
KOM-/ De .svenska 
kandidaterna 

DöDSSTRA,FF FöR BIGAMI. 

Vi 1Jearbetning af en anklagel:::;e 
för bigami' har advokaten Ray-

J emförelsevis är det endast få mond \Villiams i Baltimore, :M:d., 

f .. funnit en gammal lag. som stam. 
svenskar, som ha va upptradt som . 0 .. • 

0 

1 l . l t f'' · t' · l d t mar fran engelska ratten och ar .·rnnc 1c a er .or 11omma wn v1c e. 
l d · .. 1 t D t .. f 1604 och derefter öfv.ertagits af rnmman e pnmarva e . e ar. 

· statslagboken, hvilken utan alter
nemligen endast tre ; men det är 
ett präktigt klöfverblad. Alla tre nativ bestraffar bigami med dö

den. Såvida man vet har lagen al-
äro duktiga karlar och fullt kom- · 

t t D t 1 · 1 t t 1 drig kommit till användning. pe en a. e rnn 1c rn vara u a 

0~:1 am~.at 1~n att de ~.tå hufvu;let 'KONSTGJORDA BEN SOM IS0-
1 , . R , hogre an sma mecltaflare hade · LATO E 
laI 0 ' 1 - I c1 I t .. ff c1 1· l t 1 R R. t ·tt . 1va )era ar ug 1g1e oc1 

Y eista lämplighet· för de respektiva syss-
·enhet att 1 d .. 1 So k t .. · or som e so i:a. , a myc e storre 

skäl finnes det derföre att uncler
stödj a dem efter bästa förmåga, 
och vi ilro förvissnde om att en
hvar röstegande svensk skall gö~ 
ra sin. plikt vid. det stundande va
let nästa tisdag. 

Arvid Rydström. 

Harry Pinkcrton, en polisalarm
expert i l:'ittsburg, Pa.; som iir 
krympling och går omkring på två 
konstgjorda ben, kunde tack va-
re denna omständighet i måndags 
å. cl. riidda Iif'vd pil. William Wil
son. 1\fannen låg på gatan hål
lande iindan på en elektrisk lecl
nings1.råd i lrn.mle11. Som en ström 
på J ,1100 volt gi ek genoni tråden. 
kunde elen olycklige ej släppa den, 
men Pinkerton, hvars konstgjorda 
ben af kork och trii. omöjliggjorde 
hval'je fö1•binclelse med marken, 
ktmde utan fara för sig sjelf taga 
den stackars mannen om lifvet 
och m cd vål cl l ösr~rclrn honom. 
hvarige11om han räddade hans lif. 

SVENSK GUVERNöRSKANDI
DAT I UTAH. 

Swen 0. Nilscin, hvilkens vän

in Tacoma. 
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A. V. FAWCETT. 

Leading Candidate from Tacoma 
for State Office. 

As .Charles XII used to cry out: 
"This is my ·music," when he 
stoocl in the firing line, in smoke 
and dnst, and heard föe hullets 
whistling and the sworcls clashing, 
so sa:vs A. V. Fawcett when the 
combat is raging most lively on 
the politieal battlefield. As far 
as memory goes back in the po
litical history of Tacoma, so far 
has Fawcctt's 11amc heen a rally
ing-cry for enthusiastic hosts, and 
wherever the fight has lieen as 
fiercest, there has he been founcl 

ner försöka förmå honom att blif- in the front rank. Sometimes he 
va kandidat för nominationen till has conquered, sometimes he has 
guvernör för Utah å republikan- lost - but NEVEB has he retreat
ska valsedeln, fö<ldes i Kristian- ed, nrwc-r clcserted his colors nor 
stad, Sverige, nyårsdagen .J 854, his friends. 

egande, som äl'o bosatta i detta 
cliRtrikt, som kunna rösta på ho-
nom. 

Sagda distrikt, det 28de, omfat
tar följande precincts och wards: 

wardet. 
Albert Helander. 

l\Ir. Helander, kandidat för 
State Insurance Commissioner, är 
född här i landet af svenska för
äldrar. Han har gedigna lrnnslrn
per och omfattande erfarenhet i 
de ämnen, som erfordras för det 
embete han söker. Han har beclrif-
vit en mycket verksam kampanj 
och kan påräkna ett lifligt under
stöd af våra landsmän i skilda de
lar af staten såväl som af den sto-
ra allmänheten, som önskar en 
fullt kompetent · man för den 
maktpåliggande sysslan. 

John E. Johnson. 

och emigrerade med sina föräl
drar till rtah år 1863. 

TRUTH ABOUT THE PALOUSE 
PROJECT. 

Editor Giezentanner Tells 
lVLeeting in Boise. 

A press dispatch recently said 
that at the irrigation congress in 

TUBERKULOS-KONGRESS. 

Boise two years ago, Engineer Internationella tuberkuloskon
Newell of the reclamation service, gressen, som hålles i slutet af Sep
made this statement: · tember i Washington, D. C., kom-

"Yakima has a long, clear- mer att bevistas af följande sven
heacled politician who went clown skar: landshöfding C. Cedercrantz 
to Washington and got the fonds och professor 0.'Meclin som offici
divertecl from the Palouse project ella representanter för Sverige 
to govermnent projects slated for samt doktorerna B. Buhre, C. O. 
his own county of Yakima." Elfströrn, L. Grund berg, G. Nean-

The Jones publicity burean at der och direktör D. Norrman, 
North Yakima has issued an al- hvarjemte Sveriges minister i 
leged denial, which causes Editor. Washington envuyen H. I,ager. 
Giezentanner to say: crantz anmält sig som medlem af 

"Just why the Yakima Jones kongressen. Det beräknas att fle
club wanted to flaunt this red rag ra tusen läkare och socialt intre~.1-
in the faee of the EJ::press will serade personer komma att delta
probably always remain a mys- ga i kongressen. Den under för
tery, for it was no other than C. ste hofmarskalken O. Printz
T. Giezentanner, editor and pro- skölds ordföra11desk(lp arbetande 
prietor of the Express, who stood svenska organisationskomiten för. 
up before that irrigation con- bereder ntgifvandet på engelska 
gress at Boise and cornpellecl F.' språket af en till irnngressen d8-
H. Newell, chief engineer of the diceracl bok, innehållande redogö

Den tredje bland våra svenska 
reclamation service, to come out relse för tuberkulosstriclens ~;

kandidater är John E. Johnson, 
with the statement that he now veckling i Sverige, .. y1,e111;;Kapliga 

h,'hnru han ej vistats i staden så · 
· ·· takes occasion to deny over his uppsatser, v..yc ·af våra sanato-

synnerligt lärri;'l'.A. har han dock . own signatm·e-thaLi;t.if'.ode'rea1: ivfo»,,;; .ii. I samband med kon. 
gjort sig gynnsamt ,;i.:;.nd 1"~[1 .Yun- -
nit många vänner. . · 

Jy -d~,.:i ""b'IT ti&":..e11ieL l\fr. New- gressen håller äfven elen interna-
eU could not possibl~r have forgot- tionella antituberkulosföreningen, 

Johnson är född 1865 i Amin-
ten it, 1111less lrn has lost his mind som består af 11åg·ra hundra speei. 

skog i Dalsland; kom till Ameri-
ka vid lS års ålder. Arbetr.d~ de altogether, as it was one of the ellt intresserade från alla länder, 

most talkecl-of ineidents of the sitt årsmöte i Philaclelphia under 
första år<;n i grufvor i Michigan; llag,arna 24-96 Sept",inlll'.I'. Fo·:.r'e' _ 
blef sedan butikbiträde· och inne- congress. - , c 

hade anställning i 9 år i klädes- "So i'n.r as 1\fr. Jones is concern- ningen har uttryckt en önskan att 
ecl, he lrnew before writing· to nästa år få sammanträda i Stoek-hntik l1os en och samma firma. År · · 
Newell that he (Newell) had holm, hvarom beslut kommer a::tt 1898 blef han utnämnd till cleputy 

l 'ff · c 1 macle the s1atement-that is, if he fattas i Philadelphia. s ier1 l a umet, l\fich., och inne-
hade cle1ma plats, tills han för cir- (.Jones) had gone so fa.r as to in-
] l lf · , quire of any of the Yakima delern rn t annat ar sedan kom till 
'l'acoma. J. är gift och har två gation who were present at the 
barn. tirne, 'for they were all sitting 

Han har under de senaste måna- aronncl the writer when Mr. New
clerna haft anställning i poliskå- ell was trying to extri ca te himself 
ren och under denna tid vum1it by involving Jones. Or, if he wa 8 

både shia förmäns och kamraters not satisfied with the testimony of 
förtroende och vänskap. his own townsmen, he could have 
~=============- ascertainecl the truth of the mat
ingeniören vid. P. & L. E.-jernvä- ter by inquiring of any one of the 
ge11, Rudolf P. Forsberg, bosatt på 2,000 or rnore people who were 
nordsidan i Pittsburg, Pa., en 17 present, representing every state 
årig yngling från att drunkna. in the union, with the exception 
Gossen hade fått stelkramp och of two or three; hut hat would not 
drogs af tidvattnet ut på djupet. have answcrccl his purpose. 
Forsberg var bland många åskå- "Jones lrnows he liecl to the 
dare den ende, som vågade begif- people of Franklin county 

1 the Palouse IJroject.'' 

Couplecl with the cloubling of 
estimates of the Palouse project 
is the report of a mysterious 
back-room meeting in a Y akima 
bank at which 12,000 acres of 
land changed Irnncls. J01ies has 
acknowledgecl that he himself 
owns land under the very ditch 
built with govei·nrnent money 
originally intended for the Pa
louse project. 

Folkslag, som bebo ödsliga och. 
vilda landsdelar, ä.ga den bästa sy
nen. Eskimåerna kUllna upptäc. 
ka en hvit räf i snön på mycket 
långt afstånd och araberna m
skilja föremål i öknen, hvilka ~;ro 
osynliga för andra. 



göres 

naste tiden 
naclssätt. 

7 Ang. i'>~. r1ffoiie11 . 
:iifoekmyi·a sltifitfa lfr]k en 

hemsk olyckshånc1eis!'i, Då t1r'lJC

taren Engelbert Hedniiitl gätt tli'ip 
på en brygga i maskinhuset för 
att Rrnörja en cyliJJde1>. råkade han 
falla mot en remskifva, som fat-

I 
I För första klassens I GROCERY-VAROR 

I besök Gustaf Salander, 121G South K St., eller ring upp l\:Iain 

6007 eller Home A4007. 

Varor köpta. hos mig levereras fraktfritt till alla delar 

af staden. 

Gustaf Salander 
1216 SO. K ST. 'FACOMA 
1, 

756 South 0 St.1;eet 

Alla sorters färsk fisk och ostron alltid på lager. 
rantera god ~,, iitet och billiga priser. Kom in och se oss. 

ALF. NELSON, Prc.pr. 

Cl ark; s Livery 
EKIPAGER OCH DROSKOR AF ALLA SLAG TILL UTHYRNING 

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

Begrafningar och Bröllop o. s. v. 
Bästa platsen 

tade ..tag i hans kläder oeh slun- .~T~e;;;l;;;e~p;;h;o;;ne~jyl~-;;;a1;;'1;1 ~4;99==================~~ 
gade lionom ett hvarf rundt samt 
derefter mot väggen. Hufvudskå
len krossades, så att hjcnrnn rann Electro Dental Parlors 
ut. Hedman ljöt en ögonblicklig ,_r:ttsta taridlälrnrearbete till moderata priser. 
död. Han var omkring 20 år I ~ · Undersökning fritt. Smärtfri utdragning 

Oetta iir första g'ången fyra re
presenterande· en svensk rodd
klubb vunnit seger på t~·sk bana. 

gammal. · 1 Tacoma Theater Bldg., 9th och C Street -

Hallands län. 
För förfalskning af två vexlar, 

den ena å 3,000 kr. och den an- Järnkrams= Varor 
Qöteborg. di·a å 2.iiOO kr. hm· på anmälan Snickareverktyg, Ståltråd, Dyna- mit, Sprängkrut. / 

Den för i:',iverse bedrägerier af Helsinglarnls enskilda banks fi- H M h H d c 
med lottseillar häktade agenten lial i Sveg häktais handlanden ,J. .eftfY 0 f af ware 0 .. 
Borglund Jrnr den 5 Aug. af Gö- Sjöström från Linsell. Vid polis- 1148 p ACIFIO AVE. TEL. lVIAIN 134 

teborgs rådhnsrätt dörnfa till 1 år förhör har Sjöström erkänt båda =============================~ 
och å miinaders straffarbete samt förfalskningarna. A den ena ve-
till böter, som vid bristande till- xeln äro såväl trassentens som en
gång till deras gäldandr, förvand- dossentens namn förfalskaue och 
]as· till ytterlig'are 24 dagars- ä dem anilra acroeptantens. Sjö
straffarbete. ström är gift och omin-ing 20 år 

- Konung·en, åtföljd af sin samt har under två år drifvit han
tjenstgörancle uppvaktning, an- delsrörelse i Linsell, der han var 
lände den 12 Aug. på morgonen possiationsföreståndare. 
med ordinarie nattsnälltåget från --~-

Stockholm till Göteborg och mot- Jönköpings län. 
togH vid jernvägsstationen a.f I Grt>nna häktade:-; den 13 Aug. 
landshöfdingen friherre , Lager- benådade stl'affången Y. Anders

son-Alc1in från Fågelfors i Kal
mar fän. Den foiktacle iir född 
1829 i Gammelstorp och frigafs 
1906 efter att ha benådats från 
det tithti"f; som ildömts honom fö1· 
H-dje resån stöld. Häktningen 
föranleddes af att Anderssoi1-Al-

Kalmar län. 
J<'rihPrrinrnm I1. Falkenberg, 

född Bkrnan, har till Öland skänkt 
ett s. k. vandrande folkkök. Fri
lwrrinn an Falkenbergs mening är 

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

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

Phone Main 6059 1524 C Street Phone-Home 1059 

+ + I + + + I H++++++ I i i I i I+ + I + I I i I I I I 11 I I I 11 i I + i I i I I I H+tt 

"HOME, SWEET HOME" i 
borde varn mottot för hvarje familj. Eger Ni det hem Ni bor i? Eljest l 
är det ert eget fel, då vi erbjuda oss att bygga ett hem i vår I 

och låta Eder betala för det såsom Ni nu betalar hyra. Denna adcli· f tion är nära in, 15 minuters åktnr från stadens center; nära skola. f Lotter för $150 och upp; endast $5 i månaden på afbetalning. 

+ E. F. GREGORY CO., lnc. t s. R. Webb 120 So. 12th St. 'E. F. Gregory 

i+ i I i I I I I I i i I HH++tt++++tt++++* I i i I i tt+++++H I + I i I + + 

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

SPECIALISTER FöR MÄNS SJUKDOMAR ! 
Vi Önska att sjuka män besökte oss och lärde känna våra meto- 1 
der. Det är fritt. Anocle för behandling är det lägsl8 Vi l 

l gifva 11ersonlig vard. Kontorstimmar 9 till 8: ~,7.:~.~l., lO ~ii112: _lli!J!l! 

ll( TAOOMA lVIEDWAL c_~., ~i2i-i~ Pacific Ave. I 
~-------~~-~~--~~~~ 

att genom förednig af sakkunnig i fl!ll!iilllilll!llill!lillllllillllB"All!!ll!!!l!!l!!!lll!!!lll!!i!l!!!l!ll!!l•!ll!lBl!!ll!!l!!l!l!ll!E!!IM!elllll!iRlllllla!Bi!lllllii!ili 
person i11tressen1 Ölnns hrfolk-1 
ning för skolkökssali:en samt cler-1 
efter anordna en slrnlkölrnkars .. 
antagligen i Borgholm. 

Ro- - "Drott''. med r~_i]:ottningcn o. 
!) enkestorhertigi 1~!.ian af Baden om

bord an Hir 1~le 'till Solli den den 17 
å Aug; 

• Kopparbergs län. [ 
En svår olyckshiinclclse inträf-. 

facle den fi ~~ug. på e. m. i hyt-
1 

tan vid Domnarfvets jemverk, i 
vägen. det att af ämm outredd anledning 

'en gasexplosion egde rum .I hyti
pipan i omedelbar närhet af hytt-

V i k t o r ='============:! 
(Fo;rts. å sid. 3.) 

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

MJöL, FODER, Hö OCH SÄD 

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

Al!a bestä.llningal' utföras snabbt och noggrnnnt. 

1002-4 South K Street 

å.faelningskontor och upplagsplats 
So. 30th & Wilkeson 

Residenee 
Phone Home A1739 

Tacoma, Wash. 
Afclelningskontor 
Phone lVIain 7765 

Phone Home A4394 

DET ÄR DE GODA SAKERNA 
Som gör lifvet värdt att lefva 

En Gas=Range 
Den betyder för eder Komfort, Lycka 

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 början 

för 

De Tillforlitliga Specialisterna 
MÄNS MISSTAG. 

l\Iangrn lj,:s och lofvande bana har ruinerats genom försumlighet 
och slrndlig:t '11no1', innan man blef gammal nog att förstå, och mån· 
gem bana afl;o:riats genom någon speciell sjukdom, som försummad 
ellm· dåligt bel'.andlacl underminerat elen fysislrn styrkan och sjiilsför
mog011bP~f'l'IUL Intet större misstag kan göras än att ringakta eller 
foruise du f6rsta symtomen till försvagad helsa eller sjä.lskraft, orsa· 
kad genom forsummelse, okunnighet eller utsväfning. 

Sådan lilmöjclhet vid de första symtomen har lcdt till tusentals' 
olycka, till sjuklighet, till ett förfeladt lif, till olycka i äktenskap, 
skilsmessa, vansinne, sjelfmorcl 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 l1onle noggrant undvika alla osälrra, experimentala och far
liga behandlingsmetoder, ty på framgången af den första behandlin· 
gen beror det, om ni slrnll återställas till full helsa och få allt sjuk· 
domsgiftet bort från systemet eller om ni skall blifva en kronisk 
sjukling för lifvet med stäi1digt återkommande lidande i 'Olika former. 

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

MEDICINER $1.50 TILL $6.50 FöR KURSEN 

Konsultation och råd i de skandinaviska språken gifvas fritt. 

Om: ni icke har tillfälle att besöka oss, skrif efter vår "Diagnosis 
Chart." Våra lrnntor öppna från 9 f. m. till 8 e. m. och söndagar 
frän 10 till 12. ' 

SCOTT MEDICAL 00. 



SVERIGE. 
(F01'ts. fr. sid. 2.) 

kring ett kilogram dynamit. Fyn- qvist, Bona, oeh riksdagsmannen 
<11'1 anrn1i.ltlrn genast hos polisen i G. Andc0 rsson, :Kolstad, bakom 
L11 le~1. dit "Daland" i'tterYii.rnlc: d. h v i l k a st!\r lrnn ka kl i<,lwJaget 
11 c\llg. ..\la11 tror sig lrn :fn:rnit Sto"kholin-OJ're Norrland, snm i-

l - ~·~-···· ---~-----~ nt. hur dyna111iten konln1it n1nhnrd kEi1lt sig H1I8Var 'J\jr g·~i1danL1e af 

'lo«llisc.'n IJC•l'mmo :-;ig () arl10iare, Bland de onrganisen1c1e arbetarna <'Il femtedel af ki)pebeloripet. 
som vid <•xplosionc.·n blefyo mer hat1e insmngit sig ett par ungso-
eli<'I' rnincl1·<· ~l'i11'L hriintla. J<.:n af: sialis1«:r. som tleltogo i kollossnin- VERKLIC-HETENS ÄFVENTYR 
clc•rn. 77-flrige Karl Jonsson, i\111'og gl'll. :\lnn :mtnr. att dPras nie-

1 

sir; K,\lllll'l'lign1 svi\rn. skndor oeh ni11g varit, att clynmniten skull"; Händelser förr och nu på land 
. aflc•tl. utnu alt hafva i\t01·1'iHt l!Wtl- ex11lndt"rn, <1t1 malmPn fdiu a1rnen- och haf. 
I . ·1-·1 ° 'lt I n•t:1]](ld. nc 'l-tH c>n a s.1u rn n- lig höjd st.it~lptes ned i fartyg·et. 

LAND LAND LAND 

PIONEER REALTY CO. HAFS BAD. 
ImproYatle ud1 oimprovade Hemåtvändande 

FASTIGHETS-EGENDOMAR t7'I I<apitalister! 
bl Den för Rin naturskönhet, öfver 

TACOMA TRUNK FACTORV gan, dit han jernte sina. slrndadc 
kamrater mnedelbart efter olvc-

Tillverkar och säljer billigast i staden' l i' 1· t · 

I TACOMA, BISMARCK, FERN :iHLL, SPAN- t: hela verlden, snart sagdt, bekanta 
~ AWAY, PUYALLUP, SUMNER, ORT.ING ~ badorten "FURUSUND" med al-

g äfvenså på la sina nyrestaurerade hotell och 
Delta iuil'iiffotle em<:'llertid de:;s I RODDBA'f PA HAFVET 
bättre icke. I TVA DYG>I. 

Il. rnn :OI'R a R. 
KOFF~RTAR --'-<~-

- GO-årige fiskaren Karl Arvid ----- VASHON ISLAND, ROSEDALE, GIG HAR- ett 70-tal villalägenheter fullt 
Rriksson å Utö lrnr anträffats Jig- BOR och nära OLYMPIA mö\Jlerade, säljas på fördelaktiga 
gancle död i vattnet vid stranden En ung man på nitton år vid villkor till enskild eller konsor-

namn William Ro~es fanns den äfvenledes 

' Kappsäckar, Renslar, Valiser, "card· Kris~lJlnstads län. 
cases" och plånböcker m. m. Mellan Hessleholrn och Sösdala 

Phone Red 2772 931 c st. öfverkörde nedgående tåget elen 
9 Ang. en äldre man, landtbrulrn.-

HARRISON BROS. ren Olof Svensson från Lunnaber-

i nii.rheten af sitt hem. Eriksson ~ timn. 
hade den 5 Aug. begifvit sig från 25 Juli i sanslöst tjllstilnd drifvan- -------HVETELAND------- t:: Brandförsäkringsvärdet 555,000 
hemmet under uppgift att han de i en liten båt i Öppna hafvet E-t S kronor. Ett kartlagdt villaområ-
skulle ro ut med nät. Då han e- sydvest om Englat\&. Han upp- A i östra Washington nära Yakima 1-3 de med och utan villor, idylliskt 

Handla med kol och ved, torr ved, ga. Svensson, hvars hustru legat 
alla längder, under tak. Rm!lyn, 'Vårt SJ.uk under en längre tid, 
Cle Elum och Ravensdale nnt-kol. 8 

Kontor och vedgård, 2140 So. C har på· senare tiden fört ett rnyc-

mellertid ej återkom hade man togs af ångaren "L:udovica," der 8 Hanford Irrigeradt Fruktland beläget, har rönt lifligt intresse. 
anställt efterforskningar, dervid han snart kryade till sig så pass FARMAR OCH HUS FÖR RENT 20 stycken mindre och större öar 
hans roddbåt anträffats löst .drif- att han kunde omtala de lidanden tillhöra Furusund, lämpliga till 

St. Phone l\fain 93. ket oregelbmiå'et lefnadssätt. Da
Ladd kol äro de bästa i markna-' gen förut hade han varit delaktig 

den i Tacoma.. i ett öfverfall i trakten. 

l!'ör full underrättelse 
vande omkring ett stycke från som han utstått medan han i två bebyggande. Godt fiskvatten. 30 
land. Vid anställd undersökning dygn i hårdt väder dref omkring 203 ClALIFORNIA BLDG. Phone Main 7466 ~ stycken kreatur föder jordbruket. 
har framgått att den gamle antin- på hafvet utan både mat och ::..; Direkta förbindelser dagligen 
gen snafvat och fallit i vattnet el- dryck. E-t ~ med Stockholm, Norrland, Fin-
ler ock träffats af ett slag·anfall. Hans berättelse var af följande 0A land och Rvssland med Nordens 

Harrison Bros. 
Ende agenter 2140 So. C St. 

Kronobergs län. 
Clij:AS. H. ROSS EDW. E, RISER " 

- Den 8 A ug. beröfvade sig innehåll: 0 elegantaste ångare. 
doktorinnan Arma. Juren lifvet "För några dagar sedan kom :B'ull ·telegraf- och telefonstation 

Ni kan göra Edert hem trefligt Grefrinnan de Casa Miranda, 
om Ni köper hvilke11 f. Jl. vistas som bi·mms-

Tapeter, Färger, Glas och Dörrar gäst vid Tulseboda, beredde häo- rnedelRt att aflmma r,t.t revolver- jag till Swanesa, .Jm kuststad i @.~~~~~~~~~~~~~~,z~~~~~~~~~~~~~°"'~' på platsen. 
vestra England, ombord på sko- Badorten besökes af många tu-hos om a l'ioueu brnnssgästerna der- skott i högra örat. 
nerten ''Ella Owens''. På tors- J Q H N S Q N & 8 L Q Q M sen personer från alla verldsclelar A. S. J 0 H N S 0 N & CO. stiides en oförgätlig och angenäm 
dagen ·rodde jag i land i skPpps- årligen. Vinterbonade villor på 1142 C Street - - - Tacoma stnnd, då hon från 'l'urishotPllets Södermanlands län. GROCERY STORE 

A.F. HOSKA 
Harness Co. 

1\fodelrnnrfol för hfistar och boric
kor. Besök honom! 

1<109 Pacific A ve. Tacoma 

2 :ND HAND STORE 

1954 J efferson A ve 
Handla i 

Nya och begagnade hushålls
artiklar. 

Moderata priser. 

Utmärkta Ranges och Spislar 
till billigt pris. 

I-Iome Phone A2378 

Emil Munson Poter Olson 

TACOMA BAR 
Välsorteradt lnger af inhemska 

och importcrncle varor. 
Gliim icke platsen. 

Cor. 15th & C St. 'l'acorna 

SVEASALOON 
John Rignell, Egare 

vc"ra11tla sjöngnågra. al' sina iilsk
liugssånger. Såviil hrunnsgiister
na Rom ort.ens lwfolkning hade 

Under badning i !Jidsjön clrnnk- båten, men då jag ett par timmar 
nade den 8 Aug. tre döttrar till pftpri\t viilHfo tilllrnlrn lrnncll' jng 
arrendatorn Karlsson vid Kur- icke finna skonerten, och ingen 

talrikt samlnts för att lyssna till torp i Bähy Rocken. Flickorna lrnmlte upplyim rnig om hYad som 

f · l J ~ ] o 0 1 bl ifvit af den. Jag; trod<le ntt 

st_e starkt från land, det var hård 

Rimgen, so111 i~nnu klillgade ns;: voro :)- ar garn a. ~· 

Ol'h ungdomlig samt för alla hlef den sPgfat ut i bukten och rodde 
P!.t lika siillsynt som· oskatthart Vermlands län. nerför till hamnpiren för att se 
nöje. Under middagsrasten hiirom da- om jag kunde upptii.clrn den. 

\ b R l I · l f 0 
, Plötsl iL.'t korn en stor vl1 g' oeh -1. r etaren . o .iert ;111( Tan gnn hade <~n del barn i StranCLs ·· 

' f ] l l 1" 1 l dref mig· ut i bukten. Då jag en-Giiteryc, ö ver 'iirc c's or: l < oc ar l)S småskola i Silbodal gått ned till ... 
A f f 0 D 1 v

11 11.1._A,JJ cluRt hacle en lira, kunde :1g· icke den 1:3 ug. a · ett Tan e ary sjön Silen för att bada. 1'J "' 

till Striirnsniis bruk ankommande gosse kom dervid för clångt ut i ro båten tillbaka 1not den starka 
I · 1 ström., Nom dref till hafs. Regnet tåg· å Delar,vhanan. .Jll1C var o- s;iiin och rt1kade i fara att drunk-

sWrtade ned i strömmar. det blå-25 år gammal rni. Varskodd af nödropen skyn-

Phone Main 2590 1511 Tacoma A venue 

Vi hafva nyligen etablerat förrättning med en ny första 
klassens stock af groceries i rikt urval till billigaste priser. Vi 
ha alltid på lager en hel del importerade delikatesser från !! 
gamla landet. Kom in och se oss. ~ 

DRICK CRYSTAL FOAM 
Det är elen mest helsosamrna temperans-dryck både för herrai" 

och damer. - Sund och styrkan<:Ie. 
LAURITZEN TONW CO. 

General Sale Agents 212 Puyallnp Ave., Tacorna, Wn. gift oeh omkring 
samt anställd i 
i.i en st. 

Delarybolagets dade skolans lärarimrn, fröken 
IInlda 8auc1e.n ned till strandcm sjö och min ställning vnr förtvif- ;;;-.. :a~~~:::--~~~~z~~~Z:z~~:::=:z:z~~:::=:z:z~~~zz~ 

samt sprang gena.st i vat1nnt för lad. 
· D<~t lill11 nötskalet kastades "~ Malmöhus län. att rii.clcla <lrn lille. Smrnolikt rå-

D<) i slrnk1rn tj1•11si. a11stiilhl:i ar kade hon <lervid fälla omkull i fram och tillbaka af vrigorna ocl: 

lietarna lwcl<~ d1•n fi J\ ng. pft a !'-
1 
vattnel 01,!1 hlef nr stföH1 att ittnr 

tuul'u rnök i Polkets h11s, <l<'l' frå-l resa sig. (Wlt ing•·n Linus heller till 
g·;rn 01JJ s1rc;ik yt1.1'J'] ign.i·e lwliarnl-1 handi;, .:''llH, k1111<fo l1jPlpa .. hc•11nn. 
lac.ll's. Fraa fiirln11Hlssty1:1'lst·n I DPn n"1lNLilltle gossen l'<!d<ladt)S 
l'iin•Hig lwrnsiiill:111. 1111. al'hd:u·n:i, af en mrn:m g·ossc, som lrnrn 1lt 
rnåt.ti: forbiitta arbetet samt siik« ·till l1011om i en hf1t, men <Hi man 

inleda. fiirh:in. <l.lin_g:nr m1~d.rn:~'11dig-1· st>dan fiir~ök1~ <:raga .. u~:p liir.nr
lwlnna orn koutl1kte11s lJ1lagg;\J1- 1mi:rn, 1>:11 hon 1 e1la11 tl()(l. Hem 

jag var flera gånger på vippen att 
slungas nt 11r l1i'itcn, som för öl'
r;gt klm·aclt' sig miirkviirdigt bt'a 
i dl1l1 Ntni·ka sjög·?ingcin. 8nnrt 

Y;tr jag· fnllstiindigt genomvåt, 
~ 

odi 11ii1' natten IJriit in, irorlclr jag 
a!lt hl)pp var ute .. Jag tillbragte 

KAUFMAN'S TAILORED READY CLOTHING 
Vi representera det största skrädderi-etablissernent i New 

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

1321 Pacific Avenue 

BIClYCLE TIDEN 

fri gTund till salu och till uthyr-
ning. 

ERIK J. JONES & CO. 
Målare och tapetserare 

'fapeter billigare än hos någon 
annanf irrna, och arbetet gö

res till lägsta pris. 
2907 North 8th St. 

Verkstad 2815 6th Ave. Tel. 4225 · 

. Vi haffa alltid på hand 11ton 
10rtiment af 

Inhemska och Importerade 

GROCERY VAROR 
Fiskbullar, Inlagd ål 
Ansjovis, Makrill och alla 
andra fisksorter rur sti:songen. 

~ 

C.EBERT 

Bästa sortens viner, likörer 
or;li r.igarrer. 

1il'. Brt<'r 1•11 li'rng iifverlii.:,;g-11ing lrncfo s1~<1:Jn dt•11 2 April föres1fitt 
: hr•slöto :uhet:1rna •~l'ter slntPJl om- skol;w som Yilrnrie för den ordi-

naU1•n liggamle på bn1.1en nf bå-
1.<•n, i clet jag klängde mig fäst Yicl 
1o1'1erna o<'h med hjPlp af ett iis
kar försiikt1• jag hålla. mitt nfll-

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

1508 PACIFIC: AVE• 

Telefon Main 75. 

1518 C Street 'I'acorna ! l'i1st11i11g me<i GO'.l riiste1· rnot l rl narie liirarinn:m. ]<'riikP11 Sanden 
slrnl fritt frrm vatten. Full Line (]f Carpenter Tcols 

BALTIC SALOON 
Importerade oeh inliernska viner 

och likörer. 
Hj. Nyman, Egare. 

1513 Pacific Ave. (Sprague Blk.) 

BODEGA 
Enda plats i staden, der viner och 

likörer serveras direkt 
från "b arrel." 

Hans Dahl, Egare 
709 Pacific A ve.· Tel. Main 466 
Då Ni reser till Seattle glöm icke 

att besöka 

U&I 
Ett gladt och vä.nligt bemötande 

mot alla landsmän. 
Lunn Bros. 

922 :f.'IRST AVE. SEATTLE 
Vi hafva alltid på hand stort sor

timent af 
Inhemska och. importerade 

THE ClONGRESS 

Viner och Likörer 

Ackerman & Mezerall 
Egare 

734 Pacific A ve. - -:- Tacoma 

Endast rena ingredienser i 

PACIFIC RREWING 
COMPANYS 

all; ne1Uiip~f>;>i .. arbetet fiiljn.nd<' var biinlig frfrn Iliigerml oeh <llll-

clag~ morg<;1i.' Beslutet rnotivc'ra- kl'ing ;30 år gnmmnl. 
dts d1•1·11wd att ;rn a!'liiuingsnii!11JJ-
(kn lwsHimdt :i fvi1rnt alla 1mder
l1:rndl inr;:<:rn b11d, lrnmle arhc+;u·11a 
icke följa dt:n af förbnndsst~rrel
sen anvi1rntle vägen. Arbdsned
läg·gelsen skulle ske i den :1t
sträckning, som förut bekant
gjorts, dock med den ämlrin1~, att 
renhållningsa rbetarna skulle del
ta ga i arhetsnedlii.ggelsen. lliif;t
skötare, pannskötare och gasaf
stängare m. fl. skulle i tillräck
ligt antal fortsätta arbetet. Sta
tens förlikningsman öfverstelöjt
nant Berger har anländt till Mal
mö för att taga del af förhancllin
garne i den der pågående konflik
ten mellan en del grosshandelsfir
mor och deras arbetare samt om 
möjligt åvägabringa medling. 

- 'l'ypografstrejk har utbrutit 
på Skånska Aftonbladet i :Malmö. 
Anledningen är att fjerde sidan 
tryckts med dansk text, redigerad 
af tidningen Politiken. 

- Efter längre öfverläggning 
har Oxie och Skytts häradsrätt cl. 
15 Aug. förklarat att åklagarei1s 
yrkande beträffande Nathalia 

V esternorrlands län. 

Snmlsvall kommer att fä ett 
Folkets hns, i det clervarande Fol
kets hus-förening, som bildades 
1897, för detta ända.mål inköpt 
r.tt tre våningars stmhus vid Köp
mansgatan. 

- Det har nu utrönts, att den 
försvunne landtbrefbäraren C. 
Gustafsson gjort sig skyldig till 
en del oegentlig·heter. Gustafsson 
har sålunda i Sundsvalls postkon
ton falskeligen utqvitterat en 
värdeförsändelse på 60 dollars 
samt förskingrat nämnrla bPlopp. 
Vidare har han på liknande sätt 
i två andra fall tillskansat sig pen
ningförsändelser, som anländt 
från Amerika. 

- För mened häktades den J 0 
Aug. torparen G. 0. Hallen fråi! 
Tunbyn i Tuna socken . Brottet 
skulle ha begåtts den 12 Oktober 
1906 vi<l afläggande af vittnesmål 
inför Njurlunda tingslags härads
rätt i ett krafmål. 

Örebro Hi.n. 
JV[almströrn ()(oh Stnrm ieke knnde Vid Björkhorns krntfabrik 
mot deras nekande bifallas. Dere- närheten af Bofors inträffade de11 
mot förklarades· de öfriga saker, 

Niir dagen Jicfn.nn jag· 
mig Hte pft öppna hafvet oeh lrnn-
d<; ieke fäugre s<~ land. Den <'llil 

tirnmnn gick efter den andra, utan 
att något fartyg kom i si gte. }'örst 
fram emot aftonen fick jag syn 
på ett skepp på ett längre afståncl., 
Det tycktes mig som om detta:::-----------------------------

skulle vara min sista utsigt att: =============="' ~============== 
komma ifrån mitt äfventyr med j 

lifvet. Jag ropade på hjelp, och I 

clå fartyget tyddes nii.rma sig, 
trodde jag att man lagt märke 
till mig och att man skulle riid
cla mig. Ivlen trots mina förtvif
lade rop seglade fartyget förbi 
ut.an att man sett mig. 

Jag leid fruktansvärdt af hun
g<~r och törst, hvilket ytterligare 
förvärrades af att jag kommit att 
svälja stora c1v:111titeter saltvat
ten. Den andra dagen närmade sig 
och jag var niira förtviflan. Jag 
försökte att sofva litet, ligg·ande 
utsträckt på båfoottrnm, men vå

Biljetter! 

TILL 

FRÅN 

EUROPA 

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. 

VISELL & EKBERG. 

1308 Pacific A venue. 

gorna slogo gång på gång öfver --------~--
reling·en, och jag måste ösa hela 
tiden för att ieke båten skulle f.vl-
las med vatten. När mörkret föll 
pi\, troddr. jag att min sista stund 
var kommen. Mot morgonen för
lora.de jag medvetandet, oeh jag 
f1terfick sansen först fram mot 

. Pacific National Bank 
of Tacoma. 

Unitecl States Depository. 

AXEI, HEDBERG 
Elev af Ifongl. Mus. Akademiens i 

Stockholm, skickligaste lärare 

undervisar i 

Sång, piano, orgel och horn

instrument 

Studio-811 So. Sth St. 

PROF. or;.1F BULL 

gifver 
Lektioner på Violin 

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

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

SNABBGÅENDE ÅNGAREN 

INDIANAPOLIS 
TACOMA-SEATTLE~ROUTE 

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

m. samt 3 :oo och 7 :oo e. m. 
Lemnar Seattle 9 :oo f. m. samt 

r :oo; 5 :oo, och 9 :oo e. m. 

' • Ni behöfver icke betala en dollar 

förrän botad. 

Tillverkning 1 nemligen Anton :Nilsson till i't siir-
=========....;;;.====~ [skilda tider och ställen begångnn 

5 Ang. mellan kl. J2 cwh 1 rn nx- middagen, då jag kände hur kraf
plosion. 2-1\rige arbetaren Nils tiga hiindt•r r~1c1c1ade mig. Jag 
::'\ilssu11 frtm Bii,r;k dödades oeh 

Den äldsta och största bank i Tacorna. I 
! 
I THE JEFFERSON 

Wines, Liquors and. Cigars 

'l'he celcbrated Columbia Beer 
on <lranght 

Jar'.ob Otto & l'famll, Proprs. 
1914 Jeff. Ave. Phone A 2G03 

THE TONIC LIQUOR 00. 
Oscar J:\Ioberg, Prop. 

Imp1)rtcd ar1d Domcstic 
Wines, Liquors and Cigars 

I'hone J\fain 7523 

1106-08-10 So. 1lth St., Cor. K 

SUNRISE BAKERY 
Bakning [i.r vfir affiir, och vi ve-

ta huru. Vi kn!'1 da degen med cl ek-
trisk maskin. Det gör biittre bröd 
och är renligare än för hand. St1ir-
sta nd1 bästa sortiment "eake" i 
staden. 

D. M'Pherson, Egare 
~ -< 110 I tio. K St. 'l'acoma 

I 

stölder i för<>ning med inbrott, 
Hosberg till inbrottsstöld samt 
Sicl'll, A11rforssnn (Rcimcr) oeh 
Jönsson till deltugamle der.i. ' 

Snmtlign förviR:i<ks till lHnlrnii 
ritdlnrnrii.t1 för att der 1rndPrgä. 

... glömmer aldrig så länge jag lef-
tvi't andra RrlwtarP, Friden SJo- vcr dessa tvil. frnktansvärcla clvg·n. 
gren fri'in BrotBn orh Filip An-1 · ' 
dc'J'sson fri\n Karlskoga. kyrkoby., · 
ble:fvo rnyd:-et sv~1rt skadade. 

Srnm•p 11ie<l<folns: Sji)grc;n aflc<l 
fiil.ianclc <liig· på morgonen. Han 

rmrnak11i11g .rör ;;jeHva dyrnunit- var :3:3 ~1r gammal samt efterlP.m
nth•111 ntet. Alla skola qvarstanna par maka och fyra barn. Arnlers
i hii kfo. 1;on aflecl den 7 Ang. pri. lii.nsla.~n.

En liten pigg tidningsgosse pii. 
tåget mellan Engelholm och Hel
singborg går genom knpeerna och i 
ropar nt sina tidningar. 

I Örllikrn stige1· ett par mosaiska 
trosbeldimiare p[1. De ha mycket 
roligt ät den lille nffärnmanncn, 
och då han kommer ~ram till dem, 
fr[1g·1ir den ene raljant: 

·- ,Jo]m Svanberg liipte den 1:3 i·nttet i Örebro, dit han föregäen
Allg. mot ett stafettlag å J0,000 tle clng inforslacles. Han var 2:3 
H11'1r•rr; hann.. 8tnfo11.lngd til1ryg- /1r gnmmal. 
~1;alade lmnau pil :12 rnin. 2'1 sele, 
Svaulwrg p:'l !J~ min. 25 5-10 .srk. Östergötlands län. 

- Her do, min lille fön, har do 
inte Ödökra. handels- och sjefarts-

Svanberg slog härigcmom sitt eget 
rekord. 

F. d. kyrkoherden Anders Jo- tirlning'I 
han H.osberg afled den 3 Ang. i Det dröjde inte länge förrän 
;1Totnln i si1t 81 :sfa i\r. Dc·n ar:- i;varet kom: 

Norrbottens län. lidnc var födt1 i V. Klagstorp i Ne;i, men ,Jerusalems Dag-
I<\ir omkring 1.1·<; v1•c•.kor scd:m l~rn1ds stift 18~7. hlnd. 

R. L. McCormick, President W. M. l.Jadd, Vice-Pres. 
Stephen Appleby, Cashier C. H. iiyde, Vice-Pres. 
A. A. Miller, Asst. Cashier. L. J. Penticost, Vice-Pres. 

Kapital oeh Surplns $:'i00,000. 

Vi betala ri1nta på sparbanksinsättningar, som krediteras 
den Iste Juli och lste Januari. 

Penningar säv-:ias till Sverige med dagens lägsta kurs. 

Svenska s pråket talas. 

BAY C:JI!I'Y MEAT & FISH MARKET ~ ! 1118 Pacific Avenue. 

! Priserna äro korrekta. Besök oss. 

~~ain 9; Henne A1919- H. J. Munro, Mgr. 

Enligt de senaste och bästa me
toderna bota vi varaktigt Varico
cele, Hydrococele, Blodförgift
ning, Hernoroider, Bråck, Njur-
och Blåssjukdornar och alla svag. 
heter och sjukdomar egendomliga 
för män. 

V ÅR BÄSTA REFERENS ÄR 

~ Ni behöfver icke betala en dollar 
m1liinde till L11k;1. i'rngnrcn "Dn- Pi\. exekutiv nuktion clrn B Det hlef gossen som fick skral- ,;::::;~:::::::;;~~z::z:::::::;;~~~""==-~;;;:~-2-="'=-~~-~~-.::c:~:::;."'"'~~2'2'~~'2'2"':::0:::0~2'~~~z~:::::::°"' 

lantl" llled Jwllw;1. Ool'g:llliscH'a- Allg. fiir.s:°dd1•s gods1:!. ]~j1111g·, 1.ill- tnrna pit. sin sida. ~ POOLE~S SE EDS TORE ) Timmar 9 f. m. till 5 e. m., 7 till 8 

FÖRRÄN BOTAD 

<fo :ll'betare loss11cfo la1s<~n, hvnrpå hörigt Elon r~at·s;;ons och P. R .•; * * Handla med Buggies, Jernvaror och Farm-lVIaskinerier. e. m.; Sönd. 10 f. m. till 1 e. m. 
1mg11ren intog malmlnst ph Hot- Rosins konknrshon, för 1.G~IG.000 -Hvarför lrnr dom planterat RENA TRÄDGÅRDS- OCH ÅKERFRö 
te1·clnm. Di"1 rnnn niistan slntnt kr. till dt konsortium, lwsHtencle griis på fäRtningsrnllarna? Petalurna Incubators o. s. v. GLOBE MEDICAL CO. 
lossningen i Rotte1'<larn, npptiickto I af' godsegnrrn Albert J;imktrlim, P(ir att fienden ska ha nfigot 1720_22 Pacific Ave. Phone Main 6062 , Korn Block 
man nederst i last rmnmet om- Stockholm, bruksegarrn 0. Lund- aLt bita i, fön;tlls. ~:::=:zz~::::::::::=:zz~::::::::::=:zz::::::;:::=::::::=:z:z::::::;~~~z~~~:::;::~-!J I 115 Yesler Way Seattle 



Till vårt anförande i förra num
ret om domare A1·ntsons kandi
datur för återval till Jnstice of the 

EN 

kandidat för connty eommissio- Expositionei1 nltsta år, och ·det sii
ner, är en af de äldsta settlarne i ges att ett kotteri, som ön sk ar 
södra delen af Pie·rce. Co. Han handhafva dessa penningar, sam
har alltid varit en man, som· arbe- mangaddat sig för att motarbeta 
tat för framåtskridaride, när det Peterson; men allmänheten, som 
gällde allmänna angelägenheter. uppskattar hans dnglig·het och 

redbarhet, skall s~ikert ock stå 
,honom bi. 1\Ir. Peterson är en
dosserad af blide de svenska och 
norska klublrnrne, och vi böra alla 
:;om e!1 ·rösta på 'l'orger l'(eterson 
för couut~, commissi1mer. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++t+++++++++++++tt++,~+~+++++++++++.++++t++++~ + . + 
+ + + + 

! POYALLOP ACl2-E TRAKTER $ 
+ + 

i St ort Godf kop. i 
t, + + Vi hafva 20 acres första klassens land; två acres odlade, resten oröjda; nära skolhus, t 
.+ vid god väg; 3 mil från Puyallup. 

l tttt 
Farmare på närliggande land förtjena $400 per acre på bär och frukt. 

Vårt pris är endast $50 per acre; en tredjedel kontant, resten på lätta betalningsvilkor. 

+ EUGENE CHUR-CN i 
f Oorn" South 10th and AStreots TACOMA, WASH. t 
++++!++++++++++++++++++++Htt++++++++++«++i!i+++++++++++++++tili!!l+++++++!+H+t 

GEO. GARBINER 
SKRÄDDARE 
1339 Commerce St 
1340Yz Pacific Av 

UNION DENTAL CO. 
(Inccrporated) 

Drs. F. D. Adams & D. L. 1\fc('ciw 

]förstklassigt tandläkarearbe1 e. I 

Resonabla priser 
Phone I.:tain 5530; Aut. A 2565 
!Törnet af llth St. & Pacific Ave. 

Office Phomm 
::\iain 7683 
Horne A1683 

Hes Phones 
1\Iai11 2498 

lfome Al684 

D:r. J. Reynolds Brown 
Snite 214 Fremh 13hlg. 

Corner 13th and J'acifie A ve. 
'l'ncoma, \Vmih. 

Offiee hourö-] 1 to 1 and 2 to 4 
8uml11ys J 2 to 1. 

'vV1•dnesda~' nm1 8u tnnl11~· 7 to 8 

·"-'"-'N*'"-''"-'""'"'""'"'""'"'""'"'~'~ 

Biljetter till och från Euro a 
På alla linier 

~i skall finna det till eder fördel att skrifva till elle1· he
söka vårt kontor för erhållande af undeniittel.ser om biljett
priser 0" s. Y., i11rnm ni s~incfor ei'ter vfömer från gamlll hm
det eller gör en rr::m dit. 

Vi äro dl'n iilll;;ta biljettag·enturen i nor(hestern, och vi 
garantera h varje Ln1nimktion. 

THE CHILBERG AGENCY 

PUGET SOUND MEA T MARKET 
G. OI.SON, l!:gare 

1954 South M Street 

Main 393 Homo A3!J;33 

OTIS J011NSON 
Svensk Advokat 

Nflt'l Bank of Commerce Dldg. 
212-212 

oss hafva ofta genom en krokodil ken möda upp clep till utseendet --------------

Beställ eder ved och kol der 
priserna äro rätta. Utval af: 
skogsved, "mill wood" ocli 
"slabs." 

Svenska Böcker förlorat en g·od hund, som läng·e döde infödingen. 
varit jägaren en trogen vän och Jag var· alldeles utmattad, då 
kamrat. Då den stackars hunden jag vid flodbrädden öfverlemnade 
förstig och flämtande från arbete den räddade· tm lw1m kamrater. 
under den brännande 8olen, söker Med stönita intresse i\såg jag, hu
sin vederq\'ickelse i närmaste vat- rn de infödde började mNl sina 
tendrag, blir han ofta neddragen återupplifningsförsiik hvi1rviil de 
af cle gfopska rO!djm'.en 0

0

Ch J~å [111:1vii,11dc ;iä.Rtlln S~m.ma metod S0~11 
detta sii.tt för alltid skild fran sm v1 m1ropeer. Tnfnc1rngen kom sig 
herre, hvilken oftast ej f:ö1· en lång· snart, men svor Yiil sin "store kn
tid kan frigöra sig fri'm sorg och nnw~"' Lrwan ilrn att alc11·ig åtföl
vemod öfver saknaden och forlu- jn n1\gon med lrnJ]l)t p1\ flodh~ist-

sten af sin följeslagare. jagt. 
Det är derför ej underligt, ait Eg·ell(lomligt nog bl,~f kanoten 

vi uppoffra sista patronen för a11: 
oskaclliggöre ett af de förhatliga 
djuren. 

Ofta har jag från ranska oeh 
IJJ·äcldiga ka1t01.er skjutit cm 1m1s

sa m<•1l J'locll1iist111· Hlan 11tt !Jlifva 
utsatt för ui'1gra 'vidarn iifventyl'. 

1\ied något Hije har jllg ofta 
lyRmrnt till ~'ngre jiignrPs hcriit
telser, hnr11 dessa koloss1'1' m1f'al-
11t dPras Mtar, söndc1'slagit dem, 
ihjelbi1it negrrr o. s. v. .Jag har 
sjelf färdats i vatt1,ndn1g, såviil 
natt som dag, der dessa djur up
pehållit sig, men aldrig förr haft 
'något olwhag från dern. 

Den 20 Juni J 907 1mder 1·e~a 

ej (knna giing siindersh1gen. elrn
rn fiodhiisten lekte med !len på 
det vårdsli>saste. 

Jag hade sil rn~·d:et forb1'redi 
mig p[J Pn olyck.11, att jag fos!lrn11-
tlit dt snöre ~Id geviirnrc'l!lme11 
och kanot@, hvilken äigiird gjor
de, ntt jag fo1n~ girv[ir1't Yiil lrnno
te11, dt1 tlennn ilarnltogs." 

MANNEN MED LIKTORNEN. 

l\n 11 ni siikert ta bort en lik
torn 'I fri'1gn1fo en man med för
vrid1111 drag, oeh stapplade in till 
likton1soper;11 iil'en. 

-·,Ja. svarade denne. 
- ]\:an ni giira det på kort tid 'J 

-Ja. 
-För alltid? 

Dr Hans Petersen 
LÄKARE OOH KIRURG 

Kontor, 913Y:-, Commerce St. 

Tel. li'Iain 3378, A 3378 

Residens, 313 North · J Street 
'l'el. l\fain 877, A 1877 

]{o11torstimmar 11 till 12 f. m., 
3 till 5 oeh' 7 till 8 e. m. 

NEW FUEL YARD 
24th & E C St. 

Phones 1\fain76SS, Home A3244 

ALFREDBUTT 
Juvelerare 

· och 
utexaminer:xd optiker. 

Ögon undersökas ko:stnaddritt. 
Belåtenhet garanteras. 

Söndagar 12 till 1. 

======~-=: Maurmann & 
DR. J. W. RAWLINGS 

DR. H. D. RAWLINGS 

Tandläkare 

314-315·316 Warburton Block 

Cor. llth and C St. 

Praktiserande Urmakare 

Med 28 års erfarenhet hos de bästa 
firmer i Europa och Amerika. 

f Första klassens arbete, billig!lste .iris 

1 1714 C St. Vid C St. och Jefferson.1 

! 
Telt'fon Red rnn r.racot t[ ! EDVARD J.SA 'KSON I 

Skandinayisk 1u:11rnkare 
DR.A.J. GUSTAVESON 

Tandlal<are 

Crown och Bridge arbete. 

I E.tt fint urval af nr och klockor. 
i 11eparationer ntföras fort I 
1 och billigt. 
j Telephone 1\Tain 141 
1 1]()2 Tacoma Ave. 'racorn.a 

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

------:OLYMPIA STEAM LAUNDRY C0. 1 

Vi föra på lager svenska böc
ker, tryckta i Sverige, lämpade 
för olika smakriktningar och 
till samma pris som i Sverige 
med tillägg endast för frakt
kostnaden. Vi emottaga be
ställning·m· pti all svensk litte
i·atur, hvilka expedieras fortast 
möjligt efter samma prisberäk
ning. Aterförsäljare od1 bibli
otek erhålla goda villkor. Skrif 
efter katalog, som sändns fritt. 

BJöROK & BöRJESSON 

40 \Y. 28 St. New oYrk City 

NEW YORK SHOE SHOP 
Skoarbete på beställning. 
Första klasR\lllö reparering. 

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

1920 Jefferson Ave., Tacoma. 
J<)seph Conrad, Propr. 

Skrif till 

: Gör bästa 1m3·10)(1~tcDnsntrbeie1t1igas1e pris Tacoma •mp•m'nf Kontor: 1102 Tacorna Ave. i I I 
Telefon l\fäin 271 Res. 724 So. E st. J 

DR. BALABANOFF 

Kontorstirnmar: 11·12, 2-4, 7·8 ' 

Specialist för Phonc 1\foin 182 A1270 an~ Seed Colll nilll", lung· och hjertsjukdomar. 

Emil Stenberg, DR. J. L. RYNNING. 

French Block, 1156 Pacific AYe. Svensk Advokat, 
Mottagningstirm,nar 2 till 4 e. m. Utför allmän Lagförrättning 

Cor. 15th & Oommerce St., Tacoma 
Handlande i-

GRÄS- o. TRÄDG~RDS~Rö 

gaf jag mig i 1:11 lrnnot, bemmrnad 
med fyra infödda rodclnre. ,fog 
skiit en floclhlist och vm jirnt pfi -Ja då. 

plats! 
Var god och lag Söndag e .m. enligt aftal. 310 California Bldg. Tacoma 

l'el. Kontor Main 7471, Res. Main 7864 -Farm Redskap 

var hans hnfvud öfver vattnet, 
hvarefter han dök igen. Jag hade 
ej fal att skjuta, icke enö n1.t'l1(ija 
geviiret, förrän han var försvun
nen. Nästa ögonblick för1rnm jag 
en hii.ftig stöt i kmrntens nkt!,l·, 
hvilken upplyftes öfvrr vattnet 
hvaremot fören, hvarnti ,iag be
fann mig, rusade nncler _vattnet. 
Jag fastnade i den å kanoten upp
förda solskiirmen och blef med 
denna i1ecldragen nnder vattnet. 

Svårigheten att lösgöra mig 
gjorde, att jag hade varit under 
vattnet en jemförelsevis lång tid, 
då jag slutligen befriad nådde 
vattenytan och begaf mig ;,;im
.mancle mot laud. Sporrad af tan
ken på de glupska krokollilem a 
och nära mig varande flodh~isten, 
som vältrade kanoten af och an 
under Yii.ldiga frnstanden, tog det 
mig temligen kort tid för att nå 
land. 

Just som jag var på v1ig att 

-- Nej, jag Lackar, sade elen lw
sökande i det han tog upp rn im
teelmhigsbok ur fielrnn oeh gjor
de en antedming i d<'n. ,Jag vill 
i11genting ha gjordt. Jag bara 
håller på at få ihop en samling af 
namnen på inkarnerade lögnare. 
Nu har jag funnit !~ll till. Adjö: 

SKÄRANDE. 

1Iorgonen vm· <:n l11·111>irkelsedag 
för den nye harheraren, ty llL·n i11-
ledde Jums första. start :,;{isurn ege11 
rakmä.stare. lllen lum rnr full af 
hop1J, oeh 1m•da11 han flitigt skr11-
pade på siu första kunil gjorde· 
han den vanliga frågm1 : 

- Är knifven lJra ? 
i 

~- K'ära ni, sade kunden - om' 
ni icke kommit att niirnna det, 
skulle jag aldrig kunnat tro, att 
det fanns en rakknif på mitt an
sigte. 

Bar]Jeraren fog förtjust. Detta 
var ju ett goclt omen. 

- Ki smickrar, sade han. 
- Kej, sade kunden funder-

samt, jag skulle ha trott, att 11i ra
kade mig med en fil. 

krafla mig upp för den brm1ta =""=========-""""'-=""-"'-"'-""-~ 
flodbanken hörde jag nödropen 
från en af mina medlrnfda infödin
gnr. Icke simkunnig, hade han ej 

DRS. ROBERTS, DOERER & 

BLOD GETT 

Tandläkare 
fosättning af tandkronor en spe

cialitet. Kom och fä våra 
priser. 

DR. E. A. TROMMALD 
CHRISTIAN ANDERSON 

Skandinavisk Läkare 
Skandinavisk 

I 
Advokat och Notary Pnblic 

Kontor: 917 P'acific Ave.; 201 Provi- 307 National Baulc of Commerce Bldg 
de:it Bldg. Residens 1207 6th .\ve' Corner 13th and Pacific Ave. 

Kontor och Res. phone: Main 603.J 

Kontorstimmar 11-12; 2-~1; 7-8; 

Söndagar 10-11 f. m. 
GUSTAF BEUTLICH 

Skandinavisk Notary Public. 

Utskrifver Deeds, Inteckningar, alla 

l
~D· R• ·0.·000·0.·0Q00U·~E· .V.~L·I· • ·.·~

1 
.. :' lagliga dokument och fullmakter till 
;;, gamla landet. Examinerar abstracts. 

Moderata afgifter. Testamenten ut· 
. Skanrlina. visk läkare . ~ skrifvas. 

!Kontor 1101% Tacoma Av! 13061/2 Pacific Ave. 1305 Commerce St. 

~ Residens 1014 So. J St. 1 
iKontorstb;1mar:ll-l~f.m.* E PETERSON 
~ 2-4 od1 1

, -8 e. m. Sonda-1 " i gar 12 till 1 e. 111. ~ Enda svenska fotograf: i 'l'acorna 

~000000000000-,,0000~~ 903 Tacoma Av. Home A2233 

Vi tillverka alla slags 

TÄLT 
A WNINGS 
PAULINS 

och allt annat som göres af tält
duk. Godt arbete. 1\Ioderata pris 

Pioneer Tent & Awning Co. 
G. F. LINQUIST, Egare 

1133 Tacoma Ave. 

BERG & HANSON 

1330 So. C St. 
Tapeter, Färger & 'l'apetsering 

Skyltarbete en specialitet 
Phone Jliiain 6431 

Rum 296 1156 Pac. Ave. Tacoma l\fain 8778 Home A 2778 .!..m-------------' 

Spray-Pumpar och Spray 
Lawn Momers och Hose 
Age_nter för Walter A. Woods 

IV!owers, Rakes, Tedders, Binders 
och Harrows 

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

FRAME & MDULDING 
SUPPLY COMPANY 

Nichols G. Shernrnn, Egare 

Fönsterkarmar, :M:ouldings, 
Mission 11'.löbler. 

Kabinett och Inredning 
Phone A 3181 

Sonth 23rd & Jef:ferson Avenue 

Gå icke i mörkret 
Köp en lykia 80111 kan biirns i 
fickan, 31;SxG tnm. Den kan 
tändas pli. ett ögonblick. Drin
ncr utan veke och olja och gif
ver utmärkt ljus.. Ko8tar bara 
50c. Nyttig bi'tdc hemma och 
på resor. 'J'ill salo på fabrikens 
kontm-, 1107 Commerce St. 

C .. A.KRONA 
Handlar i Första Klassens 

SYMASKINER. 
Reparationer en specialitet 

Main 5763 935 Tacoma Av. 



$3.50 

Meddelanden för införal\de nn· 
<ler denna rubrik mottagas ~med 
tacksamhet. ne böra ii1lcmnas 

Dr. JJ 1' 1 < 1 r ]:;' H h rn e y '-V-, So 118 C o .. ';~c ~;-;~;~?}.;.~F*~:<0V.-:k-*.;,f.~)H}~.;tz.;i:~::'i}t~~;~~~~*~;i.-:k~~ ::R~~~ 

11:.l-llti l::'o. Ifo;·nv A Ye .. ChiL·agn. ~z 
:<-!\< :tc>::-!~~:<'~'";:Bi,~1H<>.~i{(·J'f,>~';1''1'<Hi<>JH',aB~***! 

sena~t onsdag·en. 

DÖDSFALL. 

Dr. J. R. Brown Jrnr flyttat sitt Illinois. 
ku11ll11· från Llt·n gamla lägPHhde11 
till PrPneh Bnilding» 11iil'net af De bästa symaskine:rna gi:'1rn dl'l 
13th :St. och Pacifir: Ave. Det hiista al'ilL'te oeh iirn llerfi;r ,1,. 

hmdsmiin l'OJ'O hiirom dagen på 
be:,;ök i Taeoma, prufessoT Edgren, 
arkiJ,ekt E1folsviird och i.\lr. Zin
theu, sångarförlmndets president. 
Vi:,;itP11 var kort. men glad och 
nöjsam för clerus h~irvaram1e väii.-
11er. 

J\li·s. J\L Swalnnckr, lrns1.ru till 
l\Ir. Swalumler i \Voodlarnl nära nya kontoret 1ir bdiiget i andrn llll'Kl tilli'l'PLfasl1illamll'. c. A. Ero-

1
, ll fl 

1 1 1
. . . vi1ningPn Ol·h hm· llllllll'l't 214. 11111, vrn· ]all(1srnnn. 9;)5 Ta1: 1111111 

På crvälle11 gjordes en titt-in på 
prof. Bulls studio, der prof. Ed
gren med .sin vanliga Rchwung 
renderade sitt senaste mästerverk 
- en så11g, komponerad .för .orden 
Eagles Remste konvent. :M.r. Zin
theo, aekompanjerad af prof. Bnll, 
hänförde oss med '.'du gamla, du 
fria.'' 

},_rkitekt Edelsviir11Jm1n<fo mNl 
entusiasm om svemlk konst i all
mänhet oeh den heTamade svenska 
konstutsfällning<'n vid Alaska ex
positionen is~·nnerhet. )Ir. E. liar 
inlagt ett fortjenstfullt arbete för 
att l1ringa clenna till st21ml. Han 
omtalade att Sverige kommer att 
intaga ett af de me.st framskjutna 
rumnwn, hvad beträffar utställ
ningen af celelJra utländska måla
res taflor. Följande Hinder kom
ma att representeras: :E'rankrike 
med 60 tal'lor; England och Skot
land, 25; Holland, 22; Tyskland, 
14; Spanien, 8. oeh Sverige 1:3. 

Bla11d de ::;ve11ska konstverken 
märkas ett antal vorldsrykföara 
taflor, tillhörallCle Sveriges ko
nung. Kostnaden för deras trans
port från Stockholm od1 åtr>r 
kommer att bestridas af Svemilrn 
KlublJen. 

BRöLLOPSKLOCKOR RINGA. 

uya up, a · l'L p öts 1gt i tisdags 
morse eftPr t>ndast några fä tim
mars sjukdom. Dödsorsaken var 
blodförgiftning. l\frs. I\Iaria Chri
stina Swalamler var född i K,1T

kefalla föi·samling af Skaraborgs 
län den 3clje December, 1869. 

Familjen Swalander anlände 
till Tacmna i början på 90-talet. 
De bodde några år på Puyallup 
reservationen, der Swalander ar
renderade en trädgårc1sfarm. Se
rnue köpte han en ege11 farm nlira 
Puyallnp, der han derefter varit 
bosatt med sin familj. Efter myc
ket. :1r!JPte hade de just fäLt far
men i utmiirkt godt skick, och de 
bi1cla malrnrne lefrle lyckliga, mot
seende framtiden m0cl glaclt hopp, 
då det plii1Rliga diiclsfallrt intriif
fäde. 1\1 rs. Swal amler var en gotl 
maka och en örn moder. J emte 
hennes make stå sju eftt>rlefvamle 
barn sörjande vid båren. Inner
ligt deltaga vi med deras öfriga 
vänner i deras stora sorg, och 
mätte Han, som i sitt all visa råd 
pålagt sorgens tnnga börda, äfven 
gifva maken i hans ensamhet styr
ka att bära den od1 de mocl\lrlÖim 
dl'n triist, som ej rnenniskor kun
na gifva. 

Begrnfningen, som förrättas af 
pastor \V. A. l\loore, eger rnm i 
dag å Woodbine begrafoingsplat
sen. Pl Pra af den sörjande famil
jem; vämier frä 11 'l'acuma rnste i 
dag på morgonen till Puyallup för 
att bevista begrafningen. 

GOSSE SÖNDERSLITEN 
DERTÅGET. 

UN-

l<'örliden söndag var det en stor 
11ögtidsdag å Pnyallnp indian re
servation. Herr och fru O. 'J'. Pe- Bn 16-årig gosse, John l\foore, 
terson, som varit i Washington i hemmahörande i Belling·ham, blef 
20 år, gåfvo bort sin äldsta dotter, i måndags på ett hemskt sätt dö

TILL DAKOTA. 

Charles l\iiller, en välbekant 
gotläncling, som i åt:;;killiga år va
rit anställd hos Oscar Ilfoberg, af
reste hiirom dagen med Nmth Da
kota som mål för sin färd. 

NY STOR BYGGNAP. 

Grundgräfnlngsarbetet .för mö
belfirman I-Iarmons 11,Va ~~~tora af
färnl1,vggnacl iir fnllbordadt, oeh 
C'ntreprenadanbud for uppföran
det af byggnaden hafva motta
gits. JJen kommer att "blii'va ät
ta vi'mingar hög, men konstruerad 
på si\clant sätt att tHlb~·ggnad 

med liiithet kan göras. Byggm1-
<fon lrnmrnl'l' 111.t hafva <m 1 ;)[) fots 
front mot Pacific Ave. oeh uppta
ga hela längden af tomterirn till 
Comrneree St. 

$15,000 FÖR RESIDENS. 

A Yl' .. har fk>ra fabrikat i rikt ur .. 
nil ptt fager. Tfon siiljc:; litnski
llPI' pä liirtn 11flwtal11ingsYillkol', 
och tager gamla nrnskiner i utby
te. Heparatiom'r utföras. Vi re
kummemlera J\lr. Krona till alla 
som iiro i behof af en symaskin 
eller reparationer på en gammal 
sådan. 

För Justice of the Peace 

FRANK GRAHAlVI. 

l<'runk lL G1·ahnrn, justioe of 
iwace, oeh kandidat för återval. 
föddes i Sara toga Co., N. J .. 18:10: 

iinnrnr att företaga en resa till gradnerade fräu hiigRkolan i Ver~ 
Europa. nwnt ]871 och blef advokat 1874. 

Kontrakfören G. l\L 8avage 
köpte härom dagen \V. A. Irwins 
residensbyggnad på Prospect Hill 
för ett pris af $15,000. Det iLr Ptt 
af de finaste boningshusen i sta-
den. :wr. Irwin, som är medlem i 
real estate firman Bowes-Irwi11, 

SKOLORNA ÖPPNAS. 
,:\r 189± kom han hit till siadeu 
oeh lJörjnde prak!iH<ffa. Han nt-
niimncles 1897 af 1\fnyor Orr till 

Nästa tisdag den 8 dennes kom- llwdlan i "civil service eommis
ma de pul1lika skolorna att åfor sinnen," i hvilken han t.it'ustgjor
öpprnrn fifr hifattcrmiiwn. lh1d<•r de till i .April J8!J8. Han har s1'
sommarfPrierna hafva flera af dermera lrnl't l'lera enskilda oeh 
skolb~'ggnaderna renoverats och allmiinna förtroernlL'uppilrag. 
tillbygts för att bereda rnm för , 
ett stöl'l'e ant11l el ev er. 

Kons~ ii d.eri ngs ·.till kä~ n ai~vels~ I 
Skandmamn-Amencan Bank of Tacoma i 

o~ I 
SCANDINAVIAN CO:MMERCIAL & SA VINGS BA.NK i 

Mod kombinerade tillgångar på öfver i 
EN MILLION DOLLARS 

Tacoma, börjande 

DEN 1 .MA.T, 1908. 

Lindberg Grocery Co. 
Vi äro elen enda Wholesale Grocery-firma på Paeific 

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

Corner 23rd & C Streets Tacoma, Wash. 

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

Borstar och Glas 

Main 880 
Enda agenter för Lincoln Färger 

938 C St. A 1380 

!+++++++++++++++++++++++++ + ' i I +++++++++++i 1 i I i I+++++ 

f CYGLONE FENGE CO. f 
l L. P. GHRISTIANSON,t + 
+ Secr. & l\Ingr. ..,.. 

+ Tillverkar 1 
men fingo en son i stiillct. Under dad oeh sliten i stycken under t'tt 

·~#";'#";'~~#~~=~~~=== det bröllopsmarschen spelades af Northern Pnt'ifir, snälltåg. 'l'illilrn 
1\Irs. \V m. \Vallis från Tacoma. med en jemnårig· kamrnt hade han 
kom brudparet ut, förl'trädda af tagit plats på en "lJrakebeam," 
brudens s~'ster l\Iiss I1illie Peter- .ins1. innan Hlget till Portland 
son och MT. Ifogan, marskalk skulle a f'gå frfm statiorn•n h;i.rstii
samt. derefter l1rndgumrnen l\Ir. dcs. Allt giek väl till Sonth '1'11-
Ro~· l\fad<;lux i siillskap m<:d JV'v. ~ euma, 11rnn dil Hlget d<'refter bör
G. 'vV. Fram, oeh bruden l\Iiss Dd-1 j1Jck att skjntn fnll fart, vm· 1ll't 
Ja Petenmn. förd af 8 in f:a1ll'l'. Ut<'. nt<'d yttersta möda gossanrn ktm

ÅTER I AFFÄR. 

Tjngo millioner korkar forhr11-
kas t1agligL'll Prn1nst i Eng·land 
oeh <1Pss kol011ier och materialet 
till dessa liksom till verl<lens öf-

t Väfd ''Wire-Fencing, '' i enkla eller ornamentala mönster + 
t Lawn- och Hönsstängsel, Grindar, o. s. v. ' t 

I Tillverkade af bästa Bessomer slål, galvaniserade. it 

Tag Interurban 

alldeles invid 

och 

ltt ial, sit. det gömdps till n~isla 

gång', då hel'r och fru Pctcl':,on 
gifta bort en annan af siua döt-
trar. På aftollE'll lemnade de ny
gifta för sitt hem i Taooma, åtfölj
da af många välönskningar och 
under en skur af risgn'l1. Bröl
lopspresenierna voro mångn, dyr
bara och nyttiga. Tomtebolycka 
tillönskas Ilfr. och l\Irs. Ro.v Mad-
dux. En bröllopsgäst. 

AFLIDEN LANDSMAN. 

John Person, en af våra iildre 
'I'acomalandsmiin, afled för några 
dagar sedan i ett 'hospital här i 
staden. Person ym· vid :,;itt från-

Bergman. 
BPgrafoingen förriittades i går 

af pastor Frisk. Flera af Persons 
gamla vänner här i staden sfwäl 
som hans grannar :otrnom C. P. An
de1·son ocl1 ·aust. . Bel'gman från 
Leber Yoro tillstädes och bevisade 
llen· afliclne den sista vfö1tjensten. 

Deu bortgångnu siirjes 11lirmast 
af efterlel'vande hustru och två 
döttrar, som äro bm;atta r1 hemma-
11ut Essel>oda i Örlme 
RvcT·igc. 

socken 

MYCKET SJUK. 

Enligt notis från as.den i SLei
laeoorn ~ir J\frs. Charles Nelsons 
helsotillstånd myoli:ct betiinl(ligt. 
Af fruktan för att ytterligare 
npprör11 hmmes känslor hafva icke 
ens hennes nänn~ste tillåtits att 
besöka henne under de senaste 

de <JYilrhAlla sig på Hitt p1·1,kärn 

IIrr. Chas. :\elson, .John ]~riek-
son od1 :B,r('{l Smith hafva g1~1wm 
kiip iifvcr1agit dell s. k. "~ih·rr 

Dollar" salnon!'n vid Pa~ifie Ave. 

lVIcBRIDE I V ALHALLA. 

sii1P. )iii rn Hill h nrnt sliipptP J~x-gHV('l'IJÖr Jll'llr.1- i\l eBride, 
~\foore sitt tag oeh föll under tå- :,;om i'rnyo iir kandi11at ,för 1'111 h<'tet, 
gC'l'. Hu fvndet afslets genast od1 V<\l' i g11r på liesök i Tacomn, Lkt
d1>n•flPr un kroppsd<·l ,, LLer Pll an- vid han upptriiddc och t11lade på 
mm, 1mrli>1· <ld tr1gct hr11stHie etl rniitl>, som hiills i Valhalln hall. 
frmnftt. 'l'ågpc•rsonalen hade in- l\iötet var talrikt be:,;ölU. od1 l\lc
gC'n aning om d<m hemska trage- Bri,[e vann m~mga viinll<'l' genom 
tlien, föl'l'iiu täget stannade i Ccm- sitt sakrika och rätiframlna anfö-
1ralia oeh de varseblcfvo )I :s rm1de. 
kamrat, som de fnnno utmattad JHcBride var den hiiste g11 ver
oeh niistan tfödi;skriirnd nnde1· rn nör Vvashington hittill:-: haft. Han 
;1f vag11ar1w. : erinrar 0111 den Roosr·veltslrn tv

Coronern unciPrriittades och be-[ pen. Hekorclet för hans offentl i~a 
ga f Hig till olyc'ksplatsen. Han' lif inom staten \Vash ington visar 
11ppsamlmle <lPn omkomnP8 qvar- oförtytlbart, att ha11 omfattar 
ldvor, som han fann kringströc1- t1J'incipcn '' a square <ll'al for thc [ 
da pli skilda pfatser utmed ban- people." 

riga korkf'iirlirnlrniug komnHT 
lrnfvudsakligen frlrn Spani('n oeh 
Portnga l. 

:F1iinmin gen \T;1llrnll a mii11'r fö1·
sf :i <H·!J an:lrn 1111s(lagl'n i hn1rje 
milnnll. 0l't1fifrirntll' ,Jose]lh ?\1·l-
1-;on, s,•krl't.1•1«11'1~ Gi1s. NP]s1111, sjuk
komiie l>. .]. _\lag1111s1111. ?\. A. 01-
SlllL :\folYi 11 .Tolrnsrm, "\. 'P. Gn
stn fsrm, Vh•1·11c·1· ,Jolrnson, Olof 
Steelherg 1Jd1 Jos1•ph Ni>l0011. 

H will pay ~·nn tn gll to I'<rnl-
son-B11rl1L'S Co. anll gl'i )·0111· µ:11r
de11 hose for Hcvt year. Tlwy 0\'('1'

:,;iol'k<'d aml are fiPlling it h(•l0'11· 
1whwl ro~t. 

valh•n mellan IIillhurst oeh H.oy. \Vashingtou hade inge11 erfa-1 
En <1P1 af håkrn hri.ngc1e iinnu fäst l'<:nhet af en jernvtigslrnmmi;.;si011 Kom nästa lörclag ocl1 månrlag till 

dd hi·akeheamen, då ti'iget stoppa- för staten, förrän l\kBride påyr- Dr. Haile)'s Optical parlors i Chatlrnm 
de i Ccutralia. kadu des::; upprättandr'. Dl't är h~tell, hörnel_ af Jeffl'rs~~ Ave. oe.h 

l\iL>ores förii1drar äro bosatta tt 11 I 1 t f I 1 tt l\I 1 r th St., och lat lrnstnadslntt under so· 
l' a - Je rnn · · a ' -1 nn, a c- ka edra ögon. Dr. \Vells, som är fram-

Rosta icke. S1rnt urval. 

CYCLONE FENCE CO. i 'l'el cfoner: l\lain 339 och A 1339 +: 
+ 920 Commerce Street Tacoma, Wash. t 
++t+++t+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++t 

r+++++++++++++t++++++++++++++++++++H+++++++++++++++ 

+~ · 2215 South G Street f 
. I NY LOKAL t 

t 
+ Yi önska hiirmecl tillkännngil'va ait vi flyttat v[1r t 
t tili liig011heten 2215 So. G Street. '11 illhalldal~[1llamle allt som t 
i tillhör ett förstklassigt grocer,rnfon'. jPmt.P <'1t ful1t lager af ; 
t irnporteraL1e ska]J(linnvislrn Yaror inbjuda vi plt det vänligaste ~ 

i ;~'~NSON & NILSON ! 
t 2215 SOUTH G STREET t 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++! 

Mjölk i Flaskor, Grädde, Saltadt och Osaltadt Smör 

~~::=::::~P~h~o~n~e~s~:~l\~I.~ai~ll~I~:~;~~)~C~r~ea~m~,~a~ll~a~sl~a~g;·~·~I~I~o1~n~e~A~·~l~4~9~2~::::::~~~ 
på en farm nära Bellingham. De 
båcl a gossarne hade rymt hemifrån 
oeh utan penningar hegifvit sig 
nt i verldcn för att på egen hand 
pröfva lyckan. l\I :s ·kamrat har 
tagits i förvar af polisen, tills un
derl'fittelsc> ingått från hans för
äldrar. 

Bricle lecl nederlag, då han för stående i professionen med öfver sex· 
fyra år sedan sökte omval, derför ton års erfarenhet som specialist i 

att hau hiill strängt pli, ntl staten ögo1H\lrnmmor, biträder mig. Detta är ~ 
borde ha en jernväg::;kommission ett godt tillfälle. J 0 H N H [ D B [ R G 

Sänd iclrn edra Rmil till Rkolan ]i. 

som· skulle justera alla tvister clancle af svaghet i s,vnJ'örmålla11, då ~ SKO HANDLARE 
mellan korporationerna och all- sökning ej kostar eder något. Tcle· 

FRÄCK STÖLD. 

miinlrntcn. Jernviigarne hacfo gif
vetvis intet bruk för en sådan 
man och använde tusentals dol
lars på att besegra honom. 

Då l\IcBride var guvernör re
kommenderade han hos legislatu
reJJ e11 bilL som ~ilade bankerna 
att lwtnla riiui 11 på nlla statsfon
der. \Vashing·lou har en st1dan 
lag i dag, tack yaru l\Iel3ride. 

F mfor hela Rill l'lll Jwts1nmi11 

fonera lVIaiu 3046 och en kompetent Vi hafva ett fullständigt lager af 
oJJtiker skall, om ni så. önslrnr, besöka arbets- och dress-skor i förbindelse 
edert horn och pröfva edra ögon utan med skomakareverkstad med nya 
extra kostnad. 

DR. BAILEY. Optiker. moderna maskiner. 
The Clmtham, Jeff. Ave. och 17th. Billig Hyra Billiga Priser 

i 513-15 So. 11th St. 
Go to Panlson-Barnes Co. to get I ~ ('fal'a '1'acoma Ave.) 

yonr chilclr0m:' lunch basket. ' "~~~~~:::::;~~~~~...,::;...,:::-,::::~-:;:-:;:~~~~""""""""""'~~:::::;~~:z~~~::=::;:~: 
'l'hl"Y earry a eornplele li1w. 

T.vå ynglingar mellan J8 och 20 
år föröfrnde i tisdags en friiek 
F:töld i en jrrnviigRvagn. En iildrl' 
dam, l\lrs. Vv asserman, steg pf1 

tåget för att resa till I'ortland. 
Hon höll en pEmbok j1md1ttllamk 
iJ;7;) i handen. ,Just som hon slrnl
le slå sig nec1 i sätet, r;yekte en af 
de unga banditerna, som följt hen
ne i spfiren, plånboken ur henneR 
hand. InDan hon kom sig för att 
ropa på hjelp, hade båda ynglin
garne rusat ut genom dörren. 
Konrlnktiircn RpraDg efter dem, 
men de voro snabbare oeh för
svunno med sitt byte i en bak
griim1. 

har guvernör l\[ead aldrig· satt sitt tf!IDll!llli'llmiilll!lf1iliE!i!illl'll!llllllllBilll!liDBllll~ 

FöRlVIöRKADT MOTTO. 

. Den stora elektriska skylten 
med det gamla mottL>t "\Valeli 
Tarnma grow," som uppsWIIcles 
på tidelandet midt emot varfvet 
vid slagskepps-eskaderns besök, 
lysen· ej numera. Det elektriska. 
bolaget har viigrat att längre be
stå beylysningen kostnadsfritt, 
och cmmeiln har ej lust att görn 
något extra anslag för ändamå
let. 

veto mot en ansfagsbilL lTnder 
det Il:IcBride var gu ve mör vetube
lade han d~'lika lagförslag, omfat
tande närmare en half million 
dollars. lVIcBride håller p[1 :,;par
sarnhet i stateus affärer oeh lurn 
gör sin kampanj efter c1en strids
linien. I-Ian har alltid motsatt sig 
extravagans och förklarar, aH orn 
han blir yalcl, så slrnll lösen bli 
sparsamhet. 

Om ni har kostat på Eder så 
mycket pengar, som ni tyekrr ni 
vill, utan att ha blifvit botad, är 
det tid att pröfva pf1 Dr. I' eter 's 
Kuriko. I hvaTje flaska af denna 
m e c1 i c i 11 finnas he1sogifvanc18 
krafter. Detta skola redan de 
första doserna ådagalägga. Ni 
kan ieke erhålla botemedlet å apo
teken. Det tillhandahålles all
mänheten direid af tiliverkarn:e, 

Acme 
BLEND K FF E l\l 

~~~~~~w Employment 

Agency 

Business Chances 

and Real Estate 
r+++++++H t i I i i I H++++++++++++++++++++++++++H++++,t: 

A. SUNDELL I 
CARL R. ANDERSON 1 

Egare t 
119 South 14th Street + 

a 1 vara tan 
en IIome Telephone, clå ni kan hafva en för 6% cts. per dag. 

H.äkna ut huru mycken tid den besparar och tänk på saken. 

Hörnet af Pacific Avenue i 
Office Telephon~ain 

3607 
f HOME TELEPHONE COMPANY 

Residence _ _ Main 4030 l: 919 D STREET + 
i11111111111111111a"lllllll!ll11111111111111111111111111111111111111111111111I !+++++++1++++++++++++++++++++++1+++1+1111+111111111+f 



Wilke 
i vild 

starne hemma, Wilke, började 
Och då Willrn nickade 

tyst: Det är bra; på åkefälten 
kan du icke komma fram, vi måste 
alltså träffa den under 

från den 
mannen, som stirra de framför sig 
med ett ansikte nästan förvridet 
af smörta ochc hela landet låg. i 
ett strålande solsken. Liirkorna 
flögo till sina bon. . . öfver allt 
h vilade frid och ro. 

Icke ett ord vexlades mellan 
de båda männen. Ingenstans såg 
man ett spår af Kitty, icke en 
gång dä man niirmade sig farmen 
hvilken afteelmade sig ·som et 
svart massa mot den starkt eld-

ra farbror, fofä tror inte fängre 
be- horgrnlisiar<'n; det mil bli lians lw- på att du iir sft rik. .. 

::;å liini11g. Farbrodern: - Hvarfi:ir det clil? 
va11st:illc1n nnsiktet. 
. -·Tror llu vel'kligeu alt far-
1m•Jt v<ir mig 1w:ra viinl äu du·: 
fri:\gade ltau :,;uyftarnfr. 

Biigitrm• aJJskai'fade~ od1 u11der 
ett o[indligt jubel fr~m de kring
stileuck drncko kimgen och borg
miistare n brorskål. 

IGlty svaJ'11de ieke genast. ocll Eftc>r en stunds ytterligare po-
heta Htrar rm1110 11tför lte11nes lön- ,. k11leril1g· tog· kunge11 afäked iti 
der. dryekeslagt't och red till sloj tet, 

-Jn, iir den i11te eld d[I? frå- sedan lrnn dit inbjudit borgarne 
gacle hon lugnt. till frukost pitföljande morgon. 

Då (lolde den starke mannen 

- Stud('11teu; - Jo. di tycker 
att ja' lefver nlldeles för tarfligt. 

Adolfs:,;on ul'l1 Fredrilrnsou ha 
varit pil Ijoreusberg'. De befinna 
sig efter affärden i en något ly
risk stämning. 

-.Ja; kiira Aclolfäson, om rnan 
knrnle skfidll in i framtiden! Hva 
tror dn till exempel ja ä om två Då han der träffad<: borgmästa

ren och denne tilltalade ,kungen år. 
- Full som vanligt, förstås. 

N LARS N 
1112 So. K Street. 

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

Phone-Mai11 576 Bondost, stockfisk, norsk 
Automatic 01576. Tacoma, Wash. 

Fredlund 8 @A 
Phone Main 648 1018 So K Street 

Har alltid ett välsorteradt lager af inhemska och importerade Grocerl• 

Varor. Agenter för Lundins Enbärssy rup. 

Specielt import Kuriko och Olloid alltid på hand. 

sitt lmfvud vid hennes bröst och 
snyftade högljudt. I detta ögon
blick hade han först riktigt lärt 
sig förstå sin hustru, och uppfylld 
af dessa nya känslor svarade han : 

med ''ers majestät'', invände den 
kunglige värden.: - Hvi säger du 
ers majestät, vi äro ju sedan i går 
bröder! 

- Det är retsamt att · sömmer- Ål, Lingon, Bondost, Anchovis m. m. 
skan gått åstad och narrat mig 1-=====;;;;;;i==..;;;;;...;;==-;;-;;;;=._--;;..i;;=·;o;;;;-;;;-;;.-=--;;;-;;;;-;;;;·======= 

- Jag iilskar dig ju öfver allt 
annat. . . min stackars Kitty ! Du 
är mig mera värd än alla farmer 
och all verldens rikedomar. 

SMAHISTORIER. 

En brorskål. 

Då Carl XI var ung och vid nå
got tillfälle besökte Stoekhölms, 
slott blef han af den lilla staden 
l\fariefreds borgare inbjuden att 
deltaga i "ölstämma" i rådstugan. 

Dä den unge konungen, åtföljd 
af ett par lrnvaljerer, just vid la
gom ölstämmotid steg af sin häst 
vid rådhustrappan, emottogs han 
af borgmiistare och råd och "hela 
st1Jdcn ". l\fariefred lrnde gått 
man nr hnse för att Re kungen 
komma till ölsfämman. Och då 
de 8llgo honom tömma välkomst
bägaren på sjelfva trappstenen 
utbröt ett underdånigt jnbel. 

Snart var de offici'ella skålar-

-- Vis~erligen, visserligen - sa
de borgmii.staren - men det är en
dast när vi stå på bordet. 

på min sommardrägt. Nu får jag 
sörja min aflidne man åtta dagar 
längre. 

Kungen, som i dag tydligen 
fann sig tilltalad af brorskapets - Se på den der, hur lätt han 
begränsning och borgmästarens dansar. 
f cl . l t cl k tt d A

0 h J·a det a··r den sista i må-ryn ig 18 , sa e s ra an e : - . , , 
Som du önskar, min vän, men jag naden nu, så att han har ingen-
skall derför icke glömma dig. i ting som tynger i hans fickor. 

Friska, Lycldiga Barn 
och Fullväxta finnas i de hem, hvarest 

DR. PöTöR'6 

är husmedicinen. Den afskiljer alla orenheter från systemet och 
alstrar nytt, rikt, rödt blod och bygger solida ben och starka 
muskler. Tillredd af helsogifvande rötter och örter är den sär
skildt J.'implig för barn och personer med svaga konstitutioner. 

The Bank of Califomia 
Hufvudkontor: San Francisco 
Äldsta Bank på V estkusten. 

Allmän Bankrörelse utföres. 

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

Tacoma Filial: 1302 Pacific A ve. 
S. M. Jaokson, Manager. E. C. Cooper, Bitr. Manager 

••••• ·~0o$<W>~<*><e>~~<®~~<®~~<Wxb~*~ 

TA C 0 M A LI Q U 0 R C 0. i 
Jens Olsen och Hans Block, Egare. ; 

Direkta Importörer af svenska likörer, pnnch, öl och porter ~ 

•• Svenskt absolut rent bränvin. i,; * Pripps Bryggeri Göteborg Export Bier. ~· 
'.t Camegies Bryggeri Göteborg Porter. t 
~ Gamle Carlsberg Lager och Pilsner öl. * 
~ Tel. IIome 1666. _ l\fain 777 . t 
~ 911 Tacoma Ave., Tacoma, Wash. i 
~~<S>~~<S><e>~~~*<S><S>$<W>@<S>@>~~ 

röda bakgrunden. m1s racl genomgången och nu ut-

I b:·1:c: öfver ett hundra år, är den ej längre ett experiment.· 
I olikhet med andra mediciner kan den icke erhållr!s å apo

teken, utan tillln~o1daMlles allmänheten direkt af de ende till
verkarne. och egarne. Adressera· 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., Ni spara Pengar genom att assurera i 
112-118 So. Hoyne Ave., CHICAGO, ILL. 

CASCADE MUTUAL FIRE ASS-"N 
- .'.\fon elden har inte kommit vecklade sig i MariefrNls råds1 u

öfver ti~ farmen än, b~rjade oaIIn- gu en glad dryckess1iimma, <'n Sll-

sen. "\Vilke lyssnade Jcke pa ho- dan som just var i den J 8-årigP I 211-212 Arcade Building, 'l'acoma 
norn. Den skarpa riilrnn från el-1 kung Carls smak. Vid denua tid Sex års risk kostnad 
den sved i hans ögon oeh spra- hade ~innu ej kriaets elddop P.ller ~-~'!.'!.'!.'!.'!.'!.'!.'!.t.t.'frt.•..,•;n·.,.·n.·,..,-..,--.,,-.,-""'~""Nll"1~'"-'"'1-""-' Cascade, $42.00 Old Line $100.00 
lrnndet låt som ett tordön i hans regeringsomsorge;nas grotteqvarn $ """'"'~ Dudley Eshelman, Sccretary 
.. W"ll t i' t t · ., Phones-1\fain 7460 IIome A 4460 

~~~:;~rnn ocl~ ;1:·e/;~ist~~1 f~:~:m'~
1

f a:: ?~iifl't det glada gemyt, som var Tao t1·11~a··11et ~~ 1::;1::::;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,,· • · · · <' ' < .. LÖr 10nom 11trnii1'lnmdc under yng- b l~ $ ;;, ------------------------=.--_--_-_-_-_-___ ~ -~ .. ~~' 
alla krafter. Fradgan stod om linguf1ren. "JHagistratsdrii.ngm·- 1• akt 
munnen på djuret, hans Ö$on rul- ua" 1H1de uog att göra med ntt WASHINGTON PORTLAND CEMENT 
lade vilclt, men husbondens fasta hålla lrnmwr och krus fyllda cJ'ter 
lag tvm1g honom in i rökmolnet, hand som de tömdes af iörstlg·a och besök 
som vlil1nufo frnm på vligen. strupar, och stiimningen blef allt $ 

.M:an :,;åg icke annat än rök. Ska- rnm·a Jiög. .Alla etiket1cns bmid ~ 
kande i hela kroppen sprang hä- liisi<'s sil mnrmingom och sndrt nt- $ 
sten vidare. I'lötsligt slringrades 0 .J· JI'"'c• leJ liela e 1. 1. 'I 

Den Svenska 
Klädeshandeln ,,, < u ! , ~ll RHlll 111 g a Og'('-

ri)ken en smula, och man kunde uenide drYckesbrödcr. 0Ph 8 jrlf 
på ett litet styeke från gården 1ir- var lrnng·en c>u bland de m11111rnRtc 
Rkilja en varclR!l, som riirde sig och f:ri:-;pr~ikigaste. 
och tecknade sig skarpt mot den Då kung Carls blod börjadB ;,;ju-
rödglödgade himlen. da af den undfångna välfäg·naden 

Hansen for upp med ett vildt uppstod hos honom ett oemot-
skrik. sttmdligt br:gär ci'ter kroppsrörel-

-1\lin Gud. · · Wilke · · · hon :,;e. J\fon huru tillfredRtfilla detta 
plö~er ! Bravo l bravo! det var i deu ej synnerligt rymliga råd
mig en utmii.rkt liten 1rnstrn ! hussalen 1 Jo, man började med 

Den af fasa darrande hiisten ka- "fingerknack" och "bryta arm" 

lJ11llllleTI 
kom springande emot henno. 

-Kitty, Kitty, livad gö1~ du? 
l\I.in älskade ... min enda kära ... 

Och hon föll utmattad i hans 
öppna famn. Han tog loss töm
nrnrna från hennes händer, ochc 
lössläppta hiistarna löpo vildt fru
stande med den tunga plogen ef
tre sig hem till gården, der Han
sen infångade dem. 

vVilke bar sin hustru in i kö
ket, der bordet var dukaclt och te
kitteln snrrade på elden. IIan 
lade .\:l.enne sakta på soffan häm
tade linne ochc olja och afäylde 
hennes förbrända läppar och an
sikte. Då Kitty tittade upp knä
böjde han bredvid henne oeh 
kysste hennes stackars sårade 

och öfvergick till '' spänna kyr
ka" och "hoppa bock", allt un
der kungens eget anförande och 
ifriga deltagande. Då fick knng 
Carl en ide. Med ett spänstigt 
jämfotssprång stod han plötsligt 
på bordet miclt bland biigare och 
krus. 

- Gören mig det efter, i l\fa
riefreus borgare '- ropade han 
triumferande. - Den af eder, som 
det förmår, undfår en vacker be
löning, det varder eder ntlofvadt 
utan riksrådets hörande. 

Nå ja, stämnipgen var hög och 
om lin ntsigten att göra det språn
get var ringa för de flesta af de 
ganska välfödda och oviga bor
gersmännen, så ansågo cl e dock 
för svenskmannaplikt att åtmin
stone fö1;sölrn följa sin kung. Och 
de försökte .. Resultatet blef den 
ena skrattsalvan ljudeligare än 
den andra. Emellertid kom ingen 
upp till kungen på bordet. An
darna voro nog villiga, men kiit
tet var svagt. 

En fanns dock, ·som hittills inte 
hade försökt. Det var borgrnii
staren. K11ngen märkte det och: 
1Jörjadc egga honom med tillrop. 

--Hvad nu borgmästare! Skall 
dn inte föregå ditt väll ofli ga bor-
gerskap mec1 ett godt exem1wl? I 

- Jo, tvärt på skifva11, ers ma
jestät. 

Ha11 gjorde ett försök. Det 
misslyckadeR. J\Icn så samlade 
han hela sin energi i benen, gjor
de iilmu ett språng och, lJe]önad 
af <!it oändligt jubel från Rina 
trogna mariefredarc, stod han, 
stolt som en kung, ansigte mot au
sigtc med kungen på bordet. Den 
senare vardt ej mindre förtjust öf
ver borgmästarens hragd lin bor
garna och det blef ett vnrmt famn
tag l)å bordet. Så utropade kun
gen: 

- Dn har hört mitt löfte, borg
mästare, väJj 1m din belöning. 

- Den må ers majesfät sjelf 
välja efter nådigt hehag. 

Kung Carl betänkte sig ett ö-
gon blick. Så utropade llhan : 

när ni är i behof af bamkläder 
Vi ha stort lager af senaste 

mönster och biista fabrikat i 

Amerika. 

lägsta. 

vrira priser iiro de 

TACOMA 
CLOTHING 
COMPANY 

1305 Paeific Ave. 

......... ····~~~~~>'i><.1~ 

Ericks1?i~.~~~! ® Co. I 
Vi utföra 

I Tapetsering, Målning, Glasering 

Afvensom allt slags 

Skylt==arbete 

I 'fill salu rikhaltigt sortement • 

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

Phone .M:ain 5250 Home 4250 

~~--

P.H REN 
MERCHANT TAILOR 

Importerade och inhemska tyger alltid på lager. 

1313 Commerce Street Phone: A4910. Tacoma, Wash. 

llson ~ Ahnquist 
SKRÄDDARE 

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

1017 Pacific Avenue. Tacoma, Wash. 

GUSTAV PAHRSON 
HANDELSSKRXDDAR~ 

Stor'. lager af inhemska och importerade tyger på hand. 

California Bldg., 1115 Commerce St. 

C. A. Young V. V. Eisenbeis 
1410 So. Yakima Ave. Steilacoom 

ELECTRIC CONS TRUCTION CO. 
Elektriska ljusledningar insättas och allt slags elektrici-

. tetarbete utföres. 
.Alla slags elektrisk a apparater på lager. 

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

• 
VIKE ·STE HAUS 

SKRÄDDARE 
Nytt stort lager af tyger och profver för höst- och vinter-kläder. 

Utföra allt som till yrket hör fort, säkert och billigt. Emottaga kläder 
för rengöring, lagning och pressning. Arbete afhemtas och aflemnas. 

Phone Main 4256 1012 So. 11th Street 

Tillverkad i Washington och det bästa cement i marknaden. 

SA VAGE, SOOFIELD & 00. 
Uteslutande Agenter 1519 Dock St. 

L 
Artificial Limb Co 

Tillverkare af alla slags 
KONSTGJORDA LEMMAR, 

Kryckor, Trusses, eiastiska strumpor, banclager, skulcler-braces 
alla andra artiklar för afhjelpan de af kroppsliga lyten. 

Den ledande firman i vestern. Mer än 17-årig erfarenhet. 
A. LUNDBERG 

och 

721 3rd Avenue Seattle, Wash. 

I 
STORT LAGER SPIRITUOSA 

Cfarlshamns Punsch, 

Tiodubbelre nadt och 

Reymersholms Bränvin 
Malört och Porter, m. m. 

V arorna äro direkt imp orterade och en 
$1,000 är utfäst för deras ti kthet. 

KENTUCKY LIQUOR CO. 

1130 Pacific Ave. 

garanti på 

. Tacoma 

25 år i Tacoma 18 års affärsvana i Real Estate ! 
Real Estate and Loans. t 

Om Ni vill spekulera hafva vi några finfina hus t 
och tomter inom staden, hvilka komma att lämna 1 
Eder en vacker inkomst. Landtegendommar och i 
fastigheter nära staden till billiga priser. Dessutom i.· 

hafva vi åtskilliga, välbelägna fabrikstomter. 

FINA ACRE-TRAKTER. 

Nära till spårvaguslinien, utan tr<id eller buskar 
och med bästa jord till $400 per acre. $15.00 vicl kö
pet och $10 per månad. 

Vi hafva äfven ett stort antal tomter nära Mc
Kinley park, hvilka vi sälja för från $200 till $300. 
Lätta betalningsvillkOT. 

Hyra ut hus. - Betala skatter. - Taga vård om 
fastigheter. · 

Referencer-H vilken som helst bank eller af
färshus i Tacoma. 

BERT ELS ON & CO. 

--------



llBRATTELSER 

AF 

TVENNE LEFNADSMAL 
AKTENSKAPET. 
EN EPISOD UR EN LÄKARES LIF. 

~EPNADSMÅ~ 

Anna 

ter till fosterbarn och blifvande 
arfvinge. Den der fosterdottern 
ble:E gift med en l11ilitar, jag mins 
icke hans namn Utsigterna till 
arfvet voro alltså gmrnka klena 
.Men majorskan borjacle att resa 
1 ill sm m;:ster ett par gånger om 
Aret och visade henne så mycken 
uppmarkRi1111lH't 0('}1 Jdirfok air 

ln.fir ;i 'le 

den gamla frun dog for aderton 
<lr Si dan, stl bcgaf det sig, att nå
got testamente icke fans, hvarfor 
majors1rnn såsom köttslig syster
dotter arfde alltsammans. 

J;;n process börjades af den der 
fosterdottern och hennes man, 
med påstående att testamentet 
bhfv1t bortstnlet, emedan de med 
vittnen bestyrkte, att ett sådant 
upprattades tre månader forp den 
afliduas dod till förm[\n for fo_ 

barn. :oom vcrnL1des drt, rnPn f<ws1 
tvr'nne dag,ir efter lwiuws dod 
,inlwm - Rå li.rnger tlt't ihw1 
m~d dt•n Rd ken 

- ::\!an misslaHl,Pr R:llPdPs mm 
far och stJ nfmor fo1 stol den ,i[ tr 
stamentl't. - sade loJ1nantpn med 
< 11 nrnrk uppsyn 

- Ja, nog rnrn8t,mk1 e mnn nrn-
1orskan, det ar sakert, men ma
Joren tager .Jag fri t~', som lo.ir
l!<inlen vet, låter han blmdt leda 
sig ni' henne, od1 han frir siilLrn 
del af hmmes plctner forr an sedan 
dt:' ,1ro utlorda 

- Ilvad ;ir drn tanke, 1Jot1n dn. 
som >mt.tts i lmsPt Ilitsi,rn 011pp
hnrl1g1 ~ - lJOJtnanten bor jade att 
giL af odi tm p.1 go1fvPt 

- Hm, hm. - sade gumman 
fo11dg<'ll. - det vt>l jag jnct icke 

- Vet dn 1ckP • - loJtnantcn 
:otannalle l'ramfor amman och 
fixerade lienne skarpt. 

- Kara hJertandes, se icke så 
der argt på mig. - sade gumman 
goclmochgt. - nog kan han be
gripa, att jag icke lrnn tala ut al
la dnmma tan1rnr jag haft Jag 
kan ju ha myeket oratt i hvad jag 
har tiinkt 

- Men till mig kan du val gora 
och det - LoJtmm1cn Hl1g vcinligt på 

;;om en hednmg 
- Hör på, Lotta, håller du l,rn 

ge ut så h:1r, så går jag min vag 
Lojtnante11 reste på sig 

- Sitt han still, Jag skall börja 
nu - Gumman tog upp en snus
dosa och smrnadP hvnrefter hon 
bbrJade 

- Jo s1 det var p;1 eld viset, att 
nar lojtnantens mor, salig hennes 
nåd, var· död, s~L lrncle majoren en 
massa skulder. och satte 

gumman 

- KeJ, se det ar Jimt till honom 
Jag icke kan göra det, for major 
skan ar audå h,ms mor, och 1rnr 
nllticl varit hygghg oeh snäll mot 
honom 

- Dina undvihmde svar g1fva 
mig anlednmg ait ho, att du vet 
mera ~in du vill snga, - mfoll 
lojtnanten haftigt, - och efter du 
wke vill saga mig det, s!\ går jag 
min vag - Han narmade sig clor
ren 

- Herre jemine, så han talar; 
alldeleH som lrnn 1rodc1c, att jag 
vore med i den der uselheten. Nej, 
::;er loJtnanten förr haile de fått 
hugg,r lmfvuclct af mig, an jag 
c;kulle gJort nligot cl)•likt; oeh m
genting vet jag heller; u1an de1 
forefoll har .i lkrgs1 rcim, som c1i'1 
var betjent hos majorens, och mig 
::;å underligt, ait maJm·skan shTef 
så myclrnt till s~n ntostcrs hushål 
lerska och att clenua sedan 11llt 
intill c1e1ma dag har haft ett fas-

7 

du, som '\ilh h,d\a Pll fo lstnn,1 deuftc1 mkom Joli,n,n.i dm JoRI O(h ll~lll'n dl\\ a't ukt 
~lita folk ti,\iai Jcl,e In id de 1 ,n11 m-

<f\ ar. Sd J.mge jag orkade tJ< na 
n< h 1wdnn H<l gaf m.i Ji •reu ung det

i dll (le bl( l \ • i 1] .i m,m har for
.if det f.J1flutna. 

L1 rum. s,1mt en litPn m~machpen- sm.1.c ii1ig - C:~1. g l t 1 h lt'mn,,, Bva, 
nmg, den lo,11nantPll mångdnhb- mig 1 1111t1 eLmdt>, ot,1cl,sair11t1,\) Med<111 frn Anrcll låg t>~t oeh sh.il Rt>lll BPlt.1 .ir utan sl<1gt och 
lar . , . Gud :oigm lrnumn "0111 nl, oc;h skenlwhga h,1rn, j afhordl' ,Joi1ami,1s prat, satt 11111 ,1n behufY< 1 s 1lecles icke redogor,i 

dtig foraktat eller glomt sin gan1- ,\..imc1s ogon stodu fulla af tå I j01sLu1 8b .ilskold i t·J I lu1hl111·ttj f'i>t' d11Ll mk011lHlP1, du hehofver 
la amma, - slot gumman med rå- rdr, men hon sade end,1st kladd 1 en pi'<1kt1g morgondragt icke helle1 1'r nkta 11.ig1·c\ fors1k
relse. - Mamma, ,tlskade mamma, du En nng flickn - hennes kamrnai·- tighetsm~itt af paktum eller dy-

-Det var icke något att tala i tänker ej detta 1 ]lmgfrn - stod vid dorren, ah al,_ hkt. nt,111 kommer 1 obetrngad lie-
om, kara Lotta Taek emellertid -Jo, ,io, jag tänker detta och tande hennes befallnmgar s1tlnmg af hela formoge11hetN1. 
for hvacl du sagdt, och god natt mycl,et mpr; jag finnPl' -Är lojtnanten hemma? - Konsten ligger bara elen, att du 

- Ett ord innan han går. -Att m ar oråttv1s, - afbrot frågade majorskan. kan behaga henne. s:1 att hon icke 
- Nå låt höra E-rn allvarligt - Betrakta er dot- - Ja, han kom 1i~'ss hem :från på srna d:lraktiga harmhertighets-
- Nog vet lojtnanten, att ma- ter och säg ser hon 111· som ett o Skeppsholmen, - blef svaret verk må forstota for mycket. Se-

jorskan vill, att han skall gifta sig tackHamt barn, som anser det - Becl honom komma hit jag dan ho11 ar dm hustru, bor du helt 
med mamsell Eva, der uppe, och tungt att forsorja sm mor? Laser onskar tala 'id honom. enkelt forbjuda henne hela det 
sanmugen ntt saga, gJorde han m annat än lrnrlek och forsakelse FFliclrnn neg och amnade lem- (ler svhrmcr1et med de fattiga Vi 
klokt den, for en b,ittre flicka ,111 i hennes bhck ~ 1rn rummet kontribuera JU alla ganska ansen-
hon fär loJtnanten Re sig om efter -Mamsell, så fattig jag ar, vill - V<intn; dn skall sedan gå upp j hgt till L11t1g> ~1rden Jag undrar 
Och han vet nog, så val som jag, Jag icke, LU jag icke att m blan- till mamsell E1 a och bed]a henne 

1 
just, huru verlden skulle se ut, om 

att det rnl,p blir Htmt att dela på 11.ir er 1 forhållanclet mellan mig spisa middag mec:l o~s 1 dag, till-/ .ill.i bor,JMk sprmg,t omkrmg i de 
n,1r majoren clor, fastan det, så och Anna. - sade fru Aurell med lagg att har blir mg en framman /fattigas k)'ffen, h;illa vacl,ra tal 
l,nJgP h:m ]pfYPr. h,mgPr ihop och blosR,m<IP misigt« de clJPRt kommer hon icke, nu och giJ\ d dc'm biblar och penniu
sn pr,iktigt 11t Fliclrnn ar . . j - N1 har or.ittv1st anklagat er kan cln g;L I gaT. Jo. det sl,11lle slHLd med, «tt 

- Rik vill tln s,1g,i. God natt, tlotte1 for nt1 vm·11 upphofvet till l\.igrn ogonhlwk clerefter åter-I\ i blPfre ofrf'l'lnp1rn af fattiga. 
och bry dig icke om att gifta bo1t mm beg.irnu, och 111 m:iste således kom flidrnn med det bcskellet, att I Jag har g1ort till p1 rnup att icke 
mig t1ll:ita. alt Jdg nntager hennes for- rn.ims~ll Eva ickP kunde komma, I genom nllmosor o< It ett otillbörligt 

Han gick och gumman mumla- svar Emedan 111 fmner mrn on- men att loJ1nanten strax skulle m 
1 

medlidande l,lgga hyende under 
de: skan att få rn<LrnsPll Annas hjPlp fnrna :01g Hon hack knnppt sagt laster och l,LttJa - slut maJor-

- IIan år ett tjurhnfvnd, som overkställbar, så forfall!'r den. detta, forr an clorren oppnades I skan helt nod ofver sin egen väl-
nog vore i stånd att rnkP forli\1a Eva bör.Jade tala om nndra sa- och Nils 111Lr,1dcl(', kliidcl i flot-1 tahghet. 
den söta mamsellen att hon :ir rik. ker med en så vanlig och hj0rtlig tans sL1pnmform I - Vill mamma, att jag skall 
- Ac.ld så p1,tkhg l,ml mm l!Ua rost, ,ttt Ann,L faste en tHksnm -Ildr clu rnkc Jrnnrnt kUidn om svara p~t elen foista Pller srnta af
Nils bhfvit, - tillacle hon for- blick på henne. Hvacl elen s1ulrn dig, - utropade majorskan emot delnmgen af det Yackra talet? -
llOJdt. tm1kte oeh k,uHle, veia vi ieke; honom med llllHsrni.plt lllsPPlllk - fr,'\gade loJlnanten. 

Ifug och flitig sa1 t Anna fr:Jn 
morgonen till sPni på aftonen vid 
~itt arbete. under det rnodrrn 1111 

JJJPd h;nYlhet och hafhghet. ån i 

men d:i Eva hade gått, ~ ttratfo Du \ et Jn, att jag 1eke kan hd,1 / - Den sPnare hehofver icke nå
hou elen onsk,m, att Amrn Rlrnlle den urnform0n som p11mm11e>r mig 

1 

got svar, l"un dn, - sade !llciJOr
Us,l for henne något m e11 po- om dm ohorsamhet, att tv:ilt mot skan något stutt 
;;tilla. Hom alltid utgJort en lrnr mm vilia bl1fv,t SJooff1cl'r. - Således ofvergå v1 till gifter-
och dyrbar skatt for Ann,i GLldt - Var det detta mamma ville mi\J,_s1wlrnlatrnnen 
ohu1c1sk~c1, s1'_1mLHlP hon .itt s,1ga mig, så lonade <1Pt ie],p mo- -Je\ - N:i hvad s.iger du om 
uppf> Ila moderns beg,1ran, oeh d,rn, att jag hors,11nmadt> kallel- forsL1gl't? 

J 1,10hel va1 en allmo~a. AmuR lPdil i1f :s1Jl rnl'l' l,<t11sL1, valclP hon 1wn. - ]JOJtnanten salte sig 1 en - Det ,u gnd1, o<·h Jag sl,all re-
en pi edikan, 
tae1,samhet 

som handla de om emma 
v1gi1gn1e sa
om, men åsy-

tldn tl<"nrn1 <1.1g gripa ver],pt an 
- Du 111~1ste 'al ll kP gen,1st 

amnd nrn.i åstail IH'h fria utan 

enda svar piL allt dett,, Yar ait for
dubbla ;;m flit och ;;m mlllPrg1f
venhet Ofta al bröts den lamds 
11tg1utelc;er af E\ a. som uwd siti 
arbete i handen kom ned till dem 
och sokie .iit mPll Hlllll saminl 
stamma detta af olyckor s~t for
bittradr smnr 1ill nrnra milda 

Foljancle morgon, då fru Aurell 
valrnack, satt Anna redan på sin 
plats vid fonstret och arbetade. 
L.rnge låg modern och betraktade 
dotterns bleka och milcla drag m
nnn hon sncfo ett ord. Underliga 
känslor af ~mmrta och ånger ro1-
c1e sig i hennes hJ erta, då hon 

- Nej. Jag hade 
ker att tala vicl dig 
nen af ... 

- Min uniform bragte 
att for ut genom clm nppm.i rksam

mam- het och dm l"ulek h,1i'Ya vunnit 
lwnnes hjerta mas tankegång ur Jemvigten, 

hvad lonar det att tala om ohjelp
hga sal,er, lJt o;;s icke slosa bort 
tiden clermecl kanslor. 

En d,cg, då Eva var hos clt>rn, 
sade hon till Anna: 

l\Iajorskan rndnncle, men Nv ,1ra. 
de mgenting utan bor jade: 

- :M amsc 11 _\nna arbetar for 
mYcLet; dPt .ir Jll mg en br:I dska 
med mitt linne Er hels.t lider af 
dcm1c1 fol l kom \i ga brist p~t frisk 
lnf't o<'h rorelser. 1 ag er en tinmH's 
ln Ila om cl.igen oeh gor då en pro

- Dn kirnner mer i1n v,ll dm 
tanl,te: . 

, • , • 0 fars ekononuska stc1lln111g, samt 
- .linna <1r en(last tJU!!U ar. 1 tt 1 o • 1 · l 

, ' . / a c u, sa va som mma egna rnrn 
hlounnan af sm alder, och liknar 1 1 1c rn 1ar 
redan c,n fo1t,11d och \ icl graf-/ N° t f tt f' · - .igo nr il or1 ,mta Ja 
VPns 1 and vandrande skugga Ar- 1 1' ,, o 

1 1 11 
' · ' 

ma barn. >om aldrig crJ dl it annat 
.in lHl.m c1 r., ,wmocl oeh r'Lrn cl<>, som 

menad. 
En promrnad, s,1ge1 111, nt 

- fr .0m hal ndomeu endast l"rnt for-
rupc1de fru ..:\mell, - sl,11llt' Amid 1 1 1 ' l l i~ 1 

H,J \":e SC' rl <ll lg g cl( Jf' - Jll SUC { 
p1om<'ll!'l'<l, orh jag und( l 1ll1Pn o t 1 : 0 

· I sa nng s01r1 c en 11'•gons1n gatt 111 
hgg,t hctr od1 t,ml,,1 Jld, .1tt J:ig t~ 11· llt l h · 1 ~ l 1 
l f I ,. ll · je 1 11v.i 11 mor Prs Ji'l .i ar )e a-
e < l' Ut n n1nsort .. 

W\lll'8 "''I, nai "Il nrnmma s.i-
ga med c1Pn h:ir inl!'dnmg<'n ° 

- Det ar wnll dud1gt fo1· dig 
st\ V dl som for clma s> ,Jrnn. att g<' 
nom ett r1U gifte lwl1.1g~·.1 dlll 
IJ·,1111tid g1mma ar 11 < J,hgt g1[t 
,\lr1k iuiloh,id mPL! Hdl~ ocl1s1 

- ::\len Jag h) ser Jll rng<'n k,ir
lek for henne, hmu skall jclg clå 
med tl <' 11 l,uuna en1~L mit1 m.1l?. 

-);är penmngar vink,i, da blir 
h,jertat V<Wlllt hos en klok mnn, -
sade ma1ornl'-an leeudP 

- Icke nutt och de1 f:or friar 
Jag g('Jli1s1 ; 'i Il flickan hafva nng 
utan at1 .1lska mig och utan alt 
rnb1lL1 mg att ,Jag dl' k.11· cU -
a Li bon hem - J,u 11 uantrn i este 
sig ilt'h 11JL1 IP, ,1', llldJOl slrnn ,tm

na de prni 1's1 f'l a - Spill ieLP 01 cl 
p:l rnig, rn.irnrn.1 Lrnnrr mm l'll

vrnlwt. - och dcrmc<1 lemnade 
hdll l lllllllll'i 

,
1 

de sig fi am nr fin .Amc1L~ hrost 
l\ l'JJ er dotters bl O\'h hl'lsa I ~ . lcdi's for::;.il,rMl om l'l1 1' sande 

l,1,ifvt>r frick luft ~~~1 torn Annd nti ldiHt1 ogonc11 :ot.ilhun,4 i lihC'1 <lfi h.iu till fn1 LuJhMnt Nils tog Yctgen duekt 
Btt 11f f11llt 0 f f i ] I i ienne iic1mn sitt ntseencle och :mm nk,o up1i lill l~l'd lllllln folJande tan-

r· " 0 
llPl i ing I -Al' illdl11lllcl vHken o/ - Rac1r " kar 

Lori ]l lllll H ke lefv,1s s\ ir1de .inlag 1"111 l 1gga fo1 mogeuhet 
' ' ' hon, st('g npp och n<1rmac1e sig 0 o -:c\ll11i 11g hc1Lt <1<11 darskapen 

modein mNl kold - ,\L01 hon Bl'- 1 J 1 1 f Il f 1 l l \1ern1dr du sd1igPn mcr eu 1 I<'' n 11 rar e;-1 .itt hal>,1 >,nit fu1alsl,ad i BPtt_ys 
heia mh dn hellre «n aii lefva på 1 t 11 1 Il 1 t. 1 0 -Alld1 1es, Oih nu ar mnmmc1 

oc1 i ace - 1un ctr c1e 1 cag I , 1c1du,1,ms1g1L' mh i.Hk vm·e den-
arnh as lwlrnstnad. , 1 t , ~ st.1dd }' 1 1.igt ef1 l'l' lrns1i n .ii mig 

- ::-oni van ig . .r~Ilnd, R.1n1rn.i I , ,1 k f 11 f 1 1_1 11,1 ba111shgc1 pasRrnn, gl'nomlefvat 
.Evct 1Pg dessa kalla iH h ego is s<'uan ,., n • 01 st ) i 1 it 1 c" 1gt 

qval och ><amma tankar, - s,·,1- 1 1. , l l f · Ln IPLl'lh Rk,11 sd<l s;1 lm1 JU af-
tiskct ord sknro henne 1 hJPrtc1t, H'g 1 vau llll'( c n ri { astmo 

1c1c1ede11s1uL1 -O!hvali sk,illi ._,o 1 t I ,, 1 1 H'll ;i1g forsu],d min l\(Ll och 
ueh hon ioresatte sig d11 en dag. . f - ,,,i l n ,1 dl .,1 s 1ar Jdg 1e 

iag fl>, or att frnna trost othl l 11 o 1 o • ~ 1 C11c1 for l'l'lllllllg 11' Phnr11 Jag· p~ 
da ,\nna icke vore ii.iiymam1c' 1 1 , d' i <'ra dl' nr >1'1 it pa att < u 

llll llllg 1 1 'I , , torhaml 1 <'1. dlt en ko1g y,mt,ir 
iLlPrL1g.i ämnet Kn vand(' htm si ,1, 11 G 11 1 . 1 1 , Is ,ii1 e Qoi ,i <le \.il 

- i m - nis,dtl ,,mv Hug; rnPu foir Rlrnll8 ;i.ig \il1n mi-
nc\ bl1eka1 fr<ln dell sp1kc1s an- 11 1 o J l I - Jo, Lli I lan 1c-1,(' },n·n< kns 

nwd en \dllll ) ic;: nl lOJl!'ll • sta mm tnnga, ,tn jag \01e 1 st;incl 
s1g1P 1111 dottm·ns oh!'r cletta hvarc·Jfrr hon f 1 1 l / -N.i d,1 dr Jdet ll1'e m1tl .il! 
lwiladp ett s:idant uttr.1 ek ,d Rt1l- on P nuH crns mn,l dn f01 lilih i1 ogift 

hdud till ;;ma Lq1pa1 / ~ 
la 1111dPrgifvenhet, att J~va klart . o - DPt \ ore att gura maim11d Skdll han form,1 borttaga I tt 
fatL1dC', ait ett smne s;itLmt Horn medvet,m<l<'t al uutt OC'h dit1 e j oi,i D 

1 
.. 01 1 

. 
hPmw~ ald1·1g kan nedslås, hmu 1 1 t 1 o 1 l - n fl "uuwr sa Cl er- rnin 1110-,rnc e an cen pa < m sorg 1ga 1 1 1 1 9 ,in Vt>rldsbga sorger oeh motg."m- 1 ~ o ~ c er iga om an ;-0 

fl amtid. En tdr af sm,11"1 .i d,n- F lll 1 t l\I 1 1 · gar må hopa si&1.·. . - 'u mm Il" ~ c,t n em ai 
~· rade 1 dc'n s,1ukas ogon. "' 

-1'\Unnl' Gucl har forlanat oss ill't mamma nu vill gifta migq -- .Ja dPt förmår han. D;t Jag i 
n<lgon storre lycka här JJå J·orclen, - En fliclrn, som genom siit be-hbnen hoJer min sJal till Gml, tyc 
c1n ett hjertelag, UIJIJf:v. ldt ,if tro, hagbga ~·11 rc, sitt goda. mennisko-

Ler Jag nng sluten till lldns fa_ 
h111111 oPh fortrostan till Hans god- · alskande hJc'rta, srn nkedom och c1ershjer1a och fattigdomen blir 
hl't, - tankte Eva. .,]ott en ofvt•rgåencle p1of11mg; t;1 

,J.ig har en bon till fru Au- 11 ,, 11 gladjP bor der ofvan 1 _ An-
rell, - återtog hon, - som m iclrn 11 a pebccle åt hoJden och blladP 
får alRl1'\ 

-A, m har dragit fornorg for, 
att Jag icke cger I'<ltt c1tt afslå 
ln ad 111 onslrnr, - sv,n«HIP frn 
AnrPll - Ni har JU med Pclr,l p:1 
tvungna valgenungar sat nug i hi:
rocnclr ,1 E Cl' vilJa, ct1 for nug gan
ska forodmJulrnnde f01h:1llall!l(' 

med mnerlig andakt. - och dett.1 
rnitt hopp vill Jag wki:' borfö.> i<t 
mot någon i orch sk for cl el :i\fam
ma' mm fr amhcl ar icke morl,, s;1 
lange mm SJdl uppfylles af en fast 
tro på Gud, godhet. 

- T, st Anna, cln svärmar, -
sade modern - 'l'ro och hoppns 

- 1'\1111 onskan vore, c1tt mam- dn , jag kan det icke Gif mi&?. 
sell Anna fmge lumm1c1 upp till mm soppa. 
mig 1:ri ett par dagar for att hjel- Tyst Mh sorgsen ofver att se 

sm l,araki Pr 1 yrlrn vara liksom 
skapad for dig J,1. hon blir he
stnrntlt en forfrc1fflig lmstrn som 
tillförs:1krar oss dm l\ dm, hv1l 
Len legat mig hkn omt nm h wrt.11 
som mma egna barns, fast du 31 
drig \ Pldt erL,mn11 mmu hernn
danJen for ert y,il. - l\Ia1orska11 
s~ ntes rord och fouk 11clRd11ken 
till sma torra ogon Den' erldser
farna damen vrnste 'al, alt litet 
lGinsla och några Yackra fraser 
iblfmd gora god ve1kcm; men den
i'a gång tycktes de hkval forfela 

,1\t h1 iNLt o lllt'll k.ir]!'], som ar 
[1 Hlllllldll<1l' for mitt 1111!' oeh StJcl
l,t eH ~hH Lam []H Lis h,Ji'l ta för 
c1tt komma 1 bes1ttnrng af hennes 
gulll. 1\eJ, a1hgt Rpel, - vill hon 
t<1ga img utan att Jag ,ilskar hen
ne :s:1 har J.lg 1ekP lwdrag1t henne 
och kan utan inre bl:- gscl ,mnu ta
la om mm heder. Allts:i, .ifgör du 
mitt otk, allsmaktige slump 

I Bvas l,<tbmelt 8lli1o Ev.i oPh 
Anna if11gt S.\ sseh,1tta med att 
forfard1ga c,n hop bainkLi<lrr, da 
loj111dnten steg rn Eva lH•lsade 
med hJt0 l tlig \ dUl1g!J\'l Pll fol,]cl 
af r;1t fiwtrohgt nmg,mgt' 

J'>L.i]tn·stan h,1de 1 et.it nit gP
nast 'id J orsia lwLmts],apen s,it-
ta sig och sma lrn111 p;i t'n fo1 aE 
sl.iD,tskap med de h;Hh flickorna, 
och Plmru Bva iorde e1t lir full-
komhgt nfsk1ldt fr<ln s1;11skolds, 
s,1 YaI .hon likval ufta hinden dit 
for Bc>tt,1s skull och ma;iorskan 
gJorcle dagligen ett hesok hos 

pa mig, - sacl~ Eva utan at1 med modern standigt skJuta ifrån sig 
ett ord svara pLt fru Anrells tal. den enda oi•h sa11 na tröst, snm 

sitt mål; tv loJtnantens Pnda :-;rnr 
lilef. · henne; hvad'nr Ev11, utan att låta 

- Il vad begar m, - Rl,rek drn I fmnes mot hfvets stormar 0 1ck 
lanrn 11llde1es forskrackt, - skall '\nna nti fnllgl)ra heimPs 0;1Rkan 
jag ligga har alldeles alleua 

Anna såg upp fr:m sitt arbete 
med bestortnmg. 

Sed an hon gifvit nMt åt modern, 
::;om 1c1rn rorm.01cldr, rora r.tt frnger 
:mmade hon ;1tergå till sitt arhP-

- NPj, det lir icke mm menmg, te, d~1 girn1m,m sa(lc: 
jag hade tankt att Johanna under -Anna, g:1 upp till mamsell 
<frssa tvenne c111gar skulle sko ta Eva rwh mig hemw, a1 l om <lu 1 

om er, for nfr1gt sLill b:id0 J.1g dag km vara henne till h,Jelp, s;t 
oeh mamsell Anna komma ned gerna for mig. Jag hdde orntt i 
N1iella11åt. J g;ir, - tillade l1on v ,mligt ocii 

- Biista mamsell Eva, jag kan ;iag > 111 i~Le 'ara olacLsdm, chn 
icke lemna mamma, - mfoll An- ru det kiins tungt att behbfva tac
na milclt, -så gerna jag, af både lrn n:tgon 
hJerta och phgt, ville uppfylla er -1\Ien mamma . 
onskan. - Inga invåndn mgar, Jag vill 

-A, gor dig icke till. - utro- blifva åtlydd, - aföröt elen sjuka 
pade fru Aurell med vrede, - det Anna, van att l,Yda, gick, och en 

I.T 0 t 1 1 ' sig .af henne inforas i verlclens no-- ciuru rn,inga nsen iar c en 
0 0 

(ler fullkomligheten? Detta ,u· an- J<;,n, icLe kunde nnr1ga att um:as 
då lrnfvuclsaken, v1 kunna g erna pa fortrohg fot med den fan11lJ, 1 

u1 Pslnta dPt öfriga lwars sko te hennes svste1· vista-

Ef bl 
des Detta såsom nppl} smng of-

t er en sna J bhck på stJnfoo- · ~ 
yer den fortroligc1 11cnanrnmgen af 

nens gM l,andr, rrns1gte iltertog 
majorskan lugnt och utan alla 
Lu1slosarnmn utgJntelsrr: 

- I.,ika många som Bett~' 

- Det ar alltså Eva, den forna 
11L1sn1c1nl;"jL]le11 1 son1 111an1111a v1l1 
gifta mig med A ja, hvarfor ic 

ke · den ena af major Rtrålskolds 
sbner tager kammarjungfrun, den 
arnfre lurnmams<ellen 110s baron B 
Svägerskorna blifva af samma 
sk1 o1 och korn. 

- Haf den godheten att sänka 

''du'' mellan henne och de unga 
St1 ålsl,Joklarn,t. 

- Jag kommer s,ckert olagligt, 
- sade l1JJtn,rnien. S( ([1111 lrnn hel-
sat på den blygt rodnande Anna; 
tT Jag &d". att man har f,1rtv1flac1t 
bråd tom 

-Å, det m icke så fallig1 som 
det ser ut - svarade Eva leende, 
- mamsell Aurell har vrnat mig 
dem godheten att hjelpa mig, så 
att lJrådskan snart sl,all vara ilf-
verstlmclen. (Forts.) 




