- Grefvinnan Casa l\Iiranda har 
öfvel'leuwat GO kr. till samfundet 
S :t El'ik RåRom hidrag till anbrin
gantfo af PU minnestafla å Jenny 
Linds födclsohus vid l\Iästersamu
elsgfltim. 

- Bn af hufvnds1 ad ens äl els te 
invånare, kammarherre frih. Claes 

(l<'orts. å sid. 3. 

ANDREW JOHNSON 

SHOE STORE 

Cor. 11 th and Tacoma A ve. 

Emil Sten berg, 
-Sven:;k Advokat, 

N otary Public 

500-506 California Bldg .. 

~ "edlund 8 ~Å 

RON LARS N 
1112 So. K Street. 

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

Pho:ne-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 regnliära jern
krambusiness. Nu är tiden att få en förstklassig rangc billigt 

+tt++++++++++++t-++++++++++ ++ ++++++++++++++++++++++ ., + + 
+ + 

Kan i vara utan i 
+ + 

en Home Telephone, då ni kan hafva en för 6% cts. per dag. i 
Räkna ut huru mycken tid- den besparar och tänk på saken. 4 

+ 

+ HOME TELEPHONE·COMPANY j 
i 919 D STREET . t 
t+++++++++tt++++++++++++++~~+++++++++++tt+++++++++++t 

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

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

Phone Main 6059 1524 C Street Phone-Home 1059 

DET ÄR DE GODA SAKERNA 
Som gör lifvet värdt att lefva 

En Gas=Range 

·----

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

och Trefnad. 

BILLIG REN QVICK 

TACOMA GAS LIGHT 00.-1013 Tenth Street 

Bästa ta11clläkarearbete 
Undersökning fritt. 

till moderata priser. 

Tacoma Theater Bldg., 9th och Cc Street 

Smärtfri utdragning 

TACOMA 

I 
I 
I 

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

Henry Moh:r Hardware Co .. 
1148 PAOIFIC AVE. TEL. l\LAIN 134 

WASHINGTON PORTLAND CEMENT 
Tillverkad i \Va811ington och det bästa cement i marknaden. 

SA VAGE, SCOFIELD & CO. 
U1 tHl ntande 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 rninnt. 
ALLA SORTER VED, KOL OCH BARK 

Alla beställningar utföras snabbt och noggrannt. 

1002-~ South K Street l 
1 i\fdelningskontor och upplagsplats 
I So. 30th & Wilkeson 

Hufvudkontor 
Phone llfain 313 
Phone I-Iome A2313 

Polar 

Residence 
Phoue Homo Al739 

Hard Wall 

Tacoma, ·wash. 
Afdclning~lrnnti •r 
Phone l\Iain 77G:S 

Phone Home A4:J94 

Paper 
Tillverkadt i Tacon:a och garanteradt. Plastra edert hus med 

det bästa materialet. 

~AVAfiP 
- ...._ .... 'f ..... '-"' A-4 & 

1519 Dock Street 

Bot garanterad i :Jlla 
sjukdomsfall. 

åtngc13. 

Förblif icke sjuk, litande på löf
ten af andra. 

Den ärlige och pålitlige betalar 
då han är botRd 

Inga penni:r.gar behöfvas för be
handlings börj:i.n 

för 

De Tillforlitliga Specialistet"na 
MÄNS MISSTAG. 

, l\Iilng~,n ij,:lo'. och. lofvande bana har ruinerats genom försumlighet 
o..,h skadhg.i. '::i.nor, mnan man blef gammal ·nog att förstä och mån· 

'gen ba:u.1 afk<1rtats genom någon speciell sjulrdom, som försummad 
eller då!Igt tet.andlad undermine.rat den fysiska styrkan och siälsför· 
11:~ogenh•tf'rn.a. Intet större misstag ]l:an göras än att ringakta eller 
forl>lse du första symtomen till 0försvagad helsa eller själskraft orsa-
kad genom försummelse, okunnighet eller utsväfnin ~. '· 

Såaai; lik.nöj~het vid de första symtomen har l~dt till tusentals' 
ol:i:cka, bl! SJukl.1ghet, ~Il! ett - förfeladt lif, till olycka i äktenskap, 
s~1ls:r;uessa, vansmne, sJelfmord o. s. v. Män, hvarföre taga sådana 
f~rtv1f~'.lde chancer. De första sjukdomstecken borde vara en var
nmg for .eder att taga mätt och steg för eder framtida helsa och 
Ircka. N1 b~rde noggrant undvika alla osäkra, experlmentala och far· 
liga behandlmgsmet~der, ty på framgången af den första behandlln· 
gen b".ror det, om m skall återställas till full helsa och få allt sjuk· 
d?msg1ftet bort från systemet eller om ni skall blifva en kronisk 
SJUkling för lifvet med ständigt återkommande lidande i olika former. 

. ".i be~a.ndla encl~st män och bota fort, säkert och för all
tid till b1lh~aste pris. Blod- och Hudsjukdomar, 'l'ärande 
svaghet, y ar1cocele, Ilydrocele, Njur- och Blåssjukdomar Rin
nande. Sar, ~låda, Inflamation, Förlust af Lifskraft och alla 
oordmngar i systemet. 

MEDICINER $1.50 TILL $6.50 FöR KURSEN . 

Konsultation och råd i de skandinaviska språken gi.fv~s fritt. 

Om ni icke har tillfälle att besöka oss skrif efter vår "Diagnos!s 
Chart." Våra kontor öppna från 9 f. m.' ttll 8 e. n'l. och söndagar 
frän 10 till 12. 

SCOTT MEDICAL CO. 
1130\12 Pacific Avenue 

TACOMA, WASH. 





Puget -Sound. Posten. siindt bref, assnrerAdt för 15,980 
kronor. Brefvet hade å Åmats 

NÄR LINGON SAKNAS. 

pos!stalio11 i vittrn•s u~irvm·o in- En ;japan~k rt'8t<1urn11L hade 

(Formerly TACOMA POSTEN.) lagts i pnstviiskan. som Lefordra- hiin,rndag>.•11 :11mll1lsc'nli, kalkon-
Swedh1h Weekly NowspaiJer I >.les med hr Cam•lls egm1 posthrnl. 111iLlcl:ig for ~lk. J:n ki",1·lrnl'l \Vrn. 

l?ttblishetl every Tlrnrsday in Tacoma, 0 I" 1 . 1. · l .. 1· " ,, · l ' " ] ·I t 
\Va.sh., in tlle interest of the A \.oppo111 UH c 111llll H' <:e YHJJ <lL · ,_,,,-c'Hl'l!l;,i'<'l' lrw (llU'S m :111 lllt G . 

Swedish population of the pengarna fi_irriin dagen 1•H1'J'. . D;l I .:\[en cl!; c_li·t. inte ~z'J'1·1•1·ad1:s Jing1w 
Northweöi, by f"l' l j·j· . . ., 1 1 11 ,. I I j' '·] 1 THE PUGET SOUND PRINTI:\l'G CO. man ·o Jane e morgon S<l. e sig l ill '-<I _.;,oJJ('lJ, s:i J«.': ;: rnr<'n \Tec 

Directors: förbindelsP rne<l 1111sisL11'ioHen i och vä,»racl<' beiaL1 s111ni ·n·ok kv-
J. F. Viselh Gust Pa!1rson " t f' l 1 l ·] ;"' ·I , 1 ··1• .. 1' Gust Nelson, J. M. Hult6n, _\mo , ie;: num c er < en llPJI ys- pnrue at sH an, 1101'< <'11 o ver anc a, 

._ __ 'I'. Sandegren. niug·e11, att pengarna afsfi.mlts s1'\ alt sc•rvisen giel.;, i ]u·as. Han 
:o;uoscc1ption .. $1.00 per year derifrån ret1a11 den 12 ."Jov. Såsom i lrnde n~is(Hll gjort rent hus, dit 
Subsc·ription to Sweden, $2.00 per year misstli.r1kt för att lrn föröfvat st.iil- polisen kom. 

T. Sandegren, Manager and Editor 

Agent, C. l\'I. Anderson 

Officce-11 D Sonth 14th Street, 
Con1er Pacific A ve. 

~-2'~~ephone ~4.nton1atic A22:~2 __ 

illr. A. Vnagc is autltorizetl to solicit 
cllHl nmlrn collcctions ror Pngct S:mnd 
l·o.:;ten. 

1?u~·et Sound Posten, fonnerly 1l1aco
n:w Pnt;te11, ,-vbir:h \Yas entercd as Sec
oncl Class ]\'fatter at th'e postofficp of 
'I'acomn., ·washington, Nov. Hth, 1 ~OG, 
Ulldt'f tlle a<.:;t or Cuugr-288 oJ: .iviarch 
3rcl, 1 S79. 

Office: 
119 Scuth 14th St., cor. Pacific Ave. 

Ph,ine Al!tomatic A 2252 

SVERIGE. 

Malmöhus fän. 
(Ports. fr. sid. 3.) 

bete i sex år och två månader 
utom 0. Alhrektsson, hvars straff 
sattes iill två år och två månaders 
straffarbete. 

- Hofrätten öfver Skåne och 
Hldd11g0 har fastsfällt råclhusrät
ieu::: i Ystatl ut·slag, hvarig·enom 
redaktör C. G. Schröder dömdes 
till l lir oeh :3 månaders stra:Efar
betL: för det han offentligt prisat 
bro1 tslig handling. 

- Till riksdagsman for I1nl1lls 
stad valdes den 21 Nov. professrir 
J. Thyrcn med 995 röster. Il. 'I'. 
lLwsson erhöll 816 röster. Den 
valde var uppsatt som de modera
tes och högerns kandidat, under 
c1et att stadens förutvarande re
presentant, v. häradshöfding J. 
Larsson, t.illhörde Liberala sam
lingspartiets yttersta, radikala fly
gel. 

den lrnr liiiktnls kontorsskrifvnrPn +-·----

vi(l Au10!;; Htaiiun 1111~0 Sc•.han;.;-, llJ:AR:KLlGT DÖDSFALL. 
sc'dan ni'ig-:in dag hn1 kets fa ldor 
vjd stutionl:\11. 8chnng, snn1 ~ir fi_)<ld f)r. 111. Ji. ()herlngtnn nf]c\<l lliir-
1'3cr~. rn'Jrnr ti]] s1iil:\t•n. ,,:; 1 ,lng'<'ll i T..1!1H ,\11gd1»;, Cnlifor-

V ester~1o::rl~nd2 län. 
nia. Han v:11· cl<'JJ [(ji·-:(c· Jll'c:;i.kn
ten E1· J'w~·et l:-lo1rncl C;1in·n:ity I 

[Trn\er 1'll :rnpt illsl2i1JJ1ing tleu 1-± bir i 'l'ar::nu:i. 

~~o\-. i en skn.~·~.koj;l fJlll\:ring tre 
fje1·di11g•>v'.ip,' fr:in ·~r,·H:111~;jti stn

iion i J\frdt>lf>e:rl iiJ'1'1'rf:ill. knLm·u 
Jo11c1::; Perr;~;un l{rafl kolY(}<1l11q.~·:ra- [ 
reu S. D. Lmrsson oeh dödadt• t1t•11-

11e mc·cl e1.1: hn~·g i lrnlsen 01'11 ett! 
. ~- i 

slng i lrnfYwJl't, 11H'd en yxa. Lnrs- ! 

son nppgifves vara hönlig frih1
1 

.\!orrala. Han är omkring 30 år; 

I 
gammal. Krafa är född 1884. Ff:rn 

har häktats och kommer att inför
pas:-rns till kronohäktet i Sund-
svall. 

-Silfverbröllop för andra g~.n-1 
gen firade den 18 ~ovcmber pro-' 
sten Petrus Branclell i Nonlingrå. 
Han har nemligen vill'it gift en 
gång förut och äfven i det äkten
skap0t uppnådde .han ett kvartse
kel. 

Vestmanlands län. 
Domprosten i V eskrils. teologie 

och filosofie doktorn Johan lfor
rnan Bjömström, afled den 21 No
vembtT GO lir gammal. Ledamot i 
andliga ståndet af Nordstjerneor
c1en 1880, utnämndes han 1898 till 
kommendör, andra klassen, af 
samma orden. Sedau 1890 var 
han riddare af konung Karl XIII :s 
orden. 

---+----

Örebro län. 
ÖrPbro rfidlrnsrätt liar den 2 No-

STAKDARD DRESS SKIRTS 

liro gjorda af specialister. De 
äro mycket skickliga kjortel
skräddare-tillverka intet an
nat än kjortlar, hvilka äro myc
ket stiliga, gjorda af Navy, 
Brown och Black, Plcatccl och 
Gored vV ool Panama. Värda 
$6.50; specielt pris ....... $4.95 

m~ ~-m 

ll1 
11
J' T i ll li . dlkJ - \ 

Il~ . I lli D1'1' [ir n(idvä11Jigt att 11i reserverar plats il 

i
1

ll ~B~r\J ~ 1
1

1! 

Om ni iiink:•1· n>-,a hem till jul. Fiilj mecl en af v[u·a 

ll J" U L }.<; X K U R S I 0 N E R 1:.·l 

I - På. -
ll Scandinavian-Arnerican Linien, Hvita Stjernlinien, Cunard ll 
I Linien, Allan Linien eller andra för,ta ldass linier. \ 

Il Framför am - Reservera plats NU! l 
il< V I S Il L L & E K B E R G ~1 

m 1321 Pacific Avenue · 1321 Pacific Avenue )i 
\--~~s.~ :-:~:.:~;:::-~·:.:::.::::::.~~~-==---.::~::::::::---- ~ .~ ~ ........ .::::::::::::.·.1 

FORM TWENTV-SEVl!:N 
COPYRIGHT, 1aoa 

The FECHHEIMER FISHEL CO, 

'l:J 
. NEW YORK 

C:l\'111 •, /' I u1 d Il Veta 
ATT NI KAN KÖPA 

Bättre Kläder 
I vår Butik 

De kläder vi sälja äro icke 

flimsiga ·med ett skimrande 

rande utseende, 
kostymer och 

utan våra 
ytterroclrnr 

äro goda varor, tillverkade 

med omsorg och gjorda full

komligt passande inuan cle 

lemna butiken. · 

Vi hafva inga ''fancy 

priser" på Yi\ra varor, ehuru 

de omfatta de bästa 1'a brilrnt 

i marknaden. 

KOSTYMER OCH YTTERROCKAR $15 TILL $45 

:El'rT STORT LAGER AF 

HATTAR OCH HERREKIPERINGSARTIKLAR 

LE 
AT THE BIG SHOE 8TORE 

S.ll'fURD.AY 

Tan High Cut Shoes 

Men's plaiu wiae toes tan graln 
high cut shoes, tap sole, gootl shoes 
for wind and wet, all sizes; on sec
ond floor, Satnrday, per pair $2.78 

Tan or Black Grain Shoes 

Regnlar $3.00 valuo, double soles, 
full bellows tongues, round cap 
toes, sizes 6 to 10; rednced on sec· 
ond floor per pair for Sat. .... $2.48 

$3.00 Vici Kid Shoes $2.39 
Ford's ~;3.00 vici kia ladies' shoes, 
Cuban heels, patent tips, blncher 
cnt, street soles, J'lexible sewed, 
sizes 2 to 81 -width~ B to EE, per 
llfoil' Satnrclay ............... $2.39 

Ladies' Calf Sl10es 
IVHh yery low heels, '\Yicle soles, 
round toes, with patent tips, h!uch
er cut, good solid shoos, for now. 
Stzes 2 to S, D tQ IDE, ]Jer vair $2.00 

Thick Cfa!f Shoes 
:1\fr,de for conntl')' \VU11', soles nail
ed on, 111111ers smooth Patin calf 
skin, Icnv 11eels, thicl{ soles, ncat 
style, sizes ;i to 8, wide wiclths, per 
pair ................... : .... $1.97_ 

$4.00 Gun IVIetal Shoes, $2.'38 
Ladie3' hand welt solG p;nn meta! 
calfskin strcct r;hoes: rnade on a 
stylish last, witll Cnban heels, nar· 
row toes and ])lncher bnt; C. P. 
Ford $4.00 ya.Juo; all sizes; widths 
C to E; per pair, Saturday ... $2.68 

$1.00 Men's Slippers 55c 
Men's wine color kitl patent trim
med, slippers, good value at $1-00; 
all sizos, per pair, seconcl floor 55c 

A Few Needful Items at Cheap 
Prices 

Men's and yrnmen's carpct slip-
pers at ....................... 29c 
Men's solid ranch slippers .... $1.18 
Men's all-wool 50c thick soc!rs .. 33c 
One-lh. box of whale oil grease 17c 
Wooa sole shoes ............ $1.45 

---------------'----------- .. , __ ,, __ 

1342 PACIF!C AVENUl!. 

I 
THE STORE THAT MAKES LOWER 

OF TACOMA 
Norrbottens län. vember dömt italienske positivspe-

Vid arbetets början den 16 Nov. ]anm Giovanni Peveri för dråpet å 
vid 'ruollavaara grufva vägrade kusken J. Sterner till ett års fän
lrnrrmaskinen, som clrifves m0d 
luft, att tjenstgöra. Vid under
s(ilming upptäcktes att dynamit-

hristoffersen 
ampion 
o. 

C:lor. 9th and C Sts. 

TILL POPULÄRA PRISER i 
enzies tevens i 

T 'll. 0 "f I 1 gangar o .ver 

EN MILLION DOLLARS 
i gelse. Rättl•n ansåg fastslaget, att 

P0veri föriifvat brottet, dock utan 
afsikt att döda oeh i hastigt mo<L 

patrnner införts i maskinens luft- för att aJ'vfirja clet mot honom ni' 
slang,· hvilken liitt kunnat explo- j Skrner lwg;\ng·na v<lldet. Peveri 
<lera, om maskinen kommit i arhe-i an;.;}igs emellertiil lrn miviin<lt Rtiir-1 
te. Det antages att ett nidingsdåd: re vrtld iin uöden .kräfde. Peveri I 
föreligger. [:;kall ers;U,ta statswrket kostna- [ 

::-:- Bn sv;1r _ olycksh~nclelse in
0

-1 clerna i målet, hvaremot han e.i · 
traffacle den fa Nov. pa e. m. pa kunde ådi'imas att till den cfriiptrs 
jernvilgsstationen i Kiruna, i det moder utgifva skadestånd i ett för 
att extra stationskarlen Fritiof allt af 300 kr. 
EliassoIJ, som var sysselsatt med 
sammankoppling aJ' jernvägsvag-
_nar, föll omkull på spåret, hvarvid Östergötlands län. 
en vagn giek öfver honom och Tre barn till sågverksförma11ncn 
krossade bröstet. Eliasson dog vid Bres1orp i Vårdsniis, Karl 

t Frisk, nemligen 6-åriga flickan genas .. 

:·· .Skaraborgs län. 
Två re-volverskott lossade snic

karc·n Ludvig Johansson i Sköfde 
elen 20 Nov. mot serveringRfliclrnn 
f1å Stl·i1til.urpH gii8Lgifva.regård, då 
hou YägT1u]e servera J., som var 
ber11sad. Skotten bommade och 
Joh;rnsson h1i.ktades. 

---~ 

Södermanlands län. 
I<'. d. lqptene.n i flottans r0serv 

grefve Manritz Emil A11gust J.i~

wenha11pt har afliclit på sin egen
dom Beckershof i Ösfra Vingåker, 
82 år gammal. 

Upsala län. 
'fill kyrkoherde i Lagga oeh Ö

stuna konsistoriella pastorat val
des den 16 Nov. kyrkoherden P. U. 
Källström i Rådmansö. 

Vermlands län. 
Frågan om Arvika skall blifva 

stad har sedan lång tid varit före
mål för utredning i det lilla raskt 
framåtgående samhället, och J'. n. 
arbetar en komite i syfte att åstad
komma ett ordnande af köpingens 

-stiillning till Jösse härads väghåll
ni11gsdistrikt. Vägskatten för Ar
vika köping uppgår f. n. till om
kring 36,000 kr. pr. år, och iinclå 
utgår ur kommunens kassa om-

. kri11g 12,000 kr. om året till under
håll aJ' gatorna inom köpingsom
rådet. Det är den förstnämnda 
skatten man vill vara fri från om 
staclsrättigheter erhållas, nnder 

Alma samt tvillingbröderna Vik-
tor och Karl, 8 år gamla, hade den 
12 Nov. olofligen begifvit sig nt 
på sjön Stora Rengmrn is, som cler
vid brast under dem, hvarvid alla 
tre cn'!konn.11n. 

- 101-årig aflecl i 'fidcrsrum 
den 16 Nov. Fredrik Johaussun 
från Vesterhult. Anda i det sista 
var han kry och rörlig. Hi1.n siir
.ies af fyra sfaktlecl. 

NYTT HVETESLAG. 

Frank IL Baumgartner, en ny
byg·gare mellan 'l'acoma ·,och Puy
allup, importerade för ett par år 
seclau från Sclnveiz en hvetesort, 
som här gett de bästa resultat 
samt gett 80 lmshrls p0r acrc. Sär
skildt lämpar det sig för afsko
gadt land. Spanmålsinspektör 
King_ skall undersöka saken och 
rapportera. 

RISKABELT EXPERIMENT. 

Här arbetas på alla hål på att 
införa den s. k. "commission plan 
of goverriment,'' cl. v. s. öfverlem
na stadsstyrelsen åt en kommis
sion, med afskaffande af mayor 
etc. Go aheacl, gentlemen, alltid 
blir det bra för några, om också 
inte för stadens invånare i gemen, 
utan bara för grafters. 

DÖDSBRINGANDE MISSTAG. 

det att vä.ghi'lllningsdistriktet i Förre handlamlen David W. 
öfrigt ej gerna släpper sin störste. 'r11eker råkade härom dagen taga 
skaitbetalare ifrån sig. I sam- laudannm i stället för annan ho
bancl med stadsfrågan står inkor- nom ordinerad medicin. :M:issta
pore!'ingen af en del af lanclsför- get medförde inom kort döden 
samlingen. och manar till försiktighet. Det 

- Den 12 Nov. bortstals nr är flere som ljuta döden genom 
brnkspatron Canelli:; i Koppom dylika misstag än till följd af 
postväska ett från Stockholm af- mord. 

Extra Goda 
Godtköp 

$700 köper 2 tomter på Ala
ska St., nii.ra 23rd. Alla '' im
provemcnts'' 1iro gjorda och 
betalda. 

2 lotter, hörnet af 11te och 
Puget Sound A ve.; endast $500. 
Goda villkor. 

4 lot1er, hiir1rnt af North 9th 
och Puget Sound A ve.; $1,050. 

$750-Thrce lots, corner 51st 
and Asotin. Terms. 

5 acres godt land, half mil till 
spårväg och skola; niira Steila
coom och Amcrican Lake; en
dast $7 50 lätta villkor. 

4:3 acres me(i vattenfront. 
Detta ii.r godt land och priset 
är endast $1,500 med ''terms.'' 

HERBERT BREWITT & CO. 
1217 Pacific Ave. 

Svenska Lutherska kyrkan, hörnet 
af8th och I streets. Gudstjänst kl. 
U: 30 f. m. Aftonsång kl, 8 e. m. 
hvarje söndag. Möten torsdagar kl. 
8 e. m. Söndagsslrola kl. 12 . Ung
domsförenlngsmöte hvarannan fredag 
kl. 8 e. m. C. E. Frisk, pastor. Bo
stad: 811 South 8th strcet. 
-gw senyq •1m.Iolul'I r q;io q1s1 JU ~en 
-.lQll 'ia1>1euJaqe1suo1ss11N ll'.llsua/\S I 
ten ä följande tider: Söntlagar pre
dilrnn kl. 11 f. m_, Söndagsskola kl. 
9:4~ f. m. Bönemöte Id. 7 och pre
dikan kl. 7: 45 pli ltvällen. Onsdagar 
bön och vittnesbördsmöte kl. 8 e. m. 
Söndagar ungdomsmöte kl. 8 e. m. J. 
W. Carlson, pastor. Bostad: 1907 So. 
K st. 

I Svenska Metodlstkyrkan, hörnet 
af llth och J gatorna, hälles möten å 
följande tider: Söndagar: Predikan 
kl. 11 f. m. och 7:45 e. m. Söndags
skola kl. 10 f. m. Ungdomsmöte kl. 
7 e. m. Onsdagar kl. 8 e. m. J. N. 
Burdell, pastor. Bostad; 705 So. Alns
worth st. 

Uti Första Svenska Baptistkyrkan, 
1201-3 South I St., hörnet af 12te, hål
las möten och andaktsstunder på föl
jande tider: Söndagar-Söndagsskola, 
kl. 9: 45 f. rn.; predikan, kl. 11 f. m. 
och 7: 30 e. m., ungdomsmöte, kl. 6 e. 
m, Torsdagar-Bönemöte, kl. 8 e. m. 
Affärsmöte hälles lördagen före första 
söndagen i hvarje månad kl. 8 e. m. 
A. P. Elrman, pastor. Bostad, 1722 
South J Street. 

I Fria Missionshuset, hörnet af 14de 
och M gatorna söder, hållas möten å 
följande tider: Söndagar-Predikan 
kl. 11 f. m. och 7:45 e. m. Söndagssko
la kl. 10 f. m. Söndagsskollärare- och 
böne-möte hvarje fredag kl. 8 e. m. 

Alla slrnndinaver ä_ro hjertligt in
bjudna. Emil Il. Engstrom, pastor. 

913-915 FACIFIO AVENUE-PROVIDENT BUILDING 

SNART KOMMER JULEN-och det händer ju blott en gång 
om året. Vid juletid böra ju alla vara lyckliga; både unga och gam
la. Ofvanståencle bild visar till en del vårt stora urval af dockor. 
Vi ha icke blott dockor. och dock-hem, utan äfven alla möjliga nyt
tiga saker för husmödrar och andra vuxna. Kom in och bese vår 
jul-exposition. Vår butik är full af guld-, silfver-, glas-, tin och trä
varor. Vi hafva allt ni kan önska både for ert kök och er "parlor" 
till billigaste pris. 

Paulson- arnes co. 
Cor. llth and C St. Phones 232 och A-2232 
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2.215 South 0 Street 
INY LOKAL 

Vi önska härmed tillkännagifva att vi flyttat vår i 
till lägenheten 2215 So. G Street. Tillhandahållande allt som i 

t tillhör ett förstklassigt grocerystore, jemte ett fullt lager af ~ l importerade skandinaviska varor inbjuda vi på det vänligaste t 

f ;;;m.;NSON,,.& NILSON r 
i 2215 SOUTll G STREET i 
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GUSTAF BEUTLICH 
PACIFIC 2ND HAND STORE 

2146 Pacific Ave. Skandinavisk Notary Publlc. 

North Oor. 23rcl & Pacific Ave. Utskritver Deeds, Inteckningar, alla 
Svenska Frälsningsarmen häller si

na möten i lokalen 515 13th St., hör- , 
net Tacoma A ve., söndagar kl. 10: 30 
8.-0. B. Ha.nson, kapten. Bostad, 
1517 South G St. 

Vi sälja ut hela vår lager af lagllga dokument och fullmakter till 
nya och 2nd hand jernkramva-
ror och skola gå in i annan af- gamla landet. Examinerar abstracts. 
fär. Detta är sista tillfället att Moderata afgifter. Testamenten ut· 
få ett verkligt gocltköp. skritvas. f. m:, 3: 30 och 8 e. m. samt vecko· 

kvällar tisdag, torsdag och lördag kl. . _____ P_._o_r_,_s_w_A_N_G ____ .... 1306\4 Paclfic Ave. 1305 Commerce st. 
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Lokal 955 Commerce-öppen lördagskvällar 

BeRök oss om ni vill sfö1da hem pengar snabbt och billigt. j· .. 
Vi lrnfva dircekt bankförbindelse i alla delar af Skandina

vien och verlrntiilla penningförsändelser enligt lägsta kurs i 
med vexla r t'ller assnrerade bref. * 

4 procents rlinta betalas på sparbanksinsät1ningar. i 
VexL11· utfärdas, inkassering·ar verkstlillas och allt som tilI-. 

hör en modm·n hankafför utföres. . . 

* 
J. E. Chilberg, Presiaent lt 

i. w. H. Pringle, Vice President 0. Granrud, Vice Presid0nt ~ 
George H. Tarbell, Cashier & Mgr. Elrnest C. Johnson, Ass't Cashier ! 

J. F. Visell, Gust. Lindberg och C. A . .Mentzer, Direktörer $ 
***''*******'il:~********"'"**********"********** 
~~~-~1$><M><i>~<!><M>~I 
: Den gamla skohaudlaren och sko- : . . 
: fabrikören i 'raeoma : 

: C.. F. C A R L S 0 N ;_! 
I~.: ~;~;~;~~~;~~v~~;~~~~~~ ~:t~~~ 
i Stort lager af färdiggjorda 

'·: DAMERS, M:~R OOH BARNS 

I Också gör skor efter mått. 

f 
Likaledes stort lager af 

EKIPERINGSARTIKLAR 

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

Vi gifva alla landsmän speciell 
rabatt för ett par veckors tid. 
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PENNINGAR TILL LÖNTAGARE. 

Personer, som hålla o;tacliga, aflönade platser hos ansvariga fir
mor, kunna få lån efter behag på sina egna namn utan säkerhet 
eller borgen. Aterbetalning i små veckliga, halfmånads. eller 
månads-terminer; äfven till retail handlande, teamsters och 
boarding:lms egare. 

D. H. TOLMAN-330 Provident Bldg. 

RICHA SON '&ELMER 0. 
TIMMER PRODUKTER 

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

Birch Veneered Doors, Grilles, Art Glass, Etc. 

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

C. A. Young V. V. Eisenbeis 
Steilac.oom 1410 So. Yakima Ave. , 

ELECTRIC CONSTRUCTION CO. 
Elektriska ljusledningar insättas cich allt slags elektrici

tetarbete utföres. 
Alla slags elektriskft apparater på lager. 

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



<'letall, W. L. Douglas $3.50 
men are the 

are Hie recognized standa!'d ofi 
va!ue the world ove1·. They are 

in if'lfl°ofl"iJr:ir.JU~°'1!!3l~iiJE 
iffl! '~li!~~air0iiff;J liJuaHity 

W. 1L. Douglas $3.50 

iia1rl!Jee~>ll Si.ales in t!he W<Drld 
l():li auy men's $3.50 shoe, requirlng 

1l'fl11ifii fl:<a'fl'§1es It !factou•y fn.the worrld 
under 01w rooi making men's fine .shoes 
to S\!Jpply the universal de111and for 
Dougfas .shoes. 

Every genuine Douglas shoe has 
sfampcd l(lfl the bottom the name of 
W. L. Douglas and the price• Look 
lott it l!efore buying. 

$0LD BY, 

Meyer~Jacob & Co 
Uteslutande agenter i 'l'acoma för 

W. L. Douglas Skor 
1138 Pacific A ve. 

C., M .. H&DBERG 
Skomakare 

: TiHhandahåller handgjorda ar
betsskor samt "loggers' boots" 

Alla skor garanteras. 
J.'Hr2llz Jefferson Ave., 'l'acoma 

ST. PAUL HOTEL 
1 

Joe Schmidt, Egare 

P''UD J.TI T S 0 U N D .P u b T .lli l\i 

0 alt Meddelanden för !nföra11de un- si röm tal nr 1 lll'!id1tg1'1l. ··Alla äro 
der denna rubrfä mottaga, nwil välkoiuna. 

PUYALLUP-ORTI.NG LINIEN 
ÖPPNAS. 

tacksamhet. De höra inl• nrna' 
s(:.nast 

!1• \"111·;1 rn"d om <1d goda \'<'rkd, 
\'il!' d<•Jl iif\'er niHio ih· g·al!lla Wl'
s11rnl ingsnwdlemmen Ka1·i11 öst-

&LEE KLUB DAiiS. 

l nwrgon frr'<l<ig konrnwr den 111an som 1i1nn miinsit•r hrn,lenit Svc'nska fll1•elduhhens mimn1li-
l'örsLa sp:irnig11"11 att gi'1 iifnn· så s11111kfullt en t.jenlig··· snk att I liga 

0

bal_ hillh; liirdagen <li'll 10dt> 
tlen 11.~<t '1';1e11rn;1-P11y;illu p-Orli11g pryda eld hern dur d<'ll JrnmnnL <1s. a V allw 11 :i Hall. Intriiclc 2;) 
c~lt·k1rif;Jrn linien. Dc•11 g11ml1• vid I- J:i.fvc·usi1 1\lor .Anderson, iifver 75 i och 50 C<'llls. ".A good lime for 

IJc•L:111le pionil'l'Cll E,-:ra ~J1,1·lwr. ~1: g·arn11;111. '..H'.h i'.10r C~m·lsun'. som[all." 
som for ett 50-L:il ;h· sc•da!l aiilii.11- ai·Y<m FJi:n· narn s,p1ttrntald Vlf:Htfo 

<11• till l'11,,·11ll11p fiirsi;1 gi\ug·cm prof pi1 1Jt1dt' ko1rnt oeh villig·lwt.: 
n1ud sin oxskj11ls. ko11mw1· att stå att nnilerstiidja fiin•ningen och 
J><

0

1 frn11tpl111f01·mc11 ot:h 1jcmi;lgiira, församling·cn i dcrns gt>niensnrnrna 
som motorrna11. 1 iic1ln s1riUvan. 'l'abitha föreni11-

~:ven;;ka ho~piialet i 

'l'ilhviJ;u·<· lrnmiJJ<'l' 1n1[ikt•11 iil'- g<'11 ii1· fort.i<•nt 11r gr:i bilatioirnr 
: \'er (lc11 11.\·<, li11i<•11 att und<,l"ltitlla;;; od1 mihide kiinna sig sprirrnll att 
mull tre trippai' om dng·<'n. 8et1nn fort~iit'a cwh siika gii1·a ;i.nm1 h;it
allt kommit i J'1ill ordning', ko1mirn Il'<'. om möjligt. Hon torde lrnf
v:1gm11·111' att g·;'i oft:m'. Dcoll 11\'a va iifv<,r16iEfat tlPt före~alta 111~1-

hmrn11, N<ilil iir :111lagd uinwcl 1'1;,,.- l<'t <lt1 siika- iubrinp:n *;)00.00 1111-

:dliip rlod<'il. iir s11 ll1y<'.kc·1. krn·1an., cl"r i':r<'i mc,cl iif\'C•r h11111ll1·a tlollar 
iin d<'JJ g<ill1L1 l'l!y;dl11pli11i<oll, nt1 lll<'l'. 
tid Pil lrnn rc~dlll'<'l'<l;; 1 ill <'JJ haH 
1irnme. LYCKYIGT GENOMGANGNA 

TENNBRöLLOP. 
OPERATIONER. 

FROSSA PÅ POTATIS. 

Br(jclenrn Olso11 frtm Orting Yo
rn hiirorn dag·p11 i siaclcu oeh lceYe~ 
ncl'i1<l<' dt 8101'1 Ji<ll"1i pDtatis. Slil11 

TACK TILL TACOMA-EASTER.N 
FOLKE'I'. ·~ 

ht,s1 iilts af F11 sk il! iga h.hn(1 (lerns Vr1r agent Elmc•r ·wilson, som f. 
hekanin f:1rnil_kr hii.r i struk11. J\l- n. gör lwsiik hos ])]'C1llm1eranter 
la prisa v:ir:m s:\surn utHt2irkt. ot:h · oc-h ];mcbmiin [1 plat::;enrn \'iLl Ta-
<kt iir 1rnnsh1 siikert ;11t 1111111 for- COllHhEnstern, skrifvt>r att han 
g·iifvnN :-:lrnl1e xiilrn srnnkligHre or·h riir1t myr:J.::en nppmnntrnn och i 
biU,! rP j()l'(lfrnkter. S:Jn1 iifVl'11 vi 1 gästfrjhet öivt'l' allt. :för hvi1kct ~ 
J'ing:o vih lwskiinl:i del af la:;sd .. vi framhiira tic1ning,·11:-; tn~k till I 
kumrn Yi Jil'rsnnlig<'ll intyga att dlra ckrY11rcrndc~ lamlsrniin. I 
1ldl:1 omrliinrn iir i·iktigt 1H'.h vi · 
lrn 11 n:i 1rn•rl eu liten fiiriin<l1·i ng i 
prol'. EtlgTl'JJS n'kibm·a ll,l'kil>r
lwtspoem sjunga: 

SYFÖRENINGS.AUKTION. 

K 1 J 1\1 o G 01 Knappm:t hade l\Irs. Hilmer ap·.i·n O<".l i.rs ... son,\ ----"mei1pf1potntisfro:;;savi 
Vi]() Taeoma .Avl'., firnd<~ sitt 10 .:. nc1<'ri-;on, <'ll af försmnlingens oL·h bli i kroppen allt fotare. '' 

Syföreningsanktinn hi'illes sv. 
frimissionskyrkan, 1212 So. Hth 
St., onsdagen cfon 15de Dec•. kl. 8 
c. m. Hvai·jdiancla vackra och 
n.vttiga saker. Efterlit kaffe. 
Kom s;julf och tag någon med dig. 

i\rs bröllopsj 11 bileum med en stor- medlemmm· glad öfver en lyckligt 

NYÅRSFEST. 

Som sedvanligt kommer Val
halla att fira det nya årets inträ
de med fest nylmiafton. Komit<~n 

är redan i verksamhet, och ett siir
deles godt program komrn<'l' att 
utföras. hvnrjemte en extra fin 

artad bjudning förliden lördag·s utförd operation hemkommit från 
kviill i Valhalla Temple. l\fr. och hospilalet till sin make, så måste 
lHrn. Olsons många vänner o<'h en annan, l\frs. Oscar Carlson, ta
bekanta voro talrikt niirvarande gas till hospitalet för operation 
för att bringa dem sina lycköusk- till botande af samma åkomma, 
ningai'. K viillen tillbnigtes på det och just i gi'ir I.Je reddes det l\frs. 
angeniimaste nnclei~ dans och lif- Carlson glädjen att få 1\tervända 
ligt samkviim. I den smakfullt de- h<'m pffrr en lyc\kligt utförd ope
lwrerade rnatsalt>n servenides en ration. Fröjden och taclrniigel.~en 

I. 11 l ] ] · 1 · l 1 su11per :;;ka 11 sei·vr>ras. elegant sup per, cftt;rföljd af lyck- Y c e 11rn \.armts 1,1er .an VH iem-
önsknings- och skåltnl. färden frtm hospital<i't och dem 

l\ir. och Mrs. o. fingo mottaga j blrf icke mindn; n~i.r barnen oeh LYCKAD VALHALLA SOCIAL. 
en mängd fina oeh vackra prei;crn-: motlern återsåg·o hvararnlrn 
tPI', hlarnl annat en dvrbar silf- hemmet. 
verservis samt vackra irnker/ i mes
snigsarbete och af slipadt glas. 

DÖDAD I SPÅRVÄGSOLYCKA. 

PAST. NELSON BORTFLYTTAR 

JULREDUKTION PÅ SKOR. 

Skohandlare Carlson på hörnet 
af l'ncifi<' .Ave. och 24th St. g·iir 
r1n. särskild stor prisre<1nktion .på 
slrnr för julen. Om man vHl har
va goda, bastanta skodon, finns 
det ingeu biittre plats i staden. 
:\Jr. Carls1m har en stor, up-to-clate 

skofabri!c .o<·.·.h tillvt'l;kar SJ.·ell' .sir.rn i 
varor af godt od1 starkt liider. 

.![foal'd per dag, vecka eller månad Valhalla medlem omkommen i 

Columbiakonferensens ordförande 
har antagit kallelse till 

Kansas. 

VallrnllaR soeial elkr sii.llfllrnps
möte förliden :.;iindag var talrikt 
hesiikt af medlemmar och deras 
familjer oeh in bj11duä vii.nner. 
'l'i(len tillhragtrs nnc'ler angcniimt. 
oeh tref!igt samkvilrn. Hallen blir 
öppPn för nästa dylika möte sön
dagseftermiddagen elen 20de els. 

När man köpor· af Carlson, kan 

i~an vara viss om att få'. valuta för I 
sma pengar. 

Carlson har just mottagit ett 
stort Jager af slippers, Mile af filt r 
och andra materialier. Glöm icke I 
att se hans goss-skor samt skor I 
med höga skaft. 

2316-18 Je1l'erson Ave. Seattle. 
Phone M:ain 6545 

·1UMBRELLA MANUFACTORY 

Paraplyer reparerade. 
l?a.kknifvar, Saxar och Verktyg 

Slipade. Praktisk Saw-filer 
L. Sinarcl, Egare 
1341 So. C Street 

CHr1 GnHtaf ;\do1ph 01son af:led 
i Wrdags middag å ett hospital i 
Scattle. Han hade vid 7-tiden på 
morgonen blifvit svårt skadad i 
en spårvii.gsolycka der i staden. 
Olson hacfo för eirkn. ett halft år 
sedan erhållit m1stiill11iug som 
motorman i Seatile Electric Co :s 

Pastor N. J. W. NelRon, Colnm
bia konferensens högaktade och 
pligttrogne ordförande, har ja
kande besvarat kallelsen till Rv. 
Ev. Lnth. förRamlingen i J\Ic
Phen;nu, Kansas. Han konrnwr 
sidedes till vår stora ledsnad, för
lust och saknad att skiljas från 
tkn konfere1rn nti hYilken han så 

'TITLE INSURANCE AND IN- tjeirnt, i hvilk<;n han visat :;;ig hil- 1roget tj<mat allt sedan sin onli-
VESTMENT 06. cfo villig och duglig. Genom ett nation 1895. HaJJ lle<lläg·ger ock 

·;rrtföra Abstracts of .'l'itle till all misi;öde, till hvars vållande 0. var ntgifvamlct af Colnmbia konfe
·egendom inom gränserna af nlldefos osk~·ldig, inträffade of- J'enstms organ, hvilket. han så 11t
.Pier<::e Connty. Hr. A. L. Swan- van närnn<la dag en sarnrnanstiit- märkt Y~i.l redigerat. Vid samman
·son, ende svenske "abstractor" i nii~g mcll 1111 två. spi'irvagnar, ni'/ 1 räffandd i Coenr tl 'Al ene, Idah~, 
·<ra.com.a, är anställd som nämnda hvilka deH ena furdt>;; af Ol;;ou. kunde jag icke annat än fråga ho
:firmas '' assistant manager.'' Vid Han stod på sin post, då olyckan, nom: men hvarför gjorde du oss 
hel:rnf af Abstraets eller andra le- för hvilken han blef offer, iniräf- detta? Svaret han gaf vittnade 

;gala handlingar besök denna fir
ma .g-0m har sitt kontor i 1003 So. 
A St. 'Rådfråga Swanson. 

fade. om att han ogerna kommer att 

"POWER PLANT" VAL. 

Röstningen om upprättandet af 
en egen '' power plant'' kommer 
sannolikt att ega rum reclan den 
29dc demies. Counciln 1inslrn1· 
påskynda valet. så. att det kan 
hållas förn 11y?ll'd, ty i annat fall 
finge mw1 viint.11 till fram i .April, 
då ny rPgisiTcriug egt rum. 

BREFLÅDA. 

Bernhard K, So. 'l'acoma. Skrif 
till "8kii1·dernannen," adr. J.VJ.inue
apolis, Minn. 

Tvi'i. förnlag komma ai t l'ram
hi ggas: ett att utgifva "honds" 
för $::ioo.ooo samt 1vanants för Julpresenter hos Butt. Då ni 
$1.700.000; tfot nn<lrn iir ntt utg'if'- Hkall sknffa julpresc,Htm· för edra 
va "warrauts" fö1· $2,000,000. viimrnr gWm ielrn ntt guld- oeh 
Councilman IIiigberg förklarar silfvernaker ii.ro dt0 mt1st twcepta
att det förra förslaget voi·e det hla, <H:h att juvelerare Hutt iir den 
l1fö;ta. Han tror att företaget kan reclaste och mest förekommande 
genomdrlfvas på sådant sätt, att bland våra juvclerm'<'. Puget 
det inom 25 år betalt för sig sjelf Sonnd Posten ombeLler 1 idningens 
och nnder tiden försett. staden vänner och gynnare att göra ho-

;i f 'tt l l\[ 11· ·· nom <'tt hesök. Butiken lir i 1128 m eu rr yse. .!' r. . sagcr att 
Pacific A ve. elektrieitet visserligen r. u. erhål-

I 

Hvarför startar ej fii 

~p-~rhankskonto? 
ViAfAA_ a 

l\fu!:inga sparbnnkskon1oll pii $1.00 och 

upp. 

IJ::lln lrnnkcn iippc·11 lörtbgs rp ;ma1·. 

Iln'Fvn n.dig·<~n infly1"1nt i v;°\r ll,\":! b:1:1k-

Har JJi sett <fo11? 

.BANIIERS TRUST CO .. 
Pacific A vem:.e 

KAPITAL, $300,000 

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

1\läns kostymer och i)fverrockar i 
säsongens moderataste mi.inster 

från· · · · · · · · · · · .. $7.00 till $25.00 

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

Hattar oeh skor för bårfo 11 PT'P!ll' 

och gossar till allra lägst~ ;~.j~~~. 

TACOMA CLOTHING Co .. 
1305 PACIFIC.AVENUE 

Lindberg Grocery Co .. 
Vi ä:ro den enda Wholesale Grocery-firma på Pacific 

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

Corner 23rd & 0 Streets Tacoma, Wash. 

Vid behof af 

BLOMMOR 

Olson var vicl sitt frånfälle 28 skiljas vid konferensen, och att 
år gamma.I. Han var född vid han väl öfvervliPt saken innan 
sjön Fersta. nära ~nndsvall, cfor I han f. a~tat sitt b~s~ut. Vi få nog 
hans efterlefvande fader, 0. G. 01- anlednmg yttra nagot mer om 
son; och tre systr~.r äunu

0 

äro bo-1 vi'ir afhållne och reele meclarbeta
les för eH resonabelt pris, men i++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;. 

satta. IIan kom for fem ar sedan l'C innan han lemnar oss. 
det .är möjligt att priset kommer --------------

;li'Ör bröllop, begrafningar, m. m. 
,skolen 'I finna det BÄST och BIL-

:LIGAST att köpa hos oss. 

Kransar och buketter göras upp 

!Pa bestalluing. Tag Interurban 

,tm vårt vä:x.thus alldeles invid 

Fifo Station. 

FIFE FLORAL COMP ANY 

P. 0. Box 655, 'l'acoma 

PIIONE .MAIN 7845 

FLY WITH "FLYER" 

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

Lämnat· Tacoma 8: 35 f. m. och 
U:fä, 3:55 och 7:30 e. m. 

Lämnar Saattl 6:45 och 10:25 f. m., 
'2:05 ooh 5:45 e. m: 

Förbindelse vid Seattle, Bellingham, 
Everett, Townsend och Vmicouver. 

Föreningen Valhalla möter för
sta och tredje onsdagen i hvarje 
månad. Ordförande Joseph Nel
son, ·sekreterare Gus. Nelson, sjuk
s:Otnite P. J. Magnuson, N. A. 01-
son, Melvin J"olrnson, A. T. Gn
sfafuon, \>Verner Johnson, Olof 
Stee!berg och Joseph Nelson. 

till Amerika och lrnr varit bosatt C. E. F. 

JULPROGRAM DEN 16. 

Do1·kasförc11ingei1 

i 'l'acoma ända tills fö~ några må-
11acler sedan, då han fick anställ
ning hos spårvi1gsbolaget i Seat
tle. Under sin härvaro arbetade 
han en fängrc tid för :foder- och 

1 

vedhamllarefirman P<·terson Bros. brnkar anordna ett s. k, jnlpro
Han ingiek för ett år sedan som gram har äfven i å.t' så gjort och 

det kommer att utföras onsdags 
aftonen den 16 :de December i 
Första Sv. Ev. Lnth. kyrkans bot
tenvi'ming. Festen börjar kl. 8 e. 
m. Enhvar, som hagt nöjet när
vara vid förra sådana fester, kom
mer nog att gerna erlägga den rin
g·a afgiften af 25 cents för inträ
det till den nu arrangerade, och 
äfvenså omtala för sin.a vänner att 
de unga damerna bjuda till sin 
julen föregående julfest. Efter 

medlem i Valhnlla, under hvars 
auspicier bcgrafningen eger rum 
i dag torsdag kl. 1 ::JO e. m. 
Jordfästningen förrättas af pastor 
Schelander. 

1'.,örntom anförvanclter i Sverige 
sörjes Olson af följande släktin
g·ar här i Washington: Morbrö
derna Oscar och Sven Högberg i 
Belleville och kusinerna Hildur 
och 'l'illie Högberg i Seattle. 

INKOJ\IISTBRINGAN D E 
SÄLJNING. 

F ö R- programmets slut serveras för-
friskningar. 

'l'abitha föreningens försäljning OLIVIA 
af handarbetade saker till förmån 

DAHL KONSERTEN. 

för Första Sv. Ev. Luth. försam- Vi påminna åter om elen förc
lingen förleden fredags afton var stående stora konserten, som kom
den n1est inkomstbripgande före- mer att gifvas nästa söndag af 
ningc'n någonsin haft. Hela in- Svenska Gleckln bben och Nord
komsten belöpte sig till $133.67 mfimlenes Snngforening med bi
ot'lJ lemnade $132.17 i ren behåll- träde af den ryktbara norska sån-

I 
C.A.KRONA 

Handlar i Första Klassens 
SYMASKINER. 

uing. Helt naturligt gladde sig gerskan Olivia Dahl. Det kom
den stora skaran köpare, som in-1 mer otvifvela ktigt att blifva en 
funnit sig och med lifliga bud storartad konstnjutning, och det 

1 tiiflade med hvarandra om för- är att hoppas att tillställarne upp
värfvandet af de många både I muntras med ett fullsatt hus. Se 
'präktiga, nyttiga och för prydnad Yidare annonsen på annat ställe i 
afseclda sakerna öfver det till-I dagens nummer. 

Reparationer en specialitet i'rPdsställande resnltatet. Mr, P. -----+-----
Main 5763 935 Tacoma Av. J J 1 ° 0 

• ··r · , . o msoIJs mangar1ga· o ·nmg 
som auktionist vid sådana auktio
ner, stod honom vtil till pass och E. p ETERS 0 NI bidrog at; mnntra köparna på 
samma gang dcsi;a uppmuntrade 
hononL Btidc yngre och äldre 

Enda svenska fotograf i Tacoma medlemmar hade sld.nkt saker till 

SY-BAZAR. 

nt.t hiija.s sedan kontraktet utln
pit, och om staden nu ej tager till
fället i akt, torde det framdeles 
hlifva for sent. · 

. DöD8FALL. 

,J, \V. A.nderson, en välbekant 
skeppsby.ggare, afled plötsligt. i 
frc:dngs å \Vest End hotcl. Utan 
nrigon föregående sjukdom famrn 
han på morgonen död i sin sii.ng. 
.A var. 52 år gammal och föcld i 
Finlalld. H1111 .Cfterlemnar hu
stru oeh sex lmrn. Ha11 tillhörde 
Hed .Men och Eagles, under hvilka 
senares auspicier han begrofs i 
siirn'l11gs på ett högtidligt sätt. 
l.Vlayor Liuck höll ett gripande tal 
vid båren. 

SCAND, BROTHERHOOD. 

Den nya föreningen Scancl. Am. 
.Brotherhoocl höll rtt talrikt be
sökt möte i går i Valhalla Ifall. 
Grand President :Thir. Engclähl 
från Spokane äfvensom Grand Or
ganizer Mr. Bnrnham voro tillstä
des. 

"TAG DAY" DER 19DE. 

Den ] 9de dennes kommer det 
att blifva s. k. "tag-day" i 'l'aco
ma till förmån för J'i~erry Museum. 
Staden kommer att regeras rxf cfa
merna, och dessa komma a:tt för
ses med ett obegriinsadt antal 
tags( som de skola fästa på sta-
<kns man] iga befolkning utan åt-

003 Tacoma Av. 
auktionen, oeh de allra ttldsta fäf

Home A2233 lade med de yngre uti konstsöm-

Frfihmingsarmrn å 1 :1de gatan skilnad till ålder eller värdighet. 
niira 'l'acoma A venue afhållcr sy- l•'ör hvarje sådan "tag,,. vilntas en 
föreningsbazar till förmån för dnsör på 10 cents eller mera. 
hyggnadsfond torsdag, fredag och Det beriittas att "tag"-pappers
rnrdag den 10, 11 och 12 Decem- Iapp11rne blifvit trycldt~ i Minne
ber. l\Iånga nyttiga saker till sa- apolis, och om detta är förhålian
lu, passande för julpresenter. det, har komiten sffke:Jdigen< hand
Godt kaffe serveras. aPstor Eng- lat ovisligen .. n.ad, Bland dessa gamla, som vil-

PIANO-UNDERVISNING 

I SOUTH TACOMA 
Miss 1''lorencc Yorktheimer har 
öppnat musik-studio i fi2c1l:y2 

Union Ave. God undervisning 
for moderat. pris. 

Get your X-mas photos urnde now. 

No disappointed customers 
PETERSON'S 

Ground Floor Studio 

Phone A2233 903 Tacoma Ave. 

Stort 
Godtköp 

12 Store Hustomter 
I PARKLAND 

$12. Stycket 
Half timmes resa på spi\.rvagn. 

$50.00 kontant och resten på 

aföetalning. 

Passa på tillfället 

SUNOEll & ANDERSON 
119 South 14th Street 

Hornet af Pacific A venue 

Telephones 

Office Main 3"607 

Residence - - Mafo: 403'0 

It ~Y~L~!fs~~~s~~. f. 
Secr. & l\fogr. i 

'.l'ill verkar I 
-t Väfd "Wire-Fencing," i enkla eller ornamentala mönster, 
1' Lawn_ och Höm:~t.ii.nO'"Pl ~rh1rl~r n " ..,. ! 'l'illverkacle af bii~t~-B-~~;;~;~r-~-tÄi~·;:~1;~1~is~~·ade. i: 
+ Rosta icke. Strot urval. f 
i CYCLONE FENCE ao. f 
t 'l'clcfoner: l\fain 339 och A 1339 I 
+ 920 Commerce Street ' Tacoma, Wash. 
~ + H ++++++++++++++++++++++++++++I+ t++++++H+tt++++++ 

Juvelerare och Optiker 
Nu är tiden att göra förberedelser för vänners 

• • 

JULEFROJD 
Om ni önskar att gifva dem en fin och passande jul
present, kunna vi tillmötesgå eder med urval ur vårt 
stora och rikhaltiga lager af-

KLOCKOR, JUVELER 
GULD- OCH SILFVERSAKER 

Våra klockor äro korrekta tidmätare och ni kan all
tid lita på dem. - Våra guld- och· silfversaker äro 
fullt garanterade. - Våra priser äro de billiyaste. -
Det är till eder fördel att besöka oss vid inköp af-

JULPRESENTER 

Se utställningen i våra fönster! Korn och besök oss! 

Alfred Butt's Juvelerare k 
1128 Pacific Avenue Phone Main 3594 



for ................................................................................. ·······················································:···· ............................................................... $10.00-

......................................................................................................... $16 .. 75 

NEXT TO 
COAST VAUDEVILLE 

THEATER 



.ROTEL SAMSON 
'Cor. 13th & E Sts. 

Det största och bästa svenska ho
tel .i Tacoma. 

Försedt med alla moderna be
kvä.mligheter 

Rum 25c, 50c och 75c per dag. 
l föt·bindelo e med restaurant 

Mål 15c till högre priser. 

ETT 

PUGET S.OUND POSTEN 

~~~J 

KLÖFVERBLAD i 
TRE BER~liTTELSER 

AF 

att underrätta fru '\Vatz om oly~- de hnn iih-en, att jag c'rnlasl dm· 
korna i Elvinska hm;et. med kunde fångas. Hon sfahk si'• 

MARIE SOPHIE SCHWARTZ 

Vårt kommerscr;lcl \'ar sig föga till, att vi ofta' sammauti·iU'J'mle, 
lik: hans eljPst rödletla ansigw 0Ch tillät mig äfven göra visit 
var blekt, hans själlösa blick var 

1 
hemma hos er. - Jag gaf då icke 

sorgsen, lrnns panna förad oeh nkt pi'! alla hPnm,8 bemödanden. 
d_vster. Han s;1tte sig i soffm,, Det är först eftt>råt jag klart in
Tankar ungefär af följande br- sett hennes blinda striifvan att 

I. 
IL 

III. 

TVENNE LEFNADSM:AL. 
ÄKTENSKAPET. 
EN EPISOD UH EN LÄKARES LIF. 

ÄKTENSKAPET. 

skaffonhet korsatle sig i hans hjer- gif: a bort sina barn. En dag· kom 
na: "Huru kunna underrätta J:ig· till henne med J>,;gäran au. cln 
Illa. ::JOlll är s:0

1 kkn, om demrn ii!rnlle :få sjllng·a ptt en lGHlSl'l'l, 
olycka~ Om hon skulle taga sig :;;nm gafs utaf en Yän till mig· Hon 
för cljupt cforaf, gjorde det mig vägrade bestiimdt lH'h sade: "Si'i 
ondt - ehnrt1 hennes röst är bor- fort Ida får en man, som bjuder 
ta; ty hon är en liten god varelse. henne sitt namn och sin hand, 
Jag tror min själ, at detta kommer skall han :få disponera l•lll hennes 

- Med dessa afsigter kom jag i barmen samt drack ut hela dess att g~i mig till h.iertat, hm, hm.',' röst; men intill dess :får hon 'icke 
edert hus; men jag 8Yiir vill Gud, innehrtll. __ Kommerneråtlet 1 yckt l'R hl ifrn sjunga offontligP.11." - Aldrig ha
att ingen tanke pii att afhiinda En klappning på dörren kallade alldeles konstemerad Yicl dt•1m:1 de tanken på att göra dig eller nå
hc,nne lil'vd ii.nnu bodde i min Elvin iin c•n g[mg till sansning. llIJ)li.ii.l'ld, <wh för att afliigsna tan- gem annan till rnin hustru föl'I' 
sjiil. Då jag' såg tlig lida, vara I-Ian öppnade. - Doktorn och karna derifri111, tog han sin halt uppstått i min själ; men under 

- försumma cl, tillhalrnsalt oeh ring- Brund inträdde. 1wh licgaf' sig åte1· ut; s«dan han den debatt_ som uppsfod mellan 
Om ni allud önskar gont, Iriskt ,·il<t,"Li 11 t,·1'' c!"JlJl,'l 11J· "1·tll·l-8'," c1el1 II r Llol·tu1· 11°1' 1111'11 r"o"r · · 

• ' i L L " • - · e T ' , L " - likYiil tillsagt tjensteflickan. att din mor och mig', föll dl't mig rn. 
<l'!mör, gå illl Cow Butter Store, cor. · t' l l l 1 t S<llll f:1.;:1111,<·1·fv,·it .. j ' · " 11 1 ' 

eg01s is rn rn rn; , . mogen 1ec om lll nit L ar iennt.: - han gena;;t skull.e :få bncl till sig:. Hou hlef rn\g11t hel, od1 likaså jag. 
Jefferson ·och Paciflc aves. Den stora mig din kärlek, svor jag att icke hon lrnr fåit gift! - skrek El vin niir frn \V;ri;, koat hem. Slutligen ~-ttn1L1e hon: ''Inse d.I 
'-mängden, snm v\ handla bort, tl!läter . . 

hvila förrän jag i ditt hJerta m- emot hoiwm. -- Bn myeket föttsinnig rnenni- i·n g:rng_ ntt om j:ig lill111<'1' lila .,osa att hafva stum kvanllteter för att 

•levereras när så önskas, så.lunda till
i:örsäkrande erter h\gt pris såväl som 

~risk 'kvalit.et. "Tub-butter" är vär le-

tagit lwrnws plats. - l'.Jitt sii.11- - lJl'l iir för ;;enl, hon iir tliilL ska. min sYiirmor, - fä11kr.1~ han 11ppträda inför p11bliken, hlir det 
;;kap blef lrnmbörligt för dig', o~h - s·nirade doktorn. vidare för sig sjelf; - od1 clertill alltid ;;v1\rt att sedan fä .heum' 
jag ~;)g mig l'l:hi'illa ett allt större - Diitl ! - Hlrupade Bl vin, med alldl'IPs mmrnilrnlisk ! Gud vt>t hn- gifl. Sknl1e hen komrnl'l'SPl'f1lll'1 
oeh stÖITe viirdc i dina iigon. clng sömlerslitancle smärta; - död ge- r11 hon kunde få en siiclan dotter vilJ'a haf:vn l'n flieka till maka, •dare, sålunda erhålier kunderna full 

,,,., viintade uu emlast pä ett pm;::;an- nom diir ! - oeh dn eirer blott ett som Ida, oeh - med den röst hon som :o_J.iinbo· I>å den ena kommrten , tkt, då, "brlck-lmtter" stundom är lätt ~ ~ 

i vfäten. Köp ! Cow Butter Store. de tillfälle att ii.n en grmg', utan lif:, tillade lrnn, rusande fram lrnde. Ett troll till mor. som så efter den andra?" - "Hvarför 

Inkommet-En sändning Kuri
lh:o och Ole Oid. Äf:venlndes nytt 
,,gtort förlag drygoods-varor. 

1115 'l'acorna A ve. 

The Leader-E. G. Trommald. 

HYLAND GROOERY 

1556 So. D St. 
Phon0s: 

James 2311 Home A19,14 

att synas, likasom Yid yppamlet till Ceeilia. - BrHnel kastade sig t1er harnlWst gifte hort henne utan iclrn'?" RY:uade jng i rnin ifvr'l', 
af hennes möte med baronen pft emellan, sägande: att besi1rna, att jag redan var eH "så rn_vckd mera ;;om jag nn an-
Eriksberg. kunna visa dig, att hon -- Rmrna dig, El vin. gammal enstöring, hvilken på jor- håller om er dotters hand." 
bedrog dig. - Så stoclo sakerna, :'den han fattade Brunel i axlar- 1 cfon ;i ldrig ii.lskat annat iin musik. S<'dan dessa ord väl gått öf:ver mi-
då du, vid vår återkomst till hnf- 11a, oeh utstötande ett vansinnigt J\Ien Ida ii.r likYä.l ett godt barn. na fäppar. käi~cle jag mig likväl 
vudstadl'll från Strömstad,· till rytande, skuffade han honom från ,Jag trnr mig äIHlå kunna hålla helt hestifrt. Din 11101· gaf ögon
mig yttrade: "Huru helt olika sig med dessa orcl: riii.t rn_vc.ket af hPmie, fast den blickligt silt bifall, oeh dn sjLing 
hack icke min lefnads ]_veka sett - Bort från mig, nsling, som I <ler Brmiel i sitt hrl'f påstod mnt- på konserten. - Jag· har på sena
nt, om <lu med <liit älslrnnde hjt;r- stal hennes hj('rta ! - lLm uppgaf I satsen. Jag urnlral' jllst hvatl lton l'I' tickr starkt misstänkt, att h 1111 
ta lilifvit min maka?'' - Först 1'1 t Yilc11 skratt ud1 [ön1e lrnmh'r- 1 ii11kEr s.il'lf: <lerorn_ rmiellerlid utstod en sv.är 8 t ricl 
dessa ord uppYäckte hos mig tan- na till sitt lmfvud. - Den olyck-1 llmll'r dl'ssa 1a11lrnr hncll' kom- med tlig, för att få ditt medgif-
k1·n pi'1 a!L 1u111anrödja Sireua för lige had<' l1lil'vit vansinnig. 11w1·ser[1t1et hnnnit hem. vantfo till fori'Hiugen. Sumrn 1m 

7 

Våra Priser 
.J 

alltid· 

de lägsta 
Kontant eHer Kredit: 

Ranges $32.00 up. 

,ler11sängar $2.75 upp 

Tacoma Furniture '& 
Outfitting Company 

911-913 C STtreet 

P.H LMGREN 
MERCHANT TAILOR 

Importerade och inhemska tyger alltid på hger. 
Groceries, l<'lour, Feed och im
porterade skandinaviska deli
katesser i rikt urval alltid pft 

lager. 

att en dag kunna blif:va din maka. En timnw senare satt frn '\V.itzl - lh1ru 111111· frun. IJtn-isa? hlef: att, emedan Sirenas 'lircmop 
Med lwnne, tänkte jng, sim Il han i sin.] illa våning Jllt Ikgeri11gsg'.1- fri1ga<'.'.' han elen _:iya tjern1rinna, 

1 

slrnllu :-;L[i t vt:. rn!rnader derd'i<T, 

evigt förl1lif'va olyc·klig. Hon skall 1an lit:kväml. np_1:lu .. npen'1· <'n,::;o.[falRom '.'."pp11.a;l,1·_ 1lo1·1·c·n; 1y ;\Im·1p 1lin mor: :-;orn trol~gun frukt_:_'.ilt'. 1313 Oommerce Street 
aldrig iil;-;lrn honom, aldrig fråga och laste, cla lo.1ti1<111t h11md an- lHHl1• fait afäl,c«L ait n hnila lrnmle nntlra oss, fore- ==========---=~-.....,,========"-~======= 

Phone: A±910. Taeoma, vVash. 

Gus Johnson, Prop. fffic'r lums lyr.ka, och sluta med rniil1fos. . I --Prim lrnr stigit npp, (']rnnt slog, aft äfvPn vårt skulle firas pi'1 
att tillfoga honom ·nmiirn odt - Bed ho11om stiga in, sv11ra-/ klen ho11 iir, oeh sitiPr nn oeh :;pce- s:mmrn gång. _ S:'i blefvo Yi d[i GUSTAV PAHRSON skymf; cli'1 jag deremot skall ld'va de frun och .iemkade till riitta sin hir. · man oeh hirntrn ntau ;1 t L Rjnlfvn 

T ra 3 t Co eutlasi. _för honom oeh hmrn Riill- mössa. KomlllPI'8Priidds ansig1·.(' ljnstrn- hafya tänkt m;·eket dl'I'pi'i. - Din 
hc~t. J11g ansåg mig göra nn viil- Drunel var onatndigt blek t!rt <le och han smög sig sakta in i sa- röst ii.lskade jag, och föi· öfrigt 

HANDELSSKHÄDDAR~ 

Kapital och öfverskott 

$470,000.00 

ge1·11ing uti att låta henne för- han intrii.rlde. lo11ge11. syss1•lsi1tte dn iekc stort mina 
sviuna :från jorden innan hon till- --.'iiinclligt välkommen. lwrr - Ida lilla, hnra <1n id;:e an- tnnkar. Pt1 dl'tia Riitt hnfvn 1m 

Stor' lager af inhemska och ,ru porteraue tyger på hand. 

California Bidg., 1115 Commerce St, 

skyndat dig flera liLhmden, och löjtnant. Ni har varit allt för o-
1

s1räng·er dig f'iir mycket sade clessa f1r fiirgiltL Pörst IJJ'll'r liis-
"' C A" tl p ·aent :01'1. t,v,'eker ."1w än, t,Y h1m älslrnr \nilig l'n lång tid. J)pj iir 1111g P1t han. cwh ladP sm 11rm for första 11ine·1'n 11 f Hrrnwls br<'f föll dl'i. ""'· _ inswor 1. .. _.. . . res1 ,, c I u VIKEN-STENHAUS ,,,Jno. s_ Baker ..... Vice-President Brnnel, oeh hon insjuknacle c11•r- siir<kl<'s nöje att se <'l'; i synner- g~ng·pu omkring h~·11_~ws lif: m'.•d mig i11 att t;i,J1ka pr1 rnitt lif sils1m1 

!P.,C. Kauffman .... 2nc1 Vice-Pres. för, - att han fiirnkj11tit hPmw. lwt nn. dä mm dottPrN sJukclom ett v1;:st ultr,\ ek uf omlwt i hl11•- iikta 11urn, 1ll'h jag fann mig föga SKRÄD DARE 

• tl G p - l d I7 
-- Allt detta har hon u1111täckt nnder giir t'nsamheten 1ill en Yl'rklig J kl·n. [1assarnle clertill. -- ,Ja_." hai· nu ie- f f" ho"~-t- och vi'nter-kla··de ... ,, r 1111• • i·rn uir ........ '-assor ± <) 1 I t l I l 1 •J Nytt stort lag·er af tyger och pro ver . or ~ • 

~, p Il J 11 T B't Irasso"r ,vrsdn. - Ilade idce hennes cH\r- 11lfiga_ l\Im1 miiste vm·a -mor 'lir - - t .o. - 11 1•opuc e ca, oc :i ke mera att siL,o·a ät ;1tt ... _ 't' as ce , v r.. . . . . 1 r. 1.. _ ·~ . 

f 1 ll 1 +t l f tt - ] 0 

" ] l 1·- 0 

• 1 l 0 Ut.fc·J·i·a all~ som t1'll yrlrnt hör fort, säkert och billigt. aktiga passion .Tam rn at c enna <h omna a · n mm oro, sam- sag pa 1011om nH'l .·orvanmg. rnmrnerHt'rådl't hor<1nc e. sc1g J'fö·- . " 
Safe Deposit Vaults. 1. l f ~'T l - l t J l l f' o 1 l lo · ' .. rör rengörin,,,, lagning och pressning. Arbete afhemt'l.s och aflemnas. sjukdom, så skulle jag tro igen al- race TH "ilt:o. oe i g,JOrt e en f?,'l'S - • ag Je· sa g· <ll. la ,Jag nor- liigl'll iit ol'.h till;1ile sln1ligtm - "" Sparbanksafdelning. , 

E:mottaga kläder 

11rig i-;al.t min i1lan i vt~rkst.iillig- ~1t liijtnaut<:n a!t 1aga plats. tle dig spela, od1 ti!llH1 s<'i riitld, all .. ;in :it1 jng Yill ·rnra. _. oeh är Phone Main 4256 101? So, 11th Street 4% ränta . 
..,,,,==============""lhd, att J;it;1 henne dö.,; - men 11ilr -Anledningen till mitt hes(ik du ::;kulle må illu <l<'ral'. 1lig ... e11 lr;rJ:asi 1'iiiL f.,~~~z:::=:::~z~S~~-=;:;-=:::=:c=:c:=-~ =.::.c:::_cz;~~z;:-;;:~~""~:::;.:=-~~::::;:::z~~"':':1 

jag gal' hrn1w in, var 1illfiilll't fö1·- ;ir nwra Rorglig iin angPnii111. - -lll'ad d11 iir god. -- 'l'al'k, Otto, t<1t·k ! - Itla :för-
S'vVAN OLSON 

Ved från skog och sågarne. 
Äfven kol och bark. 

Kontor 2321 So. 12th St. 

För första klassens 
FOTOGRAFIER 

gä till 

Aaberg 
Skandinavisk Fotoyrai',. 

1322 Pacific Ave., 
Tacoma. 

ledande uch frestelsen alltför stor, svaradf' BrHncl. - Du si•r pi'1 mig llwd si't myc- dl' hn11s lrnrnl till si11a liippar. 
l'met1an ingl'n gerna lrnllll<' miss- Hvilkl'n df1 · om ;jag fi'1r ki·n förmHlra11, dn iir ic.kc van Yid_ -Till hvilkc·n dn Jrnn förlita 
iänka ru förgiftning, di\ heunes frt1ga ~ att jag ii1· si'1 omtiinksam, stackars dig, 0111 11 f1gon stor sorg skull!' 
lif under en allvarsam sjukdom J1Jr dottN Sirena iir död - af liten. Jag· har väl il'ke lwlll:'r nå- drabba dig. Kt•Jll!!lt'l'D!c'l'ådet 
så Rmi\.ningmn npphiircfo_ - l<'in- förgif:t. odi 1n· milg --·- vmrnim'.ig. I got iifverf~iid a~ öm'.1rn kii.n.~lor; tiinkk mud hemlig hiifvan pa Si
ner du icke, att om hon varit en nllt till följd af dPtta olyckliga mt·n, lila ltlla, h,JlHl till att tanka rPnas iliiil, lll'h eld tljiipa li<lancle 
öm och ålslrnnde maka, som npp- iiktenslrnp. som ni stiftat. dig miLL ltjlertn något varmare iin hans lilla fri1 dervid skulle erfara. 
fylt sina pligter, hade mellan. dig 
och mig icke nppRtått nt1got :far
ligt vänslrnrmförhållande, och jag 
då aldrig kunnat föras på dessa 
mörka tnnkar? Hon har bildat 

· - Det iir icke sant, jag lemna
d<' henne för eit par timmar se-
dan._. 

- Hon var då döende! 
Frn '\Vniz R]Wtmg npp oeh lrnsta-

mig till hvad jag nu iir. de på sig hatt oeh kappa, störtan-
Elvin lutade sitt brännande de nt, alldeles glömmancle sin kän-

lrnfvucl i händerna. <la smrn o<»l1 1.a kt. Bru11el skyncla-

mitt s~i.tt. 

- :::;r1 lrnr du aldrig förr talat 
till mig. 

~Du vet il'kL', mitt barn, huru 
sjuk Sirena iir; ,jag har ieke velat 
säga dig del. Hans röst var 
konstladt lngn. 

Ida si'tg ängsligt pi't honom, och 
fr'1gade: 

Ni kan få 

En Skräddaresydd 
hos oss till samma pris som ni betalar 
gjorda kläder. 

för 

Kostym 
-\':mliga färdig- · 

J. KAUFMAN 
1323 Pacific A ve. 

Bank of California 
Hai'ry R Selvig 

Egare af - 'l'ro dock ej, - återtog Ce- cfo efter. 

Det lrnmmer sig dl·raf, att 
jag just aldrig förr 1ii11 l;:t pt1, att 
du ;i,rnli\ är min hnstn1. :::ler dn, 
mitt harn: jag var redan till 
tmm, dt1 jag gifte mig. - Från 
w1gdomun l'n passimierad Vfill af 
urn~ik, hatle jag ickl; bd1of af nå
gra ömmare band. Så förflöt mitt 

--- M<>n hon var ju biitlre i dag, 
åtrnim;toue :ml1e du H[l, då j<1g vil
le fara till henne 'I Hufvudkontor: San Francisco 

Äldsta Bank på Vestkusten. 
Pharmacy 

(Förut C<lntral Drug Store 
Skandinaviskt Apotek 
Agenter för Salubrin 

Apoteksvaror, Kemilrnlier och 
Toiletartiklar 

Ole B. Lien har många års erfaren
'!ilet som apotekare, är alltid tillstä
;!!es, och man kan tryggt lita på. att fä 
€'.ecepter uppfyllda väl och noggrant. 
1102 Tacoma Ave. Tel. Main 141 

E. E!lertsen 

Trommald Skandinaviskt Apotek 
är kändt fö1 att le\ erera de bästa 

aediciner i staden. Om ni lemnar 
~dra recepter till dem', kan ni vara 
<;ii:s om att de expedieras omsorgs
«ullt. Alla ekand!naviska mediciner 
Dl. lager. 

Ave. Tel., Maln 504. 
där apotekare 

ur af =Stenar 
Vi La det största lager af monu

meni i staten Washington. 
Fal'. numental & Cut Stone Wks 
PACIFIO MONUMENTAL 

& CUT STONE WORKS 

l'ilia; - att lifvet för mig 1111 me-
ra har något värde. Jag har En stund derdter sökte hern11) 
liist afäky i dina blickar och hört kommerseritdet. 
den nitalas f:riln dina Hippar. Nu - J<'run gick bort myclrnt has
vill jag icke mera lefva. - l\Irn tigt, oi:h Yar ganska upprörd, -
Sirena kan ieke heller rfi.ddas: vi svaradP. ,jimgfrun. 

- cifitt harn, d11 har :>jelf: varit 
Allmän Bankrörelse utföres. 

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

Tacoma Filial: 1302 Pacif:ic A ve. 
S. M. Jackson, Manager. E. C. Cooper, Bltr. Manager 

skola följas åt i evigheten. Far- - Jag dröjer en stund. kanskri 
väl, - Guds straff skall ni't mig. !ton snart återkommer, - yttrade 
men idrn rättvisans. _:__ Härmed ko1mmm'icerådtet oeh gick in. Han 
uppdrog hon hastigt :flaskan ur J hade af doktor L. :fått i uppdrag 

så klen dessa dagar, att doktor L. 
lii' till dess jag :första glrngen hör- strängeligen förbjH<lit dig att fara 
tle tlig sjunga. Din så11g hii.mycld.e nt i tfoita fuktiga väder, samt 
mig; men den hade gjort dt lika. i'nllkomligt sinrn,slugn, dPrför ... 
1

0

11;·cket, :>m <1_~1 Yarit gm~1mal o~h I - llfon Sirena, hur ii.r det med 
b:l; _ty J'.lg tanl~te derv

0

1d ald~ig I Sirena. _ o ! jag måste till henne, 
pa dm person. Dm mor sag det m- __ vttracle Ida med ångest. 

tr~,.ck: din.röst gjorde på n1ig, och ~ Sirena är brann._ Var för- $<1*"~0><$X~*<W>~·<S•><i•><i•>.j•>.j•N•~·~·~·~·$>•$><•' ~~~~<!~ 
med sin skarpsinnighet uppfatta- sti\nclig, Ida, _ hon var så sjuk 

och led så rnyeket, f:a:.;t lloktorn ic-
:=-.~:s...~:z:0~~:z;::;:::;~~~~~~,,, ke ville, att du skulle :få veta det. 

Erickson Bros ® Co .. 
1110 Tacoma A ve. 

Christmas 

Presents 
EDER KREDIT ÄR GOD 

DIAMANTER, KLOCKOR 

, JUVELER, SILFVERSAKER 

~PARAPLYER, MESSINGSSAKER OCH BRIC-A-BRAC 

A DREWS1 

Jew-elry Store11134 Paci.1.ic A ve 
Populära priser. Vi önska eder handel Skrif efter katalog 

'.Beställningar me dposten noggrannt utförda. 

- Tag saken :förnuftigt, - hoit 
: har gått till ett bättre hem. Vi utföra 

!'t Tapetsering, Målning, Glasering 

Äfvensom allt slags 
' - Död! - Ida yttrade endast 
detta ord, oeh lutade sig derefter, • 
sjelf nästan döende, mot mannens . Skylt=arbete 
axel. 

I 'l'ill salu rikhaltigt sortement · I detsamma, inkom doktorn o
vanligt upprörd, och utan att gif
va akt på Jda, yttrade han: 

-·Nu är det rent rasande, -
den der menniskan är ä.fven död. 

-- Hvem, i Guds namn? - frå
gade kommerseråclet. 

- Mamsell Aker, giftblander-' • 
skan, hon, som tagit lifvet af fru • 
Elvin, och gjort mannen galen. -- • 
Men min Gud, hvacl ser jag, kom-

· : Färger, Oljor, Glas, Borstar, Tapeter o. s. v. 

=~~=~ 

Tacoma Wood '& Coal Co. 
"Slabs" och "Mill Wood" en Specialitet 

Kontor och Vedgård: St. Paul Tide Flats, Tacoma. 
J. J. WINTERSON, Manager. 

Main 675 

merseråclinnan dånar. . ' . 
~~~<i>~~-~~q>~········ Han skyndade fram till den af

svimmade Ida för att bistå henne. 

Äfven då hjertat lider och sjä
len iir uppfyld af sorg, går tiden 
:framåt, oeh ett i'tr försvinner fort 
om också under tårar. 

l<~tt år efter Rirnmrn död :finna 
vi Ida, sittande på balkongen till 
ett litet niitt sommarstiille i nrir
heten af: Stockholm. Hennes täc-

LUTFISK LUTFISK LUTFISK 

Bäst tillredda i staden per Ny Alaska sill, per pail. ... 85o 
·pound .. _ .. , .......... 10cl<'et Norsk Sill, per pail .... $1-20 
Stock Fisk .......... , .... 15c Kok äpplen, per box . . .. 60c 

För helgtiden må ni :för se eder med läckerheter :från vår 
butik, der de säljas billigast. Alla varor levereras fritt. 

JOHNSON 
GROCERY 

Phone Main 2590 

& BLOOM 
STORE 

1511 Tacoma Avenue 



kommerserådet ännu kvar och såg 
tankfullt framför sig. Ändtligen 
yttrade han: 

- Det ligger något rent. af o-
sedligt uti, att man gifter sig utan 
att betänka de pligter man ikläder 
sig. - Om du blifvit ett missledt 
offer för behofvet af ömhet, hvem 
hade .varit orsaken clertill? Först 

STRIKE AT LANDLORDISM-BUY A CENTRAL PARK HOlVIESITE 

MORE THAN TWENTY THOUSAND PEOPLE COME EVERY 
"' YEAR TO LIVE IN TACOMA. 

You know you are paying double as much rent as you were 
three years ago for the same kind of a house you now have. I1and
lords gradually raise the rent as' the property increases in value. 

YOU WILL BE COMPELLED TO PAY 
in two years as much for a two room stuffy flat as you now pay 
fora 5-room cottage. ONE OF THREE THINGS: You will pay 
double what you are now paying; or you will move into a flat, or 
you will be compelled to move away out five or six miles in the 
wilderiiess. .. 

WHEN THE LANDLORD RAISES THE RENT 

beyond .:\rour means to pay, you will not move into a poorer one; 
hence you will be compelled to move ont farther and farther in the 
suburbs in order to get a home fit to live in. YOU KNOW WHAT 
WE SAY IS TRUE. Where will the rent payer end in tliis growing 
city1 Will he end in a flat or a hovel, or in a beautiful home in 
Central Park 1 DON'T DECIDE BEFORE YOU SEE CENTRAL 
PARK. D0N'T LET }\.NYONE DECIDE FOR YOU. GO AND 
SEE FOR YOURSELF and you 1vill be well paid for your time. To 
continue to pay rent means poverty and toil in your old age. To 
buy a lot,. to get a home on easy terms in Central Park, means you 
are on the road to wealth. 

$150 Up 
With all Improvements-Water, C~ment Sidewalks, Streets Grade«il 

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

These beautiful lots are almost in the heatr of Tacoma. Wf'F 
will build over 100 homes in Central Park this year. W e will guar

antee lots '~ill increase 25 per cent. the first year. 

CAR SERVICE, THE BEST 

Four of the best car lines in Tacoma-three within four or .fivt'l'" 
short blocks-and the South Tacoma car passes right along beside· 

Central Park. All car lines give transfer to South Tacoma line. , 

COME TODAY, YOU HAVE NO TIME TO LOSE, IT WILL PAY 

YOU TO SEE CENTRAL PARK TODAY 

Ten salesmen all day on the ground until 6 P. M. to acc-ommo

date workingmen who can't come during the day. BUY WIIERE 
IT IS EASY TO SE!Jlj FOR DOUBLE WHAT YOU PAY. 

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

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

En god plats att köpa möbler. 
När ni behöfver 11ya eller något 
begagnade möbler gå till Minnea
polis Furniture House, 1505 Com
Irierce St. De ha ett 'stort urval, 
och sälja till billiga priser. Se 
annonsen. 

J. S. Kean, på hörnet af 15de 
och Pacific Ave. inbjuder alla tid
ningens läsare att se öfver hans 
stora lager och höra huru ovan
ligt låga priser han sätter på sina 
varor, när man tar deras kvalitet 
i betraktande. Han gifver afdrag 
till hvar och en som visar honom 
den annons som återfinnes å an
nat ställe i dagens nummer. 

French Block 

Hörnet af 13cle och Pacific Av. 

Kontorticl: 11-1 och 2-4 

Sö!1d. 12-1, Onsd. och Lörd. 7-8 

Båda telefonerna. 

DR.BALABANOFF 

Kontor: 1102 Tacoma Ave. 
l'elefon Main 271 Res. 724 So. E St. 

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

njur-, lung- och hjertsjukdomar. 

·~~'-----~--~-~-~-~ 

DR. E. A. TROMMALD 

Skandinavfsk Läk.are 

Vi ha nyligen köpt ut den 
gamla· firman oc hförnyat va
rulagret i mängd och qvnlitet 
med alla saker som finnas i ett 
första klassens grocerystore. 
Kom in och 'se oss. 

A. H. WILLITS, Prop. 

Brandförsäkring 
Marinförsäkri11g· 
Kollekterar penningar i de 

·skandinaviska länderna. 
Utfärdar fullmakter och om

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

DIRK BL.AAUW 
Rum 407 

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

Kaffe.disk Godtköp för Lördag 
och Måndag. 

35c Ideal :M: & J Kaffe . . . . . . 25c 
5 bars Best Naptha tvål ... , . 25c 
Stor box Soda Crackers . . . . . 21c 
3 lådor tändstickor . . . . . . . . . lOc 
Vi gifva green stamps med hvarje 

kontant ki'p. 

Kontor: 917 Pacific Ave.; 201 ProYl· 

dent Bldg. Residens 1207 6th A ve 
Paulson-Barnes Co. 

1101-3 C Street 
Kontor och Res. 'rel: Main 6035, A386'1 

Phones 232 A2232 
Kontorstimmar 11-12; 2-4; 7-8; 

Söndagar 10-11.f. m. 
Kaufman's Ta i I o red Ready 

Clothing Co., 1323 Pacific A vo. säl-
ja skräddare-sydda kläder af ny

~0~~00000'*'~ aste moder och bästa qvalitet till 
: ll:'d • W J M D 11 samma pris s"m andra begära för 
: J:.. Wlll • anes, . . : I fabrikgjorda kläder. Se annon, 
: Praktiserande Läkare • sen å annat sfalle i tidningen. 
: Kontor 320 Berlin Building ; 
• Kontortim. 11 f.in. till 3 e.m. §: 
; Residens 1101 North K Str. i TILLKÄNNAGIFVANDE. 

: · Tacoma, Wash. : ma förvexling med personer af 

Tacoma Hygeia Milk Company 
----Försäljer---,---

Mjölk i Flaskor, Grädde, Saltadt och Osaltadt Smör 

Ice Cream, alla slag. 

Phones : 1\fain 492 Horne A 1492 

JOHN HEDBERG 
SKOHANDLARE . 
Skolbarns Skor. 

l
( fökt urval just inkoinna; bättre 
< och billigare iin annorstädes. 

Vi hafva ett follständigt)ager af 

I l arbets- och dress-skor i förbindelse 
med skomakareverkstad med nya 

moderna maskiner. 
Billig Hyra Billiga Priser 

513-fö So. 11th St. 

Skrif till 

Tacoma lmplm'nt 
and s·eed Co I 

(Jor. 15th & Commerce St., Tacomi'I 
Handlande i-

GRÄS- o. TR4DGARDSFRÖ 

Farm Redf!kap 
~pray:Pumpar och Spray 
Lawn lVIowers och Hose 
Agenter för Walter A. Woods 

l\IIowers, Rakes, Tedders, Bind •rs 
och Hab-ows 

Stover Gasolinmaskiner 
Birdsell Vagnar 

"Heating ._ Stoves 
Vi hafva ett fullständigt lager 

af bästa ved- och kol stovar i 

staden; äfvenledes hafvu vi 

lufttäta (airtight) stovar af 

vår egen tillverkning, s•Jm icke 

kunna öfverträffas i viwaktig

het eller prisbillighet. Vi repa

rera gamla. stovar. 

Hardware, Plumbing & T\nning 

·A. Gehri il Co .. 
Lion & Anchor Buggies 
Auburn & Dunlap Spr. Vagnar 
MonarchStunip Pullers 

1113 Tacoma Ave. 1· 
Phone Main 402 Home A•t402 · 

Skrif till oss ! J 

· Res. Tel. Main 1275 i --
• Kontortel. Main 7606, A3606 : 

1 

För att för framtiden förekom-

WxN><~0<M><S~~0~ samma och liknande namn, en =============- mpamll'llllilllllllll'lllllllll!l!lll!lllllll!llBllll'll!!llli 
förvexling, som hittills ofta föror- iil 

DRS. ROBERTS, DOERER & 

BLODG~TT 

·Tandläkare 

priser. 

Rum 296 1156 Pac. Ave. 

:M. :Meisingset A. Stanwick 

s.akat obehag och förlti:st, kom
mer Dr. Hans Petersen att häref-
ter vara känd som 

Dr. Petersen-Oana 

CHRISTIAN ANDERSON 

NEW YORK SHOE SHOP 
Skoarbete på .. beställning 
Första klassens reparering. 

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

1920 Jefferson Ave., Tacoma. 
Joseph Conrad, Propr. 

Al iFRED BUTT 

MAJN 7745 HOME A47 

LYNN & HAUGEN CO. 
Skandinaviska 

, Begrafningsentreprenörer 

945 Tacoma Avenue. 

GOLDEN GATE SALOON 

John Erikson Chas. E. Nelson; 
Fred Smith 

Inhemska och importerade Viner7 

Likörer och Cigarrer 

Main 5230 140 Pacific Ave~ 


