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I. 

hemlighetsfulle främlingen. 
Det är en underlig historia, full 

af spännande äfvent . .rr, egendom
liga upptäckter och häpnadsväc
kande mysterier, som jag nu går 
att berätta. 

Och underligt är det också, att 
jag, Richard Scarsmere, som m1-

der min skoliid hatade geografien 
nästan lika bittert som jag hatade 
algebran; skall ha blifvit satt i 
stånd att vid nyss fyllda tjugu år 
nedskrifva denna skildring af en 
resa genom ett land, som af geo
grafer är känclt endast tiH nam
net och hvarest ingen främling 
någonsin förut satt sin fot. 

Jag har med egna ögon skådat 
l\fos mysterier. Jag har sett elen 
h vi ta drottningen ! 

För tre år sedan tillbaka hade 
jag lika liten tanke på att täfla 
med Stanley som att intaga Eng
lands tron. Båda mina föräldrar 
voro döda och min äldre bror ha
de ärft egendomen, under det att 
jag anförtrotts åt min morbrors 
vård. Demie morbror var en rik
tig gammal iieda11t, som skickade 
mig iill doktor Treagers välkända 
och lät mig förstå, att jag sedan 
skulle få plats }Jå hmrn kontor i 
London. Jag ski1lle, med ett ord, 
niir tiden var ini1e tillträda en 

och dåligt 

Treago~:, gemenligen 
kallad ''gubben Trigger,'' hade en 
skola i Upperto11, en f'ör;;tad till 
Basibourne. Denna skola var be
räknad för sjuttio gossar, men un

mummel, som om nnderlrnndlin
gar11e förts med den största hem
lighetsfnllhet. J1en efter en st nnd 
reste sig negern för Dit 1aga af
sked, och till allas viir fasa och be
störtning fördes den gule främlin
gen in till oss och presenterades 
såsom Omar Sanom, en ny lär
junge. 

Den hemlighetsfollhet, som om
gaf honom, var ogenomträ1iglig. 
Han var ungefär vid min ålder 
och talade bruten engelska, 1111\n 
brukade under samtalets lopp ofta 
ofrivilligt falla in i sitt eget un
derliga språk, som ingen af lärar
ne förstod eller kände ens till 
namnet. För mina öron lät det, 
som om det hufvuclsakligen varit 
sammansatt af l och p. 

På alla våra frågor angående 
hans fädernesland och nationali
tet svarade han icke ett ord. 
Hvarifrån han kommit visste vi 
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a]ln1iint". ~~~J h~n-;. kn-::_11 ett 
'1'ildt lniH1 ', 1ch ntt d<:t'ta lialsJJund 
af Hiderµ:csfu' \'~11· deL rnda plagg 
han har~ d.'i, 1nn1 ya1· hj_in1n1a hos 
81g'. 

l fr~1 ga om lä.sning var lrnn gm1-
:-;lrn trög. men hnn Eirdc sig snart 
att tala vl'\rt spril k flytanile, in
klusive alla slangord. oc:h i afse
ende på kroppsfifniugar blef han 
srrnrt f~n af dP främste. Han 
Rj)l'll 1tg Rå snabbt :;;:nn vinden, sam 
som en fisk. rn~l1 vid målskjutning · 
träffadce han alltid pricken. In
om tre månader hade han lyckats 
besegra alla de fördomar, kamra
terna hyst mot honom till följd af 
hans färg, och jag erkänner, att 
ehuru jag till en· början betrak
tade houom -med stor misstro, kän
de 'jag mig nu helt vänskapligt 
stämd mot honom. Ett par gån
ger hade han med stor uppoffring 
från sin sida gjort mig värdefulla 
tjenster, och en gång hade han 
räddat mig från en allvarsam 
skrapa genom att taga skulden på 
sig. När han vistats ett halft lir j 
skolan. lrnde vi derför blifvit de 
allra bästa vänner. 

Eu gång slogs han. Det var 
icke, och vi voro endast angeliig- strax efter ffot vi })lifvit goda 
na att blifva af med honom Rå fort vänner, som lrnn kom i gräl med 

läraren. 
--Hvar flyter Voltafloclen ut? 
Nu följde en djup tystnad, som 

förrådde okum1ighet. Vi hade 
hört talas om den ryska floden 
V olga, men aldrig om någon flod 
med namnet Volta. Plötsligt nt-

Bay11cR om eganderätten till en 
Rlnnga. Baynes, som var tre år 

gers Argnsbliekar. 
kiimparne togo af sina rockar, yt
tracle Pn d de andra på skämt: 

-1\'Iarsvinet är menniskoätare. 
Han lrnrnmer att sluka dig med 
hull och hår, Baynes. 

brast Omar, som satt närmaRt 
dcr hela den tid, jag gick der, vo- . 
ro vi aldrig mera än femtio. 'l'rig- img: "'olt. 

- Mitt folk äro hvarken fega 
stackare eller menniskoätare. Vi 
strida aldrig utan att man anfal
ler oss, men vi tveka aldrig att 
möta våra fiender. 

Ingen yttrade ett ord. Jag 

v 1 ntfaller i Gnineabuk. 
gcrs n11.110~1scr ~ Loudontidningar- 1 ten. Jag 'lrnr val'it der sjelf ! 
ne voro vmserl igen mycket hm- \ll l 1 ·1 t' t 1 l" 

• - J c e es r1 { ig , - sac e a-
slrnrnle, me11 lyelrndefl ändå llldrig hjelpte Omar på med rocken, och 

sedan lemnade vi tillsammans ha
gen, under det att Baynes' anhän
gare reste upp sin fallne kämpe 
och försökte att återställa honom i 
någorlunda presentabelt skick. 

locka cfot Prforderliga antalet pen
sionärer. Detta oaktadt måste 
jag <'rkföma, att gnhhen 'l'l'igger, 
trots sina fel och sin stränghet, 
vur mycket godh,jertad. 

Hans hustru var en vänlig, mo
derlig kvinna, som, då, jag ofta 
var tvnngen att tillbringa mina fe
rier i skolan, var vänligare stämd 
mot mig än mot de flesta andra af 
kamraterna. 

raren med en gillande nick, under 
det att Baynes, min granne till 
venster, hviskade: 

- Gul ansiktet har varit dcr ! 
Han är ett marsvin (oöversättlig 
ordlek. Guinea-pig = marsvin). 

Jag skrattade och fick följakt
ligen bestraffning, men · Baynes 
lustiga ordlek hviskades från den 
ena till elen ~ndra och gjorde stor 
lycka. l<l'å.n elen stunden fick den 
gulhyade, hernlighetsfulle främlin-

Ja, jag hade det på det hela ta
gen sällan heta annat än '' mar

ge t ganska trefligt i Triggers sko-
svinet." 

Omar tycktes vara utan vänner 
liksom jag sjelf, ty då sommar
lofvet kom, stannade vi båda kvar 
hos doktorn och hans fru, medan 
de andra lyckligare reste till sina 
hem. Till en början föreföll Omar 
mycket nedslagen, men det gick 
så småningom öfver, ty vi voro 
ständigt tillsammans, och fru 
'rreager gjorde verkligen sitt bä
sta för att vi skulle ha trefligt. 

la. Käud under förkortningen 
"Sc;ars," åtnjiit jag eu populari
tet. som var mycket smicluaude. 

l\1i11 bäste vän V<Il' ett mysteri
Han hette Omar Sanom crnh 

var en ]{mg, mager yngling med 
svai·t11 genomträngaude ögon, som 
s11tto cwanligt nlira hvarandra, 
kort loc;kigt hl\r, o<;h <m hy, som 
stötte en smula i gnlt. .Jag lrn<fo 
vistats i 'l'riggcrs pension eU år 
och Tal' tretton i\ r, då ·han kom 
dit. Jag minns så väl den dagen 
11är Omar anlände till skolan, åt-
följd af en reslig, mörkhyad man 
af utpräglad negertyp, hvilkeu 

Vi försökte på allt sätt att pnm
pa honom för att fil. vrta, om han 
verkligen var född i Gninca, men 
han iakttog den cljnpaste tystlå
fonhc~t. Yttrandet, att han vari1 
på J\frilrns vestkust, hade tydli
gen undsluppit honom alldeles o
frivilligt. J\fan hade gifvit ho
nom en fril ga angående en plats. 
som han kände mycket väl till, 
och frestelsen att visa sin öfver
fägsenhet lrnde varit honom för 
öfvermäktig. 

Hans riationalitet förblef allt:så 
en hemlighet för oss, men icke nog 
dermed - flera af hans hauclliu-
gar 11ppvi:ickte vår häpnad och 1111-

liJgendomligt nog kunde jag al
drig förmå Omar att tala om sig 
sjelf. Vi voro så goda vänner 
och han 1alade fritt och öppet om 
allt 11tom om sitt förflutna lif. 
,Jag var 1illdeles viss på att han 
Ya1· något ovanligt, men det lyc
k11des mig aldrig att genomtränga 
den hernlighetsfnllhet, som omgaf 
honom. 

Ett par gånger om året fick han 
besök af negern, som följt honom 
till skolan, och de brukade då ha 
lfrnga Ramtal med hvaranclra. Kan
ske hans svarta beskyddare vid 

dran. Sä till exempel lrnmle lrnn dessa tillfällen meddelade honom 
alt1rig dricka nägot, vrlre sig vat-

nyheter frfrn hans släktingar; 
ten, kaffe eller te, utan att han 

kanske gaf han honon1 goda råd. 
förnt hiillde 11~ litet af koppens in-

Ncgern, som var känd under namn 
nehfill, inmm han förde ckn till si-

af herr l\fakhana, var alltid myc
na läppar. Om vi hack gjort sf1,. 

ket vänlig mot mig, ehuru alls ic
sk11llc v.i blifvit strängt straffade, 

ke meddelsam. Men till ersättning 
men lii.rnrm; 11'ltsadeR 11ldrig lägg11 

härför brukade han ibland trycka 
mii.rke till lrnns egen dornl iga va-

ett guldmynt i min hand. Han 
nor. 

kom helt plötsligt, utan att i för
Kring halsen bar han unde~· klä-

derna ett slags h~lshand, samman-



kl. half 

på öfligt 
sätt i kamrarnas namn sina väl
önlrningnr för, 1rorwn. Sedan ei
vilministern derpå uppläst vissa : 

lJesl ut. förklarade , 
årets l;tgtima riks-1 

friimste hi bli oteks
arki vrnännell i Stockholm. 

tjenstförrii ttande bi bliot ekari en. 
amanuensen vid K11J1gl. . hiblioie-I 
ket K, H. Kar!son, afled plöti;ligt 

Bllllllllll!!lllll!i!iilllilll1llilllllliilllllllllllllllllilll!lllil!llBl111l111111i11111Ulllllllllllllillllllll1ifillll!llllllfilllllllllllilllllillllllillllllllilllllllllllll!L. I sit illa. att han senare afletl å Vis- Karlsson från Målartorp af Visse-
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by lasarett. fjerda socken, nu inneboende å 
Bmmaboda station har från att 

Halla,nds län. vara fattig i en hast blifvit rik 
En skogsbrand utbröt den 27 genom ett arf af icke mindre än 

l\[aj vid Ste118vik å Torpa vid Tjo- 30,000 kr., som hon erhållit efter 
löholm. Den spred sig med stor en i Amerika afliden farbror, Karl 
hastighet i ljungmarken och ung- l..nndgren, bördig från Krono-
8kogen samt hiirjade omkring 50 bergs Hin. 
tunnland. Antändningen förorsa- - I dagarna har telegrafverket 
kades genom kortslutning å Y11ge- afslntit arbetena med nedläggnin
reds kraftstations ledning, som är gen af en ny telefonkabel till Ö
dragm1 öfver omri:tdet. }Jn led- land. Den nya kabeln, som inne
ningsstolpe af trä blef först an- håller två dubbelledningar, är, 
tänd. Fritn volontärskolan i Vm·- drngen öfver Kalmarsund från; 
berg utsändes två kompanier till Kalmar till Färjestaden och af
brandplatsen. Skogvnktarchosta- ;;edd för hvardera en interurban 
den på Tjolöholm jemte flera an- ledning från Kalmar till resp. 
clra hns vorn starkt hotade, men Borgholm och l\1örb)'lilnga.. De 
kunde räddas. nya förbindelsernn väntas kumrn 

• öppmrn för trafik i medio af Juni. 
Jemtlands län. Kopparbergs län. 

f>t.rPjk luu elen 2G :\fnj 11thmtit Fr~m stadsvnktmiistare till råd-
bland skrädderiarbe1arne. li'ör man hnr Erik Dahl i I-Iedern:ora 
nägon ticl S('da11 fönlPs nndPr- avaneerat. Som rådrnau instnlfo
handlingar. som. leddt> till en öf- rades han ckn l5 1\Iaj af lnnc1s
vere11skon11ndse, 11H•n nu, då 1fon- hi.ifdiug Uohmivis!. För 00 år se
na skall tillämpas, m1se arbetarna. dnn blef lian stadsvaktmiistnre i 
att. eLL af Llem up.pgjordt kompro- Hedemora oeh blef derpå sLads
missförslag. vann erkännande, me- hokhållare. Sedan någTa år är 

Unrlcl' ol ~va. års tid hafva de berömdalii.lta.rne vid 'l'HE COLL 
NE"\V YORK 1\IEDICAL INSTITUTE val'it en sann viilsi~ue1sc f 
;:,:,lla S\'eusk·talarn1e n1än, kvinnor Och barn. Under eJfva. års t:U 
hafva Ue sju ci botats, h:ifvn. n1ii1i och kvinnor återfått sin sty1·lta., 
I.Taft ocll ltiil.ia sarnt helri /·t1nilJcr blif it lJJc'.: 1'ga. Deuna ,·.tr 
u1ulerbarafram~å.ng l>eror ntenlntande på våra . .-i'RLIGA och 
SKJC'KLUJA L,..i'f[ARE1 s0n1 pen;o:1li;:;en intressera !::>ig fi}r sjuk Ni 

änmåvarn.. 
om andra lä

kare ej kunnat 

Edt!rL fall. alldeles som ·on1 Ni vore de1·at> e_~cn syster e:Icr 
bror; på dA B./i.STA T ... 4".VK!JARA. ftIEDICINERl suni 
verka snabbt och krafti:.~t på. Eder, son1 prepareras i 
vårt eg-et l:iboratori un1 un<ler lä.k~irnes egen tllh;yn, göra någotallsf ör 

Eder1 bör Ni dock 
icke uppgifva hoppet, 

utan gena.st skrifvn. till 

hvarför Ni kn.n varn. sttker 0111 att endast få d 
rätta. medicinerna som Lot~L EU.er, sllmt sist och 
slutligen derpå, att p:iticmterna beha,i.dlas och 
bemiitn.'l å'.rligt och vänligt samt att priserna vfö--a läkare prl. svenska, 

oeh förklara edra sympto1n 
fGr dem. 

äro måttliga. 
THE COLLINS NEW YORK MED 

CAL INSTITUTE är det ä dsta, slur- Ni får genast lindring ge 
nom deras hehaudliug och Liir 

dicinskainstitut, dessläkHreäro 
de skickligaste och dess me !i~ 
ciner de uerksamm .. aste, på 
grund hvnraf an.talet sjuJc-

\Jotat!. $ 
~;r-· Specin.listcr för behandling 

1.f Ogon-, Öron-, Nii:.--;-, Strup-, och 
J::;tlsjnkdomar. 

t.s:=- Skickliga, erfarna kirurger utföra 
:.ll.t slags operationer. 

slU1Te itu .a.lla arnl ra. 
n1ediciuska insti-

t·1 ts tillsam-
111fUlS. 

~7"' En stor X-stnlle1 (Röntgen) apparat finnes, 
. ied hYars Ullhjelp 1nan kan se in i Eller kropp, 

oc:1 derigenon1 upptäcka do n1cst svårartade sjuk-
t101unr. 8 

'torartad elektrisk appa•~~t för elektdsk behandling. 
Skrif gen:i!:;t efter Dr. E. C. Collins berfönda boll::, VÄG~ 
EDAl~E TILL HXLSA. skl'ifven på sr1en...<JI. a l>en lär Etler 

huru Ni slcal1 bih~hi\IL-1 Edei· hälsa, saint hYad Ni skall gUra 
.ni- ätt blifva. frisk. on1 Ni ii.r s,iuk. Bifoga. 10 ceuts i post-

mii. ken för pot·tot. Mott;i,g-ning-!->tim1nar: Hva.rdagar kl. 10- l oclt 
-iJ. Sih1- & häl'~tlagn.1· kl. 10-1 Tistla~s· oeh Freclags aft:Jar kl. 7-8 

J)1· • .J .• T. l\1cGr.ATH!: 1w'1 ]}~·. J. F'. CoYLii:, Öfn:>r1åkare. 
Gt·tm<lla.gdt 1897 af dea bei·t>mde l\Ietl. Profes~orn, Dr. E. C. Collins. 

bart efter att han kommit hem 
från sitt dagsarlieie i biblioteket. 

- Den 2G Ma.i af gick på sin för~ 
sta resa i nytt skick ångaren 

dan åtPr arhPtHgifvarna häfda, att han kontrollant hos baukaktiebo-
1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

deras förslag Yar dc·t, som gilla- laget Stockholm-Öfre Norrland, 
des. Strejken omfatlnr ett 60-tal som uppvaktade med en skål i 

"Odin" till Riga. · arbetai·e. drifvet silfver. 

- l<'ör förfalskning oeh för-
land har utnämnts kammarrådet och i hufvudsaklig öfverensstäm- Jönköpingslän. r;kingring lur hiiktats i Hedemora 
K l' I" i·n melse med af 1irkitekt S. Ericsou Ett .iernviigmnöte har i dngarna 1. inspektorn Auir. Aberg, anställd . :\.. .lyt I , ~ 

-- En af Stoekholms stön(' vin- uppgjorda ritningar. hållits i Nydala för yttrande an-. som nppkiipare vid Larsho-Xorns 
hamleh:bolag, P. . Skogh & C :o, --<-- · gi'wnde för;;lagl't om jemväg från aktiebolag. A. har erkänt att han 
har··pil. egen begänin satts i kon- Bohuslän. Vernamo öfver l<'ryeled, Nydala. 1illsknmmt sig penningar i bauk-
kurs. 'J'illgrrngar :330.05:3 kr.,, 'rolf danska silfvermynt från Vrigstad, Norra lJjunga till Säf- kontor i Krylbo genom falska 
sknld('I' 451,251 kl'. En annan post i JaOO- till hi'irjan al' 1600-talet an- sjö. Onlförande vid · mö:et var ehecker ;;amt atL han från Lame- 1 
som mera iir eguad att väcka upp- triiffades härom dagen vid griif- hiirnds:iöfding G. Yon Geijer, som bo-Norns bolag förskingrat kr. ' 
mtirksamhe1, iir storldn"n al' bor- ning, som fiirctogH [1 en utmark under rniitet utfäste sig ait. lcrnna :3,000 genom a1.t förfalska aflö
gem;förb.imfol:sl'r. Dessa uppg;t till hemmaud Grafveröd i lljert-1 all för jernviigen behöflig jord på ningslistorµa. Dessutom har han 
nernligen till foke rnirnlre ii,n '175,- 11m. J\lynt!'n, f.0111 vo1·0 viil bilw-' hans egm· nndel' vilkor iif medlw- till bolaget sålt virke, som han ta

- 'rullen på maltdrycker har 000 kr. I<'irman bjöd sina borgc- hållna od1 i sin fulla silfr\'rglans,, i-;tänuuandi·riitt angående stations- git från holagr•ts egna skogar. 
riksdagen, som en följd af beslu- 11iirer ;35 p1·o<'PlltR aekord, 11w11 ha hrn1lijndil.R (1t Rlat1~11 t.ill inlii-: plats i N~'dala. öfriga jordegnre - Till resanclo nf en h~-st i Fa
tet om maltslrnttehöjniJigen, hc- detta ans11go de sig ej kunna git sPn. Si't~om lwlrnnt hafvn under! torde göra pi't samma sätt. Af mö- lnn af J. 0. ·vvallin hafva 1111 in-
slutit Jiöja till 12 öre för kg. vid in plt. Od1 d[1. l.Jld kimkurseu 11tinmda titfor blodiga R1Ti(Jel' i tet frnrngid{ tydligt ntt fri\n Ny- samlats G.000 kr. Bysten kommer 
J·nförRel 11å fat oel1 20 öre för lifer 1 1 · ll 0 1J i1J1·t •11 ]·1111cl" 1)?11·a:·1-11·ts lJe"l' J' 1... ]" niidvii.n(lig. Ii'irrnnn. som starti1- dessn trn d.t•r 11! Gimpats me an 111 1 l ·' c ' ' '· ",_;att resas å plarn'n rnrn :or nro-
vid införsel r)å nndra kärL 1 ·· l J • 1 J .. fr?1 · des J::l!lti, har som clrnf grosslrnml- NVPHNkar ;;amL tlam;Jrn1· od1 norr- mrnvan a >it rag, om oc 1 mtr '·•verket och bc~räknas kosta 10.000 

-Eeklesiastik111iniR1erskif1e lär l t' t l . f l" o·e !aren Oskar Christenson. miin. gan om a' Il' ec rnmg ram ag,,, s. i kr. 1\Irm hoppas ntt vitl det läro. 
enlig~ ett rykte komm~. ntt eg.a --1,l'tlnrPn af JHagelhaeJls-expe- --·~ __ ..,. :- I verkslärarernöte för hela landet. 
rnm rnum clpn allri~ na.rmtrnl~ ti- ditionr~n dr. C. Skottsberg oeh Elfsborgs län. Kalmar län.· 'Rom kmnmPr alt htillus i Falun 
den med konsultativa statsradet 111 j"']' l l 111 l1'c'"t''l'll'l l'l ! j) "[ l . ')() 'l .. I Il l Omkrimt ciO-ttri~rn flickan Hilda ('For·ts. ,f1 s1'cl. ct.) . .. ... rnnH ·o JPS agare " \ ·'" c· , 1.< < llL Jl'o \en - ~1· a.J 1 ia ( · ~ ~ ~ 

Lmdstrom som hr HammarskJolds I Ow•usel odi Ilall1' ha den 2'1 l'daj lallllen Alf. Hedens YiLl Stora tor-
efterträdare. Om hr Linclströms " " ' 0 • 1 1 lernnat B1w11os A,\Tes, sav1< a c e- gsl i Alingsfu; beläg1rn fastighet, 

iiro olika r,vkien · 1 · l · J l l ra;; hr!r1ikningar slagit m, 01·. 1 lwary1c en magasm Jygguac me< 
hemviinlaH omkring den 25 Juni. iuueliggande lagPr, stallar 111. m. 

af djef- öfvcrresan sker nwd Johnson-. till större delen blefvo li:gornas 
Fredlund 8 ~Å 

Phone Mai n 648 1018 So K Street 

liniens åugan· "Kronprinsessan, rof. Elden härjade deh·is en fly
I g·elb~'ggnad samt ett större bo- Varor. Agenter för Lundins Enbärssy rup. 

Har alltld ett välsorteradt lager af iilhernska och imi;io~terade Grncerl 

lw
t:ll 

Stoekholrn. Prl'ig·1rn nm nnorrlnin
garna på Stoekholms gator med 
nnkdning af lwsöket behandlades 
af stadsfullmiiktige vid samman
träde den 1 ,Jnni. Vidlyftig«1 8ä
kerhe1siltgärc1er vidtagas. 

ningshns, från lJYars våningar hy
resgästerna m[1stc praktisera sig 
ned på stegar. 

J\[ed ett skotts:~t· i hriisict 
fanns den 22 Maj :32-årigt· bodkar
len Klas Sehlin. mrntiilld hos fir
man 0. Lundgren i Borås. Sehlin 
lrndr på morgomm nfliig·mrnl sig 

1 

från affären. På nftonen fann man 1· 

hnns lik i ett i bot1en tillhörigt 
magasin. 

-------

Lutfisk, .Ål, Extra fin uorsk Fetsill 
Bästa Lingon i marknad.en 
-----------·- .;;;.;;..;..;;,=.;;;;;.;;;;...;.~===·..;;-;..;·;;;;;-;..-;;;--=-..o==-;;;.;;;...-

RON LARS N 
1112 So. K Street. 

GROCERY- OCH SPECERI-HANDEL. 
Kuriko, Qu te:"ine och Oleoil. 

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

FLYTTAT 
LA WRENCE BROS. HARDWARE BUTIK 

·till 1143 Commerce St. 
Poultry. Netting, Rakes, Screen Doors nnd Windows, Garden Hose, 

Lawn Mowers, Building Ilardware. 
Low rent mea ni'! low pric("S. 

Lawrence Bros. 
Kom ihåg vår nya lägen het 1143 Commerce Str. 

För föl'sta klassens 

GROCERY-VAROR 

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

6007 eller !forne A4007. 

Varor kopta hos mig levt;reras fraktfritt till alla delar 

af staden. 

I Gustaf Salander 
\ _____ 12_,1_6_s_o. K ST. TACOMA 

CENTRAL FISHMARKET 

Corner nf 11th and D Sts. 

Alla sorters färsk fisk och ostron alltid på lager. Vi ga
rantei·a god qvalitet och billiga priser. Kom in oe.lt se oss. 

ALF. NELSON, Prc,pr. 

I 

i 
1 

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

Vi hafva det st0rsta och bästa hyrknskverk i staden 
J?ör ekipa ger vid 

11egrafningar och Bröllop o. s. v. 
Bästa platsen 

- Det ser ut si;im om Stock
holm nu skulle stå inför en folk
minskning. Enligt· lf)09 års man
talsskrifning, hvars resultat nu 
föreligger, utgjorde ökningen i 
folkmängden mot året fömt en
dast 4.52 personer, medan öknin
gen Yid 1908 års man ta lsskrifning 
var 4,907 och vid J 907 års 7,402. 

- Konrnwnc!anten i Stockholm, 
öfversie A. G. Laurell, som elen 
28 ~Tn .i fy lltle 7 0 år, afg år den 1 
Oktober fri'tn sin post, pil hvilken 
han i ,J nli kan fira 10-iirsjn bi
leurn. 

Gotlands län. Att promenera mr helsosamt, men det a~r saktf::erdigt och ::ef- Telephone Main 499 
~=-====~=--=~~~~~~==========~= 

1210 A Street . 

- Sv(mska flo1taus snabbaste 
torpedbåt, '' 1\s'.ren, '' levererades 
den 27 :Maj från BergsnndR rnek. 
verkstad. Vid profvet uppnådde 
den en has1 ighet af 2fiAA knop i 
medeltal under ·tre ·timmar mot 
kontraktrrmle 25 knop. Den är 
således snabbare äi~ de utlänclslrn 
första ldass torpedbåtar som leve
rerats till svenska flottan. 

·-De tre k. jernväg8vaguar, 
som . filmas i i>tntsjernvägarnas 
vngnpnrk, 1.illverk.ades på 1870-ta
let vid tyska verl~sfader o~h om
byggdes på 1800-talet vid Atlas. 
Attde nu hunnit bli omoderna, är 
ej att undra på.. Konungens vagn 

venlry)ttsamt. 
}'in kasernhyggnadsskandal F>Y- BICYKELN ------ nes äfven vara under uppsegling i :Pr hvnd ni pnRlrnr fy)r :itt komma fram kvickt och på tid. Bicy

Vish>·· lirnl1,rsiikningnr, som i da-' kcln tPr den brPsta tingest fpr arh t;lnren eller nffict'-mannen. 
Göteborg. garne gjorfa. synas uemligen ge $30 ki)per den herpmda Excelsior Bicykeln med l\forrow Brnke 

I enlighd med under lifälitleu vid hnndPn. att fo;;k lwdri[vit.s Yid 
uttalad önskan af grosshandlaren trossbottemfyllningar kasern-
,J. Conrnd ,J aeobson i GötPborg ha byggnader. 
sterbhusets del<;gare till stads- - HamndirPld iouen i Visll)' har 
fullrniiktige i Götel.Jorg öfverle111- godkiiut e1.t ha11mforb}iUringsför-
11at. en g.åfva 1.ill Göteborgs stad å slag omfattande vågbrytarens för-
100,000 kr., hvaraf årliga alkast- Hingning, 1J~·ggaude al' uy ::;,nllig 
ningen skall anviindas till förmån vågbrytare, kajanliiggning och 
för fätt iga arbet.arefamiljer i Gö- tloeka. Bicycle Department, !)27 CornnH~ree St. 

teborg. Vid en åktm, som giistg·ifva-
-: K,rrkofullmäklige ha beslu- ren 0. J. Nilsson i Dalhem den 22 ++++++++++++++++++-++..-.+++++ ++++++++++++++++++++++++ t 

tit uppförande af en kyrka i l\faj företog sluii.mdes hästen och ' !+- l 

beräknad kostnad af 365,000 kr. kastades nr Yagnen och slrndadt's + 
Masthuggsförirnrnlingen med en ::;atte af i sken, hvarvid Nilsson +- an 1111 vara utan l+_. 

skall derför åter ~oderniseras, f en Ilome 'l'elephone, då ni kan hafva en för 6% cts. per dag. ~ 
medan åt drottningen, som på + 1 • 
grnnd af sin svag& helsa hvarje :;: :: 

Electro Dental P ariors 
Bästa ta11c1läkarearbete till modernta priser. 

Undersökning fritt. Smärtfri utdragning 

Tacomp, Theater Bldg., 9th och C Street TACOMA 

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

Henry Mohr Hardware Co~ 
1148 P ACIFIC A VE. TEL. l'11AIN J :34 

WASHINGTON PORTLAND CEMENT 
Tillverkad i ·washington och det bästa cement i marknaden. 

. SA VAGE, SCOFIELD & CO. 
Uteslutande Agenter 1519 Dock St. . NIQ AF TIO +; Räkna ut huru myeken ud den besparar och tänk på sa rnn. : .. · 

år tvingas till långa, tröttande utaf de vanliga krämporna nu för tiden härlc<l<1 sig frå'l orent TELEPHONE COMPANY 
resor söderut, en helt ny vagn blod hvilket försvagar lifsorganerna. En pålitlig blodrenare bo- t++ HOME ~ t****~******************"***********; 
skall byggns. Drolt11inge1rn vagn tar dessa sjukdomar. + ! ~ 
bygges vid !lktiebolaget Svenska DR. P~T~R.'8 ; 919 D STREET ~ t . , 
jernviigsvagnverkstäderna i Lin- + t 

t+++++++++++++++..+++++++++++++++4++++++++++++++++++++ i 
köping, medan konungens ombyg- ·. ·. i 
ges vid si atsbauornas egna Yerk-

. --------·~~~~-städer vid 'l'omteboda. På drott- har få, om ens någon jämlike som blodrenar.e. och återuppby~- I 
f h d r Vi köpa alla salcer, som utslitits och bllfvit i ninirens Yagn har stor· omsonr ned- gare af kroppssystcmet. Den .har begagnats o yer ett un _ra.a 1 d i 

~ ~ - länge nog att bevisa sitt varde om och om igen .. Den mne- gamla och ha något värde i mar ena en. I · 
lagts, s~Lrskildt med tanke p\ att håller endast hvad som vill göra dig f Jdt. Fråga CJ efter den I W ALLIS & SONS, Inc. I i , 

alt användas J:'i~lv~k~~.~~~- Speciella agenter tillhaad.ihålla <len. Adressera l Köper och säljer Trasor, Säclrnr, Flaskor, I i A GENUINE POT STILL SCOTCH WHISKY 

DR PETER FAH,....NEY "-" SONS CO 11 Metaller, o. s. v. Vi ha några hästar till salu. ·_ ~ 
' · 112-118 So. H:;;,. Avc., ~hicago, Ill, •• \ l~-_1'110110 Main 6059 _::__~::::____::~~~~.:_~ _ _! i j 

I * : 

i~o/M)<$>$<b*©;~
0;~~;©~©i©~©~~©$%0~~~ I $ SILVER GRILL CELLAR. i 

Jens Olsen och Hans Block, Egare. I i I~: 
Direkta Importörer af svenska likörer, punch, öl och porter ~ : 

! Svenskt absolut rent bränv.in. ~ m 9th & Commerce St 
~ Pripps Bryggeri Götebo rg Export Bier. ! ~ • · - , 
~ Carnegies Bryggeri G och Pilsner l}l. i .?'< ;.,, • * Main 7133 N o Bar A-1773 ;: Gamle Carlsberg Lager 1Jteborg Porter. : I 
~ Tel. Home · 1666. J\fain 777 ~ . 
~ 0 . Not Rectifiers. ·:-

2 ~ 911 Tacoma Ave.; Tacoma, Wash. ·i . . 
.~~~0000®<i''~®~@>~~~~~<i>%~~i:b~e **-~~********-*M*******~~~'***~:******* 

DET ÄR DE GODA SAKERNA 
Som giir lifvet värclt att lefva 

En Gas=Range 
är en af dem. Den betyder för eder Komfort, J,yelrn 

och Trefnad. 

BILLIG - - REN - - QVICK 

TACOMA GAS LIGHT 00.-101-3 Tenth Street 
.• 





***"'*** ·*******"1<*"'***** * *** *********'***********'*ll<****"'t 

statens historia. Det lär vara menin
gen att offentligen tvätta allt smut
sigt linne, som hopats sedan John 
Rogers administration och vidare att 
sölm rifva upp en del lagar och an
slag frän den ordinarie sessionen i 
vintras. 

i 'l'acom.a och annorstädes, tills 
tfot 1111 är crldndt nf ledande dok- Med 28 Ars bästa 
torer. Kom och besök oss eller 
skrif till oss; vi skola beskrii'vn 
botemedlet för eder och gifva er 
namn på personer, som blifvit bo
tade. B. T. H. Skrofema Oo. Kon-
tor !.l02 So. I St., cor. !.lth. Kon
tors1immar 9-10 f. 111., 4-9 e. m. 

firll1'0r I El \rova och Amerika. 

b'örsta kla!'lsens arbete, billigaste .,ris 

1714 C St. Vid C St. och .lefferaon. 

Kaffe af allra bästa kvalitet. 

TILL ARENDE 
Har ni försökt det~ Vårt 35c :M. 
och .T. kaffe blir mera populärt för 

Vid Kipowsin-5 acres först-Idas- hvarje dag. Sliljcs lördagar ocn 
i:>igt land med nytt 2-våningshus.

1 

måndagar för 25e per lb. J:'aul
Landet lir delvis röjdt, beläget vid son-Barnet Co., 11 och C St. 'l'cl. 
county-roncl, half mil från n: R. l\lain 232; .A-2232. 

~ 
Commerce & J efferson Ave. * 

Ni kan få fotografier i alla im 
storlekar fsåväl till billigare pri- ·. 
ser som a . det bättre slaget. 

F. J. LEE, 

SKANDJNA VISK FO'TOGRAF :\t 

D:~-JC-:-~-.::~:~ ' 
Tan<.llakare 

Crown och Bridge arbete. 
i 
i 

State senator E. l\'L Williams af 
King county säger sig skola försöka 
få guvernör Hay af satt för misskötsel 
af embetet, men inte pä vanligt sätt 
genon1 "in1peachn1ent proceedings" 
utan helt enlcelt genom ett beslut, en 
resolution, att en vakans räder i gu· 
vernörsstolen och statsseln;eterare
stolen pä grund af dödsfall och afsä· 

station, två sågverk, skola och 
pustkontor. Utarrenderas för $5 
per månnd för :3 år, ln-arefter nytt 

3erlin Bldg., Pacific Ave. & 11th St.] i 
--------== ... ;.;;·;;.;;·=··;;,;;;--=======;;;'i 

gelse. "Tjenstgörande guvernör" Hay kontrakt kan iu!!'ås. Skrif till el-. ~ meree St. har et stort lager af al- 2 :ND HAND STORE 
skulle aläggas lmlla "special election" ler besök egaren: Dr. Yocum, 412. la sorters galvaniseradt ståltråds- ',' 

Scandinavian · American Bank 
OF TACOMA 

Tillgångar öfver 

EN MILION DOLLARS 
Lokal 955 Commerce-öppen lördagskvällar 

4% årlig ränta 
Lägga vi till edert kapital två. gånger om året. 

Gör eder första insats nu, $1.00 eller mer emottages. Cyclone Fence Oo., 920 Com-
1

. i' 

Ave.
1 
att fylla dessa vakanser. p. ,. 1 , t .1,11,, T· ,- ,1, "f 15:1.2 Commerce St. 

Sil. att nog Jwmmer det gä lifligt till,' Hn ll t n , l "''' · acuma. ra - staket och grindar, som säljas till Handla i ! ~ J. E. Chilberg, President 
Manager alltid! I fas mellan 2 och 5 e. m. moderata pri.ser. Detta staket be- ! W. H. Pringle, Vice President o. Granrud, Vice President 

;;;;;;;;;_;;;;;;.;;;===;;,;;;;======== höfver ej målas, men varar iindå i Nya och begagnade hushålls- m* George H. Tarbel!, Cashier & Mgr. Ernest C. Johnson, Ass't Cashier 
öFVER 100,000 NYBYGGARE. IADVOKATBYRÅ I STOCKHOLM oll D I artiklar. J. F. Visell, Gust. Lindberg och C. A. Mentzer, Direktörer en mansa c er. et är derför det 

Under de sistförflutna 14 månader- Sam Ihren, Jur. Utr. Kanel. billigaste och hvad utseendet ])e- l\Ioderata priser. ***'**-**"'"**~"****°"'"***;l,'***********"*'**Dl:**\B.l;ll:**D~********* 
na hn omkring 106,000 settlare kom· l:tför alla slags ;jmicliska uppdrag träffar är det utan tvifvo~ det Utmärkta Ranges och Spislar 
mit till Norclvestern och slagit sig ned Siirskilcl afdelning för arfsutrecl- mest passande staket för en väl till billigt pris. 

Home M10ne A2378 l Wasbington, Tdaho, Oregon och Mon- ningar och testamentsbevaknin. 1 ski)tt gärr1. Pet användes både 
tana, enligt en statistik, som upp· g_·ur_. _Hkrif 

0

till mig di'1 ni behöfver [ rundt hem och parker. Se annon-
gjorts af Spolmnes handelslrnmmarn. 1 l cl 

den niinois, l\'Iissouri och Iowa släppte till JUr1c is rn ra . sen å annat ställe i dagens num- ;;-::;::;::::;;;-::--::--::--;;--;:-::;::;::::--;--;-;;-;;-;:--;:-::;::;::::::;::;::::::;::;::::::;::;::::::;::;::::::;::;::::;;:;;; 
flertalet af dessa nybyggare, af hvilka Snm Ihren, mer. 
emellertid 10,000 voro utländingar, 50 Drottninggatan Stockholm 
flertalet Ekan dina ver; i andra rummet 
lrnmmer italienare, i tredje engelsmän 
och i fjerde tyskar. 

·- ----------
Dr. Edwin Janes tillkännngif 

... 
I. 

Al iFRED BUTT 

Juvelerare 

w 

~ 

I 

Den gamla skol,andlaren or.h sko

fabriköre.u i Tacoma 

C. F. CARLSON 
har nu öppnat verkstad och butik i 

2322 PAOIFIO AVE., COR. 24 ST. 

Stort lager af färdiggjorcla 

DAMERS, MÄNS OCH BARNS 
SKOR 

Omkring 75 procent af nylrnrnlingar
ne hade pengar, som de placeral i 
land, der de egna sig ät jordbruk, bo
skopsskötsel, mejerihandtering, frukt
odling eller hönsskötsel. 

-~-'-~-+- .~~-

P A STUD!:illRESA. 

Civilingeniörorna Frans .T. Nilsson 
och G. C. Jlraun befinna sig f. n. på 
studieresa i A merilrn. Nilsson är mcd
l<nn i Husl,:varua \Tapeufabrii{s Aktie
bolag vid .Jönköpjng. IJan reser fi:lr 
att Btuciera verkftäder, l1Pr ini udre 
gjutgods tillverkas - för att tillcgna 
sig id6cr för cle mest praktiska anorc1· [ 
ningar vid tillämnade, omfattande ny· i 

byggnader vill Hnnkvarnavcrkstätlcr
ua. Iug. N., som anlände till Am.eri
lta elen 13 lVIaj 1 stannar här en tnå
nac1. Från Chicago, som han besökte 
i början af förra veckan, fortsätter 
ltan resan till Detroit, Pittsburg, 
Cleveland, Philadelphia, Syracuse, •ro
ronto, Hnl'falo, Worcester m. fl. plat
ser. In;:!;. Braun är n1edlen1 af a.-n,. 

Axel Christiernson i Stockl1olrn. 

ver att hans nya kontor är i Hy. 
son Bldg., hörnet af St. Helens 
A ve. och D St., dor han mottager 
mellan kl. 11 oeh il samt pil kväl
lar till kl. S. 

ite Star 
Line 

och 
utex~~mincrad optiker. 

Ögon nnc! ~rsökas kostnaddritt. 
Belåt• mhet garanteras. 

Mme Fernanda Hansen. 

\ . ,.. 
"""-'---".;...---....Jol~p~~·~·1r-

* I::: OEcKkisap·o EgR'iirI· ?.:GkoS1A· RefTtcI.1K· LmAå~Rt. l Likaledes i• stort lager af 

som skjortor, byxor och underklä-

1 \'i gifv. .~:.: ;;,,:":'ll ,,,,,;,11 '.:{'!~/: : 

SVERI E 

Exkursioner 

Graduerad från kimg. musikaka
demien i Köpenhamn. 

UJHforvisnr enligt de hii;;;ta or~h 

modernas I e e11ropt~islrn metoder 
PIANOSPELNING 

och 
RöSTUTBILDNING 

B:::R'* & HANSON 

1T30 So. C St. 
Ta1wt1'l'. Päi·gnr & Tapetsering 

Skyltarbete en specialitet 

Phone l\fain 6481 

Ch. :Nilson l\folvin Jolrnson 

REDUCED FARES 

Prmn 

J\ybörjm e såviil som mera för
siglrnmna elever mottagas i 

From Musik Studio, 1131% Tacoma Av. 

ATLt:S CAFE 

1538 Paeific Ave 
Blista Viner, Liklirt•r och Cigarrer 

i staden 
Tacoma New York Klassunderyisning för gossar till 
,Jnnp 20 ... AHABIC ... Juue 2u specielt pris. Nilson & Johnson, Egare 

HAUGANS TESTAMENTE. 

ll1ran1lidne bankpresidenten I-lelge 
A. Haugmrn i Chicago cftorlemnade 
förmögenhet belöper sig till $500,000. 

.Jmw 2G .... CEJJTIC' .... ,July ;3 

.Jnly l ... OCBANIC ... July 7 

WHITE STAR-DOMINION 

SERVICE 

Sailings from :Hontreal 

Laura Haugan inkomsten från $100,- l\11::GAN'fIC ............ Jul.V il 
000, och det öfriga fördelas ]lä de fem (NPw--14.8/8) 
barnen, sedan v~ssa sununor al'dra-
git~:. T)~ssa sun1111or hcstft af ,gäfvor 
pil $:2,000 Lill lwanlc·ra af den af!idnes 
fyra systrar och en svägerska sa1nt 
$1,000 till l1vanlera af fol.iaulle fem 

11ital and l-fomP.' ol' 1\frrc.y; NorwP.gian 
Chilclron'i; Honw Societ,·. 

HöGT UPPSATT SVENSK I CHILI. 

Vår landsman, öfYcrntcliijtnant -
"kommendant" - AJl'rocl Schiinrneyer 
har utnämnts till cllel' J'iir lu-igss!rnlan 

TF.IRD $92 CLASS 15 
RATE m 

SEATTLE 
TO 

SWEDEN 

*~Från Boston 

J. F. VISELL 

1321 Pacific Ave. 

BRATTSTROM & 00. 

103 Yesler Way, Seattle 

I 

KOMPANIETS KONTOR 

i Valparaiso. Han Yar tidigare an· .... , O<J C• 1 A s· ttl I . .:iceon! ..,, ve., ea · e 
ställd vid Göta lifg·arcle. 

S. är fiic1<l 1868. Hmrn rar var kom· ===============· 
mendö'rkapten Schönmeyer, hans mor 
af elliliansk hörd. mrter sin malms rlöcl 
bosatte modem si;; i sitt hemland, på ;\lain 14±6 A :1760 
e,nmd hvaraf sonen kom att få sin ti· 

Amerika digaste uppfostran i Chili. JDJ'ler stu· 
dier i Sverige valde han militäryrket. 
Flyttade så oJ'tcr några år till Chili 
igeu, der han nu som sagdt nått näm· 
da höga. syRRl!l. Han är gift. med en 
svenslrn, J'ödd Olga Brauuerhjelm. 

LITTERATUR-ANMÄLAN. 

Clkonm1m1 på A1tgnstmrn Book 
Conep1·n 's förlag·: 

VAGE:\ 'I'II,Jj FH,li,l,HNING 
Enligt den lutherska kyrkans 
11ppfat.t11i11g al: Umls ords föra, 
Af prof. G. H. Gerhr"rding. 1eul. 
dr. öJ'v(irnatt af K. G. Wm. Dahl, 
pastor i Angrn;tana-synoden. Pris, 
lrnrlmrnerad, 75r\; klotl1aw1. $1. 

$65.00 Singer och alla andra fa-

OTIS JOHNSON 

Svensk Advokat 

608-9-JO Bankers 'l'ru:-;1 Bldg. 

ERIK J. JONES & 00. 
Målare och tapetserare 

Tapete;· billigare än hos någon 
· annanf irma, och arbetet gö

res till fägsta pris. 
2!.l07 North Sth St. 

Verkstad 2815 61.h A ve. Tel. 422:J 

GUSTAF BEUTLICH 

Skandinavisk Notary Public. 

Utskrifver Deeds, Inteckningar, alla 

brikat s:nnaskinf'l' sa godn !10111 lagliga dokument och fullmakter till 

nya för från $5 'till $15. '12:3 J<:ast 

:301 h, 
EN: _____ _ 

LÄS ICIKE DETTA. 

Det iir om den nnderhara fram
gang, hvarmecl Skrofema hotar al
la hudi:>jukdomar såsom "J~czema. 
Salt Rheum, Tetter, Itch, Fneial 
Blemi;;hes, Pimples, Old Sorcs, 
Ulcers" o. s. v. 

Det lir ett milclt och säkert bo
och 

gamla. la.odet. Examinerar abstracts 
Moderata afgifter. Testamenten ut-

1306~'2 PaclfU: Ave. 1305 Commerce St. 

Siver La.rsen E. Eilertsen 

Trommald Skandinaviskt Apotek 
är kändt för att leverera de bästa 
n:ediciner l staden. Om ni lemnar 
f:dra. recepter till dem, Iran ni vara 
vies om att de expediera.$ omsorgs· 
fullt. Alla sl!:andinavlska me11ic1ner 
pf~ lager. 
1555 1'acoma Ave. 

Trädgårds Verktyg 
Det ~ir snart tid att använda 

Lawn 1\{ower 
pil din lott. Vi hafva "ball·· 
beari11g'' och anclTa slaP' till 
r;itta priset. - Tr~idg~rds
Yerkt~'g för barn, spadar, 
h<wkor, 1·iifoor o. s. v. 

Screens, Doors, Vlindows 
Till billigaste pris 

A. GEHRI & CO. 
Hard wm·e & Plnmhint" d 

1113 'f acorna A ve. 

NYTT INKOMMET 
Barnängens Balsamik Toalet TV'ål 

Barnängens Skrif- och Kopiebläck 
Liljeholmens Stearinljus 

minut hl)s alla välsorterade specoriaha"dlantle i Taco""-a. 

Lindberg Gorcery Co .. 
Corr,er 23rd & C Streets Tacoma, Wash. 

MEE& &!IMllllli Jlidilll' 

i 

Hvarför Betala Mera? 
BEST GOLD CROWN, ~2k .................... $3 
BEST POROELAIN CROWN ................. . 
BES'r EXTRA HEAVY 'BRIDGE WORK ..... . 

UNI N 

$5.00 

_ ... --~-- - --

PLATES 

$8.00 $10.00 

Priser, Materialier och ar

bete garanteras 

DENTISTS 
9541/z Pacific Ave. Cor. llth, over United Oigar Store = M&fll 

Hay, Grain, Garden Seed and Fertilizers 
Poultry J1'cecl S1wei<1 lti8s :-vVlleat, Con1, Mm Fcecl, 

M.eat Scraps, Bone, Shcll, G1·it::i, .Alfalfa ::'llcal 
Scco Potat<ws, Ca hlJ<1 ge, Tomato & Cauliflower 

plants. -- Sharples Cream Scpai'ator 
ALBIN FEED & SEED CO. 

Storn 1311 G.St. -1Yard10use Old T. E. Il. Il. Depl)t 
Both 'PhoncR 

~*"****~*""'"*'"'**"~****'***"*****"***"*****'*"****'******* 

i BEN OLSON COe 
1180 Commerce Street 

PLUMBING AND R'EATING i 
Phone Mam 392 A-2392 Tacoma, Wash. m 

. '***'********************'***************'***'*"**"******'* 

rabatt for ett par veckors tH.l. · : 

~00000000000000000000<*~1XN>00<!Xl><*>000000000000000••• 

****-*~'*-*"******~"":.i:-ll:***""**~-7,'f.'.l:';l\fl**ff***-".!<******"***t I Om ~!,t,~•mn~~ •tt~,~~~~' "~'r,i? I 
* IRRIGATED 5 ACRE TRAOTS i 
i.,,."·""· vid American Lake, der allting växer i yppighet, der vi hafva .1~ ~ obegränsad vattentillgfa1g och fin svart mylla. Iinom kort 

kommer värdet på detta land att fördnhhlas. 
~ Pris $75 per acre pi\, Uita villkor; $10 i månader för hvarje 
i fi-aere tnLkt. Tag Arnerican I,alrn car och stig af vid Lake i Gardens. 
; E. F. G R E G 0 R Y C 0., In c. 
~ 120 So. 12th St. 
****'.!<**-:ti?i'**~'****"'0."'****"*****''***'*~l<7l<**1l<*-***~~>.'<**'l~.<***-*** 

PALACE MARKET 
1554 South 0 Street 

Alla ~lngs första klassens 
FÄRSKT OCH RöKADT KöTT 

Beställ per telefon. Leverering två gånger dagligen. 
Skandinavisk firma. OI,OF MALCOH\f, Egare 

Phone Main 7643 Home A-4643 

RICH.l\.R ON ~ ELMER CO. 
TIMMER PRODUKTER 

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

Birch Veneerecl Doors, Grilles, Art Glass, Etc. 

Sunset Main 375 - Home A237b 915-17 Commerce St. 

. 

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

?!" år i Tacoma 18 iirs affärsvana i Heal Estate 

Be1·~telson 8 @.Å 
Real Estate and Loans. 

Om Ni vill spekulera hafva vi några finfina hus 
och tomter inom staden, hvilka komma att lämna 
Eder en vacker inkomst. Landtegeri.domm<J.r och 
fastigheter n:ird staden till billiga priser. Dessutom 
hafva vi åtskilliga, välbelägifa fabrikstomter. 

FINA ACRE-TRAKTER. 

Nii ea till spilrvaguslinien, utan tr.id eller buskar 
och med bfö>ta jo1'd till $400 per acrc. $15.00 vid kö
pet och $10 per rnånacl. 

Vi hafva äfven ett stort antal tomter nära l\fo
Kinley park, hvilka vi sälja för från $200 till $300. 
Lätta betalningsvmkor. 

Hyra ut hus. - Betala skatter. - '!'aga vård om 
fastigheter. 

Rcfcrencer-H vilken som helst bank eller af
färshus i 'racorna. 

B ER T ELS 0 N & C 0. 

Telephone-1\fain 6359. 

13061/z Pacific A ve. 

13061/z Pacific Ave. Tacoma, Wash. 



Meddelanden för införande un- Il Tro va tore .. " · .. · " · · " " · · · Verdi + + + + + + I + + + i + I + + + + + + + + + + + + I ++ + + + + I + +++++ H + + + f ~ t ++-H-+-
b 'k tt ~ med I 1 I·I,•111 fo'"1,l•l,n1'a. Dorothy Cro11a11der t • I ::: der den11a ru rI mo aga ka, att planen slopas. rnrnn- rnngressen. ' n F' I A .. V.. P.. Expo ~it on ·:t: tacksamhet. De böra inll'mnas . • 0 •• 

0 
• f Robins Return . . . . . . . . . . . . . . . 1sc ier .e;;:io , 

Sonnst l}" Oll"d"gen. Oeh till raita 1)a allt aro t va af de att Tacomas hamn med omgi · 1 1 · ..._ 
~ " " ~ " ~· ·. . , esse "oom1s 't Foreig'll Building ~ --'-----------'------------=---- de invalda komite-medlcmnnarnc· vande tideland od1 bekvämlighe- a) Pohsh Dance ......... Scharwenka + + 

mrnt från Hoquiam, der 1,1~n arl~c- '_ icke valbara'. Den ene IIIr. 
1 

tc1· för varfanliiggningar äro oöf- b) Que Vive Galop ............. Ganz + INDUSTRIAL ART CO. från Stockholm :t 

Midsommardagen i Svenska Lu. 
therska kyrkan. 

Aftäckningsceremonierna i sam
.band med mottagandet af elen 
:svenska flaggan, som skänkts af 
.konung Gustaf till Columbia-kon
:feren·sen, kommer såsom förut om
;talats att cga rum under liimpliga 
liögtidligl1eter vid festen, som fi
ras i svenska lntherslrn kyrkan 
:midsommardagen, nästa torsdag, 
.den 24 ds. Ett vackert och ut
·vaJdt program kommer att utfö
:ras, och den svenska allmänheten 
1 staden är vänligt inlJjuden att 
~vara nlirvarande vid den högtidli
ga akten. Festen tager sin bör
ja.i1 kl. 7 :30 e. m. 

Följande 1wogram kommer att 
utföras: 

.1 Orgelpreludium .. Prof. A. Hedberg 
·2 Kort bön sa111t förklaring af 

festensbetyllelse ..... Fast. Frisk 
,(Under det Pastor Frisk tala1· sker af· 
·täckningen under afsjungandet af en 
fosterländsk sång af en manskör från 
cS·venska Gleeklubben, hvarefter Past. 
:Frisk afslutar sitt tal.) 

Violin Solo .......... Prof. 0. Bull 
Säng ......... Församlingens kör 
'!'al-Svenska flaggan ...... . 

............ Dr. G. A. Anderson 
Piano Solo-"Nearer, my God, 

to Thee" ...... Carrie Challman 
Tal-Sverige, och dess ädla 

monarker ... Fastar Axel Green 
Violin Solo-Svenska melodier 

............ Mrs. B. J\'l. Sateher 
Tal-Colnmbia lrnnf<cre1rnen .. 

.......... Pastor Martin Lar~.on 
Sång ................... I\:vartett 
Sång-BeYare Cud vår E.:ung 

. ., .................... Unisont 
Psalmen 124 ............ Unisont 
Välsignelsen ....... Pastor Miller 

Intriidesafgif't: 25r för Ynxna 
Dch 10c för baru. 

. BRÖLLOP. 

tat i sågverk men har fornt tid- . . , ··ff 1 , l f" Carrie Challman + +. 
' 1 i'st·1ts i· T·1com·1 ol'h omneid , 1 .. k Galop l\Iiiitaire ............... Mayer + \1tställer och försäljer + 
' · ' · ' . Rhodes hade försummat att regi- vertra · ac e, oc11 att c er ore pen- I + +-

"
1 s v ' ' ' · ' ' · strera och den andre ::Vlr. nfoGrc- niugar för förbättringar rnr ·un- + 

Han efterlemnar en broder. Isak, " cle an•'a·ildas ti'll nier·a alliii,·a·n Frances Ahnquist, Frieda Hedberg !: Porslinsvaror allmogestil från Rörstrand, Etsade Stålviu:or + gor är kommissionär och kan sa- • , Dorothy Cronander 1 + + 
och en gift syster, JYlrs. Prescott, som utnämnd embetsman icke iu- vinst och nytta än på andra plat- f .!'rån Eskilstuna, Emaljerade Vapenbrocher och nålar fråu t 
som äro bosatta i Kipowsin. nehafva något valbart cmbete. ser. Han anförde att regeringen DEN HVITA DROTTNINGEN. l Svenska Jubelerare Akt. Bo!., handmålad svensk konstslöj(l, +-

DöDSFALL. Det finnes ing·en myndighet bekostat öfver $3,000,000 på Co" I spinnrockar med flera nyheter <lirckt importerade från Svc- t 
som eger lag·a rätt. att fylla va- lumbia mynningen och en lika Ny spännande följetong påbörjas rige, aldrig förr sedda i Amerika. Hvarje besökande erhåller • 
kanserna. Följden blir kanske stor summa i 8an Pedro utan att i detta nummer, gratis ett värdefullt souvenir från Sverige. Alla äro välkomna. :f: . Norrmannen kapten Foss afled + + 
ett nytt val och så ytterligare ett någondera platsen fått en först- ++++I++ i++++++++++++++++++ tt+++++++++++++++tt+ H H H· i tisdags förra veckan. Han var 
o. s. v. i oändlighet; tills det väl ]dassig hamn, ieke på lång·t när så Såsom följetong påbörjas i cla-en af de skandinaviska pionierer-
bl ir bäst att göra hela året till en g·od som 'facoma eger naturligen. gens nummer en fängslande och na i Tacoma och en af de mera 

POOLE'S SEED STORE kontinuerli!! ntldag· i viir g·oda Allt hvad regeringen bekostat på romantisk berättelse, som llå den bemärkta norrmännen i staden. ~ 

Han sörjes niirmast af tre barn, 
som nu ära både fader- och mo
derlösa, i det del'as moder afled 
förra året. Den aflid1w lrnrle lif
ven andra nära anförvandter så
Rnm brofforn Andrew Foss och 
dennes familj jemte andra släk-
tingar. 

Begrafning·en var m~·cket hög
tidlig. och bland de rikliga blom
si ergänlerna märktes ett synner
ligt fint oeh konstniirligt hyemle 
fdn N. P. officials. Arbetet var 
ntflinlt af Fife }'loral Co. 

PÅ SKOLDISTRIKTlVIöTE. 

::\Ir. Engrnll från Anders,Jn Is
land var förra veckan pii. besi)k i 
si adcn. S1'1som slrnldir<,ldor i sill 
distrikt bevistade han Pi t Pir•1·ce 
eouul,Y skoldinddors miite. som 
kallats för att göra dlml 11rnlerrtd.
tacle om och fört]'l)gnn rncd d<• 
mi'mga bm;tiimmclscrna i den nya 
skollag·e11, snm nntogs af fmnnste 
legisla tnr. Skol w perinte11dentcn 
"nmt flt•1·n mHll'il skol1nii.n voru 
tillsiii<ks samt tlt•ssufom i'trnkilli
ga af l:l1tm1y Plllbl:1:smii1m<·n. sorn 
rt•,logjorrl<• föl' slii.llui11g<'1t i 1•otm-
1ic1s skolangt•Eigl'nlwtcr i nllmiin
ltet. 

STORARTADT PROJEKT . 

stad. Tacoma hamn är $167,000. Sta- först utkom väckte stort uppsecn-
Handla med Buggies, J ernvaror och Farm-Maskinerier. 

FöRSTE, SOM SKALL BöTA, 
FÖR SJELFMORDFöRSöK .. 

den, sade l\fr. Fox, borde fordra de i den litterära verlclen. Huf
och äfven erhålla tio, ja tjugu vudhänclelserna äro förlagda till 
gånger större anslag. det hemlighetsfulla riket lVIo, som 

RENA TRÄDGÅRDS- OCH ÅKERFRö 
l'etalnma Incnbators o. s. v. 

1720-22 Pacific A ve. Phone Main 6062 
Hem;· l\lattson lir namnet på SVENSK SEATTLE-lVIILLIONÄR 

är beläget i Afrikas vildaste och 
mest okända trakter och styres af 

den förste, som gjurt ett misslyc- FIRAR BRÖLLOP. "den stora hvita drottningen." 
katlt sjelfmowlsfö1·sök, sedan den 
nya kriminal-lag·en trii.dt i kraft. 
HaJJ försökte att hiinga Rig i sitt 
rum i ett lodg·ing hus. 'l'ill snara 
anY~inde han ett par skorPmnrnr. 
ueh cli't tlessa br1rnto, leclde förs1i~ 
k1•t enda:::t till det resultat ntt 
han blef rnell l'eislöi:: i följd af d<~ll 
häi1nm1dn eirlrnlfltiont:'n. 

J'lfatt:-mn kommer att ställai:: till 
rätta för försöket att beröfv11 Rig 
lifvet. och blir han i detta fallet 
dt•u för:::!P i \Vashiugto11. Detta 
euligL eu 111 de u,va lagarne. ,som 
S<'ll as! t' dri1 pli ga I egi sla tur sti.fta
<k Ett rnis:,:lydrndt >;;jelfrnords-

rJ~is den intressanta skilclringe1i ***********"'~*********>iS!< **'************~**~ 

Bankiren, gruf- och tidnings- fri'lll ]Jörjan-i--d-..ag-ens munmer. i_·,·~· Tacoma lothlo ng' c O.·, ~!.·._.· egar\'Jt John Erikso11 ingick i mm- '.t ;;:: 
c1ngs i äktenskap med J'lliss M:ar-

garet lleaman frim Vernwut. NY MEDICINSK UPPFINNING. ~ ! 
Briillupet firadfä i hrnrlm1s hem. ~ 1305 Pacific A ve. i 
Efter en bröllopsresa till Sverige. Dr. Oberg från Berkelt·y, Cal., t ! 
der någon tid kommer att tillbrin- vist11R för närvarande i 'l'acoma i SVCi;.!n.Ska Klädeshadeln ~ 
gas pi't M.r. Brilrnons egendom och anlände hit för att vid A. Y., ~ i 
Odenstad i Vermland, kommer det l" t t"ll · · t l * · I . u s a nmgen m roc m~era en ny ~ Vi inbjuda alla våra landsmän till ~ 
nygifta paret att bosätta sig i medicinsk uppfinning, hvarå han i ~ 
L'("lt' 1 ' 1 o 11' l' f' . b i besök "',, ' '. er rn it patent. pp mmngen e-

. t står i ett elektriskt batteri för kn- !i- Kom och bese vårt lager * 
rerande af förstoppning och dit- ':* f 

Vi äro försedda med allt mo- ~ hörande åkommor. Det har vits- "" ~· 

MUSIK-ELEV UPPVISNING. 

l'rof. Uedberg gifver sin tredje ordats såsom siircleles verknings- ~ dernt för vfa· och sommar. i 
fiirniik bes1iimtle <lf'n att skall be- offentliga 11ppvi1:ming n[ elever i fullt och utmärkt för ändamålet., j t 
straffas lJlt•d J,iilt~r 1lllP till $1.0lJO rn11sik freda_,o·en dpn 26 Juni kl. D t f' L r•11 . i. .. J.9 00 '(; Kla~·der Hattar * .. e · ·a:; s«11 ca p1·mec ur ,-p~. , : i 'f; 
dler Li.ng1•lsL~:;tr11ff. 17 ::l(J i sven.~ka lutlwr,.;ka kyrlrnn. men siiljes för halft pris under nt-' ~ ; 

. Drt iil' .11,iist1111 '.HHl1•1·li~t att :le /1.lln.1.iinlwt:'ll .1.1.irnks vii.lkommen. s1~illniug::;1iden för att introduce- ~ ~ 
YlSl' lag:;! 1Harlll' wke tradtlt• v;11· Intratfo fritt fnr alla. ras i rnai·Jurntlt•lJ. Dr. O. ii.r l'll nf ! SK Q ~ j 
Ifrrn1 i Yiig·en oelt oelrnä fnsl'stiill- :Fiiljnndi: program kommer ntt de iilcbta 0 (']1 framsliil:'nt1c Jiikar- ," ~ .JilE. 

rit> L>1t t::drn Ntrnff, niir s.il'll'- 111 förns. ne p11 kn~tt•11 oeh Jlraki.iseradt• iif- i och ~. 
lllO]'(l.~11L111L'll l.nlrns. 'l'ill i;i11 Yl'r- PAHT I 0 • 1 · '" ~i' I' 

YPll ll:!gim t;L 1 J ;ie,mrn, imia11 ·~'.~ HERREKIPER!NGSARTIKLAR katt torde Pll <l.dik Lig vm·it lika Homewarll Murch ........... Kiesllng ~~ 
Stanley J%erle:c. Aarou Albertson han flytt;1dt• 1ill Cnlifon1ia. , 

g·agnelig som elen antagna. ty il'kl' it Gör oss ett besök. · 

iir tl<'t troligt att <'n mmmislrn. 11 1 1 1 p t · Ni skall finna det till er förmån ~ 
so111 i i'iirtvifl:rn vill lwriil\-n sig· JWiel Polkauc.~ :'. ~ .. ~ .~

1

:~~
1

~ .• Kiesling : . . att ha~dla hos oss och få goda va- i 
Little Boy 13lue iYiarch ..... Engclman le ~ 

li [vd, skall afskräckas genom ho- Anna .Tohnson DR j R o \V N ror till billig8.ste priser i stade:!l. -
U h .. 'd · b 0 llth St öfver telser om böter. Atminstone s.Y· Mocking Bird lVIarch. · · .Arr. by Mack () B 

Frank T,ief oeh 'rhekln Arnlrr- PP OJ Jern ropa ' Florens Larson • • I\. ~" TACOMA C·LOTH j NG CO~ Udelandet. nPs dp P,j afskriic:ka. Mattsons ~· • :son firade sitt bröllop i lördags e. Black Hawk Waltz ............ Walsh Svensk Läkare. ">'" 
· fal I ntan snarare drifva })å, 11. · ! Cl • d ;j\' C ·n-·11· l A D :ni. Vigselakten förrättades i Sv. ara åll erson $ . 1v 1 rnms oc 1 . nerggren 

Luth. k)'rlrnn i South acoma a · , gare T f Ett af de mest bcet .v<ld1><•ft;lht1 ·han liir ha gjort ett nytt försök, Stately llollyl10cks ............ l>'earis French Block E 

f förslag" till 1rnblika förbiittri1.1gnr, 1ro1.s l .. tan drTig·enom hotas med Marian Yise!L * "'~ "''"" ''-"'""""'-'"-"""""''-""'""'~""'~""'""'"""''""'"'"'"'~"'"'"' "'""-'~ ]}astor Axel .J'l'l. Green i närvaro a Rosenfee ..................... Heins. Hörnet af 13de och Pacific Av. ff.:i:-'Jl<or(·fl'''''""'"'"'~"~"""-"''""""~''(-""''"'~'"'"'"';,."'~"'~*"'.,...;,. 
.ett antal närmre släktingar och som pä lii.ngP gjorts .• har fram- nya botPsbelDpp. 
vänm'r. Det nygifta paret kom- lagts af prcside11ic11 för l\Iilwnn- -----+-----
mer aU bosätta sig i sitt nya hem kee bulaget. :D"örslaget, som gi'n' GElVIENSAJ',!J:T S. S. lVIöTE. 

Dernice Thompson 
Dance ol' tllc Wild Flowers ... Wenrich Kontortid: 11-1 och 2-4 

EJ·mv Eberlev 
Rememlier Me : . ...... .' .. Brinkmann 

Sönd. 12.1, Onsd. och Lönl. 7-8 
·-..-id r~ St. ut pi'1 H1.t h~·gga en 11pphöjc1 pe-

larbro (viaduct) al' :ic'rn o~h 8Li'tl Söudagsskolunia lillhiinmdr• RV. Mabel Carlson Båda telefonerna. i 

VALHALLA PWNIC. l\llarehing Throj Georgia, Arr. by l\Iack 
l)'~t lltl1 St. lifver tid1'larnlPt. hnr 1HissionHkyrka11 i 1'11get Sonntl di-,_ Hilrla Johnson 

1-------1 
ornfnitnis met1 allmiint oc-h stort striktet komma att hålla g<'lllen- Alpine Glow ................... Oesten 

Midsommarfest vid den idylliska intresse>. ,Ju 111,·r;1 tidr•lnndPt lH'· samt möte RÖmlag'l'll rh•n '27 ek i Ruth Swanson 
Redondo Beach. !Jyglc; lJ:l't1 vari' <wli i1Hlnsil'il 1 lln F1'<~11Jlm1. Deltagar(' v;inias fr:cm PAHT II 

l · ] t j.. ]1 1· "1'-,1 ,.,,111 :i. St",1t·i·l<', p,11!,·inl, Bi1pn~U T'»rnlrnnser lVIarch .......... \Vagner "',:',1s·om omtalaclc•s i förra numret Hn ii~.·:gnn1gnr < <'S <J s ·u1TP n . . . / 
,,J F-;r11th :'.\1ag11nson 1> ' · l T "] 

EDWIN Jl1NES, M. D. 

kommer Valhalla att i år fira rnid
sc:mmm·fesl. med ntfl:r kt i ill RP
·dondo 13eadt. Det blir förenin-

:rafikprohknw.t hlil\·it. Ett 11ii.l- Ol·h !lt•llinglrnrn. FiiljnntlC' ]ll'O- :vlitlnighl Solitml,, ........... Kiesling _ nud1seram e ~Ja rnre 
1'erk af bairnpf1r kr1111ml'r inom .!.\THlll kummer a1t utf;iras: Emilie Peterson Hyson Bl<1g .. hör111•t nf St. I-Icl,.1rn 
kort att korsa lrnla omrfidet i alfa Kl. 9 :±5 f. m. - SiimlngsHkoh1. F'ifth Nocturne .............. Lybach 

og D Stn·ets 
.ge1rn 23te årliga m i chmmmarfest, 
sålunda ntmiisknnde ett fjerdc-

riktningar. nedan nu tir trnfikcJJ' llriir1Pl'llil ,\. K ]folirn'. 'l'acoma. Ecllth Swanson 

l,,~1 ] ] th St .. den förnämsta kom-, Ol'h G. Goudluncl, Everett. tala till The Fountaiii · · · · · · · · · · · ·. l~ohm Hes. :l19 No. J-Hes. phone l\Iain 

1275, A 4:321 :F'riellu IIedberg 
dels sekel-skede i föreni11gens hi- munikatio11s1Pcl<'D, m~·ekPl forsvi't- 'lrnrueu. Tam O'Shantfr . . . . . . ... \Varren 

rad, och det lrnr blifvit l'tt allvnr- 1 Kl. 11 :C:D f. m. - 'ral af pastor Frances Ahnquist Office phrme 1\1 ain 8765. A 1234 
Kontorstid 11 f. m. 1.ill ;3 e. m. 

stori n. Gifvetvis iim:lrnr förenin
gen att en sådan betydelsefull 
_in.innes<lag skall hugfästas på ett 
-värdigt siitt, oeh de korniterade 

samt spiirnmäL hur sakPn skulle Samuelson, Everett. J'IImrnkören l<'lower Song ................. Lange 

-verka ilfren träget för att göra 
·tillställningen iill en så stor suc
cess som möjligen står i deras 
förmåga. Om båtarnes afgångs
·tic1rr, hiljetter o. s. v. se annon-
:sen i dagens nummer. 

ordnas. · 'Asnph '.' i'ri'tn Seattle sjnnger. 
I•'örslaget om yiadnet-a:nHigg- Kl. 2 :±5 e. ni. - Sångmöte. 

ningen är tydligen eu lycklig lös-• EJ. 3 :00 e. m. - Läsning af 
ning på pr;blei:iet. ·KostJ1'.i,clerna I Gmls ord oeh biin af pastor Malm
kornma visserligen att bhfva be-, s1t'llt. 
tydliga oeh nppgä till bortpmot rn ~mnlal öfver följande frågor: 
million dollars, men stör1'<' dele11 1. BortlP ej siindagsskolan for-
clernl' kornm<'r att erhiggas af e- dra att troencll' föräldrar hiittrP 
o·arue till tid<'larnl<'i:, ]l\·ilka till tillsngo sina hnm vid den offont

FEST MIDSOMMARAFTON. .

1 

:1örsta delen utgöras af jl'rm·;igs- liga gudstjenslt•n iin h n1d i all-
lrnlagen och amlra stora lrnrporn- 111iinhl't fall\'l; iirf Jnledes af C:1rl 

Darnernm: hjelpförening inom I ticme1'. 2\.tskillign möten lrnha Eri('sOJi. 
den Rvens]rn metodistförnamlingen lii'tllits för att dryfl a frftgan, or;h 2. Vore tlet praktiskt att. lik
håller ett "lawu party" onsda- drn allrnämm opiniom:n :;ynes s1t som våra aml)rikanska viinuer. 
gen ,den 23 ,Tnfli kl. 7 :30 pä afto- gynnsamt stämd för projnktPt atL Jrnfva Yissn dagar i slinclagsskolan 
nen, hos 1\[r. och lVIrs. Aug Peter- clet helt viäst ·inom kort kommer (Decision Da~·s) tlå vi sän:kildi 
son. JH33 So. Ainsworth Ave. Ett till utförande. la1fo nn pi\ alt fi't en vii('kPh:e 
. godt program kommer att utfö
ras, bestående af. sång, mnsik och 
deklamation samt tal af pastor 
Beck. '' Ice crcam, '' '' ea ko'' oc;]1 
kaffe serveras för en ring·a af gift. 
Alla äro lijPrtligt inu.]udua. 

lVIIDSOMlVIARFEST. 

Frälsning1-w nnen firnr stor rnid
somrnnrJ'est torsdag, fredag och 
lördag den 17, 11:3 och Hl els. I af
ton 11a1ionalfest med representan
·ter fri'm de nordisirn länderna; i 
1n.orgo11 afton h~1lles 11aketanktion 
oeh lördag afton nfslntning. Hvar

nfton servPras kaffe och ice 
Alla välkomna. Inträde 

E. Jensell, kapten. 

DRUNKNING. 

Charles Sandberg omkom i siin
genom drunknin gi Lake Ki

p<'iwsin. Han hade gått i vattnet 
för att bada i sällskap med ett 
p;:tr anclra personPr. Ingen af 
dem var simkunnig, och då S. rå

komrna ut på djupt v.atten. 
han hjelplös och sjönk ·efter 

fruktliisa ansträngningar 
at.t hålla sig uppe. Den afliclne 

Han 1rnm se-

ibland barnen, Inledes af Ch . 
VALDA MEN ICKE VALBARA. Sdidl. 

Barnkör l'rliu Ballard sjunger. 
Kl. 7 :~30 e. m. - Predikan af 

pastor Ax<'l Nanmelsou, En•rdL 

VATTENFLöDE I TUNNELN. 

Påhittet att skaffn '11 aeoma <'ll 
11\' si af1Rsty1·Plsrd'orrn sy1ws 'korn
n~a af sig. vid ingången.' I dt>t 
c;peeip]]a rnld. S\Jlll ltiills l'i)r lllt· 

"Ta dugar scdnn. för all välj;i en 
komite. på J6 man, sorn RlrnllP 

ll1HlP1' hmnelarli,•1Pt för U11i\)]1 hafrn i uppdrag a11 utarlwta för-
f Pacifi<o-hanan pi1träffad<'s för nl\-sl ·1 o· till rll'n JJ\'H si \TPlsP ormen, 

' '" · '1 '( ) .. tl gra dagar ;;edan el t n1tte11Ilöde :>ä dt•ltngn i<okt' mer 1in .'± JI rus w-
, 1 l "' starkt, att det antages Yarn et1 rii.1tig;nilt', knappt t•n tiPnue< P n.i: 

antalt•t. Hedan dPn rlPrig·pnum nnderjordiskt strömdrng. Vatt-
0 • • • 11et IJ1t.triiffad,•s niira sdwktf't vid i\clagala.gda bristen p11 mtrt>ssl' Yl· 

·11 J S~JlI',·1-,0·11" t)L·.11 C"11t·e1· S't. 11:'\ "tt· sal' ntt föriill(lringer tt s. c · ... V ' ' 

' · l l ·· cl.J.lll) aJ' 40 fot. Tmrnel11 skall '' c·nmmission plan' mgn 1l!H n al' 
l 1 I j • siinlrns iirnla till fiG fniR djHp på nit got vi dar<" allmrint känc t Je 10 '. 

f · I tlr1 1111,·' j)l, .. ts· ·, r>t'l1 cll•t l.1lir <•tt ],in. Ett misstn g· bog i eks ~i ·vpn Yll - • ' · · 

beslutl'l om valt•1s utl:l~·srmd<' och kigt uppdrag· för ingeniiirl'l'JHl 
htillaude. AllmiinhetPn bereddes smnt tillika kostbart att bereda 
nemligen hlntt tillfälle att utt'ala afleduingslopp för vattenmassa11. 
sig rörande komitens sammansiitt- För tillfället ltafra ett par starka 

• 
0 

•• f" elektriska immpar installerats. ning. 1\la11 måste salNles ros1n or 
vissa kaudidatrr, iifven om man 
var helt och hållet mot projektet 
och önskade nedrösta detta, men 
man fick ej tillfälle att uttrydrn 
en sådan önskan vid detta tillfiil
le, utan ett nytt val måste hållas 
och komiten ml'tste ut?öl'lt Ritt ar
bete och hafva sin ersättning cler
för, iifvcn om det ej leder till nå-

STÖRRE HAMNFöRBÄTTRIN
GAR I TACOMA. 

'"racoma är bcrättigadt till och 
borde göra anspråk på millioner 
dollar-anslag från kongrrssPn för 
hamnförbättringar, '' yttrade hiir
om dagen John A. Fux, speciel di- I 

vVanda Kellner Eve11i11gs until 8 
Hcather Bells ................. Losey 

Mabel Visen 

'.1-:*-*'iBl'i****'*******°**°'*'°** * * * * * li<*'~"******'~**·*'il:-{.'****.P..}PM'*; ! Föreningen Valhalla . i 
~ Firar sin * 
~ * ! 25te Årliga Midsommarfest i 
t MED STOR UTFLYKT OCH PICNIC TILL '" 

l REDONDO BEACH i 
~ Söndagen den 27 .Juni 1909 I_ .. : 

* Ångarne Multnomah och Magnolia afgå från N. P. varf till ut- ft 
$ flyktsplatsen hvarje timma från kl. 9 f. m. till 2 e. m. och åter- ~ 
~ vända likaledes hvarje timma från klockan 4 till klockan 9 e. m. f 

i C:WD MUSIK, DANS OCH IDROT'FSTÄFLINGAR. ~ 
:~· Bnljettprioel' fi~r vuxna 51'..: OC~l fö:.· bar~1 25c, gällan~e fö~· resan m 
1, fram oeh ater samt for ti111.racle till danspav1l.Jongei1. * 
't~**c>\c>."4i' •v •k '"'' •k w w ,~,,~f~,. ''c-''"***"~~<-~<*'ll-'-!f~)j(-ff)('~"*****'l,'<-l\<-**ff*** ~~;.;· " .; .... ,..j~'\'7f'."i'\-'l"":;'j\~~--:>; ., "f'-"f•"";'"f' ... , 

SKANDINAVISK SKOHANDEL 

Skor för clnmPi\ herrar och 
barn. Vi inbjuda edt•r till 
v:u· lmtik niir ni behiifver 
skodon. Vi vill passa eder 
med starka och fina skor till 
de allra liigsta priser 
Bästa klass reparationur ut
föras fort oeh billigt 

Andrew Johnson 
'I'acoma Ave. & llth · Take cable 

HElVI TILL SVERIGE. 
Bygg eget hus på egen grun cl vid det e :a 37 min. jernvägsrcsa 

frun Stockholm vackert belägna TÄBY, der tomter ännu erhållas 
från 4 öre pr qvfot och statshevil jade byggn. och amorteringslån 
förmedlas. Tillskrif nn eller besök oss vid hemkomsten. 

Adolf öhmans Advokatbyrå, 
Drottninggatan 3 Stockholm 

l 

J. S. KEAN FURNITURE COMPANY 

Cor.15th and Pacific Ave. 

Vi sälja på lättaste hetalningsvilko:r 

Ni kan göra en stor besparing vid köp af mattor. Vi baf
va en ;;peciell försäljning nwcl sifrskildt reducerade priser. 
Stort upplag af mattor. l<'öl,fimde kvotering kan gifva en ide 
dcrom: 

!Jxl 2 \Vool Yelvet fö1gs; bästa graden, regnilert 
pris $26.50; förs~iljningspris ....................... ,$18.00 

~lx12 'l'apestry Ilugs; god grad; reguliert pris $16.50; 
förs'äljuiugs1Jris .................................... $11.00 

;JOxGO Smyrna liugs; stort assortmcnt mönster; regn-
licrt lf;:i.ii@; försäljningpris ........................... $2.00 

18x30 Axminster Rugs; stort assortment af mönster; 
reguliert $2.00; försäljningspris ...................... $1. 00 

Dessa äro alla nya och af senaste moder. 

Vårt Drapery Department är försedt med stort och full
ständigt lager af de modernaste tlraperi-fabrikater. 

Vi betala frakt för sälda varor till hvilken som heL'lt plats 
inom en raclins nf G5 mil från Tacoma. 

Agenter för de ryktbara Detroit Jewel Stoves och Ranges. 

Beställningar per post utföras prompt och omsorgsfullt. 

J. s. KEAN FURNITURE c .. o 
1501-3-5 Pacific Avenue, Corner 15th St. 

'J'he 1\1 iunesota State Boarcl 
of :Jfoclical Examiners, 

lVI innea polis, 
C. J. Ringnell, M. D., Sec. 

nfr. Fridolf Lysell, Chicago. 
Dem· Sir: - Tt gives me great 

pleasure to report to you that I 
am prescribing D. Carnegie & Co 's . 
Porter in rn~' practice and find it 
superior to other preparations of 
a similar uature. 

Hoping· that )'Oll will have the 
success which your preparation 
deserves, I beg to remain, 

V ery truly ~'onrs, 
C. J. Ringnell, lVI. D. 

Säljes i parti af 

ESTABLISHED 1803 .. 

Kentucky Liquor Co., Tacoma 

Hanson & Co., 103 Pike St, Seattle 



A4910. 

Vi sälja billigast, men endast för kontant. 

Pulton Market 
0. BERGHEilVI, Egare 

Färskt, SaUadt och Rökt Kött 



I 

>f,*f,' , . '**~"'*****'* :><;.;*****'*c*'; I - Scars' - utbrast han. då jag I silg det do<'k klokast att sanda beslot jag ocks1 att antaga hans i • • " ;;tod framför honom - Dig hadt• ung bort ur Lm11et, ty Jag år ende bJudmng 
t .Jag JU alldeles glumt bort DeUd aifvmgcn till tronen och om jag - Omar, - sade jag med ett 

forsok att undertrycka elen rorel-
l: vart'. Kow1ga utslodm.i l\L1khana, mm mor,, se, som uppsteg 1110111 mig, - vi 

. Roman af i'll IIarpå vande han sig till den h1'11il1ga s,mdebnd. som koper upp a10 vanm.'I". och dit du g:ir. cht g·d,r 
S\ arte Jatten, ~tirade n:1grct OHl I\ 1111<>11 or:h ammumtion åt oss 111ag ocks:i FoRFATTAREN TlL ZORAlDA. 
p,1 slit ngd Npråk 11:11nnde mit1 EngLrncl oeh formedlar ,111 v 1,· FortJust ofver detta mitt be-

*>'.<i' • **-*******>.l'**-****"**><ilH#ff#-**'* namn och knappte med fmgrar-, IJ,111clel med r1v1liserade lander. slut sprang Om,ir upp friln mar-
(Ports. fr. sid. ] ) l morl,a ogon Y ,c\rt samtal of\ Pr ne. h nn·på negern , isade snM hv1- forde mig med sig l11t. och h 1r lrnr I ken, hvct1p,1 v1 all,1 tre l,m1ppte 

ket gå1fnll forPtcelsP Hvem han gick dock m1~rt 1ill l'll criekr•1"iif- ta t,rnder nr!h ;;qu~tlog for ait ut- Jag sedan dess hållit nug dold. med frngrarne och sedan, p;t 
Enda svenska fotograf i Tacoma var och hvar1frå11 han kom var 1 la11. som sknlle ega rum foljande 1 r~ rka srn Jwtltenhct I - l\fon :.Uakhana har HHit mn i Omars nppmanrng, togo en hand-

och forblef en dJup hemlighet. d11g, och de d,\ stra tank,n·, som -l<'oga anade 'i att nitgon ob- t,1 sig af våra fiender, - utbrast I full sand hvardera och lade i en 

A. M. Arntson 
SKANDJNAYISK ADVOKAT 

Notary Pnbhc 

l{)ffiee: 606 -7 Fidelity Bldg. 

E. PETERSON 

---- tvcktcs plåg,i honom, 1oro s~nbar- serYeradc oss, - ~ade Omar 1111 d<"n stora negern, som med spanr' 1

1 

hog på klippan. Sedan han mum 
II. Jigen allcleli'S fors\ nnnn nug. 1 det han kastade sig ned pil uppmar],samhet l} ssnat till v;1 ·! l<tt några ohegnphga 01d. rorde 

.903 Tacoma Av. Home A2233 

Omars slaf. 1\fon redan samm,i Pft1'rmHldag str11rn1en, ett ext>mpPl, som efter samtal. af 11\ 1lket han dock 1dP han hct8llgt om scinden metl fmg-
Omar hade vistats något ofver rntr<1ff.1de Pil egendomlig tilldra- folic~es af rn~gern oeh ni n:1g sJclf förstod annat än namnet l\Takha I ret orl: sade· . 

två iir hos Tuggers. då en egPn- gels<', som sknllP komma ,1tt amlra _ l'>.ouaga tycks ha ,111L1ndt till 1 rni Oeh derpå tillade han, Yand - Liksom dessa sandkorn icke 
SWAN OLSON 

alltmera forsvann i fJerran. tills 
ilen slutligen låg inhöljd i ett o
gPnomtränghgt tifoken. Gång ef
etr amfan genomträngdes mörk
ret af en varnande lJuss1girnl. hvil
ken sloeknade ltka plötsligt som 
den Hindts. Det fanns många 
passagPrare om bord 1111 storsta. 
delen affärsmitn med deras famil-
jer, h vilka skulle resa ut till "Ku
sten,·' samt ett par kolomaltjen-
stemiin och ingenwrer, och under 
den första natten rådde oro och 
förvirrmg p~1 ångbåten. Fppas
sarue skickades lut och cltt. hog--
lJndda klagomål hordes fr:m alla 
hl'\11, man hotade att anmäla de o
betydhgaste småsaker får lrn.pte-
11e11 - med ett ord der fanns myc-Jildsta svenska vedhandel i stad.en domlig tilldragelse rntrttfL1de. Vi heLt m1tl rrns.i1sl,t 11tstahc1Lle li•f E.istbomne reclan 1 morsP. men I till Omai. - Om M:akhana blci'ot ktrnna cklas. s:i kan icke heller det 

voro <U båda sexton år men hnn n,Hhlopp Det a1· oftnst småsaki'r, det ±mus v1l,trna skal fm att rn- fnrner ett L1m11ligt tillfa!lP sl,all \ ,rns],apslMnd, som fot enar ung, ket, som framlrnllaJe Yår munter-\Ved från skog 01•h silgarne. ~ 
var n:1gra m:,nader ,1lch e an J.lg som ;is adlrnmma dt> stors 1 a for- b"'t\ll sk,ill fa vetn, att han tr,tffat 1 lian döda dig Lät varna dig 1 lH1

1
1n·ms Omar af Ido, med Sc11rsmnP het oelt för,Jagmle alh arligare 

Äfven kGJl oeh bark. I 
Det hclde åte11gen bltfv1t sommar- ,mdt mganH". oc·h \ t'1 ldsh1s'onens mig Dc'rfm· fol.1cfo han pftn mig fnr hnns ffllRka r,rnker Det hal' j och Konaga nfigonsin sondersb- tankar. 

Kontor 282] So. 12th St lof - det tredJE' som Omc1r OC'h g;rng hd1 olt11 rnhbats af de olw- lut. der vi knnde fi s,imtal,1 obe- bhfY1t l1eY1s,t<lt att hdn forset1 tas Omar har talat (Forts.) 
Jdg tillbragte t illsamm,ms l10s 11 cll1gm;! e t1Jld1 agl'h;er \ 1 \ ,'11 mark1 a 11\Iolotos man med vapen och att 1 ----

Tr1ggt•1 s Jag hade fm· en m<lmlll tlr,ide fr,im"11 Llllgs haf,str,mdrn Dn har falt ett lnef ser Jag han g1fvit dt Iofte <1tt cln c1ldn\S j llL Det fins hopp ,ifven for d1•n sj11-
Th e Brenden Caf e sPdan besokt 1111Jl 11101 bro1 i hm- dt>nna soligel eftPrnrn1dag Iliin- .Li - sade han L1ugsarn1 I sk,tll :111'I'VdiHl.1 1111 Afrika I,) rl På väg till Afrika. kas je gen,>m att l tid <Hff<llld<t Dr_ 

don och c1e1v1d Mifv1t imdelTdt lPn var dJnpblå. hafyet L1g som en l1et hdn :iu.' o ognadc igenom de I [prfor mm knngbga har<ka11nn,•s I Det är onod1gt att ingå 1 detal- Pe'er's Kuriko Intet fäll lrnr va-A. 0. Brenden, Egaie 
tad Olll att Jag \id n,i:;ta teimurn srwgt>l Dt'h nndPr den l°rng,i ptn- nm1erliga sknfttecknen Det elen stora .:\a~ as, 1Jefallnmg oc, .JPl' rorande vår hemliga afresa nt s 0

t svårt, rngen åkomiml s~ aH
Jlfoclern inredning·, bekvama rum 

slut slrnll« l( mu,i skolan O('h btJ1'- llll'Uddl'll ,tLm sk.\ dtl for 1-;.i!t•1Js m11eh;111c-r m1der1cttti·lscr. ln dL1 lemnd 1 lieml1ghet Engl,md frfm Eastbomne tv;1 tmunar efter varlig, dtt it•lce det Li gamLt bt'-
Forstklassig matservering'. 

.Jd mm hana som bokhållare IIctn st1·ål,1r hatlt jag oft,i stmrnelt 1'01· t> mga nug att geuctst n•s,i till - Utm1 att uppsolrn .:\:laUw"' • 1ld samtal. som egde rum 1 sista prnf\ade ort-l,ikemec1cl gjort god 
i'Dor. 13 & C St:;. Tacoma tog nng med till :siiu mdgasrner att p11sL1 oi.:h tork<1 nug 1 ansikte I Afnlrn - fr~\gade Onrnr kap1tlc't, värt uppPM1ll i London, \ erlrnn. Det h:lller t'tt obrutet 
===============;;;;;; vid 'I'hames Street och visade mig med mm 11,1sduk. l\len Om ar - Till Afnka ~ - 11thrast jelg - ,fel nc1turllg h 1s - r-;1·,irade hvan•st 1\[os ston is1r kopte nocl1- framgångsrekord för behandling 

EDVARD ISAKSON tle gasuppl)'sta l,aJlarrum. hvarest fortsatte oafbrutet O<'h uta1. spår forskrackt - Skall <111 resa i negPrn, - han far rngentrng Yeta, ga i eseffekter. och slutligen res.in af alla s.1ukclomar i blodet och 
Skandmavis 't rurmalrnre hans kontorist er R)'sslaclr med att till \arme eller 1rotthet. smålcen- _ J dg ar t Hmgr>u ! t) annars skulle N a) as planer t111 Liverpool. konstitutionen_ K1uiko är sam-

:Ett fmt urval af nr och klockor. 1 d f h I i11regist1·era ankommande gocls d(' lit den onrnliga rnttans mver- _Då konrnwr .iae. .ict förlora hhfvd ko1sadl' Våra fic•mler ~w Det ar till111cU1gt alt nctmnn, vetsgrannt tillverka a rena. e -iReparatiuner utföras fort <' 

och bll1igt. och smnmera långa kolumne1 af kan på mig dig tidigare än jag 11·oddP - sa- lwslutit ntt om trP månader tng~ .itt tJugnf~'ra timmar Pfter v:lrt sog1fvande rbtter och örter_ Den 
Telephone Hain 141 siffror Detta såg icke vidarp 111 - DL't hdr dr 1al mie hett! - tle Jdg, ol'h mitt hjN·t.1 f) lldes .if ditt l,f oeh anJ'.tllc1 ditt ],111d. 1nc·u sammantrhffande med negern be- ar icke till salu å apoteken. utan 

1102 Tacoma Ave Taeoma liJmlandl:' 111, t) Jag hade aldrig s<1de hc111. - Om du fmgt• Launa sorg vid tanken p,01 8 Julsmess,rn 11111an dess skola v1 v,1ra tillbaka fnnno v1 oss i sakerhet ombord p~t erhåll«s af speciellt tillsatta agen-

OBEVAKADE ARF vnrit st~ f i ar1tmPtik, or-h a1t 1111- på hcitdn 1 mitt hemland, då lmn- från mrn ende V<LJI - Det v<1r 1 1\Io, oeh tk skola forna att d,· den stiltliga postångaren Gambia. ter eller direkt fr~t laboratoriet. 

FÖRSVUNNA ARFTAGARE 

Är ni berättigad 
till pengar? 

Om så skr1f till eller besok 

brmga hela sm tid i rnm, dit ingen tle du ha sk;1J att kL1g.i snnt som du s11tlt .i11 y[1ra vagnr Pndc1st g;1 sm urnlPrg,0111g till m \- Kou,iga hade besfällt en h)'tt åt Ett exem1i'lar af "Vägledaren," 
solstråle någon~m trm1gde m. SluthgL'll kastacle 11 oss nt>tl Jopa -v1dt slnltl.t f1t tPs Kouag,i har offrat fo1· sm ho oss, och k,1ptrnen halle troligen hvilken bcriittar alltsnmmans mu 
I\ eldes mig \<ll'a tlet >ctrsta. som p;i :;,r,incle11 for att In 1L1 1 ;;Lug- NPgeln tog ,d sig l1dltt•11. som g.i h:uskarmnas son och har korn kmmmt 1mc1erf11nd om att Omar denna underbara medicins histo

k11nde handa en me1mrnlrn gan af en hog In it klippa, oeh sum tllll tlt•ss t \ ng11 gt•11Pr<1tlt> honom; 1111t till honom med c1Pn heligc1 I\ ,i1· nilgon lwtnlande personlig- rrn, s,indes fritt p;i beg.tran Skri~ 
'idrJag litP1\c1ndt t1ll'rr1gg .. rs. 111g«n s~llll's till ltn·eslog Jdg <ltl lltl']l,\ \andt• han sig till mig ol'lt,staf1t•n het h d 01 han g1~k forb1 oss p 0tlt1l1Dr PeterFahrney&Som>Co_, 

,wfo1 trodtlp .1<1g .it Orn.11 mma h(• '1 skullt s1mm 1 lit t It sJc1g llt l , t1r.idl• L111gs11111t ot'l1 1.1 tllig1 p11 -- Ih dcl Nt;tl' d,•t 1 hrt'h t't9 - l1at·kt 1, 'ta11uade h,m otl1 ntt,tLule 112 118 South Ho.vr1e )l..n° .. Ch1ca-
k\Jnnw1 for fr.im11dl'll. och \1 tbs \ilr \JSst•Il1gl'll U110t g11hbtn T11g- ~11t egPi 111ugom.il lr;1gat1P J"g Omar, tLl Jdg silg att Ism forhoppnmg 111t vi skulle f<l go, Ill. 

NextofKinAgency knttr.itlt• olta si1u,itw11"11 1111d1•1 gPrs lwLtll1n11g, JtJl'll det lug11<1 --,J.igrntdfmlrnds],,1ph:rnt1(n,hc1n :1to·1gc'11 iordinpd1sig1 J,1,- P11ange11amf,ird ========""""======"" 
100!) A Street, 'raconw, \Vn \.

0

1r.i prlmwn.itlPr vid l1,ifss1r,i11- gliltrdt1tll' \ 11111«1, s11111 pLisJ,ndP 111 ,1kti•«t l\.t\.l till h1•1u1ps son 111 111Jlg<'ll af tlets,unnrn I - - f:Jr sv.11tc tien.in• har under 

D ] · I tltll En dag <lc1 ,J<lg \dl JJH'l'a :rn s.ik1.t rno1 sl1a11dt'11 v,u .tlltlor 111- !!Pli j,~r v1d
0 

do,lsstr.tfl nwtsatlal __:DPt ar lll.\t'l,d Lurt oeh l.1 i,1tt,it mig om 111;1letfo1 ei iPsa,-1 en enca agen111r 1 s1tl s ag ve- · 
-ster 0111 New York JL!r korre- 1 ,mlJgt nPthl.tgfli YJd 1a11kt·11 p<l l>.JlltL1rnlt• och sna1t\1n o \ 1 11t 1 ,. 1 sig lit mws l1e[allnmg,1r ILm iu· clt•r s,01 h,11 RdilP h.11i · R.ide ll,in till Ornai - Till fol.Jd af 

f I dt>1 lif.st1m \anL1dc•m1g. s.itll'mrn \a1tnl't twh s1111111JO 11J1•d f11sk,i , 11 ]J,irskdll' of\l'I' ,dL1 h,ll'sk,n·1·, "VL•t o rnm srm Orn.11 ati J.ig tlP s1:11a lnannrng,n'lll' knmrn v1

1 

spondenter i alla cll'Ln a vcrlc en 
Basta lag-bitradi•11 nnst,tlld,1. Bä- v.111 1 11pp1111mtram1l' io11 · t 1g 0111,ir sl1•g 1ornt upp. m h 1lll 111 fur hPnm·s liL'\d]llldd,• rn,m ho.J.t s,inder cl1g mm st,d gP110111 v;1r p<l- 1; van rntl• sa1L1 er 1 land på den 

sta bankreforellsPr. :F'orsvnnna -S,•s;1, St'lll'S 01·011 1l1g rntP 101 dei· rki h,rn lrnll p.'\ ,iit Ll,111.1 sig Jrnmmgarlrnc1, lllh \11l l1e111ws \l't' litl1ge Kouaga. Ate1\d!Hl ~ill l\lc lprn1kic"!l
0 

,Jf kusfrn. men Jag hor.I 

l · l 1 l f frnm1idrn l\I111 folk h,11 e1t ord- s g .Jdg t 11 ieslig k,111 ],J.H],] 1 dt• tl.llTH n,itwrn•r F l1 att 1Jr1J1L'.t 1ia snc1lililwte11s \111'1.Jr.1\ 1.ir fri 1 ,itt en hat skall \dra er till motPs slä rtrngm UJ>JH c1gal e, .op1er a n L' 

l jf 1 t l l ,tJr:lk, som Sdg'l'r . .i1t let•1Jdl'1 ·,n SLIJt dr,i]d, IJ<lllild SI!.! honom J,ig tlt•tt,1l1i1,1··]{1,'l till ht 1111<'~ L'()]l har i1 Jiotad och dm ,01ti>rlrnmst kl'l Om dt<n sLiillP Jll,lllkeni. n])] fol-testamt'lltl'r airn rn a1 e, s er J 1us ·~ 0 
" ,, 

iörvaltade 0 s v •lt 1 emld Vtl]lt'li, nH•d ll\ 1lLet llldll 1111dr,t1li .i1.' l' kt>l h \,id J rarnlrngc•n ]<I g res1 t1 p man i tlt>r 1 dl Lrnds <H h .ih ,irj.i f.11 an DroJ IL kt i Lll' hv1- JU mc tl till n,u·m,istt' tillaggs-
k,m lJpsegr,1 ol.\l•k,m tH'h ,Jag t101 kHntll' \il,Jti orn.ir Ol!J 111111 101\,J- \att 111 ,J.ig L,11 1111 g1011 mm ta m,rnnens Lrnd, ui,rn l:it ditt ,rn- plats 
vPrl,ligl i1 c1tt dPt .ir ,,i11t V1 hal'- nrng ok<1dc·s d.1 jdg s~1g ,iit mm plikt Dt"t t1lltt1111mt, 01J1dJ" ,it1 s1ktt uppi\ s.t mitt liis morki·r. rn- - B:tten skall nog vara till 
vd dllllll 11:1gr,1 rn:rnad1•r ],,,11 .itt >.rn. 11.11 d1 mottl's, ht>bdde honom l;d,1 Ko11.ig,i ]i, 1 1.li,11 ll<lll Jdg m•dstiger 1 m111a lorl'c1de1s h,intb s,1dt' Orn,ll' sm:ilet'ncle l 

Vi tillverka alla slagg 

TÄLT 
A WNINGS 
PAULINS DRS. ROBERTS, DOERl!.:R & 

BLOD GETT 

Tandlakare 

v.i1.t 11lls<1mm,i11s St•1L111 ko111nrn ge1 t1m .itt ],udppd 11wtl fmgt.tilll'. -L:\1 mig 1 kor1hl't ,,, tl1g t11 gr,1f Na)d" <11111c1t fall f:1 de, som lrn med s,1- och allt annat som göres af tlHt

\;u,i \.igm· att lojld åt \Hit sl.illld ,.1s1Jm It.in oft.1 p,t skarnt brukadl' fuil.I.iimg St·drs. - .1ll11'1t honom Jag kastdcle en blick på pnga- ld·n d1t gnia cl;i·t plikta for sin duk. G 1dt arbete. Moderata pris 

h il! D11 blir en al'Lll'Hllldll I (']I goi a lllt tl llll,,\ lh ('Jll frnlllllllgt'll mi11 \ ,lJI - ,\nd.i h1tt dis h.ir Jdg 1'1P111l't och s'tg att\ It1 detsamma lfltll(l'!Sil,111111l1ghet Nt vet ln ad jag P1'oneer Tant & Jiu1nung P111. 
lnsättnrng af tandkronor en spe- 1 1 1 1 1 1 . Rn m Uu~ ~ s1rn· sLHl 1lll(t'r <l't ,irt ,J,\g t11i11- ,u1 m,11HP \.'Id sn 1,\l c1l's 1.ins vm1t t1'111gt•n ,11t IHml1gh,'1IJ,i ,att l.isl.id1 ett Y"1Lligt Limg 1g1 I 

crnlitet. Kom och fi v;ira ge11 snart kommer ~tt lPmn,i Bug besok komma alldelc's ovanL1dt ln em .J.ig a1·, 1y man h:n s.iimn,m- s1g1ll. E:apteiwn sl-.xattade och pel,ade G. r. LINQUIS'l', Egare 
priser 1,md for dtt-lur 1\stn,H1c• h<1n for Omelr, men d t duma ,d s.ittet s'm1t sig rn11 v,"ir tl.\n,1sl1 och -O<'h dn 11111kPr f,11,1° fr,- med [mg1etpäsmh.ils 1l33TacomaAve. 

ftum296 ]136Pne A\e. Tncoma -1"ora1t ll\,1d'-J1·.ig<1dP Jd!!'. 111.11·p.i lian mot1og honom. 1.i1 1,1g h<1r JrnU1t .itt hl1111<11tLlll gadPJ<lgso1·gs<'1 --,J,i, - sac1l' han - jag hm· Mam 877l Home A 2778 
Por ,1t1 JtPl'\'d11t1.1 till lll11t ill1 .ilLit ,imvt a11 o\.ilkon111111 ]) 111 thn,1'1 11 - nihr.ist 1ag -Jd. - 01n du vill folj,1 me1l hort tal,is om att ett menrnskolif ===============""' 

l'oll-.. - S\ <11atlP hc1n rnek,m1sl-.t ,J.1g l)eLrnH mig 1cl-.e t1llr,H kl1g1 - r.\ d11 il' ,il ko111mg,isL1k1 > mig 111le aktas hogt i ert land Jag 

AXEL IiEDBERG 
1-l-'jlJNLlllsl,l" ,Jdg f~1r st'11111,111.ir.i101 ,1ttld1m1.t 111sl-.il.Jel dt•n _ .J<1.-s1.i1.id,.l1m -.J,ig,11 -l;ul1,1 rnPd t11gl - utbra~t trnr,11ttJaghell1ev1llståpåmrn 
i k1,11 och \<111l<i I 11kornrns a11Jt'(',d1-,tg, llll'll 1li,ig dt 11 sislt' .1tllrn<1,<'ll .11 :\lo"s s[nra ,Jc1g - Illlr ,ir det rno1ligt9 Jdg kommJmlobngga an lefva 1 den 

-"'lev af l'o1ial. l\liis. AJ, ade1111e11s i I \'' t 0 J ] > I 1 tt t] 1 I l 1 f tt t i1 t "' J f l t 1 1\f ~ "~ ~ • - an <1 pa 11,t< ,mllllHllH t' n ,Jdg v,tri ,\llgt• 11og
1
s1mom. tlt> 111.i-.11g.11eg,•n111. 1v1- 1elr 1ng<1 pengar or a resa 1, s orn ~'a~as 111 v11rs ~l en Jag 

undervisar 1 

Sång, piano, orgel oeh horn-

mstrumen t 
Stud10-8ll So. 8th St. 

NEWPORT CIGAR STAND 

1544 Commerce St. 

- Ylrnt.1 11118 j,ig f.1r ort1er ,1l 1 1 Y<tttnet, smmiadc Jdg 1 l<111t1 och Jrn lllHlc•r lll'l'll flr fors\ .11 .it \ 1rt .Hrik,1. och dessntom - ser att man behofrer mm ndrva-
0clPJ'\ <1utL1 - ;;va1·.ide h,111 - )" k gH·k bm t till tku pl.its tlt•r Om.11· J Lrnd rno1 alL1 dPss i iP1Hll'r - mo - Dt•ssniom hvdd? - frågM1P ro Farval så lange - Och med 

tlu w•t rnte hvtlket uuderl1gt liJ '" h f1amlmgP11 stodo h.trnmt•LLim 1 lH•clnmg,n , lit r han s11i,tlt•P11dP Kouaga hdr dPssa ord sl,)ndade h,rn bort fo1 
mitt hai Ydl'lt, Rems, - till.tdc 0111,ir h,tcle kLttlt sig ol'h var krislnc1 ,J,1g ,n JfflllR ,d :\lo iillr,tckl1gt l!H'd pengar att betaln att ntclda några hefallningar ;,t 
han d«rpä i fortrolig 1on; i,tg rnhegr1pen 1 ett allvarligt s,imtell _ ;\lc·ii ]i\ al' ligger tU l\fo 9 n•scl11 for oss b,1da Kom 1h:1g a't brsMtnrngeu Korn var sysselsatt 
har iniP lwr;lttat il1g om m11t for-, mPt1 Jr<imlmgPn, som v1s<1d<• ;;,g fr.ig:ttll' jag - Dd 111mk1 h,ii i.ig .J<lg <1r prms ,il j!o oeh ,t,t denne med att stufva m sista återstoden 
flu 111,i lif af det PnkL1 sk,il att v,ir,i t'll hog\axt neger ,if .innn ,tldiig h011 1nlas om r man ar mm sl11f. Um 1ag befaller( ,d !~1,tPn. 
1Ys111,Hlen <1r b,1st Y1 ,iro v,inner, mml-.an' huc!Lug an he11· J\lal,lia -DP1 1onr;11rnr mi~ rntt -lhouom .ttt 1ag,• dig rnPd. s 01 m:1"1'' l\Ied,u1 11 stoclo lutade mot re 
1wh jag hnppdS att \1 alltul sLola n.1 Omc·dvefr11 0111 111111 a11ko11rnt s\dJddl' ]J,1u - IngPn IJ,rn1lmg ha11 l~1ti Vill ,111 iolJd mig' hngen oeh betraktade rordsn1 
f'orb1ifva 1,imwr, oakL1dt min.i fi- ti m1n<1 s1Pg follo ljudlost p;1 dc•11 Jrnr bt'li-.1dt d1•ss mail-.. 11 dt'l d · Uts1ktl'11 ntt Li uppl«tva ,ifve11. ombord p;1 i'rngjalde11, som 1:1g och 

CIGARR- OCH 

SKOBORSTNINGS-STAND 

1156 Commerce, (for. 11th. 

Om Ni önskar en god 'rök' 
så forsok en af våra cigarrer. 
Sitt ned hos oss och lås Puget 
Sonnd Posten medan Ni får 
skorna borstade. 

House Furnishings 

and Hardware 

Vi sälja cigarrer, tobak, pi
por, "can dy" o s. v. Bästa 
sorter till billigaste priser. 
Vi cinsl,a ert "patronage." 

i•rnler h:lna mig for c1et jag rn1e ,ir rn.Juka s.tu,leu. t.il,HlP Om,11 1fi1gt nfiikomligl ol'h >dl hevaL1dt Fo1· hr 1 <'tt ok,rnd11.111d v,11· i sannrnQ gnngdde vid fart) gets sida, rrso- Purkey 
s

0

1 hnt som de 1\[en irof.isthPt ,n· p;1 sitt <'get 11111gom:tl, oi:h ltam- Pt1 ;11 sed,rn j"p;oktr en d11 rf hn" m.1l'l,t•t f1Pstnnclf'. I några ],ort.i nPradt• 11 om Qllbbcn 'I'nggers for

L'll "r mitt i ol ks c11 gdcx, och d,1 J 111ge11 J.\ Rsi1,idt• med oclm JI 1 k n pp- lll an , t11 s1 1 g ,1 1, pp ttll (1 l 11 g 1.1 si.,._ ortl p~1111i1lll1• m 1 g Om ,ir om dPi lii. I sk La c Ldse oJ > e1 ' årt fornu \ um,rn. 1349 C Street 

J. I1 POR'rER, Prop 

1 .11 1 i111~],;1p L1tt fortfara ustord 111<11 l-.R.illllH't :\n forst ldtlP Jag , ti s:ii.1 pl.ii d, som ntgor dl'ss si• som '<lntatJ,. llllg i London o ·h de ILm slrnlle ntan tv1fvcl gt'
nuder rner.i ,m tv[1 fu-. ::;;1 lrnpp,rn l!l,ukt• till ,1tt mm v<111 holl 1 t'na l1ra gn111 s lllPll han Jdgdt!C's Q•" iernfnrdP (kt l1!P(l 11C't frrn bfvet, mrnt slå 11lal'm, men som flera per-

1,1g a!i rngt'nimg m,lltc mtr.ifL1, h<lnden en gltlt<>skt utsl-.11rt•n ;;tar. n.ist l11rl o<'li hot H1Ps ,lll mist.i Plt 11kt ut h 1!11ktlurt Lind, hv,'r- soner sett oss promenera l,rngs 

som s}{,tl] rubba tleu !11 dten t.Hll l!'Pll aJ' tlt•11 Ju1111111<1u lih t•1 om ]J,rn for~uktt• 11i1Tvd11 est ,p1g sl.1111t• 'dl d mouarkens I hafsstranden sknlle man s,1kert 
- Jag ln·\ 1· rn1g 1ntt' orn Il\ nd de• fr,1111li rnnats s;1som Pt1 slngs tla l\I 1tt l,ind. hYilket af tlP kr111g- gast o<•h k,mske t il! o<"h med kun. c1utcLga, att vi drunknat under 

Tacoma 

dma J'Jt'mkr saga. Om ar, - sc1dt kret!it 1\ I c1ntha handPn holl h,in 'HlPndt• st,11nm.1rne clr k,rntlt s:tsorn lid hl1 hans r<lL1g1f \ <1re H,111 riicl- ( lrnclnmg Yi ;iugradc
0 

Pndas~, a1t 307 Natwnal Dank of Commerce Bld!!: 

Vi hafva alltid p;i hand stort 1,1g. - Du lrnr 1isnt clig varn en t•tt s1)cke perganwn1. p;i h\ilket L,111 d,·1 bol'tom rnoluen. liggPr llL' Jdc• n11g på det hest,urnlaste alt \1 icke lemn~t kvar nagra klades-

sortimei1t af Rdlll1 och <irl1g \',in oeh <U lwt.1 tl:i stodo sl-.rdua i11u'le1 liga tt0 t•Lc'l!, r.i , l't kors i P;;a fr:m h.ifvl't i <kn fol]<l med honom och slutade me'1 I persedlar p,i stranden. hv1lka 
Lag, Id:; oeh tro fog.i. lilrnanclP .irabiska boksLtf\er l'n vitlslr,lekt,t Jl'gionen innm drn \ ordPn: skulle kunnat best.n·l,a detta anta-

Inhemska och Importerade 

GROCERY VAROR 

Konserver o~h allt amMt for sd

songen tillhorandt• en forsta ld as-

sens grtwer1-affil1·. 

,, EBERT 
(for. Pacific Ave. & 24th St. 

- Ja, kansJ,e tron. - ut br.1st I d«r <let Om ar tclladc, hugade sig srnr,t Nigioifloclens krolni111g, non - Dl! ko1111111•1' 1111 hli llen fot-1 gamle J:<;mellert1d bekymrade vi 
ltan <'ll smula s1n·gset. - ~Tp11 i.ig m·gPr11 g mg p;t g;rng oeh m111nl.1- 1im ohe Guilll'd, och de1 gr,msar 1 [ ste fr,unl:ng so.rn 11;1gonsin satt o·'s irke 1,,ng~ om det förflutna 
ger mig aldrig nt for att vara tlet dt> 1Mg1,i konstiga ord, som .1c1g ic- >Ps'Pr till sL1tern,1 Guruus1 oel1 sm fot p,1 1\Ios Jord Jag var gLHl at att hd undsluppit 
Jag mte ,ir Dm rdig1011 mtressl'- i.,. J,t1nil1• 11ppLttla meu sllm 1.\ d Kipnsi 1 nordost till Y.i1Pnga. i -J\Ieu dm mor ;;l,nll 1,anske tkt lif, som v,111tM1P mig i de gas
r.ir mig, fast J.ig som <lu vl't. rn1t• lige11 imw'mro c 11 fo1·sakr.in . .itt 110ir till ,f1Jgod1, _\.11brntL1 otl1 li1 1 ,,tgra mig intr,tlle i landPt lJl, 11pplYsta lagprkallarne oi.:h mol 
hl1f\ it nppfostrnd 1 deni;amma han y,ir Om,11·, odmJnkP tJClldrt• t,J], 0 oeh 1 soder till dt•n llel ar som hon g1orde med dc'n ln 1tr. ::;;'\g med 1f11g forv,mt.111 <'tt n~·tt 

l\I111a guddl fuwas 1 luJtPn. 1 ir.1- l'.1 ll•d1ga st1111df'r hadt-' 0111,n Gm·iwsi som Ltllas Nampms1. mc1nnen, du bernttadt> om 'I hf i det heml1ghetsfolla landet 
tlPn l mol1wn Jng tl'or hvatl 111.111 l<trt mig g,111~k,i rn~ el,et df <il1 _ Dt•ssc1 namn :mga mig 1"<1Lt 111 -Han kom for att lrn~ t.1 han- "\fnka 
l,nt nug, j,ig lH'r i t.1stlwt 11ll dL'll SJHdk, O('h s,"1 Ltrakt1g hatle 1,1g gentmg saL1e jag - j!pn hlilt- tlel~fo1li1ml,•lsu. då dn de1Pm<1t Rlnthgen hordes ett rop från 
,tor,i grnlt•11 Z<>m,11·,1. som hm n11g. varit, alt 11 taladt• llH'tl hvai·an- 1a iaktmn .itt du ar ('11 prms ,U' m· min \illl och forlrognP, - si kommandob1;ggan laudgången 
laki,Hlt ett lu•lt haf sl,ilJet nug dr,t pi dt'tt,t sprftk, d.i Yl 1eke Y1lk tillrat'Uigt h,1pnadsvaeLrnt1P de Omar c1togs m, klockan nere i maskm-

friln rnrn sLnu. lbl<1ml Linkei Jdg, cl11 L1mraterna skulle foist;1 oss Omdr ltade J,astat sig i<1l,lång - Dn forPslår ;.;;!ledes ,itt vi rnrnm<'l rmg<lr f~r,i g."mger terk-
ntt ,Jdg nlt1r1g Rlrnlle k1i11ni1 h,rn- :\]en nn fois(11d .1c1g ]J!ott <'lt Jhll pli snmli'n med hiimlt·u1,1 hop lemn,1 Easthourne tillsammans nl't iill full fait fram:tt oeh 1110111 

dla s;isom m ln 1!a mPnrnskor han. ord af ln 11d ]i,rn .) ttradt• od1 deR- kn<tpptd ha kom huf1 rnld or•h resa mc>cl Kuuaga 1111 J~n er pool kort ;1ngade vi for b1 f) rtornet och 
dl.1 oeh a1t rnma f1cndt r km1skt• sa ord sade m g mgen1rng "ie- 8 ],rat1at1e ]1Je1thg1 ,w]i mskeppa osR till Afrika utan nt till hafs Vmde11 b01 iade tiu 
ha r,itt. ,J.ig ar clllllll ,tlllJl'lll1 g«rn v,i1 g,in,Li jlJJl1gt kL1<1,l 1Jch -,fag \ille mte skr;L11lll'Ll mi'< att ;1tl'nandd 1111 skoLrn (0 ller sa- l,t 1 1.1l'kel oeh t'1g den -v,1clerbitne 
ln .id 111 l,all,t eu ',Itle, Plrnrt1 Jdg hdr e'1 c11 dt'ssd 1Jrol,1ga h.ils1lnk.1r kmigliga hon1. - s.tdl' ]1.in - oe11 gd ett orcl till n:1go11 111cn111ska gamle lotsen 1-.not halsduken fa 
h,ir e111·01wrnk 11r.ik1 som 11lg11rd ,tllc1 ,Jlr1kd1wrn fo1 'ntl• , ill .J.ig gbra (lt•t 1111 hPlll'" .Ja.' 1 m:lsk gora s~i. Om v1 sta1e om halsen och :mgaren giek 

--JJ1111wnmska kan v.i1,1 tn 1111s11111g, l1t'h 11,0111rns hn1111 1'1•t. .Jag selgei dig dl0 tta i lo111•ot•1Hl' r-ork111rn.1 vftr ,dmLt .it1 lPSa sko st.ithgt ftam:1t 1ilb v1 kommo 
lrorast \an fast,m han ,11 hett- liand sdt1 en ung df u,1g it slags endast emecL•n dn sL11l rnrst.i hl1 ln·c11 h~llna oc·h hot i om llol; liead. D,"t sakt,1clt' tlen 
nrng. - sac1e pg ljus metall. stnn p;1 e1t nus,t,mU ltvador ,c1g a1 h nnge11 .i11 ;1tc 1- som ,mgh,11en endast .ifgår Pn forten. lotsen Rlrnlrnt1e lrnncl lllP<l 

- ,J,1 Jdg dl ätmrnstone t1m s,itt l!Ln,Hle mes0 mg lLllrn stuf 1 ,rnd,1 l mlu tle s1sL1 t w ,011t 11 g;ing 1 m,ln,Hlen, l"m ett 11p11skof k,opfrnen oeh me<1 ett 11jertligt 
vc111 or h mm en,]a rwrD ar <lt1 \ 1 ]ar \oro Il\ a l)l'h glnns,,ndt oeh af h,u· rn1ss110JP oft,1 nthr1111t blan.l 111 !lll'llhg1 for mm uw1 s pldtWr · Lu"'dl" svmgade han sig of1 er 

(i C' SJ ,,) tmart skoLl skilJas Men nndPr rn alldt'les enorm storlek men , år t folk, som nppegg<1h ,il v,'11 a !Tmlt>r det OP1.tr 1 korth1·t for rt>lmgeu ned 1 htsh~1ten, :::om Llgt r Ol = enar kornm.inc:le ;ll skoL \I mmn,,c, detta oakta,lt hrtte han onppho1- j lPllClt>r. hv1lka onska .it I stut ta klaratle t'or Kouaga, att h,111 hdC1P b, ' 1d ångare1l. Och ~:llnndcl slets 
Vi ha det störst.i l.tger af monu

meni i staten \Y aRh mgton. 
Pa(). numental & Cut Stone Wks 
.PACIFIC MONUMENTAL 

& CUT STvNE WORKS 
Donnellan & McKenzie, Egare 
Cor Pacific Ave. & 20 St. 

Phone :M:ain 2214 

In ar andra. och t1u Lw \dl l1tmrn !Jgt om st,tllnP1g och stoddc :,:1g llen 1 eg.ciande d~ uast1en. Fm 11e hjnd11 mig .itt folj<1 med som g 1s1 cl el mst,1 band. so111 fo1't'ndC1e oss 
stolle egn,1 en och arnrnn fl.1ldig an pl elen eua. ,m p 0 L den ,nIL1r,1 ,'11 spcl,rn l;eL1de', m,iu upp1,1i:k.J tog Jag Jorsl.1ge1 I oh'Pl'\dg,mdP m 0 d England 
tanke fi1 clm van Omn· rn,irsv1- foten In 1lki't tn1de på at1 han <'ll netlr1g ~elrnm,rnRYar.111rng. sm 1 ol'h ],um tl.i 1.ill dt'll sluls,ifspn ait Klrng, klmg klmg ljod klockan 
net - tillade han skrattande krnde sig längt 1friln 1 ,il till mods giek 1,t 1/1 att docla mm mo1 twli tlct Rlrnlle v.11,1 m,\ l'kt'1 m1gl'nama- iw1e 1 m,1slrn11nmmet, oeh 111111n 

Jag skrattade också. men lade 1 sin enrope1sk,1 kL1dech,tkt ,111 g sielf. m"taga slo1tt>t oll1 mo"- re ,ttl medfolja Rnm sallskap nch ten derp;i tingade \J ut 1 den mor-
marke till att hans munterhet var Jag tog mma klctder och kl,tdde da <1ess rnvånare 1\Ian h ek.ide" un :11 en ,ifr1kansk prms ,111 ,1tt ka n,ttten Yi stannnrlt• ]ange np
låtsad och att ett gränslost Yemocl 1111g hastigt, ln drpä jag giek fram \ isserligen i tid forl11rn11,1 dett,i sitta och snnunera siffror 1 en la pe pi\ clåc k tillsammans med Kou
framsk~ rn1 nrle På djupet ilf hans till mm kamrat skcJndhga dåd, men 111111 mor an gerl,~tlL1re. Och på grund h,u dl agn och sågo, hmu \Vales' lmst 

NEW YORK 
uses vastly tnOI e wnti:og
mach1nes th.,1n any other 
city on earth and the last 
census shows 

7896 
Remington. The vo1ce of 
expencncc dec1des for the 

REMINGTON 
TYPE,WRITER 



så framstående roll, och Yi glädja oss 
ofantligt ät att fä göra ett besök hos 

gifta mig med i det gamla bondfolket, när vi :verl{ligen 
Pa11l, min älslrnde Paul, som jag har.

1 
blirvit man och hustru." . 

älr.lrnt ända från första ögonbliclrnt i -----+------

Du v<0t ju att det först icke alls kun- KALINIE. · 

Uti Första Svenska Baptistkyrkan, 
1201-3 South J St., hörnet af 12te, hål
las möten och andaktsstunder JJå föl
jande tider: Siindagar-Söndagsskola, 
kl. 9: 4!:i f. m,; predikan, kl. 11 f. m. 
o. 7:30 e. m., ungdomsmöte, kl. 6:30 e. 
m. Torsdagar-Bönemöte, kl. 8 e. rn. 
Affärsmöte t([Llles lördagen före första 
söntlagen i lwarje manad lcl. S c. m. 
A. P. t1Jkrna1i. rasten~. Bustall, 1722 
Soutll J Street. 

jag såg honom. '

1

. !'WRGE STARTAR NY AMERI-

le bli tsl om· giftermål, ·emedan. verl-
deu anså~:, att en adertonårig flir.lG\ .,1 H .. ,,- --- 1 de.~~. s~,enska 1 E~?ng~J isXa ~:i i~;v~.-

~ .. · står frågan om en svei'iSl< \ inie? kan, 1:... 12 ...._-,o. J 4r..1.1 t-3t. ha Has n10Len a 
iJci1 en tjugullrig student all~ icke j · fiH.'.ai1de ticL":'r: SUudagar-SönC1ags-
lmncl8 vara i besittning af det allvar, 1 slrnlri, }{!. 10 f. m., prcdilmn kl. 11 f. m. 
~on1 år nfJdväirdigt för älitenskapet. Frän I(ristiania ineddelas, att i des- snn1t S pä kvällen. Alhnänt bön- och 

sa dagar utsänclts inbjudan till aktie- Yittneshördsmöte hvarje torsdagsl,väll 
Fr2111för alla a-..1dra Yoro våra föräl~ tecJ:cning· i norska Anlei·ilntlinien. Alt· 1\:1. ;( Alla skandinaver äro på det 

drar mot. vår förening, de voro clöfva t!clmpitalet slmll utg·öra 10 millioner hjc,rtligaste inlJ,iuclna till alla möten. 
Jiir våra biinei· och ville eJ· för nä•rnt Alf. Stone, pastor. Bostad 2519 So. 12. 

~ ltr., förcleladt i aktier å 200 l<r. När 
i verlden höra talas om att vi slmlle halfva aktiekapitalet är teclmadt kon. 
.:i;ifrn oi;s.- Paul brusade upp, och jag stitueras bolaget. Man hoppas på att 
grät mina modiga tårar, men det hjelp få penningar såväl i England som i 

I 

ce icl~e. . 
1VIan var visserligen icke nog g-ryn1 

att skilja oss åt, nej, man tillät oss 
·att träffas, ja till och med att prome-

synnerhet i · Amerilm. Särski!dt ge-
110111 att fä intressenter i Amerika tror 
man sig kunna undgå att· komma i 

konflikt med de stora Atlanterbolagen. 

Svenska Frälsningsarmen häller si-1 
na möten i lokaleil 515 13th St., hör
net Tacoma Ave., söndagar kl. 10: 30 
8.-0. B. Ranson, kapten. Bostad, 
1517 Soutb G St. 
f. m., 3: 30 och 8 c. m. samt veclw
kvällar tisdag, torsdag och lördag kl. 

FöRENINGSNOTISER. 

Föreningen Vallrnlla möter 1 :a 

oeh 3 :e onsdagen i hvarje månad. I 
Ordförande, Chas. H. Nelson; sek
reterare, Peter IJindslrng; sjuk
komite: K "'\V-. Lagstrom, P. Mag
nuson, C. M:. Carlson, Jos. Nelson, 
Frecl Bloom, Albert Fclt ocb 
Chas. H. Nelson. 

Pei'er l\Iagnnson, finanssekrete
rare, 1901 So. L St. 

HYLAND GROCERY 

1556 So. D St. 
Phones: 

James 2311 I-Iome A1944 
Groceries, Flonr, Feed och im
porterade skandinaviskn deli
katesser i rikt urval alltid på 

lager. 
Gus Johnson, Prop. 

nera tillsammans och prata med hvar- Påtagligt är, att Sverige har vida 
andra, men det mäste dock alltid ske större förutsättningar för en direkt 
i närvaro af min engelska lärarinna Amerilrnlinie än Norge. Säväl person
och guvernant, miss Simpson. l\Ien trafiken som varuutbytet äro ojemför
:itt ständigt ha henne gående midt e- ligt kraftigare. 
mellan oss vaktande hvartenda ord Den i dagarna af W. R. Lundgren 
och rörelse, var väl nästan värre ån ntgifna broschyren om elf direkt 
skilsmessa. svensk Amerika·linie ådagalägger, att 

Svenska ~-utherska kyrkan, hörnet 
af8tll och r streets. Gudstjänst kl. 
l1: 30 r. m. Aftonsäng kl. 8 e. m. 
hvarje söndag: Möten torsdagar kl. 
8 e. m. Söndagsskola kl. 12 . Ung· 
domsföreningsmöte hvarannan fredag ==============="' 
kl. 8 e. m. C. E. Frisk, pastor. Bo-

U:ticler vär vistelse pä landet i pås· Sveriges varuutbyte med Nordamerika 
kas öfvertalade Paul den allvarsam- är väsentligt större än som framgär af 
ma, gamla damen att lära sig ålrn bi- den officiella statistiken. Enligt kom
cycle, under förvändning att det skul- merskollegii uppgifter skulle sålunda 
ie vara nyttigt för hennes helsa. Sveriges export på Nordamerika är 

Jag lärde mig samtidigt och det 1907 ha uppgätt till ett värde af 13,-
gick, som en dans. Pä tre timmar var 
jag i ständ att äka bra och till och 
med hälla händerna på ryggen, men 
det var mycket svårt att lära miss 
Simpson, som äfven är ganska korpu
lent, den ädla aykelsporten. 

Shdligen kom hon dock så långt, 
att hori med fruktan och bäfvan våga
de företaga utflykter i omnejden, åt
följd och beskyddad af Paul och mig. 

778,753 kr., medan den amerikanska 
statistiken uppger dess värde till 15,-
433,676 kr., och de amerikanska kon· 
sulatfakturorna för Stockholm, Göte· 
borg och Malmö ange summan till 19,-
658,463 kr. Då det ju får antagas att 
mindre varuposter icke anges till kon· 
sula.ten, torde den faktiska exporten 
vara ändå större. Importen från Nord· 
amerika samma är uppgick till 61,342,-
528 kr., och hela varuomsättningen så-
lunda öfver 81. millioner kr. 

stad: 811 South Stil street. 

I Svenska Missionstabernaklet, bör· 
net af 18th och J gatorna, hålles MÖ· 
ten ä följande tider: Söndagar pre· 
dikan kl. 11 f. m. Söndageskola ltl. 
9:4:i !. m .. Bönemöte kl, 7 0ch pre
dikan ld. 7: 45 pä kvällen. Onsdag-.i.r 
bön och vittnesbördsmöte kl. 8 e. m. 
Söndagar ungdomsmöte kl. 8 e. m. J. 
W. Citrlson; pastor. Bostad: 1907 so, 
K st. . 

I Svenska Metodlstkyrkan, hörnet 
at llth och J gatorna, hälles möten å 
följande tider: Sö11dagar: Predikan 
kl. 11 t. m: och 7:45 e. m. Söndags
skola kl. 10 f. m. Ungdomsmöte kl. 
7 e. ro. Onsdagar kl. 8 e. m. J. N. 
lilurdell, pastor. Bostad; 705 So. Ains-
worth st. · 

Svenska Lutherska lmmanuelsför· 
samlingen i South Tacoma, hörnet af 

TILLKÄNNAGIFVANDE. 

För att för framtiden förekom
ma förvexling med personer af 
samma och liknande namn, en 
förvexling, som hittills ofta föror
sakat obehag oeh förlust, kom
mer Dr. Hans Petersen att hä.ref
ter vara känd som 

Dr. Petersen-Dana 
.Äfven tillkännagifves att han 

flyttar sitt kontor till 
Pantages 'l'hea1er BuiJ,iUng 

910 Pacific Avenue · · En eftermiddag hjelpte vi henne att 
finna jemn vikten pä sitt hjul, stego 
derpä upp på våra egna' cyklar och 
äkte några kilometer utåt landsvägen. 

Och det ligger äfven inom svensk 
erfarenhet, huru kraftigt direkta linier Birmingham och 58de gatorna. Hög- ~=========="'--"'-~-~~--""-""= 

messa den lsta och 3dje söndagen i 
månaden kl. 10:45 f. m. Predikan 
hvar.ie söndag kväll kl. 8 med undan-

Svenska mediciner hos 
stroms, 9th & , C St. 

Mal-
Miss Simpson äkte i långsamt fem· stimulera handelsomsättn!ngen, och 

po i teten, Paul och jag strax bakom. särskildt exporten, medan beroendet 
Paul lät mig förstå, att .han tänkte af mellan händer alltid medför dröjs- tag af 3dje söndagen i månaden. ----------------

mål ocn risker. :iä flykt, och med en ifrig nick förkla-
Söndagsskola hvarje söndag kl. 

10:45 f. m. och ungdomsmöte 2dra och 
4de fredagskvällen i månaden. 

JOE'S CAFEE 

1140 Commerce St. rade jag mig redo att följa honom. 
Nedanför en lång backe böjde Paul 

sig emot mig och hviskacle: 
- Miss Simpson kan omöjligt arbe

ta sig uppför den här backen pä cy
keln. Hon måste gå till fots. Framåt! 

Pilsnabbt satte :vi af förbi henne, 
nådde snarf toppen och käi1de oss fri
a. Framför oss hade vi en ganska 
brant backe, som fördened mot slät-

NYTT KUSTFöRSV AR. 

Krigsministern har en ny kustför
svarsplan. - Luftskepp skola 

värna landet. 

Ax~l M. Green, Pastor. 
Bostad 5408 Warner St. 

Grönsaks- och blomsterfrö af cle 
bästa sorter för le per paket. 
Panlson-Barnes Co., 11 och C St. 
Tel. Main 2:32 ; A-2232. 

Bästa service i staden. 
Vårt motto-"To please-To aim 

to please-Try us, please" 

BOB'S QUICK 

Shoe Repair Shop 
Krigsminister Dicltinson gaf i ons

dags chefen för armens signalkär or
der om att utarbeta en. plan för fram
tida bruk medels hvillren hela Atlanti-ten, der det låg en liten bondgård. THE BEST 

Paul böjde sig fram och kysste mig. ska kusten kan skyddas från invasion 1-8-45___ 1909 130'7 Commerce St. 

der ja, lilla frun, nu fär ni 
försöka h.emta er efter försln·äckelsen, 
Det var inte sä farligt! 

Jag slog upp ögonen och säg fram

af styrbara ballonger och andra luft. 
fartyg. Detta är första praktiska ste- KLEMMINGS ANTIKVARIAT Arbetet utfördt, medan Ni v'intar 
get af vär regering i syfte att införa 16 Norra Smecljegatan, Stockholm Mäns halfsulor, sydda ...•..• 50c 
luftfartyg till allmänt krigsbruk. Bal- är Sveriges äldsta och· största. Damers halfsulor, sydda ...• .40c 
longshns skola uppföras utefter hela Står i förbindelse med utlandets Barns halfsulor, sydda .....• 35c 
kusten från Maine, till Florida med 
omkring 2GO mils afständ mellan hvar- förnämsta firmor i branschen,. Gummi-klackar . , ... , .. , , , , .40c 
je hus. Till el)- början komma luft- hvarig·enom vi iiro i tillfälle att 1307 Commerce St. 
skeppen. förnämligast att brukas till till moderata pris anskaffa allt 
s.~ejaret.ienst, i det de .. skola __ ~egla ut I som ej finns å lager. Gör ett be
langr~ eller korta:,e strackor ofver haf- 1 sök hos oss när Ni kommer till 
vet for att återvancla och rapportera. < ~ • • •• 

Senare skola liknande planer utarbe- Stockholm. Specialitet: Alclre 
tas för Pacific- och Alaslm-lmsten. juricl. litt. Kataloger gratis. 

Brandförsäkring 
Marinförsäkring 
Kollekterar penn!ngar i de 

skandinaviska länderna. 
för mig ett' ]andligt rum och e ngam- 1..,..------------
mal l'ondgumma, som försiktigt lade C. 0. GUNDERSON 

Advokat 

Utfärdar fullmakter och om
bestyr arfsangelägenheter i de 
skandinaviska länderna $låväl 
som i Förenta Staterna. 

tillsammans mina kläder, som \le ta
git af mig. 

Jag låg sälunda i en stor, prydlig 
säng med fina hvita omhängen, som 
doftade 11J,vendel. 

Jag måtte väl ha sett mycket för-

ALBERTSON 2nd HAND STORE 
2128 Jefferson Ave. 

Vi sälja alla slags möbler och 
husg~rådsartiklar till billigaste 
priser och betala goda priser för vånad ut, ty gumman ansåg nog hon 

var skyldig mig en förklaring. artiklar vi köpa. Kom in och se 

Praktiserar lag, inkasserar for
dringar, undersöker fastighets
brcf, "Abstracts of Title" och pri-
oritetsrätiigheter. · 

512-13 Berlin Bldg. 
l\fain 2586 Tacoma, \Vn. 

-~·" 
- Det var sä, lilla frun, att vi just oss. ;;;;;;;==============;;;;;; 

arbetade nere i löfskogen, min man 
och jag, då ni bäda kommo störtande 
utför branten framför fötterna på oss. 
Ni lågo båda två så stilla och stela, 
att vi trodde ni voro döda. Vi buro så 
in er hit i kammaren samt klädde af 
er och lade er i sängen, och gubben 
min har sprungit efter doktorn, som 
·väl är här nu i rappet. Men få se, 
hur det går med er man; tror han ock 
så börjar att röra pä sig! 

Och mycket riktigt, något rörde sig 
verkligen och det alldeles inpå mig! 

VEGASALOON 

Frank A. Carlson, Egare 
Inhemska och importerade Viner 

och Likörer 
1152 Commerce St. 

GOLD~N GATE SALOON 

John Erikson John Nilson 

PHILADELPHIA HATT
_ FABRIK 

1137 Commerce 

DIRK BLAAUW 
Rum 407 

Nat 'L Bank of Cowmerce Bldg. 
Hör. Pac. Ave. och 13, Tacoma 

..... ~~~--~ ...... ~~ 
0. K. 

New and 2nd Hand Furnitnre 
House 

Vi köpa alla slags t1'amla mö
bler, spislar o. s. v. f ill högsta 
pris och sälja till billigaste. 

1542 Commerccr St. 
Main 4789 

Mällös af förskräckelse såg jag nu 
Pauls mörklockiga hufvud på kudden Fred Smith 

Hattar, goda som nya 
Äfven reparationer MAPLE LEAF S.I LOON 

alldeles intill min. De- beskedliga men Inhemska oeh importerade Viner, 
niskorna hade tagit oss för man och 

Gents Furnishings Bargains S. K. Swanson, Fgare 

hustrn och bäddat ner oss tillsamman. Likörer och Cigarrer 
Panama Billigast i staden Viner, IJikörer och Cigarrer 

Märk vår nya address, dit Main 8734; A-4734 1.548 c St. 
- Det gjorde oss riktigt ondt, att Main 5230 1407 Pacific Ave. 

ett så ungt och vackert par skulle ha 
vi just flyttat ., === 

tagit döden pä sig med de der usla ma- 1137 Commerce SVEA SALQON 
skinerna, tillade gumman trohjertadt. =;.;;;;;=======-;;:;;;-;;-;;;-;;;-=-..;;-;;;-;;;;-;;;;-;;;;;;;;; Näst intill Berlin D_veing Co 

Paul och jag blefvo eldröda i ansig
tet och kunde icke få fram ett enda 
ord. 

Och nu ti1 råga på allt, just som 
jag skulle rusa upp ur sängen och få 
ldäderna på mig, så slås dörren upp, 
-och o ve och fasa, der stär miss Simp
_son, andfådd och med håret i vild o· 
ordning! 

Jag kan ej beskrifva, men du kan 
tänka dig, huru hon stel af fasa spär
rade upp .ögonen och bliclmde på bäd
den och oss båda i vår kritiska belä-

1 genhet! Sä sträckte hon förtviflad ut 
I sina långa armar och utbrast gäng pä 
gäng: "shocking ! sl10cking ! " 

Hon stod der ännu med vidöppen 
mun och slmlrnde pä lrnfvndet dä dok· 
torn och gummans man kommo in. 
Strax derpä 1rommo far och mor och 
inom kort var rummet sä fullt af folk, 
att man nästan icke lrnnde röra sig 

blef det icke 

ELFRAGES PENSIONAT OCH 
HO TEL 

Stockholm 
Dl YMPIA. STEAM LAUNDRY CD. 

Förstklassigt. Nära Centrastatio- Gör bästa arbete tiH billigaste pris 
nen. Rum fr. kr. 2 :50. Full in

ackordering från kr. 5 :50 pr dag 
1301 D Street 

Phone l\fain 182 

MÖBEL-HANDEL 

A1270 

Stoves ......... _. ................•.......... från $5.00 upp 
Ranges .................................... från $15.00 upp 
Jernsängar ................................. från $2.00 upp 

Vi hafva fnllstä.ndigt lager för bosättning och sälja billi
gare än någon annan. 

Wm. Ranke 
Tel. Main 1266; A-1266 1134. Commerce St. 

Polar Hard Wall Paper 
Tillverkadt i Taeoma och garanteradt. Plastra edert hus mPcl 

det bästa materialet. 

John Rignell, E.<{a.re 
Bästa sortens "iuer, ii'lcörer 

och cigarrer. 
1518 C Street Tacoma 

BALTIC SALOON 
Importerade och inhemska viner 

och likörer. 

Hj. :Nyman, Egare. 
1513 Pacific Ave. (Spragne Blk.) 

BODEGA I 
Enda plats i staden, der viner och 

likörer serveras direkt 
fri'in "barrel." 

Hans Dahl, Egare , 
709 Pacific A ve. 'l'el. Main 466 
Då Ni reser till Seattle glöm ickr 

att besöka 

NEW YORK SHOE SHOP 
Skoarbete på beställning 
Första klassens reparering. 

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

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

lut-Försäljnin 
Hela lagn•t i zlen 

Den Skandinaviska Butiken 

Nära City Hail 

måste slutsäljas utan hänsyn till kostuadspl'i8 eller förHL gäl

lande priser. För att få säija vårt varulager inse vi att ,-i 

MÅSTE SÄLJA BILLIGARE ÄN VÅRA 

KONKURRENTER 

och det komma vi att göra; ja, betydligt billigare. Detta iir en 

VERKLIG REALISATIONSFöRSÄLJNING 

i alla branscher; ingenting· undant ag·et; allting nedsatt till det 
yttersta. - Kom och få edra skodon i denna gocltköpsförsälj
ning. Vi m,ena '' business.'' Se några af våra priser 

Mäns Kostymer, värda $20 och $25, säljas för ......... $11.50 
Mäns Kostymer, värda $15, säljas för .................. $7: 50 
Mäns Kostymer, värda $10 och $12, säljas för .......... $5.50 
Mäns Byxor, värda $5, sälj as för ...................... $2. 98 
Mäns Byxor, värda $3.50, säljas för .................. $1. 98 
Mäns Byxor, värda· $:3, säljas för ...................... $1.25 
Mäns Handskar, värda $1.50, säljas för ................. 88c 
Mäns Handskar, värda $1.25, säljas för ................. 75c 
Mäns Canvas Handskar ..............................•.. 5c 
Mäns 75c "Overalls" .................................. 45c 

--MÄNS SKOR FöR MINDRE ÄN HALFT PRIS--

Mäns 75c oeh $1 Skjortor för ........................... 50c · 
Mäns $:3 Hattar för ................................. $1.50 

Allting annat i proportion härefter. 

Kom och se för eder sjelf ! 

B. OLSON, Prop. 
717 Pacific Avenue 717 Pacific Avenue 

Är Ni besvärad af 

DÅLIG MATSMÄLTNING OCH FÖRSTOPPNING? 

Om så är fallet och mediciner ej botat eder, så försök 

Dr. Obergs Sa1iva Battery 
En ny medieinsk uppfinning, som genast lindrar och upphäfver 
förstoppning inom 20 minuter till 21/2 titnrna utan användning 
af mediciner. 

Batteriet varar beständigt om det användes med omsorg. 
Det är nu placeradt i marknaden för halft pris, hvilket är 

$1.00, under A. Y. P. Utställningen. 
Kom och se batteriet antingen på denna tidnings kontor 

eller å Samson Hotel, Rum 37, hvarest Dr. Oberg för närva

rande vistas. 

JOHN HEDBERG 
SKO HANDLARE 
Skolbarns Skor. 

Rikt urval just inkomna; bättre 
och billigare än annorstädes. · 
Vi hafva ett fullständigt lager af 

l 

I 

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

moderna maskiner. 

~~B~n~·n~·g~H~yr~a~=====~B~ill~ig~a~Pr~~~·~er~~~~:==::~~~~~~·~ 513-11> So. llth St. 
~ 

f 
PETERSON BROS. 

Vi äro den enda svenska firma i staden som säljer 
MJöL, FODER, Hö OCH SÄD 

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

Alla beställningar utföras snabbt ~ch noggrannt. 

1002-4 South K Street 

t\J;delningskontor oeh upplagsplats 
So. 30th & Wilkeson 

I Hufvudkontor Resiclence 

I Phone 1\fain 313 Phone Home Al739 

Tacoma, Wash. 
Afdelningskontor 
Phone Main 7765 

Phone Home A4394 _:~~Il{; Home A2:313 

HIO So. Yakima Ave. \3teilacoom 

ELECTRIC CONSTRUCTION 00. 

Elektriska lj1J.sledningar insättas CJch allt sl :igs elektrici-

tetarbete utföres. 

Alla slags elektriska apparater på lager. 

Kontors Fhone 8732. Residence Ph1 me 6607 

C. A. Young 

Kontor och Butik 937 Commerce 

W. A. KING & CO. 
'\Vholesale Dealers 

Smör, Ägg, Frukt och Farm-Produkter 
Sänd till oss edel's smör, edra ägg, höns och alla slags 
farrnprodukter. Vi betala högsta priser i marknaden 

W. A. King Poultry Co. 
2007 Pacific A ve. Tacoma 


