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Rusning efter -Land. 

lottdragning. Priset är 
ställdt till $6 per acre. 

Det är flera dagar sedan land
sökarne började inströmma. Tå
gen hafra varit öfverfulla, andra 
hafva konimit åkande eller till 
fots långa väg~r ifrån. · 

Staden Dallas, i hvilken land
kontoret är beläget, har en nor
mal befolkning på 2,000. Den 

hade i går, onsdag, :fvor 30,000 

Registrering för deltagande i 
lottdragningen skall sko mellan 
den 5to och 17de Oktober. .Den. 
J 9dc eger dragningen rum för att 
besfämma hvilka af pilgrimerna, 
som berättigas till att köpa en 
trakt land och hvillrn - den sto. 
ra majoriteten :__ som gjort resan 
oeh liaf't allt besvär förgiifves . 

. Alla de som draga ett fägre 
nummer än 4,001 blifva lmderdLt
tade om att inträffa en viss dng i 
l\lm.·s 1909, då <>nhvnr af de lyck

ntt den allmänna moralen ej iir lige blir hrriitiignd att upptaga· 
och att de stå i.if:ver en kvnrt sektion för $6 per acre. 

De som draga numren 4,001 till 
och med 6,000 skola infinna sig se
dermera för att erhti l1 a 1.if:verblif
na lnrnlRtyelrn11 för $4:.50 per acre. 

Den del af: Rosdmd reservatio-

Jordmånen är rik, sv;;trt 
på lerbotten. · Den är mycket 
frirktbar och fatt odlad, ::.;amt 
frambringar ;vppig vri.xtlighet. 

Det finns en mängd strömdrag 
och källor, så att yatten förekom
mer i öfverflöd. 

Regeringen har utstakat flera 
stadsfägenheter, och elen. som vin
ner en kvm·t section 11ära en af. 
desamma,. drager ett pris som är 
värclt en förmögenliet. Miss .M:il
ler, som. drog No. 1 vid Oklahoma 
öppningen, erbjöds genast $20,000 
kontant för sin '' chance '' - en 
qvm·ts section vid Lawtons stads
gräns. Den utlades derpå i tom
ter och inbragte ett falmlöst pris. 

Och homestead-sölrnrne sitta i 
tusen och tiotusental framför 
landkontorets dörrar och 
oeh - hoppas. 

Bonden Lm's Er1m iir nte 
harvar på. åkern. Pigan Lisa 
kommer ut och ropar: 

- Han ska komma in, för mat
mora har fått en pojk. 

I1ars Ersa fortsätter att köra, u
tan att se in till matmora. Om 
en st1md kommer Iiisa ut och ro
pm• igen: 

- Han ska komma in, för nu 
har matmora fä tt en pöjk te. 

Lars Ersa: - D 'ä viil s[t godt 
jag ränner in, för annars blir väl 
stnga full mä ongar. 

* #.• ~;.;. 

Gamle kaptenen, som i yngre 
dagar varit landtbrnkare, delger 
sina vänner sina fotryck från den
na period af sitt lif: 

- Ett år hade jag så mycke å
kersenap i hafreåkern, så jag lnm
de min själ inte se hafren. :Men 
vet ni, -livad jag gjorde 1 Jo, jag 
gaf tusan i hafren och skördade 
åkersenapen! 

* * * 
den 

detta mynt, sägande : 
- Här, har ni en slant som jag 

männen i Puget Sound trakten O- tr01· passar utmärkt bri i styeke 
nekligen gjort sig förtjenta af er- med er blindhet! 
kännande för en vakenhet i lmma- •X< * * 
nitära sträfvanc1en, som kraftigt - Har Norrman sett sjöormen~ 

- Niiä, inte se 'n jag blef god
templare! 
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justitieråd intaga plats i högsta parationsarbete i ångpannan. Han 
domstolen. Der satt han till 1896 begaf sig in i densamma, medfö
då han utnämndes till lanclshöf- arnde ett s. k. fotogenbloss. Det
ding i Stockholms län. ta föll entagligen omkull och an-

_:_ I en bokrecension af C. D. af tände den i ångpannan varande 
1Virsen i Poi:>ttidningen för den 5 arbetarens kläder. Ensam som 
Sept. läses bl. a. följande: "Den han var hade han ej nog besin
språkliga framställningen är ren ning· eller kraft att ]Jegifva sig ut, 
och ädcn fast läsningen försvåras utam omkom, illa bränd och an
derigenom att författaren använ- tagligen kväfd af röken. Sand
der den ohyggliga nystafning som holm var 24 år gammal sa.mt bör. 
på bedröfligt intiativ af en till- dig frfm trakten af Vasa i Fin
fällig funktionerande klåfingrig· land och efterlemnar trolofrad 
ecklesiastikminister fått vanställa 
vårt härliga tungomål." 

- Den för tillgrepp af en 
mängd bref ertnppadc och häkta
de reservpostbetjenten Axel Va
lentin llloli.n fick den 27 Ang. sin 
dom af rådhusrätteus fjenlc af
deluing. · lllolin dfömles för för
sta rmrnn stöld till 11 månaders 
od1 15 dagars straffarbete samt 1 
i°1rs förlirnt af lJH'dborgerligt för
troende utiifver Rtrafftidcn. Dem::-

och 1i ldrig moder. Hans begraf
ning försiggick i Amsterdam före 
ångarens· af gång derifrån. 

- Den 7 Sept. på itftonen ut
spelades ett sjelfmordsdrama 1i 
Ifotel Continental h~irstaiides. Af 
antcelrninga·r som piiträffades hos 
den döde framgick, att hans namn 
var I{uut Steiner och att han var 
boende i Stockholm samt omh;ring 
19 år gammal. 

För första klassens 
' 

GROCERY-VAROR 

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

6007 eller Home A4007. 

Varor köpta 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 
rantera god qvalitct och billiga priser. Kom in och se oss. 

ALF. NELSON, Prupr. 

ga ... 

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

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

Begrafningar och Bröllop o. s. v. 
Bästa platsen ntom förpliktniles Molin att utge 

rrsiittning för .en del af det till
Göteborg. 

Sedan styrelsen för aktiebolaget Telephone Main 499 
~~==============r=========== 

1210 A Street 

gripna. Då inga rekommende- Lingon hos dctektiva polisen i Gö
rade förs1inclelser tillg1·ipits, för- teborg anmält, att bolagets förnt
de postverket icke någon ersätt- varande flirektör S. J. Sveinsson 
ni'ngstalan. gjort sig skyldig till bedrägligt 

- Den 2 Sept. mellan kl. 8 och förfarande mot hufvudman, blef 
9 på aftonen utsjelades på gården Svensson på tl•legrafisk beg·äran 

Electro Dental Parlors 
Bästa taudläkarearbete 

Undersökning fritt. 

Tacoma Theater Bldg., 9th och C Street 

till moderata priser. 
Smärtfri utdragning 

- TAOOMA 
det, som upplysningsvis bör näm
nas, utgJordes af - bensfö. 

* * * 

Ty det är ändå fulare, det .kom
mer inifrån i form af lrnraktersfel 
c}å sarns1)råket ju ligger på läppar
na och föres bort af renande vin
dar. 

till Kungsgatan 10 invid IIötor- af polisen den 10 September .häk- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'!!' 
get ett uppträde, som fick en tra- tad i Imdvika, der han för till
gisk utgång. En i samma hus an- fället uppehållit sig. Svensson 
ställd typograf Rydberg hade rå- kommer att föras till Göteborg 
kat i kontrovers med en der bo- för att vid dervarande rådhusrätt 

Järn krams= v·aror 
* Snickarever~tyg, 1 Ståltråd, Dyna- rnit, Sprängkrut. 

Det kanske skulle kunna. intrmi- ende :fiskhandlare Kih;son. Grllfot undergå ransalrning. Om förre 
sera Filadelfiasvenskarne att höl'a 

gällde ett par hunclar, den eirn direktören för aktiebolaget Liu
det eder högt ärade och särdeles 

tillhörig l\'ih;1:;o118 värd, den andra gem, S. J. Svenssons häktande 
omtyckte landsman herr Gotthard en kafeinnehafvare i samma hus. meddelas närmare: De af sena· 
Zetterlöf och hans fru, denna, icke t J 1 t·· 11 · 

• 0 • • 0 Hydberg hade gått lös på lrnn- s e ,JO agss amman va la reviso-

Henry Mohr Hardware Co .. 
1148 PACIFIC AVE. TEL. MAIN 134 

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

SAVAGE, SCOFIELD & CO. 
Uteslutande Agenter 1519 Dock St. 

~mnst pa det lrnlm~riska omri:.det darna, medan Nilsson sökt taga rerna anmätka att samtliga 
n~om .~vensk-a;ner:kansk.a före- 'den i försvar. Härvid uppstod en I grundböcker för alla åren t. o. m. 
nmgsvascndet 1 Filadelfia fra.'.n- brottni11g, och Nilsson fick en häf-' 1906 saknas, hvadan det är omöj
ståencle och mycket uppburna for- ticr stöt att han föll omkull och ligt at komma till något siikert 
måga, lefver i högönsklig välmåga sl~g hufvndet i dt'll cementerade resultat i fråga om. bolaget sUill

och. v~~t~s på
0
sin cgcnc1om "Uggl.?~ gården. Rydberg kastade sig öf- ning och skötsel. Några. sif'frur .-----------~---·------:----------.., 

skrik ] Skanc. Herr Zetterlof ven den knllslagne och tillfogade anföras emellertid, som lrnstai· ett Polar Hard Wall Paper 
är för närvarnnde uppe i Stock- honom ytterligare några slag. På IJjert ljus öfvcr förhållandena. Af 
holm oeh har er kor1·espondent torsdag morgon befanns det e- dessa siffror synas framgå i:tt 
haft iiran sammanträffa med ho- mellertid att han aflidit på grund 8yeussr;n genom olika· maniptila- ' 
nom, hvilket var för mig en kär af de skador han ådragit sig i fal- tioner svikligt afhänclt bolaget 
öfverrasknin,g, enär han iir en ak- Jet. Dråparen är omkring 50 år omkring 700,000 kr. ReYisorerna 
tad bekantskap sedan gammalt. gammal, medan den dräpte en« gi;ra. intet yrkande, men förkl.arn 

Snar.t sa!!clt tv1·ngats 1·11, 111en elen ;11st 11a··1· 1 , 1 
• • ~ •1 • ' - dast var bortåt trettiotalet. Med att ( e c,1 nmna tillstyrka styrel-

som inte kunde tvingas att motta-
ga riksdagsmannaskapet för };'ärs 
härad det var Anders Anderson 

nära Köping, Vestrnanland, har 
hon nu ledsamt nog blifvit liggan
de på Serafimerlasarettet. Antag
ligen är det arbete och öfveran
strängningar som lagt henne på 
sjukbäclden. Fn't Ifall har på ett 
enda år hmrnit studera in sju nya 

Och så uppmanar han svem3karne operor på tysl~a. Och det är vac
att älska sitt fosterland, men inte 

1 

kert så. Trots allt iir hon vid 
gfö·a riksdagen till en barnkam- ganska godt kurage och talar man 
rnar'"· Se'n, menar han tro på, få med henne om sång, råkar hon 
de regera hur de vill. Sådana. strax i extas .. förargar sig öfver 
kurrar skulle vi ha många, som he- att behöfva ligga och längta.r a.tt 
handla svenska. språket med sa.ns. få komma. upp igen till arbete, stu-

diet'. konserter och fra.mför allt 
* * * till operan. Alla, som kä.nna hen

ne tillönska henne af hjertat ett 
snart tillfrisknande. 

svensk-talande alhnänheten * * * 
såväl här hemma som derute exi-

En liten finfin ministerkapris 
Till ögonfägnad för mången, 

Då pli hinsidan sundet - minister. 
kris 

Blir ett vemodigt motto, ett sorg-

anledning af upptriidet har detek
tiva polisen gjort undersökni1igar 
clervid det konstaterats att Nils-

sen m1SYHrsfrihet. I köpet .ingiP.k 
äfven hr S. metod att konserv0-
ra lingon. men hYari denna md;c,d 

son varit den, som utdelade för- besti'p:, !::ir Svensson efter afgirn
sta slaget virl grälet, och att typo- gen e;j Vt•lat uppgif\ a, men enligt 
grafen Rydberg således kan sä- h vad s.im nppgiJ'ves skall någN1 
gas ha handlat tm sjelfförsvar. verklig rnetod ej ha existerat. 
Emmellertid är det tydligt, att Genom f-n advokatbyrå i GötebDrp; 
han dervid användt "st.örre våld har holaget begärts i konkurs. 
än nöden kräfde" som termen ly-
iJer, hvadan häktning redan egt Blekinge län. 
rum. Det den 7 Sept. på aftonen till 

- Sveahofagets ångare '' A. Wi- Karlhamn anlända aftontåget från 
cander" anläde den 4. Sept på af-. Karlskrona öfverkörde vid öfv•;r. 
tonen till hufvudstaden, medfö-
rande underrättelsen om en af (Forts. å sid. 3.) 

är ett läkemedel, som bestått profvet af mer än ht:ndra års 
ständigt bruk. Det renar blodet, det stärker och uppltfvar hela 
systemet samt gifver förnyad kraft åt lifsorganeri. 

Det tillredes af helsogifvande rötter och örter och inneMl
ler intet som icke är välgörande. I fall af La Grippe, rheumatism, 
mag-, lefver- och njurlidande ha• det icke sin make som medicin., 

Den kan ic'ke erhållas å apoteken, utan tillhandahålles all-· 
mänheten direkt genom specialagenter. Om ingen agent finnes i 
edert grannskap, så skrif till de ende tillverkarne och egarne, 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., 
112-118 So. Hoyne Ave., CHICAGO, ILL. 

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

MJÖL, FODER, Hö OCH SÄD 

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

Alla beställningar utföras snabbt och noggrannt. 

1002-4 South K Street 

å.fdelningskontor. och upplagsplats 
So. 30th & Wilkeson 

Hufvudkontor 
Phone Main 313 
Phone Home A2313 

Residence 
Phone Home Al 739 

Tacoma, Wash. 
Afdelningskontor 
Phone :M:ain 7765 

Phone Home A4394 
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I albertinska svanesången. 
A.L-r. 

Stockholm, 12te Sept., 1908. 

Stockhohn. 

DET ÄR DE GODA SAKERNA 
Som gör lifvet värdt att lefva 

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

och Trefnad. 

REN QVICK 

Tillverkadt i ·Tacoma och garanteradt. Plastra edert hus med 
det bästa materialet. 

SAVAOE & SCOFIELD 
1519. Dock Street 

Vi köpa alla salrnr, som utslitlts och blifvit 
gamla och ha något värde i marknaden.' 

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

Phone Main 6059 1524 C Street Phone-Home 1059 

SPECIALISTER FöR MÄNS SJUKDOMAR 
Vi önska att sjuka män besökte oss och lärde känna våra meto
der. Det är fritt. Arvode för behandling är· det lägsta. Vi 
gifva personlig vård. Kontorstimmar 9 till 8; Sönd., 10 till 12. 

TACOMA MEDICAL CO., 1217112 Pacific Ave. 

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 börja.n 

.... 

för 

De Tillforlitliga Specialisterna 
MÄNS MISSTAG. 

Mångc,n Ij,:s och lofvande bana har ruinerats genom försumlighet 
och skad!ig;i, ~anor, innan man blef gammal nog att förstä, och män· 
g<m bana afJ;ortats genom någon speciell sjukdom, som försummad 
eller dåligt tehandlad underminerat den fysislrn styrkan och själsför
mog011lwterna. Intet större misstag kan göras än att ringakta eller 
förl!ise do första symtomen till försvagad helsa eller själskraft, orsa
kad genom försummelse, okunnighet eller utsväfning. 

Sådan liknöjdhet vid de första symtomen har Iedt till tusentals' 
olycka, till sjuklighet, till ett förfeladt lif, till olycka l äktenskap, 
skilsmessa, vansinne, sjelfmord o. s. v. Män, hvarföre taga sädana 
förtviflade chancer. De första sjukdomstecken borde vara en var· 
ning för eder att taga mått och steg för eder framtida helsa och 
lycka, Ni borde noggrant undvika alla osäkra, exper!mentala och far-

. liga behandlingsmetoder, ty på framgången af den första behandlin· 
gen beror det, om ni skall äterställas till full helsa och fä allt sjuk
domsgiftet bort från systemet eller om ni skall blifva en kronisk 
sjukling för lifvet med stä>idigt återkommande lidande i olika former. 

Vi behandla endast miin och hota fort, säkert och för all
tid till billigaste pris. Blod- och Hudsjukdomar, Tärande 
svaghet, Varicocele, Ilydrocele, Njur- och Blåssjukdomar, Rin
nande Sår, Klåda, lnflamation, 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. 
I 

Om ni icke har tillfälle att besöka oss, skrif efter vår "Diagnos!s 
Chart." Vära kontor öppna från 9 f. m. till 8 e. m. och söndagar 
från 10 till 12. 

s OTT MEDI 
1130!1:! Pacific Avenue 

TACOMA, WASH. 

AL 00. 
Privat Ingång 

1129\12 Commerce St. 



ADAM OCH EVA. 

och 

Eva ställt till det så svårt för 
me.nniskorna. Men de ville aldrig 
sjelf göra. något utan drogo från 
by till by och tiggde sin föda. I 

En dagå när de vandrade vä
gen fram och klagade sin vanliga 
visa, mötte de kungen, som kom 
åkande. 

'!i' 

PIONEER REALTY CO. 
Improvade och oimprovade 

FASTIGHETS-EGENDO~\AR 
I TACOMA, BISMARCK, FERN iULL, SPAN

AWAY, PUYALLUP, SUMNER, ORTING 
äfvenså på 

VASHON ISLAND, ROSEDALE, GIG HAR
BOR och nära OLYMPIA 

äfvenlcdes 

-,.----HVETELAND---
i. östra Washington nära Yakima 
Hanford Irrigeradt Fruktland 

FARMAR OCH HUS FöR RENT 

För full underrättelse 

203 CALIFORNIA BLDG. Phone Main 7466 

CHAS. H. ROSS EDW. E. RISER 

Hemåtvändande 
Kapitalister! 

Den för sin naturskönhet, öfver 
hela vw-lden, snart sagdt, bekanta 
badorten "FURUSUND" med al
la sina nyrestaurerade hotell 0ch 
ett 70-tal villalägenheter fullt 
möblerade, säljas på fördelaktiga 
villkor till enskild eller konsor
tium. 

Brandförsäkringsvärdet 555,000 
kronor. Ett kartlagdt villaområ
de med och utan villor, idylliskt 
beläget, har rönt lifligt intresse. 
20 stycken mindre och större öar 
tillhöra Furusund, lämpliga till 
bebyggande. Godt fiskvatten. 30 
stycken kreatur föder jordbruket. 
Direkta förbindelser dagligen 
med Stockholm, Norrland, Fin
land och Ryssland med Nordens 
elegantaste ångare. 

-Hvad g/lr I. och jemren er---------------------------------. I•\111 telegraf- och telefonstation 
på platsen. för~ frågade han. BICYCLE TIDEN 

nalkas nu. Platsen att köpa är der du kan göra ditt urval ur 
ett stort lager. Vi hafva det största bicycle-lager i Tacoma 
till priser från $20 till $60. 

Full Une of Carpenter T«JoJs 

Badorten besökes af många tu
sen personer från alla verldsdelar 
årligen. Vinterbonade villor på 
fri grund till salu och till uthyr
ning. 

ERIK J. JONES & 00. 

I 
Målare och tapetserare 

Tapeter ·billigare än hos någon 
annanf irma, och arbetet gö-

Biljetter! 
TILL EUROPA 

FRÅN EUROPA. 

Biljetter! 

Resan till och från Europa göres bekvämt, fort 
och billigt om biljetten är köpt å vårt kontor. 

Glöm ej att för tillfället säljas biljetter till ned-
satta priser. · . 

Välj sjelf ångbåtslinie och jernväg. 
VIS.ELL & EKBERG. 

1308 Pacific A venue. 

Pacific . National Bank 
of Tacoma. 

United States Depository. 

Den äJdsl;a och största bank i Tacoma. 

R. L. J\foCormick, President W. M. Iiadd, Vice-Pres. 
Stephen Appleby, Cashier 0. H. Hyde, Vice-Pres. 
A. A. Miller, Asst. Cashi~r. L. J. Penticost, Vice-Pres. 

Kapital och Surplns $500,000. 
Vtt betala ränta på sparbanksinsättningar, som krediteras 

den lste Juli och lste Januari. 
Penningar säv-:ias till Sverige med dagens lägsta kurs. 

res till lägsta pris. 
2907 North Sth St. 

Verkstad 2815 6th Ave. Tel. 4225 

Vi ham all~ld pA band lltori 
aortiment af 

Inhemska och Importerade 

GROCERY VAROR 
Fiskbullar, Inlagd ål 
Ansjovis, Makrill och alla 
andra fisksorter fö~ sttsongen. 

~ 

C.EBERT 
1508 PACIFIC AVE. 

Telefon Main 75. 

AXEL HEDBERG 
Elev af Kongl. Mus. Akademiens i 

Stockholm, skickligaste lärare 

undervisar i 

Sång, piano, orgel och horn

instrument 

Studio-811 So. Sth St. 

PROF. OIV1F BULL 
Svenska s prt1ket tala.s. ! 1 gifver 

·------------• Lektioner på Vio~ 

1118 Pacific Avenue. 

Besök oss. 

H. J. Munro, lVIgr. 

enligt de stora mästarne. Priset 
nedsatt till $1.00 lektionen. 

Studio: Rum 9, 'l'emple of Musie, 
945 C street. 

SNABBGÅENDE ÅNGAREN 

INDIANAPOLIS 

TACOMA-SEATTLE-ROUTE 

TAOOMA LIQUOR 00. 
Jens Olsen och Hans Block, Egare. 

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

• m. samt 3 :oo och 7 :oo e. m. 

Direkta Importörer af svenska likörer, pnnch, öl och porter 
. Svenskt absolut rent bränvin. 
Pripps Bryggeri Göteborg Export Bier. 
' Carnegies Brygger.i Göteborg Porter.· 
Gamle Carlsberg ]jiager och Pilsner !:il. 

Tel. Home 1666. Main 777 • 

: 911 Tacoma Ave., Tacoma, Wäsh. i 
~~0<t>00~-0~~~<!>~® 

Ni spara Pengar genom att assurera i 

CASCADE MUTUAL FIRE ASSsN 
211-212 Arcade Building, Tacoma 

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

Dudley Eshelman, Secretary 
Phones-Main 7460 · Home A 4460 

råttan för att söka infånga hen-

att de ställt det eländigt för men
niskorna, ty nu har I gjort det
samma som de. 

och sörja 
de gitte. 

ne, refvo de ner ett par stora ka- En pojke är inne på akoteket 
rotter från bordet. Det blef bul- för att hemta en flaska medicin, 

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

' • Ni behöfver icke betala en dollar 

förrän botad. 

Enligt de senaste och bästa me
toderna bota vi varaktigt Varico
cele, Hydrococele, Blodförgift-

VAR BÄSTA REFERENS ÄR 

Ni behöfver icke betala en dollar 
FöRRÄN BOTAD 

Timmar 9 f. m. till 5 e. m., 7 till 8 
e. m.; Sönc1. 10 f. m. till 1 e. m. 

GLOBE MEDWAL CO. 

Korn Block 
115 Yesler Way 
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(Formerly TACOMA POSTEN.) 
Swedish Weekly Newspaper 

Published every Tlmrsday in Tacoma, 
ViTash., in the interest of the 

Swedish population of the 
Nortllwest, by 

THE PUGET SOUND PRINTING CO. 
Dlrectors: 

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

T. Sandegren. 

8uosct1pti0Dt , . . . $1.00 per year 
Subscription to Sweden, $2.00 per year 

T. Sandegren, Manager and Editor 

Agent, C. M. Anderson 

Office-119 Sonth 14th Stt'eet, 
Corner Pacific Ave. 

Telephone-Antomatic A2252 

J.\!Ir. A. Vaage is autliorized to solicit 
<tnd make collections for Puget Sound 
Posten. 

1?uget Sound Posten, formerly Taco
ma Posten, which was entered as Sec
onrl Class Matter at the postoflice of 
Tacoma, \Vashiugton, Nov. 14th, 1905, 
under the act of Congress of Ma,rch 
3rd, 187fl. ' 

en dag säkerligen kommer att ho-
. tas af träbrist. .iifven malmtill-

gångcn sy1ws ej vilja riielrn 1ill, 
som följcl af slöseriet. Oin det ej 
hnshålla11 hiittrr nH•d jernnrnhmm 
än hittills, kommer den, enligt l\lr. 
l\TiLdH•llf; RpådDm,_ att vara slut 
om 200 år. Efterfrågan knnde 
emellertid mi]1slrnH, om man ville 
slnta med att m1viincla jern som 
b.1 ggnad:mrnterial. 3fr. JHitchell 
påpekar den nya metoden med be
ton och jernhjälkar hvilket mate
riel iir lika starkt oc-h t>ldfnst som 
något annat. 

Arnr,rikmrnr1w ha n<,kst1 en i·ikc
clom i allt eld Lm\1. som 1 igge1· o
nppodladt. Öknar som k11nna gii
r11s odlingshnr11 g(•n0111 Y1111ning·. 
mossai·, :-;0111 kurnrn nltorJrns. D!'t 
finns 175 mill iom•r il('.J"l'S <lyl i ki 
land.' .A1t giin1 !le1 JH"1Hl11k1 i1·( 
slrn]J,~ kosta 111t•llnn :~ ueh ~' <1ol-
~ars JH~l' :H.,rl~ 1 1nr•n g<)non1 viirtl('.-

Office: HtegringPn hlefrc dc•tta belopp lie-
119 South 14th St., cor. Pacific Ave. 

Phone Automatic A 2252 taldt mi\ngn gtmger om. 

AMERIKAS UTVECKLING. 

'' .. A.Jueriean Rev1e1v of l~<'\"i(•\v:~ ': 
inuehåller i Ptt af si :rn 
ldften trenne artiklar, som gii'va 

NÅGRA ANMÄRGNINGAR. 

I anledning af vissa yttranden vid 
senaste metodist-konferens 

hrästädes. 

(Af Pastor Frisk.) 

ett godt begTepp om Amerikas nt- T rkssa dagar ha metodisterna 
omodentli!.!.'il utveevling'. Den för- ]"i"t · ··11 1· · t . · a :1; annonsera sig va. c e .iga 1 s .a-
sta beskrifver den amerikanske• duns dngti1lning'lll' till dess man 
farman:n, d••n andra jemför den lrnnnai tiinka. clr• slrnll<' taga. lwl;1 
årlig;1 prolluktiom•n i i\'.1·a n·rl- Hta11e11 rned sloi·m. cwli (Je ha1k ,ju 
dt•n me<l pr1J1.luktiorn:11 i Gamln iil'Y<'ll sina ''to~·e]one orators,'' en 
vorltll'll oc·h clnn tn•dj1· skildrnr Di·. Tliff. w11J slorn111ile frmn 
dc•n sllisaktighet, lffnrmed de rni- hlnnd 11tlii11tli11garm1. Sfiwm nw1o-
turliga rikuclurn111·11u pi1 clc:mrn si
dnn Atlantc~n nt11yl1 jas. 

disier11n i1·ke giira ui1go11 iHskilJ
nn1l Jll••llan ln·i.~tna e11ropeer oc-.h 
hr•diJi11g11i· niir d1•1: giiller uppli1-
g·1111dl'1: or·h her1 rif\'a11dd af :-;in 
Yerksamhet si'i, ock vicl 11ppstii.ll
uiugm1 af cl cm, s11mrnan bla!ll1as 

Hvarför startar ej Ni 

Sparbankskonto? 

Vi een . 

Mottaga sparbankskonton på $1.00 nch 

upp. 

BGtala 4 % ränta. 

II?1lla bmikcn öppen lördags r(\ ;rnar. 

Hnh·a nyligen inf'lyttat i v~1r nya bank-

lokal. Har Il i sett r1en: 

BANKERS TRUST CO. 
Pacific A venue 

KAPITAL, $300,000 

Fritt Ett par fina Dockskor 
med hvarje par af 

Flickors Skolskor 
:-;Jrnr. sorn Yi k1rnm1 rl'korn1111•rnll'rn lill ,.i1,~1·. 
]<'ullstiindigt lngc'r af miins. goss<1rs oth clmners 

:ill:1 oliJq1 slags .liidei-. Vi k11111rn girvn hvm· or·li Pn 
riitta. p11ss1m1i•' slrnrmi. 

J'ri::;r•ru:1 clu re::;ounblasto i :sL1dc•Jl ..... 

skor af 
,j1rn1 clc 

Andrew Johnsons Skobutik 
TACOMA AVE. & 11TH STREET 

lGip en lykta som kan bäras i 
fickan, 3l!zxG tum. Den kan 
1.iimlas pr1. ett ögonblick. Brin
ner utan veke och olja och gif
_vcr utmärkt ljus. Kostar bara 
50c. Nyttig både hemma och 
på resor. 'l'ill salo på fabrikens f 

kontor, 1107 Commeree St. I 

I 

==SUCCESS== 
Success komm~r endast till mannen som söker derefter och 

som förstår att använda rätta tillfället. 
Success i real estate investments beror på att köpa den 

riitta egendomen i elen riitta tiden. 
NU är tiden att köpa American Lake lotter. Gif akt på 

värdetillölmi11gei1 undrr scnnste året. Det kommer att ytter
ligare fördubblas inom nästa år. Vi furnera kapitalet och gif
va eder ett utmärkt tillfälle. 

Beställ ecle·r ved och kol der 
priserna äro rätta. Utval af 
skogsved, "mill wood" och 

I I 

Vi sälja lotter på $5 afbetalning i månaden. Vi bygga er 
ett hm: i1ä fät1 a aflrntn.lningar. 'l'veka icke. Kom ut NU. Egen
domen säljes hastigt. Vi sälja eder acretrakter för $75 och 
lotter för $25 pil. lätta vilkor. 

"slabs." 
NEW FUEL YARD 

24t'l & E C St. 
Phones l\fain7GSS, Home A32-±4 

l\Iain 393 !forne A.3933 

! Vi hafva kontor på landet. Tag 'I'. R. & P. Co :s American 
Lake splirvagn på Pa«ifie A ve. oc:h gå till ändan på linien eller 

l~,._,v,..,å1,_.,,~._.,,k...,,·o"""n~t::;:~=:::::2~~~:~~~'iG""~~:O~:::::::R:::::~ö~~~:~· R~ec~~::;:::::::~:::::it::;::~:~t.:=::=:l~N~C~. ~~ ~ 
"""" .... "~""~~~""" .. """""""""'"'~ OTIS eJOIINSON I$ ~ , . ~ Yi hafva 11i5jet tillkiinnagifva att vi äter skola anordna en 

Svensk Advokat i$ till (himla Larnld, personligt ombestyr af en kompetent och 

Nat'l Bank of Co_1.nmerte .Bldg., i~ t'l'L1ren le1.1sagare. :o;::T:c--·'" ._,_ 

212-212 I i· 
- 11 ~ STOR JUL-EXKURSION 
Svenska Böcker ; i Vi afgä fri\n Seattle den 28 November och från Halifax 
Vi föra på lager svenska biic- . ! ~ med den viilkiimla turbine ångaren VICTORIAN den 5 De. 
ker, tryckta i Sverige, lämpade I c-c:mber 
för olika smakriktningar och Gö~· eder nu sjelf i ordning för denna stora nöjes-tripp. 
till samma pris som i Sverige 

med tillägg endast för frakt- ~ THE CHILBERG AGENCY kostnaden. Vi emottaga be-
ställningar på all svensk litte- 702 Second Avenue S ttl W h 
ratur, hvillrn expedieras fortast ea e, as · 
möjligt efter samma prisberiik-~~~~ 
ning. Aterförsiiljare och bibli-
otek erhålla goda villkor. Skrif *~""******"~*********"~*·**-**-7>~ ~'"*******************"~*"'*** . efter katalog, som sändas fritt. i .. " . ,, . . . . '.-, .· ·i·~· .. , - -, , · 

11---40 ~_A:~:_~~ &-B~-:~~~-r~.~:___."Y I i i Kon solide rings· till kän nagif ve lse 
:'\if. 
;.~ 

N~:ar!c~:~å S~~t~lln~1~·~p , m 
Första klasf'eus reparering. , ~ 

Hall'sulor (sydda) miins ... 75c. 'E 1· 
" " damers 50c ~:_:·:. SC.ANDIN.A VI.AN COMMERCIAL & SAVINGS BANK ! 

1920 Jefferson Ave., Tacoma. * Med kombinerade tillgångar på öfver 

Skandinavian-American Bank of Tacorna 
Och Grundvalen for AnH~rikas ·dl

sHmtl iir deH amerikm1ske fä t'llUJ

rPn, oeh cfon modenw anwrikan
ske farmaren ii.1· en prollnkt af 
kulturen. l<'orua tidl'r;; jonlbru
kare ha fått vika fö1· en veten
skapligt utbildad industriman 
och tekniker. J<'iirfattaren af den 

negrer, ('Uropeer, kinc:;er, japa.nP

ser od1 filippilll'l' ntm1 hPstiimmel
ser. Anslag· gÖNls för he<lrif'van
tlet af rni;;sioJ](m hl:md luthcrnka 

Joseph Conrad, Propr. i EN MILLION _DOLLARS ~--
~%>%><!><%>00%>0<%><%>0~?>~0~0%0000<1>000'*'~ * ~ 

Coa} (O.. . [ P [TE RS 0 N i Kommer att bedrifva bankrörelse i No. 955 Commerce St. i 
första artikeln, rnr. Ca::;son, för- kristna i lutherska lii.nder lika sorn 
klarar, att den nya acrn.n datm·m· oi11 det gällcle hednamissionen. 
sig från år 1897, drt en dålig 0••11 r1eras hiig'I IH•rn·isa(k biskop 
skörd i Europa s1mmrnnföll med mi'1stc ju t. o. m. göra PH :inrniirk
en myelrnt rik skiinl i Anwrika. ning mot förekommande an1ycl
Pöljclcn hld, att lrnlfva Europa ningar, att metl10c1isterna hade 
köpte landtmanna produkter af 1111mopol på andlighet. Dr. Iliff 
Fiirei11a :-;t.a1t•1·1111 fiir ~40 rnillio-

1 
siigl;l' 11tt rne1110dist!'l'll11 mfiste 

ner p11rnl st., <)dt dcnlla väldiga lkris1i;uii:-wra utlii11diug·11r1m oc:h 
pe1111ingcflotl g,iordr! Amc:rika 1ill gii1·<1 nmerikanslrn medhorg11re 11f 
det rikaste land i verld<•n. Ilfo- dem. 
jordens nfk1rn1ning ii1· 21) millio- Nii.i· (lrl' llll gäller att nra 111-
ner dollars pr arbetsdag. :'.\fr. liinding i k.'Tkligt häirneP11tlt• oeh 
Cnsson sii.ger: att hi'illas som kristen eller icke 

"Tryek fingret mot hanclle- kristen, så brhöfver ingen luthersk 
den oeh rii.krn1 pnlsslagmi -·- ett, kristen känna sig' som utfänding 
två, tre, fyra. För hvarje gång eller behandlas som hedning· om 
du räknat till fyra har ett tnsen han vill sluta sig till :iitt ngd and
dollar samlats i farmarens ficka. liga lnrnfolk; der ä.r alm hemma, 
För dPn nmcrilrnnslrn jordens af- rler sjungas de ;;amma kiira psal· 
kastning under ett år kunde man merna och sång1~rna, der iiro ln
köpa hela BPlgir~n, för två årH therska kyrkor oeh guclstje1rnter 
afkastningar kunde man köpa I- alldd<'s st1snm i fäderneslanden. 
talien, för_ tre ÖsterriJrn-UugPrn Bland sitt egna behöfver han ie-
oeh för fem hela Ryssland.'' ke kiimrn Hig .såsom ntländing i-

,Jordens ökade viinle framgår fall han har någon hemkänsla al;;. 
af föl.i<mde uttalande om Iowa, Det iil' att hopJHrn utt vilrt svenska 
som af Cas:sou mrnes vara den ri-

1 
lutherska folk icke utsiitta sig för 

kasfo af alla jorclbruksstaterna: I <:.1_nta:.ande eller bc;.handling st1som 
Då indianerna sålde Iowa, fingo · hwmorkar!e hednmgar eller o
de cirka 3 millioner dollar (forför I kristna som behöfva kristianise
hvilket pris af många emellertid l nis. 
ansågs för högt. :'.\In är detta be- Vidare säges: "Om vi ej anrn
lopp mindre än fjerdedelen af rilrnnisera dem (utlänclingarna) 
den summa, som förra året för- och det betyder kristianisera oek
t.jeuaclei; dcr i staten endast på Rå, komma de att 'foreignize' ut
ägg. Ih·ar tredje m.ånad ha hiin- liindisera oss." I-I vem amerikani
sen i Iowa betalat hela landet. serade de första kolonisterna, som 
Denna kolossala utveckling beror kommo till Amerika, månne de en
till stor del på de goda undervis- de egentlige amei·ikanerna, indi
ningsanstalter, som l1judas landt- anerna? Var det månne icke sam
brulrnrue. ma fara från första början att for

cignizc, som nu~ Och hvarifrån 
Den andra artikelns författare, har Amerika fått sina kristna i 

Dll'. Evam;, jemför produktionen första hand, om icke från de krist
j För. Staterna med produktio- na europeiska länderna? Har nu 
nen i den iifriga verll1en. Det vi- Amerika blifvit så k1·istligt, att 
sar sig då, att För. Staterna pro- den som är amerikansk medborga
ducerar 43 procent afallt hvete,' re är dermecl kristianiserad, och 
majs och hafre, 35.5 procent af a1t cfo gamle kristne ländernas 
allt silJ:ver och 22.l procent af kristna ingen kristendom hafva 
allt guld. Nu uppsfällei· sig •'mel- för cfon öfverträffande amerikan
lertid den frilgan, om denna oer- ska methodistiska (?) kristenclom
horda utv1' 1:kling skall förtgil. PI- mens slmll? Jo, nng ter sig saken 
ler om amerikanerna ej ;;]rnmma som om den tarfvade en förlda
af grädden och lcrnirn slrnrnrnjöl- ring på <le orndönwn, snm fällas 

1

. 

ken kvar åt sina efterkomman- · ·1 1 1 1 om mv'.rnc 1·anc e _ut_1eraner o<.:h 
de. rndlwt1isterm1,; 111rns1011ermi11e. i 

Denna fråg'a lwr förfat1nren af 1111he.rska liim1el'~ 
den treclj(~ af cl1• niinnHla 11r1 iklar-

Tacoma Wood ~ 
"Slabs" och "Mill Wood" en Specialitet 

Kontor och Vec1g11rd: St. J>anl 'Tir\e Plats, 'I'acoma. Main 675 
. J .. T. '\YTN1'ER:-;ON, lHanager. • 
• 0 
Ni>000<!>0000000000000«>~~'*'00<*00000'*'000000<!>'*'<ii~ 
~~0000000000'*'0000000~Y'*'000©~0'*'00%>00'*''*'000©0B 

i I ~ 
0 I i 
i \'ara tlentrn1er ~iro v;mlig<L och forekommande od1 ntfora ~ 
~ sitt arhei;(J viil od1 sri smiirtfritt som miijligt. ~ 
i \'i vilja undersöka edra fänder noggrant och tillråda hvacl ~ 
g som bör göras kosi11aclsfritL ~ 
0 10 ÅRS GARANTI. "' 

?RICE LIST ~ 
Subject to Special 10 Per ~ 

Cent. Discount 0 
Cold Crowns, 22k ...... $5.00 ~ 
Bridg(' work per toot.h $5.00 $ 
Other Crowns . , ...... $5.00 % 
Sil rnr or :Alloy Fillings % 

................... $1.00 % 
PlateH ...... $5.00 tu $15.00 0 

• J;;xtraction ............. 50c I 
: UNION DENTAL 00. ! 
• 954% Pacific Ave. Cor. 11th, over United Cigar Store ~ 
~%~~-~~~~~ 

THE MILWAUKEE CAFE 
JH. 1\foisingbet, egare. 

Viner, Likörer och Cigarrer. 

Tel. Main 7 412 
11[)0 Commerce Street 

RICH BROADCLOTH 

New shados, sponged and lll
ready shrunk, per yard .. $2.50 
).;ew long tan Kid Gloves, spec-

ial at ................ $2.95 
New Heatherbloom Peticoats at 

from .......... $125 to $3.95 
New Separate Dress Skirts at 

from ........ $3.95 to $15.00 
New Plaids, in Worsted for tlie 

school clresses, yarcl ..... 48c 
New tailnrecl w:ish waists, nmv 
furs, new unclerwear, in fact 
this good store is overflowing 
with lines of brand 11e1y goods 
and all are nwcleratcJy prieed. 

hristof f ers en 
ampion Co,, 

9 and 9th Sts. 

Heating Stoves 
Vi hafrn ett fullständigt lager 

af bästa ved- och kol-stovar i 

staden; äfvenledes hafva vi 

Iufttiita (airtight) stovar af 

vår egen tillverkning, som icke 

kunna öfverträffas i varaktig

het eller prisbillighet. Vi repa-

rera gamla stovar. 

Hardware, Plumbing & Tinning 

A .. Gehri ~ -Co .. 
1113 Tacoma A ve. 

Phone Main 402 Home A4402 

MAIN 7745 HOME A474 

LYNN & HAUGEN CO. 
Skandinaviska 

Begrafningsentreprenörer 

945 Tacoma A venue. 

na, IIIr. :1\litchdJ, 11ppt;1git till ]Hc- *Z,000-7 rums '<us och tre lotter :....-------------""' 
lrnrn1ling. 1Ii111 uwdddar. :1H pre- $2,200-Nytt 7-rum~ 1rns och 3 lotter, ..--------------..., 

För 

MÖBLER OCH SPISLAR 
sident l\oOS(ffelt smmuanlrnllat (~ll 75x142, hörnet East J och Morton W ALLJS '& SONS 
]wJJfert•us för dryfLmcle id' hvad $l,GOO-Godt 7 rums hus, So. State 

i' .. ' str., 1 block från spårväg. som bör göras :ör att satl a en · 
str.; nära spårväg. 

gräm; för slöseriet med landets mi- $250-stycket; vackra lotter vid So. 
turliga rikedomm·. Yakima ave. i Gth Add. 

1524 C Street 

All kinds of horses for salc 

Phones I\Ia in 6059 

Både billiga och till medium 
priser gå till 

G. B. CORNISII 

1310 C St. Tacoma 

Kolgrufvorna utnyttjas sfilunda $1,000-3 lotter vid North Oakes str. ----------------- ""--""'--=""'·-=""""'-'""-""'-""'·-""'·-========~ 
})g det lättsinnigaste sii.tt: u1ellan $1,000-En farm af 40 acrcs med god It will pay you to go to Panl-
300 och 400 millioner tons kol för- trädgård, 2 små hus; 12 mil frän so11-Barnes Co. 1.mc1 get your gar

spilldes endast under år 1906, enär Tacoma. 
Mott de bästa kolen tillvaratagas. BERTE,LSON & co., 

Rum 302 1130 Pacific Ave. 

den hose for nevt year. 'l'hey over
stocked and are sclling it ,below 
actual cost. 

Our Saturday Spceial is the best 
Mffoe offore<l in the city for 25c. 
Try it and be convinced. Paul
son-Barnes Co. 

'" !'., Tacorna, börjande ,. 
Encla sven!3Irn fotograf i Tacoma : . _, .. · 

ili DEN 1 :MA.T, 1908. 
903 Tacoma Av. Home A2233 'i i:r;_ 

---- m J. E. Chilberg, President ~ 
. W. H. Pringle, Vice Pres. 0. Granrud, Vice Pres. * 

Vi tillverka alla slags 

TÄLT 
AWNINGS 
PAULINS 

och allt annat som göres af tält

· George H. Tarbell, Cashier & Manager * 
~ ]!}rncst C. Johnson, .Ass't Cashier ~ r J. F'. Viscll, Gust. Lindberg och C . .A. Mentzer, Direktörer m 
!Ol:~'(.tt*'1mBK-*~ic71c***°'~**'ii1.<**'~****«*"*«~~***°*** 

R. S. ALBRIGHT & COMPANY 
sälja i parti och minut Tapeter, Målarefärger, Oljor, Fernissor, 

Borstar och Glas 

1\fain 380 

Enda agenter för Lincoln Färger 

938 C St. A 1380 

duk. G >dt arbete. Moderata pris ----------~------------------

Pioneer rent & Awning co. 
G. F. LINQUIST, Egare I 

1133 Tacoma Ave. 
:'.\fain 877i~ IIome A 2778 

Al 1FRED BUTT 
Juvelerare 

och 
utex11mi11erad optiker. 

Ögon undersökas kostnadsfritt. 
Belåtrn1het garanteras. 

Maurmann & Son. 
Prakth'"l:rande U rma.lcaro 

Med 28 års .i lfarenhet hos de bi111u 

firmor i ID \ropa och Amerika. 
Första klassens Ybete, billigaste .ir111. 

1714 C St. Vid C St. och Jeffereon. 

EDVARD ISAKSON 
Skandinavis. \: urmakare 

Ett fint urval af ur oeh klockor. 
Reparationer utföras fort 

oeh billigt. 
Telephone Hain 141 

1102 Tacoma A ve. Tacoma 

Ol YMPIA STEAM LAUNDRY CO. 
Gö.r bästa arbete till billigaste pris 

1301 D Street 

Phone Main 182 Al270 

Emil Stenberg, 
Svensk Advokat, 

Utför allmän Lagförrättning 

310 California Bldg. Tacoma 

CHRISTIAN ANDERSON 

Skandinavisk 
Advokat och Notary Pnblic 

307 Kational Bank of Commerce BlUg 
Corner 13th and Pacific Ave. 

GUSTAF BEUTLICH 

Skandinavisk Notary Publlc. 

Utskrifver Deeds, Inteckningar, alla 
lagliga dokument och fullmakter till 
gamla landet. Examinerar abstracta. 
Moderata. afg!!ter. Testamenten ut· 
skri!vas. 

Tacoma Hygeia Milk Company 

J 

---- Försäljer ----

Mjölk i Flaskor, Grädde, Saltadt och Osaltadt Smör 

Ice Cream, alla slag. 

Pho11es : Jl!Iain 492 Home A 1492 

HNSON & BLOOM 
GROCERY 

Phone Main 2590 
STORE 

1511 Tacoma Avenue 

Vi hafva nyligen etablerat förrättning med en ny första 
klassens stock af groceries i rikt urval till billigaste priser. Vi 
lrn alltid på lager en hel del "importerade delikatesser från 
gamla landet. 'K:om in och se oss. 

KAUFMAN'S TAILORED READY CLOTHING 
Vi representera det största skradderi-etablissement i New 

York och Chicago. Vi skola gifva eder en skräddarsydd ko
stym för samma pris som det "ready-made" slaget. 

C. A. Young 

1410 So. Yakima Ave. 

1321 Pacific Avenue 

V. V. Eisenbeis 

Steilacoom 

ELECTRIC CONS TRUCTION CO. 

Elektriska ljusledningar insättas och allt slags elektrici
tetarbete utföres. 

Alla slags elektrisk a apparater på lager. 
Kontors Phone 8732. Hesidenee Phone GG07 

Kontor och Butik 937 Commerce 

RON LARS N 
1112 So. K Street. 

GROCERY- OCH SPECERI-HANDEL. 
Kuriko, Quterine och Oleoil. 

Phone-Main 576 Bondost, norsk fetsill 
Automatic 01576. 



PUGET SOUND POSTEN 

ytt 
Meddelanden för införande un

der denna rubrik mottagas med 
taclcsamhet. De höra inlomnas 
senast pil. onsdagen. 

de den nya helgedomen ·voro del
aktiga. Både församling och pa
stor voro hjertans glada och i san-

hrntit, "'·hete fä hvib nt litet, i- 11 Il I " Il Il HH,_ Il I 11 Il 11 1 11 11 11 11 " 11 11 11 Htttl 
'l'y hur clet till iir liggc;r dncok fo_ ~~~t::r:1:~e:1;a~~:t:n;:ii~~::.~~~~::d:~·~ $1 t o r 0 r I 11111 a I ~t+· 

K. M. PETERSON DÖD. FARVÄL TILL SOMMARNÖJET 
ning att grat11lPl'a. 

KONFIRMATIONS-UNDERVIS-
sterlnndskiirleken på botten i 
h varjc~ idt·alisti:;kt stäirnl menui-

En af Tacomas svenske pionierer 
afliden. 

skas bröst, ja iifven i de flesta an- ± t 
varmt, isynnerhet på dagnnw oeh dras. I-Ivarför skulle annars en :f + 

Bhuru viidret ännu är fint och NING .BÖRJAR. 

inbjudande till små utflykter ut i Barn i konfir1rn1tionsåld01·11 som massa gamla Kvensk-arnrrikmwr i gifves af t 
0Yiintaclt för en stor krets af det fria, sll [ir cloek den egentliga önska vara med i n[ista konfirma- uthärda en resas många besvärlig- + · + 

~1~:1\~(:;~· jo~~~dl:i~:a~~~~· sl~)~~·~~~~al~l~~~: ;_;:~~:~:s~~~:l~~~:~:.,iif:~l~l oc~~at~~~a t~~ :~~)l'.;;~~:::;q t~~~·~~l~;:~~l~~~;;l:~.~k~~li,~:~~ ~~~te~e::l(~~~~~afö;~;~:~.1~~~:~~::1nbl~~i~ I r 0 R [ N I N c E N VA LI H A l l A I 
Knut IIL Peterson aflidit i sitt och tillfälle att '' cHmpn '' ntn pit Jnm8 ]JottenvåniHg, hörnet af sö- för att inandas dess rena sommar- t f 

S sommarnöjt'lrn, hafra återkommit, ·· l" 1 ft 1 ° l 1 l i 
~~~~~1:~:~1~:~:;1.:p;:;:~~~::~ll:~~~~i'~~~~ gnolnndr: St')' 1:!·::~:,:~:~~,~~:'~~~~.:;~:;:ic~:; :::~:·~~i:'.:,:,:::~::,~:::!::~::;,:::~ il lo""rdarrs afton di en 10 Oktober+++ 1 

Jn every detail, w. L. Douglas $3.50 eonrn 1882, då <lrn svrnRka invnn- "Höt;ten ~ir kommen, hör ' - Nästa söndag förrn. kl. JO kunna vara loclrnnde. b + 
shoes for men are the dringen till Pugt•t Sonnd-trakten nrnrnes gny" 0 · s. v. eger ;;krift- od1 nattvardsg·ång För oss var det ett af de käraste 

()gelltligT•n iog sin biirjan. Visser- i·mn samt intngning· af lllC'tllem- ögonl1lirk vi lll)plcfYnt, tH Yi sl\gn 
li-.n·pn hade en o~h annan kommit Dt•n gi°rngnn Rllmnian•n var kort, mar. gamla vtinner och anhöriga i' grö- t+ ++ 

Always The Best 

Best in the World 

They are the recognized standard oS · · · 1 l' 0 •• l ·1 "· ! ]" 
JS:hoe value tlie world over. They are fiir111', oeh 11i1gTa anliinde reL1m1 i 1 det ;:~· igt vurvac er ( ro.ic P nn- na11 lnml' :c;amlade för att ii11slrn it v A L H A L L H A L L + 

Best in Style slnil•t: p[1 70-tald. im•n <11• voro Pli- ge'. J\leH fäst. tli·n ·rnrit kort, har OM MRS. SJöBLOM. oss viilkommen till fostt>rli)'gdL'n. t :t 
Best in Flit st·nlrn fiin·g .. )ngare. J\frcl N . .P. lrn- tlt"n Yal'it Yaekt·1· 01·h tJ>L'i'lig, Lll'h I DPrns c·nkl•lt Httaladu viilkorn:;t-. ++:· 

1216 
SO. K St. I+ 

Best in Woll'lkmanship lJall8 fitllbon1a11 i biirjan ar SO- nl.clrig ti!Lfol'PlH' hm lllvandringen J'tl•t1nktiirPll npplyste allrniin1w- h<•lsuing ym· ii.ktn. rrn :<Olll g11ld + 
Best in Wearing Ouality tiilet auliim1e dt• i s1ii1·1·p nntal. st1 al Ta<·onialJDJ' 1 !Il clP olilrn va<·kni ten om att l\lrs. Sjiiblom l!ill' sl'x och Prnlas1 förestafvad af tle11 

That is why \V. L. Douglas $3.50 '' '' t "Il , t j i rh •t · 
shoes llave ' <ltt det snart J'nnns ('11 <lllsP1ilig eam]l' -sa t•na 1 satens m L ' hm·n OL·h nt.t tfot iil<lsla !Jlil:vil gllic1je dP kiirnfo ()J\'pr ;dt <'Il :il' 

1. f" · y·1rit si ii1Tl' frke minst -.0 ·iiller 1 · l l" I 1 ] + + The largest Sales in the World ko lo11i. J\l r. l't•ip1·so11 tog <·n 1 J 1g ' , · · · " skriimdt friin ypttel. Båtln upp- L <Tns Pgnn 1e n' g Dm; t ern oe 1 + + 
of any men's $j!.50 shoe, requirlng amld i silli1 Lmtlsmiius YPrksam- tlt•tia om vi'ira r"gna lnrnlsniiin 1rift.L~rna [i.ro ']wlL urikiii.rn. Lv hon dd. gamla :fosterlandet, si'rnom si'1 't + 

L,''\''']]L,··]c," samt <lt:ras l'arnil.1'er. Unller dl't "' . c ' • • ' l 0 I + Supper Serveras Fr1'"tt I "'17ll!elargestfactoo•yint.l!aeworld hPl, Lll'lt llå tlt•n fiirsta '" " " .. , har Pndast fem bm·n 0«11 m<»et ofta ii1· fnlfot mcl vara svens;:. + 
tmde1·one1·ooi making men'sfine.shoes fiirr•uingPn Vallrnlla orga11isp1·a- rnErng:a a~ dPm .. "cam.1i:rd~" sprid-] yettlöst. IIou iir sjelf virl ;od anwrikaner." + ' 
1.o supply the universal demand for tl<w.·, ",·11· 11,·111 '°ll a'' L,"'11'ft,"l'Jle. Un- <la rrn olilrn stallen, sa fanus det 11 1 l l" l ' "f tt n1•t I I 
l)ouglas.shoes. ,, ' c ln ' 0 ,rnsane1ga<t,l'RJgovern .Slln' s·1· tt 50 B 25 

Every genuine Douglas shoe has Lll'l' clc Henaste llrl'll s:mi (;R lian tva ~!ler .. tre l'.~abmr, tll'r de sarno-1 fä flytta in i den lilla st11gan, som I JC er c. = arn c .. 
stamped on the bottom the name ofi · i· 1111·11llt'e' cif't,·t 1· f'l·l·l.<'.- lnt8 1 Rtnrr<' Rallsknp o<~h som sri.1 .. .. t f .. 1- 1\[ .. En bekymmersam situation. + . i W. L. Douglas and the price. Look v1s:;er igen .. . .. ... , JJU ar nas an .. arc ig. "' en mum 
for It before buying. nings- o~h s~illslrnp;;k1·et.sar11e, men att saga utg:1orde hog·qvarter for· krii f'ves det litet penningar för Några herrar tillbringade eu 

l { 1 l I I ]' "11 '11 I j I j j + 111 j I+ +++++++++++++H' j I j I+ H+t++++++++++++++++. SOLD BY, hilwhiill doek L'tt varmt intree<sc ns .res; lll ,l» , 
1 
frakt, spik, skorsten och l'miclrn.re- myc 'et gt~m.rt ig qv11 t1 sam-

för landsmännens g()rnnden oeh 1\fauzamta Beaeh var en af des- Jöu. Den som kan och vill. odt ie- mans pfl klubben och vordo gan- ~~'''"~~"'""~ 
Meyer ~Jacob & Co ingick iiJ'ven :mm medlem i den sa pl;i.tser, dur följande tillbragte ke ii.nnu bidragit till uppsättandet ska glade. Meu allt trefligt lrnr 
Uteslutande agenter i Tacoma för för kort tid sPdan hilclade "Svvr•d- sornmlll'l'll: hr"rrskapen P. J. J'tihn- af tlet lilla Jwmnwt han bidrnge r:tt. slut' hä1· i verlden, od1 sPnt om-

W. L. Douglas Skor i8h Pione(•r Clnb of Pierce Cu.'' soll, Ch. P. Eridrnon, I•'. ,] · Visdl, mPd det al11·a srn11·aste. HPllovis- ~ider - för att ieke siiga tidigt, 
1J!l8 l'iwifin Ave. PciPrson har nrnlrr Hin visfrls<: Olot: Imrson. Bl'rph. 1:ndc>rso~i o<·h. ning :;lrnll ske lliir bygget iir fär- omsider mih;te de t:linka l>ft att 

i 'l'at:oma. e_.0·1rnt si-.'.'' tkls ;°1t kim- ,J. l\L Anitson. Dt• fll's{a a I: llc>s-] 1·0·{ bl'gifva ~ig ht•rnåt. 
" " - '11 ( l,., . 

lr:1kt- oeh t1Pls iH aHiirnvt>rksnm- sa. lial'Ya <'g't'll grnnd. pa hvi u•ir C. E. )j'risk. Jclrn utan !Jesviir trnsknLlP 1fo i 
C., M. HED BERG hl'1. }''lera af afl'iirsh)-i.rnadernn d1' 11ppl'ii1·t hl'kYiirna oeh JH·r111a-

Skomakare 
'l'illh andn J11ille1· h andgjorcla ar
betsskor samt "loggers' boots" 

Alla :okur garanteras. 
1702'/: .Tcfferson Ave., Tacoma 

1 Yitl 'l'neoma .:\YP. 11]l]>fiink:s ni' ho-

I 
11LJJl1. ,\ l\-1•11 llY"""tl1• lrnu tlt•n ·för
si a SYt•11skn 1111i1~;:ka k)Tkirn, som 

1H:111'a SOlllllliiJ:hl'lll. 
Bt•lJ1Jurlo Bt•nt·lt i1tgjonl<' L·amp

plats för ht·rrslrnpl'll Clrnrlt•s \Vil-

var lH•liig·p11 l'i<l 'l'al'oma .\n>. Dl'i. limns, Aaron T1a1·;;on, Ch. l't•i.t•r
vai· mid<'l' 11 ppförarn1<'t nl' di•nn;i. son, .John lfPrllwrg, P. Brown. 1!} 

AFTONUNDERHÅLLNING. 

==============~isi•m han i·fik<Hk falla frtrn en sliill- Eridrnon. A. 'Nilen, J. Larson ()(·h 
l1evin Carlson. 

Bn afto111m<IL~rhi'illni11g i1H'<l l'ii
l'P\'i:,;ning af slt'n·optik011vyt'I' oeh 
musikal iskl od1 litterärt prog 1·;111r 
kmnmPr n11 gi l'va:; af Epworth 
f1eagm; i svenslrn nwtoclistk~Tlrnn 
lördagm1 den 17cle dmmeR. lnirii.
de, 25 cents; hm·n, J5c. 

ST. PAUL HOTEL 

Joe Schmidt, Egare 
Il 

Boai·1l per dag, vflr,Jrn eller :rni'mad. 

2~H6-l8 Je.i:ferson Ave. 
Phone Ilfain 6545 

11i11g, clcrvicl han ln·osfi<Hfo 111\grn 
rdlwn och l°tdrog sig en lJriistå
komma, al: hl'ilkc11 han nlltjPrnt 

Äl'ven har And<·rson IsLmll bc
siikts af mi'u1g«1, oeh Illl·s. P. Sand-

sedcrmcrit hade mer r•l1t·r mindre l1crg har d1•r nnc1er somnrnr<•n;; 
101i11 å sitt va<·kra och tn•l'liltn kiimrniug. Som aHiirnmau het1ref ,, 

· l l1rnr1r·liille !.»iist.viinli"'ot rnotJ.1L,'.''it han i mlrngn ih vc;J'!rnam 1Ct oeh '' · · ., 
BESÖKANDE. 

luHle butiker på .olika platser i o<:h imdfägiiat rnånga af familjens Mrs. R U. Pc~ar8011 frän Cc;rrs, 
U ""BRELLA ""ANUFACTORY l · l ·1 1· 0 f'"\1 viinncr or•h iihl·n stiirrn s[iJlslrnJl. J J.u . iu stac en salllt 1111 vH RI t Tan a c· Oal., gj01·lfo hiirom dagen l'tt rnrt 

c;n grocery-lrntik vid 12th SL. ·~ 1 l'll som sagrH. 1111 lii· rl«t slut hl'~iik i sti1d1•1i. Ilon hatln Yarit Paraplyer reparerade. 
Rakknifvar, Saxar och Verktyg 

Slipade. Praktisk Saw-filer 
h Siiiard, Egare 
1 :311 So. C Street 

Den afliLhw siirjl's niirmm;L af pi[. somman•n och si't iir de:: iifvl'H 11:1grn mi\.rnH1c•r på visit hos anför-
1 1. I l I " I 111t•<l :-;ornm1ir11iijPrn1. f)p arn •'tt · C TT 1 c:f1Pr L' ·y:ml ,. H1str11O<'1 tva 1:1ni, ... .. · Yancltl'l' 1 Vancouver, B. h , llL er 

(1(.l'lt.i·,·ii·ii·,• 1'lr·'·'·· J>. J·. J' •'llS'l'll (Jt•li ll!i1111<\ blott. llH'n alla I orsakra att/ .11 l -..1 1 .. . { 1 .. 11 ' ' "' c SI ; JCSIJ.;: HU' J s ,i]( eu ll]ljlHO c (' 
Gertr1Hl Bland i1iir1rnm; :rn<ll'n tle1: iir Ptt >mgeniimt i;i'trlaut, ol'li: l11rn J\frs. Arnrn J>anlso11, hömet af 
nnl'fu·vaw11er till fomil.ien miirkas att de gli Yiiiitande på att det 1 P och :35th St. Hon ä.r :;lägt bå

TITLE INSURANCE AND IN- :\lrs. l1011is Ekma11 i l\fou111. VPr- snmt åter slrnll lilif'va "camp"-[ cle till .MrR. Pnulsons familj ol'h 

VESTMENT CO. 111m snrni ~lrs. ,r. l l .• fons(•11 hiir i 1 i<l. [i t1ennm; frnm:i.clne n:n lm:; .. ~[en de 
utföra Abstrauts of 'l'itle till all staden. lkgrnfningt•n komnwr .. , hade aJdr1g· forui. 1·akal8 har i lnn-
egendom inom gränserna a · a ·,; C'ga rrn11 ua8 a S<HH ng ;: , - ( L'" oe i mo et var or Jac a rnr 

Nam lad nwn nil g·ot: vinglig trupp 
ntfiin', till de lrn11nnu Lill Pil Yilla, 
rlt>I' t'll 1d' i1«n1, lu· Pe1t1·1·qvist, botl
dr>. 1liir stanrn1tfo <k, ot·h en af 
<In andra lu·r1·n 1·1w ly1;kntles eJ'tPr 
n;°1g1·a :fruktliisn l'ii1·siik slutligen 
lryc.:k~r på den elektri:-;lrn irnnppen 
vi1l ~'tterdörren. 

Efter några seknntfor i.iLtad<i. 
fru Petterqvist nt genom ett fön
ster och frågade i fög·a vänlig ton 
hvad so mst.od piL 

- lTrsii.kta, starnnrnde ordföran
den sluddrigt, är det hiir som Pct
terqviRt bo1·? 

- ;Ja. men ... 
Då iir det viil fru Prtterqvist 

j<1g har de11 ii.ran att tala me<l '! 
- J';1, llll'H ..• 

- Kii rn fru ] 't•tfrrqvist, skulle 
ni vilja vara så snäll och komnrn 
hit ut och ldn 11 t· Pd.terqvist 
bland oss, så ntt vi andra kunna 
forts~itta och gå hr'lll ! 

f 11 .. t .. l 11 ,, SVENSKT POLITISKT MoTE.

1

, 1 1 1· .. t f" 1 ° 1 1 ·· t 

Pierce County. Ilr. A. L. Swan- <>. m. från lfoslrns bPgrafningska- . . och angenämt. =====-----=-"""'"'""'""-""-""·-=·=· "'-=-""-~= 
llell. Svc;nsk-am. republikan kln bh en'/ , son, ende svenske "abstractor" i 

Tacoma, är anställd som nämnda hfilll'I' m(ite lliis1.a mtindag den 5te ]MILLIONÄR-SÄLLSKAP PÅ MT. 
Oktober kL 8 e. ni: i Valhalla IIall., TACOMA. firmas '' assistant manager.'' Vid NY S • NGANFöRARE 

A • Alla medlemmarne up11nurnns att' 

VALHALLA ÅRSBAL. 

Valhalla kommer att gifva 
sin sedvanliga "Grand Ball" 
lördagen dr:n 10 Oktober. Ko
miten är redan i full verksam
het och en treflig afton ntlof
vas. Vidare i nästa veekas 
nummer. 

behoJ' af Abstracts eller .andra le-
gala handlingar besök denna fir- komma tillstäde8. Som det srput 
ma som har sitt kontor i 1003 So, På grund deraf :itt prCJ:' lfod- kommer att åter blifva hett under 
A St. Rådfråga Swanson. bergs tid är tagen starkt i anspråk, Llt>n politiska kampanjen, så iir 

Den mest kärkomna present till med sina göromål st>m musikfära- clet af vikt att organisationen är 
rc och organist i lutherska kyr- rnstacl för att !!Öra sig· hörd oc:h en anhörig i gamla landet är utan ~ 

tvifvel ett förstoracit porträtt af kan har en förändring i sångan- giillande i valstriden. 
eder sjelf. Tillskrif miderteck- förareskapet för Svenska Gl<~L'
nad, och jag skall göra eder ett Klubben egt rum. Den nye anfö
besök och visa det nyaste i försto- rareu är prof. George Johnson, 

MARKET PLATSEN. 

· .. ~" r e"ter· l)e som i flera tlr varit ledare för Den 11."ll. 1r1arkrt- cllr.r tnrg'[Jlat-r1ngsvag. .;uven rama r. - " 
ställning. c. Albin Thorell, 1212 norska ,5ångklubhen äfvensom för sen vid 11te och D Streets blir allt 
South J St., Taeoma, Wash. Smiths musikkår. mer och mer populär. ]'arrnare 

Till den afgående ledaren utta- och trädgårdsodlare äro i allmän-
Vjd behof af lar klubben sin tacksamhet för het mycket belåtna med elen nya 
BLOMMOR det {iit och elen slöcklighet, hvar- anordningen, som ger dem tillfälle 

för bröllop, begrafningar, rn. m. 1 med prof. H. skött sitt ~1ppcl~ag. att lättare afsätta sina produkter. 
skolen I finna det BÄST och BIL- Den har nnder hans leclmng g,1ort !synnerhet råder· stor liflighet och 

LIGAST att köpa hos oss. 
stora; framsteg och det är en du- riirrlse på platsen tidigt på för
gancle organisation, om hvilken miclclagarne. 

Kransar och buketter göras upp man har allt skäl att hoppas att 

På beställning. Tag Interurban den under den nye ledaren skall SOUTH TACOMA "FAIREN." 
vidare utvecklas och allt mer och 

till vårt växthus alldeles invid mer föi:a svenska sångens runor 

Fife Station. 

FIFE FLORAL COlVIP ANY 

P, 0. Box 655, Tacoma 

PHONE MAIN 7845 

FLY WITH "FLYER" 

med den äran. 

GRAND ARSBAL. 

Valhalla gifvrr sin sedvanliga 
Grand Arsbal lördagen elen lOde 
Oktober. . Alla äro inbjudna till 

Seattle-Tacoma Route ' en glad oeh treflig afton. Se vi-
Tur 35c, tur och retur 50c. 

Lämnar Tacoma 8: 35 r. m. och dare aµnonscn å annat ställe i clet-
12: 15, 3:5ii ocll 7:30 e. m. ·ta nummer. 

Lämnar S-=attl 6:45 och 10:25 L m., ---------
2:05 och 5:•15 e. m. 

Förbindelse vid Seattle, Bellingham, 
Everett, 'l'ownsend och Vancouver, 

BREF FRÅN BACH. 

Syauktionen oeh matserverin
gen qvinnoföreningen i Snutit Tn
coma företogo sig förleden lördag 
var lyckosam och inbragte om
kring $150 i kassan, den lilla for
Ramlingen till stor hjelp och upp
muntran. Kvinnorna gjorde sig 
all lrnder af middagen oeh supen 
och syauktionen bar vittne om 
att komiten varit J'litiga att för
skaffa en mångfald af nyttiga sa
ker till försäljningen, som före
togs pil CJYtillcn med rätt uppmun
trande resultat. / ________ _ 

Enru många notabiliteter helsat 
på hos hergsjätten, .&om stolt hö
jer sin hjessa vid vilr ·östra syn
rand, så lir det. do«lc idrn troligt 
han någonsin haft besök af ett 
siillskap, som representerade mera 
nf mmnmons skatter iin hvad fal-
lct var for ett par. dagar sedan. 

SiillHlrnpet utgjordPs af idel mil
lionifrer od1 storkapitalister, nära 
ett halft dussin af dem. Bland 
d<>m fnnns sådana namn som Roe
kefeller, ,J. lVliller oeh Erling m. 
fl., alla 1.illhörande dc•n Riorfinan Lät oss tala med er om edra 

eieJla klassen. Samtliga harva ögon. Ingen afgift för konsulta
gjort stora investmmits i Illilwan- tion eller undersökning af eder 
keP-holagPts aktier, och flertalet synförrnf,ga i vårt kontor eller 
tillhöra dess direktion. De voro edert hem. Om ni ej behöfver 

ute på en inspektionsresa öfver 
den nya banlinien, oeh anlända 
till dess vestra terminal, 'l'acoma, 
togo de tillfället i akt att göra en 
tripp till berget. De uttryckte 
sig med hänförnlse öfver de stor-
slagna scenerierna. 

KLONZE DöMD. 

glasögon, ;;äga vi det; om ni be
höfver dem, skola vi skaffa er 
glasögon, tillverkade enligt kor
rr;kt vetenskapligt recept, med el
ler utan bågar till billigaste pris. 
Likaledes göres reparationer till 
billigt pris. 

DR. BAILEY 

Phone JYiain 3046 
George Klontim, som en dag i Chatham Hotel, cor ]7 & Jefferson 

sistlidna April månad, sökte att 
mörda sin hustru och afsköt r.tt ~==============~ 
par skott mot henne, så att hon !!!!!lllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllilllilllllllllll!l!llllllllllllllllllllll!! 

blef svårt ehuru icke dödligt så
rad, har undergått ransn lming 
denna vecka. J'nryn förklarade 
honom skyldig, och han kommer 
att dömas till fängelsestraff för 

Business Chan ces 
and Real Estate 

111e·l 81· 11 NY SVENSK KYRKA I EVERET en tid, som domstolen framdeles 
f P. rof. Carl Bach, som ' l}esta·.·111111,,

1
-., Ni kan få ert porträtt på bre - " . 

A. SUNDELL 
CARL R. ANDERSON 

Eg-are 

Jrnrt i Ne·w Annex Stamp Photo . fru fö1· c•ti 11ar må11 ad er se<Lm, re

GallPry, 1 !J·10 Commerce St., hör- ste till fi'\'erige, hal' i brcf till dPn
net af J<•fi'crson 1\vc., rnidt öfver irn 1idning>1 r1:daktin11 rnr:dclt>lnt, 

'l'acoma distriktc·t I iksom Co-
lnmhin konf'c'rcnse 11 växei· stiin- ÅTER MED HELSNING FRÅN 

A SNAP. 
.:\ m·res, all elearecl and 

EPIW«<L 1ww 6 roorn-hmrne, 
barn 20x30, goocl well of 

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

1\liins kost)'JJlC'l' och öfverrockar i 
säsongens moderataste miinstt~r 

fr[m ............. $7.00 till $25.00 

Ung·a mäus ko:;tymer fr[m $5.00 
till. .......... ' " . . . . . . . . $15.00 

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

TACOMA CLOTHING Co .. 
~ 1305 PACIFIC AVENUE 

~"""""l.""'"~w~~ 

Lindberg Grocery Co. 
0 

Vi äro den enda Wholesale Grocery-firma på Pacific 
kusten med fullt sorteradt lager af 
Svenska och norska specerivaror. 
Vi sälja endast till återförsäljare, 

Corner 23rd & C Streets Tacoma, Wash. 

H ++it Htt+I H + H I H H I H ++++i H 11 ++++++++++ + H H I Ht 
.2215 South G Street !. 

I NY LOKAL t 
Vi önska härmed tillkännagifva att vi flyttat vår 

i iHl ltigenheten 2215 So. G Street. 'l'illhandahållande allt som 
tillhör ett förstklassigt grocerystore, jemtc ett fullt lager af 

alla landsmän. 

t 2215 SOUTH G STREET ! 
+++++++++H++++++++++H+++++++++tt++++lllil++++++++++ 
t +I I i+ H+ +I I I i i 11 I I I I i i I I i +t+tt++++++t+l 11 I i i I I Htt+ i . CYCLONE FENCE CO. 

J;. P. CHRISTIANSON, 
Secr. & Mugr. 

'l'ill verkar 
Väfd "Wire.Fencing," i enkla eller ornamentala mönster, 

Lawn- och Hönsstängsel, Grindar, o. s. v. 
'l'illverkade af bästa Bessemer stål, galvaniserade. 

Rosta icke. Strot urval. 

~ CYCLONE FENCE CO. 

Telefoner: Main 339 och A 1339 
920 Commerce Street Tacoma, Wash. 
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JOHN HEDBERG 
SKO HANDLARE 
Skolbarns Skor. 

R.ikt urval just inkomna; bättre 
oeh billigare än annorstädes. 
Vi hafva ett fullständigt lager af 
arbets- och dress-skor i förbindelse 
med skomakareverkstad med nya 

moderna maskiner . 
Billig- Hyra Billiga Priser ' 

513-15 So. 11th St. 
0 I' J I 1 i· ·u atthannuiiren"fnlfledgeilsmrr-gai.an fran ' .•. "'ees a ;e .ier. .til- wate1·, 70 frnit Lrw~c;, front. " · 
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digt, och si1som ett nytt heYis cfor- SVERIGE. 

vcn s. k. ",;lamp" portriitt och fantling»" Han Yistas nr:mlig·eu 
"folders." Kom och se de nya hos J\hs. Bachs sliiktingar i Kvnrn
" tripplets," nå got alldeles split- arp i Kr1mo hergs fän. T'ro f. B. 
ter nytt. ii.r fört.i 1rnt i S'l'erige ocl1 dt•ss folk; 

dess g:isivii11skap, siig·er han, öf-
Fi.irPJJillg.'n Valhalla mi)ter för- vertrilffor allt hrnrl han npplrf

"":a o<:h tr1~tlj1' onsdagPu i hvarje vat. S~som icke svensk gör spd
rnånatl. Ordförande ,Jos<'ph Nel- ket honom litet ]Jryderi; men merl 
ison. sPkreforare Gus. Nelson, sjuk- Ilirn. B. s0111 tolk reder han si'g 
Jrnrnite P .• L 1\lagnuson, N. A. 01- goc1t, oeh han säger att när han 
sou, 1\'Ielvin Jolrnson, A. T. Gu-1 kommer till Taco1~rn igen, ska:l 
stafson, Werner Jolmson, Olof) han tala svenska lika bra somna-

Stee1berg och Joscph Nelson. gon annan, 

på sHil' dPll 11ya, 1rPflign <Wh Yiil 
l1elii.gna lutherska k~-rlrnn i EY(' .. r Hedaktiil' Olson fiir 8m1 Fran
reH, der 'l'acornas cli:;trikt hiill I eii;co iicluingen "Vrstlrnsten" ha1· 
sitt senmde möte. fd·l'rkommit från sin 1.uristfärcl 

Ilögti11lig kyrkoinvigning lrndt' ltill SYerige. I forra Yeelrnns rn1m
P~t .l'Hlll rec1<'.n dagn~ i'i:il'c miit1•ts i:.H·:· af sin ti:lning'. framför .. han 
hor.1an, rn;ml1g·r11 sondagcn dPn fol,inndc helsnmg· 1111 dess lasare 
20de Sept. KonferenRc>11s ordfii- \frlu1 Sverige: 
rnndc, pastor N. J'. W. Nelson as-1 "Utgifvaren-reclaktiiren fattar 

I 

sisterad af tillstäde:.varaude :.n-1 denua. veck~ äter pc;n;rnn fö1~ att 
therslrn pastorc1· utforcle den hog- <'fter fom rnanaders franvaro ater
tidliga invigningsakten uti hvil- gå till "11[fringame." Det kiinnes 
ken en stor högticlsskara, som fyll- r skönt att efter 20 års nästan oaf-

i 

Pricc $:3,000; fi;l ,llOO down. + t 
balanc(' to suit the buyer.I + an I vara an 
T111pr0Yrnw11ts <101w ni·e well . 
vvurth $3,000. Don 't loose 

A~~l~lE~~c~lo;~;~~t A~1el1CY . en IIome Telephone, då ni kan hafva en för 6% cts. per dag. + 

119 South 14th Street $ RäknHaOutMhtE1ru Tmy[cklen[tipcl HdenObNesEpararCoOchMtaP·n1Ar pNå Ysaken. it 
Hörnet af Pacific Avenue + 

Telephones t i 
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Tacoma Furniture '& 
Outfitting Company 

Vi hafva några 
billigt pris. 

25 år i Tacoma 

911-913 C STtreet 

Ber'telson fG ~~, 
Real Estate and Loans. 

FINA ACRE-TRAKTER. 

& co. 



HOTEL SAMSON 
Cor. 13th & E Sts. 

Det största och bästa svenska ho
tel i Tacoma. 

Försedt med alla moderna be
kvämligheter 

Rum 25c, 50c och 75c per dag. 
I förbindelse med restanrant 

Mål 15e till högre priser. 

Om ni alltid önskar goat, Iriskt 
11mör, gå tlU Cow Butter Store, cor. 

Jefferson och Pacif1c aves. Den stora 
mängden, snm vi handla bort, tillåter 
<0sa att harva ~tom kvantiteter för att 
lievereras när sil. önskas, sälunda till· 

· försäkrande eder lågt pris säväl som 
ltrlsk kvalitet. "Tub-butter" är vär le-

Cliare, sålunda erhåller kunderna. !ull 

ikt, dli. "brick-butter" stundom är lätt 
I vikten. Köp I Cow Butter Store. 

Inkommet-En sändning Kuri
ko och Ole Oid. Äfvenledes nytt 
stort förlag d:i:ygoods-varor. 

1115 Tacoma A ve. 

The Leader-E. G. Trommald. 

HYLAND GROCERY 

1556 So. D St. 
Phones: 

James 2311 IIome A1944 
Groceries, Flour, Feed och im
porterade skandinaviska deli
katesser i rikt urval alltid på 

lager. 
Gus Johnson, Prop. 

beror på dig sjelf att ensamt och höjde sina röster i Bettys bröst, - Här har du min hand derpå, 

•• oinskränkt herrska öfver mitt satt hon tyst och betraktade sin - svarade majorskan, och räckte af öfverstinnan D-, som yttrade: 
hjerta. man. fram en af sina vackra, hvita hän'- - Bruden är icke vacker, det 

- Ja, du sade något dyligt, när - Jag läser i dina ögon, Betty, der. skall Gud veta! men hon har väL ETT KLOFVERBLAD 
TRE BERÄTTELSER 

AF 

du så envist ville, att jag skulle att du uppfyller min bon, - hvi- Mitt bröllop kommer att fi- förmögenhet? 
amma gossen. skade han och tryckte sina Hippar ras i midsommar på Evas egen- Hvacl skulle majorskan svara 'f 

-1\fen du frågade icke deref- på gossens panna. dom Hollnäs. Hon k«nde ju ingentmg om sin 
ter, du afslo.g ändå min bön. - - Att vara en öm mor, ja; men -1\Iin bästa Kils, hvad säger bbfvande sonhustru. Hon var MARIE SOPHIE SCHW ARTZ 
Alriks panna mörknade. att gTäfva ned mig på Rocl,e så- du? skall det fo·as på landet? verkligen i en plågsam belägenhet 

I. TVENNE LEFNADSMÅL. - Hvacl underligt ligger väl som bar1rnköterska - nej. Jag - Ja, och som Roclrn endast Jig- och b[irjarfo dc:rföre, utan att låtsa 
Il. ÅKTEXSKAPE'r. cleruti '? - jag skulle genom en far til Sti·ömstacl. - l\u reste sig ger en mil derifrån har mamma gifva akt på öfverstinnans ord, att 

ITI. EN EPISOD UR EN LAKARES LIF. eftergift i detta fall hafva be- Betty och ringde. och pappa icke s,trdeles långt elit. tala om ett haftigt illamående. 
röfvat nug en del af min ungdom Äfven Alrik reste sig, fättade Ma.1orskan gjorde några in- Hon såg upp till sin man, som 
och fägring och dömt dig till cles- om henne och lJarnet, sägande: vändningar och syntes föga belå- från motsatt håll kommit in med 
sa ändlösa försakelser, hvilka äro -- BPtty, älRlrndc Betty, ditt ten med denna anordning, mPn brndgummcn, och mötte en blick TVENNE LEPNADSMÅL 

- M.in sota Beity .. Jag kommer 
för att kompl inwntPra clig i an
ledning af chtt charmanta uppträ
dande i går hos mig. Du gjorde 
ett oerhordt uppseende genom ditt 
ut8Pencle, rlin ioctlett och den full
iindning i ditt siitt som cln sfi för
.i1L•nstfollt tillegnat dig. Sjelfva 
frn X- bleknade af afunr1, stac-
karJ> liten! Hennes mest lysande 
dagar iiro förhi. Dn blir den 8ijer
na, som i vinter konnnrr att ly~n 
mom vår societet. 

-1\Iamma ill' alltfor god. - sa
de Bett~- 1m1åleende; men icke 
fann jag fru X- - mindre älskvärd 
än eljest, ej heller t~·cktrs Alrik 
göra det; tvärtom visade han hen
ne sin hyllning på ett något för 
iippet sätt. 

- Dn har rätt, svarade major
skan suckande - han var den en-

öfverflöcliga, när man han förmö- svar Yar ju ett skämt? hon kände sin stjufson och visste, af strängt allvar, nästan af för-

cla0 genhet och kan lega en amma. - Nej, mitt fulla allvar. - Bet- att hvad han ville, skulle ske. akt från den eljest ganska med-
forsla!!'et fruntimmer, hade, , · 1. e a ·oi·e11 

c, På ett helt år hade jag alldeles ty såg kallt p<l mannen. gor ig m, J · 
Nils tvang· henne att åt fru Aurell .1 1 , 1 'I' 1 ,.. · l 1 N ]J·· 1.- I C' v1'c,.seln och p~e-åndamålslöst nödguts afsäga 1mg Hans IJlrnk ln 1 ac e pa iem1e re vec rnr rore mH J>ommar Y- u o JHL eo o , ~ 
utbetala en {uli!!. 11ension, förskaf- i· l t , t · R l ] ] f · N'l t f 0 1 

~ verlden och dess nöjen. med en varm och inner 1g 1ön: s es Lte 1 :\.Oe rn ;:yr rn nr " i s. s en ragac e: 
fat sig penningar dertill af Betty -Ändamålslöst, då du är mor men bon vände bort hufvudet. och J\fnjorskm1 hade iimrn idrn flyt- - Vill du Nils Strålskjolcl till 
!!.enom att omtala fru Aurells fat- t t t l · · 1 l t l' "l t' 11 al a ta(j'a le11 11a··1·v 0 ~an ~· Bett~-, h,tr du clå ingen verklig· han utropade: a n , emec an l1H1Joren 1c rn ve a , cm a;: " 1, ;:, ',,,, c · "" -
tl. aclom, men att hon »J. elf 1cke 1 1 1 l tt 1 f 1 11 f · d ] 1cl • • 1111a 11 [a11·u >'lir·ell ~ kärlek for ditt barn'.' - I Alnks Nå val, Bett)-. mgen rnr e;: a rnns ru s rn e resa orr an e }J'l en • .1. ' ~' ' - ' -·.1. • 

kunde gönt något för elen stac- röst låg Hågot sorgset. för dig, allt åt mitt IJam. Om dn till bröllopet; ,,,jelf hade han lik- En vålthmm darrning skakade 
lrnrs enlrnn. cme!llln nrnjoren Yore 1- "l 0 tt 1 't 1 · shn hoJJI> och hon förde - ,Jo, jag lUslrnr min gosse af vill var11 en om1tnr 1g mor, rn mor ya pa e par c agar v11r1 c er ma.ior ,1 R ' , 

så ytterst nog·a mot sin fru. Bet- allt hjei·ta och Unker mig redan efter denna moderna och afsky- vi!l l~·sningfm. Då han kom hem, niisduken till munnen för att hin
t)- gaf genast samtycke att bistå med förtjusning, huru natt och v,irda skola, som uppfostrar barn ~-ttracle nrnjorskan till sin man: dra sig frän ett utrop; hon hade 
den behöfvanucle med ett årligt sot han skall blifva; men icke be- så, som jag och Helmina blifv1t Nå In-ad tycker du om det blif-1 it onaturligt blek, och hennes 
rn1clPrhEill. Nltr Nils underrätta- J N'l · t ~ l t 1° i.1 t 0 ·o huf\ er jag derföre ]JeröJ'va mig uppfo::;trade, sä skall jag åtmm- va , l i s g,1or . ogor s rn o en allg u 1x pa maJ -
de sin stjufmor om fru Aurells af- både glädje och utseende. - Bet- stonP vura fnr. - Res, - jng blir - Ilan rår sig sjelf och jag lrnr ren, men sänktes gmrnst för det 
slag, ansåg sig majorskan icke ty kysste elen lille gossen. _ Du hemma hos mitt barn; men glöm ingenting att anmifrka deremot. olyrksbi\clancle uttrycket i hans. 
behofva upplysa Betty derom, u- ser ju, att jag jemt är sysselsatt ej, att jag tiggt, att du skulle upp- - När resa vi till Roeke 1 blickar. Majorskans onda samve-
tan tyckte, att de der tre hundra med honom. fylla dma pligter som mor. _Dagen fore bröllopet. te tillhviskacle henne med för-
1·1·1{sclale1·n·," voro rätt bra att ha l ']'" 1 · l l l l · l 1 "II 'et 1llt " ·' - Ja nu, emedan du icke kun- KamrnarJ1mkaren gick ut oe r ic en g1c;: oc 1 man var reL an s U'flC rn se: - an ' f • 

till bestridandet uf de dryga ut- nat vara ute i verlden; men huru slog igen dörren. Betty vnr för- i midsommarveckan. Bröllopet Och majoren visste allt. Genom 
gifterna för toiletten. skall det hädanefter ])ilfva ! Skall dig att springa efter honom; men slrnlle firas sjrlfva rniclsommaraf- slumpen eller den eviga rättvisan 

Sedan majorskan gått, tånkte han, såsom jag och flera andra fåfäng·an, denna hennes lrnfvnd- tonen. hade han fått i sina händer ett 

Bett.v: stackars barn, helt oeh hållet bf- pussion, qvarhöll henne, och hon 'rrött, varm, vid dåligt lynne, bref från elen aflägsne släg·tingens 
0, hvacl dessa menniskor iiro l' l . 1 1 f 11t1 11°llerslra l1v1·11-et trdJ1'c,.e11 a0 da verlemnas åt betjemngen, under täuktc: ''Det iir eudm;t rättvisa. an anc e maJors rnn c agen ore s a · ". ' ·' o -

cl<>, 80lll efter din ankom,t skiink- lumpna or·h föraktliga; - Hvad det hans mor, liksom min hejd- Gud vet, hnrn högt jag iilslrnr rlig, hogtidligheten till Hocke. Hon galucle, att just hon hjelpt major
te henne någon uppmärksamhet . .iag känner mig öfvergifven och löst öfverlemnar sig åt begäret mitt söta barn! M:en icke behöf- var missnöjd med Nils och stött slum umlairnnilla testamentet. Men 
J\Ien, min söta, det skedde bara ensam; - Jag vill gå till Eva och att ]~·sa OC'h att roa sig. Yer .itig' nu uppfylla hans önskan, pii Eva, emedan de icke låtit hen- vi vilja icke längre uppehålla oss 
af i'Miinga och i hopp att kunna gråta ut min smärta vid lwnnes _Kära Alrik, nutalar du rätt när han en gäng afslog mm. Då nc spela någon roll vid deras för- vid vexlingarne i den värda fruns 
upphjelpa hennes sjunknu aktier. bröst; -- men nej, - - hon slrnllr barnsligt; icke kan väl dm me- egde han mitt framtida ]i[ i ::;ina ening. Eva hade icke en gång känslor, utan lyssna i det stället 

- :Vlen mamma. icke alskar man tala så allvnrsamt, skulle rifva ning vura, alt jag skall lefva elt liimdl'r, och han hiinvitrnde mig till skrifv1t till henne sedan hon blef till hvad Betty sade henne en 
den qvmna man beundrar, neJ, ned den enda lycka, som är mig klosterlil' dt'rför att jag· har ett vr:rldens niijen _Nå väl! jag har förlofvacl nrnd Nils, orh detta ha- stund efter vigseln. 
mun böjer kn,i för henue af få- ofrig; nöjet, och hon skulle hcin- barn? Ne,j, jag kan se 0111 lilla endast h:hnnats. de viil hcifligheten fordrat. Två liiDen unga frun var mycket blek 
flinga Heuiinm <lcrför hvarjP visa mig till religionen. - :'\ej, Tlfagmis o<'h iindå vara med i verl- Och I3etty reste till Strömstad, dagar innan Nils nnderriittadE' och ögonen flammade: men om
sak med sitt r~ttta namn, och !'all nej! hon och jag pa,sa irke mera den A propos, har du fått svar oaktadt Eva skref och på dl•t var- stj11fmodern om sitt giftermål, ha- kring fapparne lekte et ljugande 
for all del icke in i någa känslo- tillsammans, vi förstå icke hYar- om rummen vlll Strömstad? maste uppmanade henne att icke de Eva rest till 8 i11 egendom Holl- småleende. Betty hade itu blifvit 
utbrott. Då man har den lyckan andra. 1\Iå hon gå sin bana. Jag _:;\ej. _ NH blef Alri ks ansig- rPRa. Dci· kastade hon sig i för_ näs ol'h sPrlnn i<•ke mecl ett enda verldsdam och kunde såsom sådan 

Fidelity Trust Co. att lcfva me-d i stora verldeu, att vill och skall njuta af hfvet med te allvarsamt. striielsernas hvirfvel och glömde i ord l!ltit hiira af sig. nnclertryrka sii1a känslor och sät-
tillhöra bildadt folk, mrrn1 e man Eulla drag'. _Det var ledsamt, då skall jag sin fåfängas berusning sina heliga Majoren hade gifvit befallning ta en förledande mask på sitt an

Kapital och öfverskott 

$470,000.00 

J. C. Ainsworth ........ President 
Jno. S. Baker ..... Vice-President 
p_ C. Kauffman .... 2ncl Vice-Pres. 
Arthur G. Prichard ....... Kassör 
F P Haskell, Jr ...... Bitr. Kassör 

Safe Deposit Vaults. 
Sparbanksafdelning. 

4% ränta. 

SWAN OLSON 

tillegna sig deras polerade yta, En lugn och stilla afton i mars skrifva i dag; jag vill nodvändigt pligter både såsom maka och mor. om, att håstarne skulle vara fram- sigte, äfven då hjertat blödde. En 
samt bekämpa hvarje löjlig sen- l'ingde klockorna i Johannis kyr- dit for att bada i sommar, och ___ me helt tidigt följande morgon. mulen blick, ett sorgset utseende 
tnnentalttet. ka, och en liten likprosession sedan göra vi en resa till Rlekin- Fyra år hafva förflutit. Major- hvnrför nrnjorslrnn rr;dan strax på skulle strax hafva gjort henne 

-Ar det en löjlig sentimentali- skred långsamt fram till den nyss ge och helsa på din farbror. skan Strålskjölcl satt i sitt lrnbi- förmiddagen ankom till Hollnäs. mindre vacker, och för att få fort-
tet, att en hustru önskar ega sin uppkastade gTafven. I kistan, _ Dn tngr,r iiaturligtvis lilla nett en vacker förmiddag i Maj. Der mottogs hon af pastorns i farande vara den vackraste, den 
mans kärlek, att hon lider af att som bars framför det lilla tåget, Mag·nns med? Hon hade blifvit mycket fetare Rocke mor, fru Berger. Madam mest beundrade, skulle Betty, un
se honom på en annan slosa sin hvilade elen lama fru Aurell, hvil- _Huru odr:igligt att ;;Uiim små 1 under dessa år och IJar sitt lrnfvud Bergström var beordrad att pass11 derkastat sig de hårdaste uppoff
umhet, då hon af SJi11 och hjerta ken 1111 slutat sitt så bittra lif, barn till en badort, de iiro bara 

1

, hogTe lin någonsin, samt bestod npp på rnnjm·slrnn, som af lutter ringar. 
älskar honom? men slutat det med sjiileu upp- till besviir. sig ytterst ömtåliga nerver. Or- förtret fick en svår nerv-attack - Nå, hvad tyckte mamma om 

- Kära Betty, dina ideer iiro fylld af ånger och hopp och i sin ~ Dn iirnnm· således redan of- saken till allt detta Ug deruti. att och stängde m sig på sitt rum. öfverraslmingen? - frågade Bet-
hemtude ur någon gammalmodig sista stund ta ekade Gud för den vergifva honom. _ Ensuck hoj- I pn afhigsen slagting på majorens Mot middagen kom Bet ty in till ty. - Jag trodde, att mamma 
roman, nutidens romanrr fram- dyrbara gåfvan af en dotter, så- de kammarjunkarens bröst. I förra fnrn 8 ida helt oförmodadt he1we ol'h pratade mycket om nya skulle få slag, niir den fula ]Jruden 
sfalla ieke, --- oeh väl tlr det - dan som Anna, hvilken med sitt - Han ~ir ju i goda händer hos hade aflidit och 1es1 amcntcrat mo!lr·r, om det och·ägliga bröllo- trädde in. 
dessa typer af ii ktenslrnplig tro- fromma sinne lärt henne fly till sin amma, som vårdar honom ömt, hälften af sin förmögenhet åt ma- pet, elit ingen bekant var bjuden, - Visste du af den här komedi-
het, som äro både löjliga och O- den, som ensamt är vår styrka un- och för öfrigt blir ju skilsmessan ,joren och andra hälften åt Nils. och så vidare. en, när du var uppe hos mig~ 

Äldsta svenska vedhand.el i staden 1 "f · J J 1 l · f d t 
rimliga. Mitt sota barn, de der c er pro mngen. icke lång. Grefvinnan D-, som Derigenom hade elen förre fått - IIuru mår blla Magnus? - - a, )evars · oc 1 Jag ann e 
fantasierna duga icke i verklig·he- Anna bar sin sorg, såsom hon nyligen fått en dotter, ämnar sig tillfalle att ordna sina affärer, och frågade majorskan. ypperligt, att brudgummens mor 

Ved från skog och sågarne. 
Äfven kol och bark. 

Kontor 2321 So. 12th St. 

För första. klassens 
FOTOGRAFIER 

&l till 

Aaberg 
Skandinavisk Fotograf. 

1322 Pacific Ave., 
Tacoma. 

t V l . t · ·ft ·111 s1·g af bar hvarJ·e lidande, med blicken I 0 t'll s · 1 b d d l · t· f 1 ·· II 0 t .. l t bl rnke kände sin blifvande sonhu-en. an ig vis g1 er m, , o_~ rna : , tromstac ; a en er I 1 e_r~ ~enare I s JU moc erns ogo11 - - an mar u mar r , ev sva-
beräkning, för att förena eller rigtacl mot höjden. Medan kloc- lara bbfva mycket besökta och bhfv1t en person, som klokheten ret. stru. 
jenma förmögenhetsvilkoren, och korna skil'kade henne moderns si- på modet i år; du finner väl sjelf bjöd att behandla med uppmårk- - IIar du honom med dig? - Oeh du sade mig icke ett ordf 
hvilken sansad menniska talar väl sta afskedshelsning, ll'lg hon på att äfven jag måste elit. samhct. Lägg härtill, att hennes - 'rycker mamma det! Sli'pa - Nu var majorskans småleende 
om kärlek ensamt vid afälutan- knä oeh grät, under det hon var - Jag finner ingen nödviindig- älskling, Alrik, blifvit kammar- bam med mig, Gud bevare mig! försvunnet och hennes min var 
det af en förening i vår verld? försänkt i en varm bön. Eva het deruti - inföll kammarjnn- herre. så kan en hvar lätt förkla- - Hvar är Alrik? allt annat utom söt. 

- Det vill säga, att Alrik har oppnade sakta dörren och gick karen strängt - och jag vill det ra. hvarföre den värda frun blif- - Det vet jag icke; han reste - Jag hude ju då skämt bort 
gift sig med mig af egennytta T - fram till henne. det icke - tillade han allvarligt. vit så välmående och fått så öm- från Stockholm redan för sex da- alltsammans. - Dermed aflågsna-
Nu blossade Bettys kinder och - Anna - sade Ev::} mildt - Betty började skratta och sade: tåliga nerver. gar sedan, och jag har icke sett de hon sig, tilläggande: - Der 
ögonen stodo fulla af tårar. din mor har gifvit mig dig i arf; -Jag reser väl ändå. Hon satt nu tillbakalutad i en honom här. - Betty stod vid spe- kommer Alrik for att helsa på 

- Du är olycksaligt häftig och vill du blifva min syster? Airik slog sin arm 0111 Bettys liten soffa och Nils hade ganska geln och jernkade på sitt hår. mamma. Det är fasligt, hvad han. 
Harry B. Selvig känslig; det är en naturlig följd Anna förmficlde icke svara. Hon lif och drog henne till sitt bröst, vårdslöst sträckt nt sig i en fän_ Hela elen unga fruns yttre hade bhfvit ful: hvilken skilnad mel-

af din bristfälliga uppfostran. Al- kastade sig i Evas armar. sågande med vek röst: stol. fått en anstrykning af lättsinne; lan honom och Nils. - En omärk-

Ole B. Lien 

Egare af 

drig ser du nug· eller Helmina I maj månad flyttade Eva och _I detta ögonblick, Betty, e- - Jaså, min bästa Nils, du fön- all känsla var försvunnen, man lig· suck höjde J3ettys bröst. 
Pharmacy bhfva så der upprörda. .Jag vll- Anna tillika med den fcirras tven- ger du vår framtid i din hand. nar gifta dig, och jag lär väl icke återfann hos hcmrn endast den Alrik hade verkligen undergått 

gar ju icke h1la vid dig med lugn ne fosterbarn till IIollnäs, der Eva Jng iilskar af hela min själ mitt få särdeles svårt att gissa med stnclernde koketten. en stor förändring. Hans ansigte 

Liens 
(Förut Central Drug Store 

Skandinaviskt Apotek 
Agenter för Salubrin 

Apoteksvaror, Kemikalier och 
Toiletartiklar 

Ole B. Lien har mänga ärs erfaren· 
lhet som apotekare, år alltid tillstä
des, och man kan tryggt lita på att få 
recepter uppfyllda väl och noggrant. 
1102 Tacoma Ave. Tel. Main 141 

och förstånd. hosatte sig och egnade sitt lif och burn; från det ögonblick du hvem, efter den enträgr:nhet, med - Har du träffat Eva~ var blekt, uttrycket slappt och 
-Å, ju, jag är lugn och kan sin tid åt en gagnande verksam- skänkte det lifvet, blef du dyrbar hvilkrn du besöker Eva. Men - Visst icke. - Jag korn helt likgiltigt: hela hans hållning var-

allt hvad mamma säger. - Betty het för sina i både andligt och le- for mitt hjerta, och alla andra in- ehuru jag en gång ifrigt önskade nyss och har endast hunnit kläda präglad af trötthet och högmod. 
gjorde en hiiftig anstriingning för kamligt hänseende nödställda nn- tr.rnk, flyktiga och brottshgu, detta parti, så måste jag uppnk- om mig. Mamma har väl kammar- Han helsade modern med skenbar 
att tiltvinga sig ett yttre lugn. derhafvande. fl,'.'dcle dernr. Nu, Betty, ]Jeror tigt säga att förr och nu icke är jungfru med sig. aktning, emedan så många hade 

N ° ··1 l t b ld · I-lon bibehöll Iilnäl sina rum i 111 1 d t N · 1 ·· 1 ° · ·· kt 1 , d tt l - " a va , en rns ru or a ng det på dig att för alltid fästa mig a le es e samma. - e,J, rnra c n, pappa var sa sma ogon n aL e pa em, y race 
forska efter de motiv, som för- lrnfvudstaden, clcr hon ämnade vi- vid hemmet, eller gora mig kall - Och hvarföre 1 svår och envis, att jag aldrig sett några allmänna fraser och ämna-
mådde mannen att gifta sig med stas några månader hvarje vin- oeh egoistisk. Betty, jag bönfal- _Förr egde du ingenting; nu honom sådan, och tillät icke, att de åter lemna henne, då hon upp-

E. Eilertsen henne, och när hon ser honom ter, för att äfven derstädes i nå- ler, - lemna verldens dåraktiga är du en förmögen man och bor- jag tog någon med. stod sägande: 
föredraga någon annan, låtsar gon, ehuru jemföreisevis ringa nö,jen och triumfer och egna: din de i följd deraf välja dig en hu- -1\:famma kan få låna min, se- - Gif mig din arm, Alrik, och 

Siver Larsen 

Trommald Skandinaviskt Apotek hon hvarken märka honom eller mån bistå sina fattiga likar. tid och ditt lif åt vårt barns vård stru ur någon ansedd familj, som dan hon kHidt mig. - Kommer låt oss gå ut; värmen är tryckan-
foremålet för hans hyllning, utan och uppfostran. Res icke till kunde frlimja din framgång och mamma ned till middagen? de här inne. 

ii.r kiindt för att leverera. de bä.sta sysselsätter sig i sin ordning med , Något öfver ett år hade förflu- Strömstad, res icke ifrån denne ditt anseende geno msina relatio- - Nej. När mor och son befunno sig 
11:.ediciner i staden. Om ni lemna.r andra. Derigenom vinnas två sa- tit, och vi gå nu att göra ett be- späde; utan låt oss flytta till Roc- ner. Betty nickade vårdslcist åt svär- allena ute i trädgården, sade ma-
edra. recepter till dem, kan nl vara k l r· . l f . 1 cl . 1 h 'llb . 

·er i ion s or ic rn nc en me sm sök hos kammarJ\mkflr Strål- ke och Ller i ugn oc ro ti rm- Nils lo!! med ett e1'et uttrJ"ek. moc'tern oc·r1 i'e11111ac'te rtin1111et. jvrslrnn med stor häftio-het: viBs om att de expediera.3 omsorgs- o o o 

fullt. Alla skandina.vlska mediciner svartsjuka - och förstor icke sitt skjölcls. Det är på våren. I den ga sommaren i Evas grannskap. - Men Eva är rik - svarade Majorskan tronade på aftonen - Får jag lof att veta, hvad he-
utseende med att sörja. Man bör eleganta s,:ingkammaren satt Bet- I Bettys bröst rörde det sig un- h l f.. 0 k · la den11a 11sla ko1necl1' med Eva pil. lager. 

an, - oc i att orena vara ap1- i ett sällskap, så talrikt, att det 
Tel., Main 504. alltid i första rummet beräkna ty, visserligen något blelt, men än- derligt. De bättre känslorna ro- tal blir att föröka dem. förvånade henne. Der voro be- skulle tjena till, och hvarföre du, 

den fördel man sjelf dragei· af nu vackrare [fo d;'\ vi sist sågo pacle: - Kasta dig till hans hjer- mitt eget barn, lånar dig· till med-
1555 Tacoma Ave. 

Enda. apotek i ~ta.den, där apotekare 1 h 11 · ·11° t · 0 
- Det är således Eva. - Major- kanta från hufvuclstaden, alla 

en sa'· oc a c ng ti a a sig na- henne. På sitt knä gungade hon ta och lofva hvad han begäu i - hJ'elpare i att bedr·,airn din egen kan tråJfas om natten. skan luktade på en flaska och till-' grannarne af stånclspersonsklas- ~ got, som på minsta vis skadar ens ett sex veckors g·ammait barn, en men fåfängan och egenkärleken 
lade: - Jag hade hoppats kunna sen omkring Rocke, och några af egen person. Njut du af verlclen liten gosse, som dagen fornt i clo- hviskade: - det är icke dig, din 
stämma dig för en förbindelse med lojtnantens förmän. och dess hyllning medan du iir l)et erhållit namnet :Jfagmrn. Bred- person, som han älskar, ieke din 

1 h 1 1. · 1 fröken T-; det hade varit både Man hacle druckit te och presten ung och vac rnr, oc wy c 1g lC c_ e vid Bett~- satt den unge iikta mnn- skönhet, som fangslar honom, u-
1 1- 1 1 I klokt och smickrande att komma intagit sin plats, då dörrarne öpp-0111 att

0 

sysse siitta c ig mec cm 1 nrm och fäste pl\ hustrun och bar- tan endast det, att clu ilr moder 
rn i en dylik slägt. Stackars Al- nndes orh brudparet inträdde. mans darslrnper. 

1 
net en varm, sJ'älfull blick, allde- till hans barn. Han vill, a1t du 

nk, som var tvungen att gifta sig Bett.v ie!!· ·, men ett kallt och bit-' les olik det vanlwa uttr,Ycket i skall vånla detta åt honom, se der 
~ I ~ hlott och bart för penningen! Hu-tert leende krusade hennes läp-, hans ansi!!te. allt; du sjelf är ing·enting i hans 

~ ru m>'cket bättTe hade icke froken par. - Bett~-. varför nfslog du min Ögon. - Huru ljuft är det icke 

l\fajorskan trodde sig drömma 
eller stå under inflytande af en 

- Apropos, min Röta Bctta, hiin ait sjell' uppamma ditt barn, att blifva älskad, att kunna upp
kommer du ihåg, att du kort före 

1 
sade han; ln-acl du skulle ha vant fylla hans och mitt eget hjertas 

ditt bröllop gaf mig· en förbindel- skon med den lilla i din famn, önskan, som drager mig till mitt Graf =Sf enar se att åTligcn till eu fattig enka jag skulle ha tillbedt er bilda. bam - sade den gode anden i 
gifva 300 rclT; jag kommer nu för _Som en tafla förmodligen; ty själen. - Dåhojde fåfängan åter 
att påminna dig om ditt löfte och ditt hjerta kan väl icke tillbedja sin rost: - Tänka bara på all den 
bedja c1ig utbetala andra qYarta- tvenne qvinnor på en gång - sva- hyllning, alla de il'iumfeP, som. 
let. racle Bett:v mecl bitterhet. vänta dig i nöjenas verld och kom 

T- passat honom; men, tyvärr! 
hon är rik, ouh har ingen att tirf
va. 1i.r det redan afgjordt mellan 
Eva nch dig? 

- ']'illåt, att min fästmös namn 
ämrn blir en hemlighet. 

s~riwilla, ty i brudens bleka, bar
nafromma clrag sökte hon fäfängt 
igenkänna Evas. Nej, hon såg Eva 
stå bakom hruden. Majorskan ha
de velat skrika till, hade på något 
s~ttt velat gifva sin harm, sin öf
verraskning till känna ; men detta 
skulle endast hafva blottsHilt hen-

Vi ha det största lager af monu
ment i staten Washington. 
Pa(l. numental & Cut Stone Wks 
l'ACIFIC MONUMENTAL 

& CUT STONE WORKS 
Donnellan & McKenzie, Egare 

Cor. Pacific A ve. & 20 SL 
Phcme Main 2214: 

- ,fog har icke glömt mitt löf
te och skall sldcka mamma pen
ningarna på eftermiddagen. 

Majorskan som i allt var ett 

_Tala icke så i detta ögon- ihåg, att du en gång bönföll om 
blick. Alrik fattade hennes hand hans kärlek och möttes med hån; 
sägande med ömhet: - Modern nu är turen din .. att hämn~s. ~ 
till mitt barn har inga rivaler; det J.\iiedan dessa kanslor skiftev1s 

- Medgif blott, att det är Eva, 
och jag lofvar att bibehålla en o
brottslig tystnad. 

-Jag medger ingenting och 
önskar, att ingen får kunskap om 
mammas misstankar. 

ne; hon måste tiga, - tiga och bä· 
ra den skymfen, att man bedragit 
henne. Men hvar och när hade 
hon sett detta ansigte? Dessa 
drag voro henne icke främmande. 

mor. 

- Inga scener! 1\fan har beclt 
mig 1iga. och jag teg, - det är 
allt. För öfrigt tyckte jag, att 
mamma icke hade stort att göra 
med hela saken. 

- Och det är Lln, som talar så, 
som icke inser, att jag hlifvit 
komprometterad? Finner dn dig 
icke sårad af att till svägerska ha 
en tiggerska 1 

- Jag har till hustru en kam
marjungfru; det ena väger upp 
det andra. Slipper jag nu höra 
något vidare; eljest kunde mam
ma fä höra litet sanning till på 
köpet. Der kommer öfverstinnan 
D- och fru X-, sätt en passande 
min på sitt ansigte. 

(Forts.)' 



Illustrated above includes genuine Edison Standard Phono
graph with large japanned black flo1,vered horn gilt decorated,. 
one dozen genuine Edison Gold Molded Records, Bottle of Pho-
11ograph Oil, Oil Can, nickel-placed spout, and one Autornatic 
Brush attachment-free trial'---does not cost you a penny, un
less satisfactory. Take no risks-buy only after a free trial 

and without expense to you. Cut out coupon and 
call or write at once-today-for catalog, circulars 
and full particula:rs of this Great Offer to ·:readers 

of Puget Sound Posten. Do not delay-o:rders fill
ed numerically as received, an,d this extraordinary 

'liberal offer 1vill tax our efforts to furnish the out
fits. Be sure to send the eoupon. 

.... 
Special Values ·in Pattern 

Cloths of Taole 
Damasks 

Patterns Cloths of fine 
mercerized damask in very 
choice designs; border ruii
ning clear around the eloth 
and of a very fine finn qual-
ity of damask. . 

These are extra special 
values at the price-

8-4 size ......... ; ... $1.25 
10-4 size ............. $1.50 

Höst 
Det lönar sig för eder att taga reda på vårt nya 

lager för hösten. 

Ni skall finna att priserna äro lägre tin i andra 

och om ni önskar ny~ste och moderrnrntc snitt :;;å finner ni _ckt 

här. Detta är högqvarteret för Haekeit, Carlrnrls oeh U. S. 
Peck kostymer för män och gossar. Det finnes inga, ]JäUre 

tillverkade och priserna variera från $15 till $30. 
Ett extra lager af kläder, just .• anlända och afsedda att 

säljas till bästa .traden för $20 och $22.50 säljas af oss för
$18.00 och $16.00 

LÅT OSS VISA EDER DEN DER NYA YTTERROCKEN ! 

Men 's Shirts Less 

56c lVlen 's Black Sateen 
shirts ................. 50c 
DOc Men 's Black Sateen 
Shirts ........... '. ..... 75c 
$1.50 lVIen 's Black Sateen 
Shirts ............... $1.25 
l\ieu's Blne l\fadras Shirts 
cnly ................... 50c 
Men's Silk Striped Wool Do-
mestic .. : ............ $1.25 

Special Values in Women's 

Underwear 

vVe can only quote prices 
on the underwear. The proof 
of the values is in the goods. 
Let us show you-Heavy 
Heavy Jersey-ribbed, fleece
linecl Vests or Pants in gray 
only; garment .......... 50c 
Cream Jersey-ribbed Vests or 
Pants, heavily fleeced, and a 
good value at 75c; only per 
garment ............... 59c 
Helvetia ribbed wool in good 
weight; choice of gray or 
cream; 89c value; per gar-
ment .................. 75c 
Helvetia all wool Vests, or 
Pants-a good ribbed gar
ment finished with particular 

Coast Sweater Bargp,ins 

l\fon 's Gray Sweaters with 
blue trimmings ....... $1.50 

l\ien's Heavy Wool Gray 

Coat Sweaters ........ $2.50 
Child 's Coat Sweaters, gray 
trimmed, also white , . , .. 9.0c 

Boys' Gray Wool Coat 

Sweaters ............. $1.50 

Have You Seen the Silk Pet-
ticoats $5.00? 

l\Xadc of heavy hard-wearing 
taffeta, cut with ff g·enerous 
fullness and made with a 
deep flounce and satin dust 
ruffle; com eiu black and 
all best colors. lVIost stores 
would eonsider this a, goocl 
value at $7.50; our price $5 
Special Values in Coats for 

Girls and lV!isses 

Blankets Are For Sale Here care. Come in cream or gray. 

An exceptionally good show
ing of coats for girls here. 
Materials are ncw and of the 
rnost approved weaves , and 
patterns and styles ; are np to 
the minute in every respect 
and are trimmet! with the 
little quirks and kinks that 
give individual ity to the 
girls' apparel. Prices vary 
froui ........ $4.00 to $20.00 lillllllllllllmlllllillamBBl!llll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllB~lll Under Price Special, garment ...... $1.25 

Cotton. Blankets from ... 40c 1,.,,== 
en bedragare och alls icke 

mynt, som han några dagar hade 
haft liggande cler, sedan han blif
vit Juracl att taga emot det för äk-

RUM OCH BOARD. 
eller rum utan board till billigt 
pris hos svensk familj. God mat
hållning oeh snygga rum. 

MRS. EMMA JOHKSON, 
813 So. 9th St:, mellan Yak. och I. 

POTTER.& LUNDBERG 

ARKITEKTER 

Ett "General 

All tlie wide range of quali-
ties and sies · to ...... $2.45 
W ool Blankets at real sav-
ings ....... $2.50 to $10.00 

All Wool Indian Robes for 
cosy corners, etc., just in. 

MOD.Ei. RESTAURANT 

Bert Erickson, Prop. 

1018 So. K St. 

Billiga priser 

Ny inredning. Goda måltider 

0. K. 
New and 2nd Hand Furniture 

l" House 

Vi kcipa alla slags gamla mö
bler, spislar o. s. v. till högsta 
pris och siilja till billigaste .. 

1542 Commerce St. 
Phone l\fain 4789 

store" i mindre --------------' 
landsortsstad i Washington, med 
företräde för skandinaviskt settle
ment. Pris från $1,000 till $1,600. 
Svar till Köpman. Pacific Tri
bune, Seattle. · 

John Hedberg, · 513-15 So. llth 
St., svensk skomakare ·och sko
~handlare. Besök honom vid behof 

är 

Kaufman's Ta i I o red Ready 
Clothing C-0., 1323 Pacific A ve. säl
ja skräddare-sydda kläder af ny
aste moder och bästa qvalitet till 
samma pris soni andra begära för 
fabrikgjorda kläder. Se annon
sen å annat ställe i tidningen. 

Brandförsäkring 
Marinförsäkring 
Kollekterar penningar i de 

skandinaviska länderna. 
Utfärdar fullmakter och om

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

DIRK BLAAUW 
Rum 407 

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

FRAME & MOULDING 
SUPPLY COMPANY 

Nichols G. Sherman, Egare 

Fönsterkarmar, Mouldings, 
Mission Möbler, 

Kabinett och Inredning 
Phone A 3181 

j South 23ra' & J efferson A venue I 
Kaffe-disk Godtköp för Lördag 

och Måndag. !============~ 

Callson 'Al Ahnquist 
SKRÄDDARE 

anbefaller sig i allmänhetens benägna ätanke för utförande af allt 
hvad till yrket hörer. Stort lager af inhemska och importerade ty-
gen. 

1017 Pacific Avenue. Tacom.,, Wash. 

GUSTAV PAHRSON 
HANDELSSKRÄDDARE. 

Stort lager af inhemska och .importerade tyger på hand. 

California Bldg., 1115 Commerce St. 

VIKEN-STENHAUS 
SKRÄDDARE 

Nytt stort lager af tyger och profver för höst- och vinter-klader. 
Utföra allt som t\11 yrket hör fort, säkert och billigt. Emottaga kläder 

för rengöring, lagning och pressning. Arbete afhemtas och aflemnas. 

Phone Maln 4256 1012 so. 11th Street 

Fredlund f5 @Å 
Phone Main 648 1018 So K Street 

Har alltid ett välsorteradt lager a f inhemska och importerade Grocerl'-
Varor. Agenter för Lundins Enbärssy rup. 

Specielt import Kurlko och Oliol.d alltid pä hand. 

Ål, Lingon, Bondost, Anchovis m. m. 

hos oss till samma pris som ni betalar för 
gjorda kläder. 

35c Ideal lYI & J Kaffe ... ; . . 25c 
5 bars Best Naptha tvål. .... 25c 
Stor box Soda Crackers ..... 21c 
3 lådor tändstickor . . . . . . . . . lOe 
Vi gifva green stamps mod hvarje 

T 
Skrifltill I ' J. K Au F MAN acoma mp m nt i~~~~13~21 P~acif~ic A1~'e. ~~~l 

kontant köp. / and Seed Co. 
Paulson-Barnes Co. 

1101-3 C Street 
Phones 232. 

A2232 (for. 15th & _aommerce St., Tacoma 
Handlande 1- . 

~ GRÄS- -0. TRÄDGARD~Rö 
NOTIS. 

Som doktor Quevli med familj 
om 5 eller 6 veckor företager en 
resa till Europa, der doktorn äm
nar vidare studera sjukdomar, Ön
skar han att de, som stå i skuld 

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

Mowers, Rakes, Tedders, Binders 
och Harrows 

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

P. H·OLM REN 
MERCHANT TAILOR 

Importerade och inhemska tyger anti~ på lager. 

1313 Commerce Street Phone: A4910. Tacoma, Wash. 

HORSE SHOE GROCERY 
1129 Tacoma Ave. 

Phone :M:ain 3075 Ifome A3411 
Vi ha nyligen köpt ut den 

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

A. H. WILLI'l1S, Prop. 

MODEL STEAM LAUNDRY 
2340 Jefferson Ave. 

Tel. Main 4160 
Mottager till tvättning och 
strykning alla sorters under- , 
kläder,~ skjortor, ]{ragar, man
chetter, lakan, gardiner o. s. v. 
Vi garantera vårt arbete och 
våra priser äro moderata. 

Hentze Bros., Egare. 


