
, cleribland en man som Nel
lmmmn, icke ha förmått, rättsre
formen, visserligen i en form, som 
långt ifrån vinner a llrn1int bifall 
och som i hvarje fall kommer alt 
kosta staten oöfvc•rskädliga utgif
ter. Endast några månader före 

celler-
nas. 

Det är Alberti tillåtet att s.ielf 
sörja för sin förplägnad och skaf
fä sig den mat han önskar. Men 
detta är för öfrigt icke någon sär
skild ynnest, ty denna frihet har 
hvarje ransakningsfånge. Emel
lertid tillåtes icke att vin och spi
rituosa i någon form införes till 
fän gen. 

Senare meddelas: 
Det väcker i niirmast intressera

de kretsar stor ängslan att man 
upptäckt att Alberti i egenskap af 
justitieminister förbrukat flera tu
sen kronOJ', som inbetalts till ho
nom af apotekarna, hvilkas enke
pensionsfond förvaltas af .iustitie
ministeriet. Man misstänker att 
undersölrningflr skola visa att Al
berti på det hela taget roffat åt 
Rig allt ::mm imc1er senare tider har 
kommit inom hans räckvidd. 

l~yktPn gä nu i Köpenhamn att 
den sammanlagda summan af Al
bertis brnlriigerier uppgå till det 
svindlande beloppet af 300 millio
ner kronor. 

Fru Victoria Alberti - d. v. s. 
dc'n 1mvar1rnfl<\ andrn frun - är 
dotter af en fattig svensk skräd
dare. Hom inflyttat till FredrilF 
sand. Dottern Victoria blef vid 
18 ån: ål<kr lrntikbitriide pä Ve
stergade och blef der bekant med 
en 30 år äldre lrnsegnre vid namn 
Jörgensen, hvilken snart derpå 
lenmade henne som cnlrn med en 
lifränta af 9,500 kr., som hon allt
fort uppbär och som ej kan afhän
das henne. 

Som enkefru Jörgensen gifte 
hon sig sedan med k. kapellmusi
kus, numera professor Fritz Ben
dix, som nu är bosatt i Stockholm. 
Från honom skildcR hon för att 
äkta Alberti. 

Tacoma distriktets möte i Eve
rett började redan på söndagen 
den 20de, men endast trenne. af 
distriktets pastorer kunde närva
ra under söndagen och deltaga 
i kyrkoinvigningen, som utfördes 
af konferensens ordförande, pa
stor N. J. W. Nelson. 

En ~färklig 
Metamorf os. 

The Largest 
Weekly Newspaper 

in Tacoma. 

VOL. IV. No. 150 

landsman, Nome-mayorn F;eeding 
började sin publilrn kal'l'icr, hö
ja~de sig öfver sina gelikar, till 
en börjau vi::merligPn i dd fönlol

Från en bölja i Halmstad till borg-· da, men nu på sistone uppenbart 
mästare i Nome. såsom "den högRte" och tillika 

Det är förlåtligt, om den ärade 
Hisaren skulle tro att det förelig
ger etfeller annat komiskt tryck
fel i ofvanstående rubrik. Men 
det är ingalunda förhållandet, 
utan det iir dagens sanning att 
den nuvarande mayorn i Nome, 
Alaska, hörjnde sin publika lef
nadskarriär som - bölja i Halm
stad. 

Nome har hedern och äran att 
vara '' svenskarnes stad'' i Ala

främste mannen i sitt samhälle. 
Och i hans ma_yorsvärdighet ligger 
äfven mer än vanlig utmärkelse, i 
det han ~ir borgmästare, ef i en 
vanlig stad utan i - den nordli
gaste staden i Amerika. 

lVIr. lheeding är ännu en jemfö
relsevis ung man; visserligen icke 
så ung att han kan hoppas att blif
va högre iin han är i fysiskt afse
ende, men han är i sina bästa år 
med ungdomlig lefnaclskraft, och 
det skulle ej förvåna oss om ''böl-

ska. Det till och med "biter" Jan" i Halmsfad en vacker dag 
Minneapolis i svenskhet, t~r fast utvecklade sig· till - den högste 
våra landsmän på den sistnämnda, mannen 1 Alaska. 

KRIGSIVIOLN I BALKAN. 
platsen intaga ett inflytelserikt: 
rum, så hafva de dock ej den öf- i 
vervägande ma]den både i poli- 1 

tiskt och socielt · afseende som i: fk·d 11 n i\r1Jtal tillbaka har Bal
Nome. Här tiro 11ernli(l'en håde: kanhalfön ansetts utgöra en stän
horgrnästan• oeh hela rad~n af po-1 <1ig font för den enrnpeiska fre
litislrn storguhbar genuina sven- l1en. 
skar eller åtminstone skåningar, Nu mäler telegrafon att den 5te 
och -endast de mera underordnade Oktober förkluradt's i den gamla 

s~rssloma öfverlåtas åt amerilrn
ner, irländare eller andra ''for
eigners." l\Ien det är icke blott i 
politiken som samhällsordningen i 
Nome är Hålunda upp- oeh ned
vänd mot förhållandet på alla an-
dra orter i Amerika, utan det iir 
likadant bestäldt i soeielt afseen
cle. Att höra 1 ill "societeten" i 
Nome betyder detsamma som att 
höra till de svenska s[illskaps
kretsarne, och när stadens första 
"blue-hook" d. v. H. katalogen öf
ver stadens aristokrati eller s. k. 
"silk sl.ocking::1' kommer att ut
gifvas, så komma endast Ander
son, Peterson och Lundström 
samt närbeslägtade namn att ut-
märk11s såsom stjern01• af "första 
magnituden.'' 

hufvudstaden Tirnovo Bulgariens 
oafhängighPt, med '' bulgariernas 
tsar" som härskare, hvilket bety
tfor nwr iin tsar af Bulgarien, nem
ligen härskare öfver alla folk med 
lmlgariskt blod i ådrorna. Den 
nye tsaren iir ingen annan iin hit
tillsvarande prins Ferdinand af 
Bulgarien. 
De~ väntas att detta steg ome

delbart följes af, att österrike
Ungern förklarar Bosnien och 
Herzegowina som österrikiska kro
nans länder. 

Betyder detta verlddelen 1 

brand~ 'froligtvis inte nu, men 
det betyder en ny kongress af sig
naturmakterna till Berlintrakta
ten. 

FÖRSTA SKANDINAVISKA 

STORLOGEIVIöTET. 

,\lit detta och mera sådant be
rättade Mr. Oscar Carlson för oss, 
då han i går efter sin återkomst 
från Nome gjorde en påhelsniilg i 
värt kontor och medförde helsnin
gar från gamla vänner der uppe i 
gnldl1mdet i höga norden. Äfven 
medförde han ett bref från staden 

Vi, som komma på måndagen Nomes ärevördige mayor, vår 
gamle Seattle-vän Conrad FrPe
ding tillika med en fotografi, som 

Skandinaviska Storlogen af I. 
0. G. T. -i Washington hade sitt 
första årsmiiie i Scattle den 1-3 
Oktober. Alla svenska och nor
ska goodternplarloge1;11a inom sta
ten ·w ashiu gton ingingo till den 
amerikanska storlogen för ett år 
sedan med beg1irnn att få organi
sera en skandinavisk storloge och 
detta beYilj:1rlPs den 2:3clje Juli 
detta är. Storlogen meddelade 
under rniitct storlogegraden till 74 
medlemmar frfö1 umlernrdnadte lo
ger från skilda platser i vVashing
ton. 

elen 21 te September fingo blott 
njuta af ryktet om den stora hög
tiden od1 så godt vi kunde hjclpas 
ät att göra en värdig fortsättning 
af den fröjdefulla högtiden. 

:F'örsamlingen-har skaffat Hig El.l 
utmärkt läge för kyrkan och fast 
lcyrkan är b,\ g<l utan 11rkitPkt <·l
ler ritning iir hon dock till utse-

endast ett kvarter från kyrkan, Hi'1 
att man lätt kunde hiira i kyrkan, 
der vi hade våra miiL('ll, skiirmyts
lingarnas knallar od1 skrilllar, 
men der v11r dock en uppmuntran
de stor skara, hvilken genom :oitt 
infimiande till vårt möte -visade 
att de hadtl samma sirnie, som pa
stor A. H. Young sade_ sig hafva 
gent emot våra rniiten i jc~mförelse 
nwd Buffalo Bill spektaklet, så 
att de icke för fym hundra Buffa_ 
lo Bills eller 11ågra andra Bill:o 
slmlle velat försaka våra samman
komster.'' 

:Mötet var uppbyggligt och till 
uthållighet i arbetet upprn1mfran
de, samt till' församlingsgemen
ska p lcraftigt uppnrnrnmdc oeb 
upplifvande. Everett församfa1-
gen med pastorsfmniljen gjorde 
sig all heder genom elen bevisalfo 
gästvii.nligheten.-0. E. F. 

SAKTA, MEN SÄKERT. 
I sin rapport om affärm· och in

dustri ·för förliden vecka medde-

visade oss icke blott de distiJ1gne-
1;acle dragen af F. sjelf utfln 1ifven 
af hans unga, vac.kra fru. 

Oeh det var detta bref som gaf 
oss en ny pfnninnelse om 1i<1dH 
n)•ckfulla l'PgPnrnnte och hur m1-
derligt det kan gå till hiir i v"rl
den. 

Fijr ett tjugotnl ellPr flpra fö· 
Redan satt _den som skrifver dessa 

särskilda uppmiirkm1rnhl't. 
fanns alls ingen s~·nbar anledning. 
hvarför "hafvut" i sin vi"1gforrniga 
rörelse just på den platsen skulle 
stiga så högt - moL I 11 kPt. Vi lJp_ 
grundade fenomenet, men det var 
först efter föresfällningem: slni. 

Sessionerna voro 1alrikt be
sökLa od1 miitena om kvällarne 
besökks af 3 till 400 goodtempla
rn. Uinlngskviillen utfördes ett 
my<'ket intressa11t program, bestå
ende af sång, musik, tal och de
klamationer samt humoristiska an
märkningar. 

Niista Rtorlog{:n1litc kommer att 
taga plats i 'facoma i början af 
Old ober månad nästa år. 

:rdet1lernsantalc•t af goodtempla. 
re tillhörande den skandinaviska 
storlog·en ~iro för 11ii t·vnr:mde om
kring 1,000 och [iro de :f'örclel ade 
på 34 olika loger. 

SVENSKAR I PARAD. 

som vi skulle få. liisning på gåtan. Det finnes tydligen svenskar i 
Vicl en liten kollai.ion sPnarc på R:mavo, Pa., som inte sbimrnas för 

qvällen för den gä.stancle teater- sig. Den 20-2 c101mes firade::; cfor 
truppen hlefvo vi hdnm1a med i staden ens. k. "Home ·week.'' 
aktörerna. Bland dem var en som Programmet för elen 23L1je npptog 
gjorde sig synnerlig<m hemiirkt en s. k civil parade, som lifven 
för humor och fryntlighet men hade en svem;k afdelning. D.onna 
framföll' allt för sin - liing<l. hade såsom ledare lur Alfred Ilai. 
Fullt hufvudet högre än alla de lengren, Gust. ',Tolrnson, C. .J. 
öfriga i sällskapet Nlod h:m pil si- ,Johnson, Ludvig Person och ,\n
na långa ben bland sällskapet som dcm1 lmndin, nlla till h1ist och 
en mast Manc1 småskog. Vi blefvo klädda i uniform från Kal'oliner .. 
rätt goda vänner och nnder det nas dagar. Derefter följde en af'
förtroliga samspråket frågud<c jag· delning af Karl XII :s bussa: till 
11y:l'iket hvarföre han ej varit syn- fots., pastor J. P. Regner och I'. J. 
lig på scenen och i hvucl egenskap 
han tillhörde sällskapet. 



------- ------1 det aflägsna - Port Pirie i s:lra I Senare meddelas -att J1:!11msson 

Australien. Alla intresserade för för denna förskingring af Karls
Oscar II :s vandringhibliotek lnm- krona rådhusrätt dömt~ till ~·tter

, rn1 tillskrifvN bibliotekets expedi- ligare G må1rndern straffarbete.· 
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I
, ti.on, postfm;J;: 27:3, Stockholm, för 
nlirmare upplysningar. Bohuslän. 

i - Publicisten oeh skriftsUillaren I anledning af kolerafaran från 
Claes Johan Lundin aflecl å Serafi- Ryssland har läkaren vid Känsö 
merlassarettet natten till den 14cle 
September nära 8:3 år gammal. 

- Polisrapport ang·ående dråpet 
vid Hötorget har nu ingått till po
liskammaren. Utom hvad som 
förut meddelats om detsamma, 
framgår af rapporten, att häktade 
typografen Rydberg af en tax bi
tits i högra låret, hvarvid han 
kastat ett pnr träbitar efter lnm
den. En brädbit hade dervid träf
fat den aflidne fiskhancllnren Nil
son på ena foten - detta dock 
utan afsikt af Rydberg. Rydberg 

karantänanstalt. dr. Hjortzberg, 
ingi'1tt till konunge1m befallnings
lrnfvamle med begäran om anstäl
lnnde i första hercc1slrnp af nödig 
sjukYårdspersonal m. rn. samt om 
omedelbart inkallande af de perso
ner. som skola ombesörja mathåll
ningen å anstalten. I Göteborg 
hm' man icke ansett sig böra vid
taga några särsldlda åt·gärder, då 
trafiken på Peter;:;lmrg ·iir ytterst 
ringn och Känsö är fullt tillrfok
lig som utpost mot smittofaran. . 

hade äfven sagt detta åt Nilson. Gefleborgs län. 
rnell dem1e hade slagit till H,1·d- · A. B. Karlssom; . verkstäder i 

För första klassens 

GROCERY-VAROR 

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

6007 eller Home A4007. 

Varor köpta hos mig levereras fraktfritt till alla delar 

af staden. 

Gustaf Salander 
1216 SO. K ST. TACOMA 

CENTRAL FISHMARKET 

756 South C Stceet 

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

ALF. NELSON, Prupr; 

Capita!, 

Ofverskott 

$200,000. 

$350,000. 

hm·g m1~cl kn,1·tniifvcn samt mil.ttat Gefle 1mttet> den 17de September i CJ k' L" 
ä.nnu ett slag mot R. För att bli konkurs. ar S tvery and Transfer Stables 
fri ade R. tillddat honom en siiit -Arlm1 iildsta inY1'lnare, mm;. EKIPAGER OCH DROSKOR AF ALLA SLAG TILL UT.HYRNING 

Ränta betalas å sparbankskonto 
Vi hafva det största och b iista hyrkuskverk i staden 

För ekipa ger vi cl 
Begrafningar och Bröllop o. s. v. 

samt sedan han fallit omkull gif'- Stina SYensdnttPr i FEista. som nii
vit honom ett slag i ansikiel. Ifär- sta i\llhelgonaclng· f;dlr'r 102 år, 
efler hade lian gått fdn phltsen. 1 har råkat ut för den ol.1·ekan, au 
R.,1·c1herg pi1stär. :itt han lrnmlJat) nnl:1er en promenad 1'~1 g·ården af
till Rjelfförsvai'. föm linde ej d- i bryta u1rn beul'i. Hon l~m· derfiir Telephone Main 499 1210 A Street 
sett att skada ;\fifasmL ?\ilssons i mfwt intagn sjulrniingcn Jn·ilket =============================~ 
moder har 'i'iirkhirat Rig ej vilja; hon ej hehiift pfi 40 !l-r. 

Bästa platsen 

framsfälla ni\irnt \TkandP mot _ ____.,.. __ 1• 
Electro Dental Parlors 

~aiiilålillll!lllillliiB!l!illil!il!lllil!li'liti!!llllBf.!!illJllll!llllliilll!l!illlllllllillii\il!llill!lilll!~lil!!illlllii!!lfi!l!l.'!!iliillll!~ , . I "" . Rydberg. Dr . .Aspelin har förkla- i Gotlands län} . :'-"'--""-""-~============ rat, att Nilsscrn diitt till följd af 1 Prn \l\Tilhelmina Skogh och Dästa tm
1
clläk.arear.lJ:te 

rcshm är n11 f'vr11sr>11 ll·,·1·.1,t .. ,ic' <l".li 1 1-1 , l l l' - . ·- · . ' Undersokmn°· fntt. 

till moderata priser . 
Srnlirtfri utdragning 

'" , · ' • cet H irn va Lut. ,ydlwrg. sorn ! gro.~shnndlaren ].Jars Kmlwrg i I 0 

Alherti imd. Si': dant tler ~ir inte• iir fö,1d 1888 oeh gi.ft. hlllks h~ik- · Stuukhulm lrn till llJlpförand;, af Tacoma Theater Bldg,, 9th och 0 Street ti TACOMA 

roligt att skrifva om. i"nd sedan de11 411n September. ett tnberlrnlossjnkh1rn pt1 Go1"lm1ll ==- "' -= 
"' "' ':'' donernt ln·ardera 500 ln_ Fn1 

De må prata om antimilitarism Göteborg. 
sti. mycket de vilja, så påstru· jag Kommgen n f Danmark har nt
ntt nurn biir hiUla styft på rfo 11~iw11t danske vice konsuln i Göie

vit dömd oeh gli5md oeh bara för gam 1 a slcarpshytteföreningarna ])()rg J. F. Holm I ill oafliiuad 
det att inte natiom1lskammen skall och skytteföre11ingar i allm~inhet. dansk konsnl i Hii I e]J•Jrg. 

- Dm1 1 ;](1c Sqlt1:mlwr fanns ('11 

arhetsl\fä(lcl pHson hängande döcl 
i Slottsskog<>n i ('l<iteborg. I J111ns 
fidrn fanns ett brr•f till lrnstnm, 
hvaraf framgrir att olyckligt fä_ 

Skogh l111r dessutom ntlofvat ntt 
lirligen bidraga med kos1nac1erna 
för en fripla1s nwd företriidesrätt 
för patieuter från Rnte. 

·- Aflidna frifäen Juhmma vVil
kP11 har duueni I 10.000 kronor till 
KJinte Jrnrnmun. Arligfl riintan 
Rlrn1l i11il<'lns till fattiga, företrii
dr:svis enkor. 

de sannerligen ha prygel. som 
krfmgl11t till sl1 sh1pliist för dH 
stackars dnn!llrnrne. 01•]1 de liirn 
också ha begärt <ltt sä ske skall, 
och att han bör dömas efter sam
ma lag, som han sjelf infori. Och 

miljdörhållande drifvit honom i Hallands län. 
dödeu. Dim döde vm· Adolf No- Den J 2te SeptemlJer på aflo11eu 
r?n, hiirclig fr;h1 ~larstnrnd. 11th1·i.it eld i en stiil'J'e lnrn1tgiml, 

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

Henry Mo Hardware Co. 
1148 PACIFIC AVE. TEL. 21 Ih.IN 1:34 

WASHINGTON PORTLAND CEMENT 
'l'ill verkad i "\Vashington och det bästa cement i marlmackn. 

SA VAGE, SCOFIELD & CO. 
Uteslutande Agenter J 519 Dock St. 

!~·som :slrnmmen gilr uL 1ifvPr smii
ret, så må den också ut öfwr Al
h1;rtis rygg i form af spö. 

Jag vill bara tala om något som 
händt i en b>- på Visin'gsö, od1 som 
heYisar att skarpskytterörelt;en 
otb;å kan vara till gagn, Frnn
timrnn i nii.nrncln hy hnde en liing
re tid varit utsa1.1a J'ör stor oro 
och bekymm1;r. En s<l kallad stry
lrnrkatt hade drifvit omkring och 
p11mdrat bort dPr':c1s kyc1di11 g·ar, 
uppgi?tende till ll1Lmun·e eU trel.
tiotul. Härom dagen s{lre(l:i emel
lertid drm gliidjancfo n~·lwien, ntt 
kisse var skjute11. och att det hack 
g,jorts af en öfver sextioårig hem
mansegare. 1'\fönnde hemmanse
gare var, då slrnrpskytterörelsen 
fanns till JJå ön. en af de ledmHfo 
för denna rörelse, och fick nu 
nytta af hvad han lärt i 1rnga i\r. 
Så del' S'~ vi hvad skytterörelsen 
dng'er tilL Men det kan gå g·alet 
också, för en norsk elgskytt, hvil
ken sköt en trettiosex-årig torpa
re och för en annan elgskytt, som 
sköt en elg sex· timmar. före, in
nan jakttiden var tillåten. Han 
fick plikta och det få vi gunås 
alla, som missbruka våra talanger 
och våra företräden genom att in
te se oss för, eller att ha för 
bråd tom. 

-Ji;n n.f dP Yid Giiiel1orgs ll~'ll Ki1rnrp i Holnrn s1wken, 4 kilom<'- :---------------·---------------
mPkaniska verkstad rmder hygg- for non orn Hnlmstml CUfrd1•n. I 
nad varande torpeilhi\,tarna sjiisnt- m'.'.'.1 eges af landthrnkaren O. J~s
tes den 19cle S<'pi"ember. Den n)·a h.1ornsson oeh var af gammal, hnl
torpPdbåten. sum dö11ts till Tehtis, Hindsk, inbyggd typ, lades full
~ir 8!) meter lfmg oth har eit dP-, ständigt i <iska. Den vm· försäknid 
plal'ement af 110 tou. En amrnn för 9,000 kr. J']mellertid torde eg'<l
håt' af samma 1yp sjiisiiHrs ori1 14 ren göra en afsev1ird förhrnt, d11 

Polar Hard Wall Paper 
Tillval,adl .i 'l'acorna och garanteradt. l'lastra edert hus med 

det bästa materialet. 

SA VAGE & SCOFIELD 
1519 Dock Street 

dngar vid samn1a varf. all inbergad gröda, 1ill e1t viirde ---------------·---------------! 
11~ omkring;),{)()() kr., blef lågor------.,....---------·-------------

A.L--r. 
Stockholm den 19 Sept., mos. 

Stockholm, 
Enligt telegram från Simla har 

konungen af Sverig·e s[indt Sven 
Hedin ett lyckönskningstelegram. 
Konungen uttalar häri, att han är 
stolt öfver Hedins bragd. Hedin 
har mottagit en mängd telegram, 
innehållande anbud från förlägga
re i alla Yerldsdelar. Den 24cle 
Sept. höll Hec1i nett föredrag i' vi
cekonungens palats. 

-IIr. Waldenström väckte vid 
kyrkomötets sammanträde den 19 
Sept. en motion om utredning rö
rande skilsmt>ssa med svenska 
statskyrkan och staten. , 

Blekinge län. 
Det har 1111 upptäckts. att den 

för förfalskning och förskingring 
dömde Iasarettssymilomnnmm C. V. 
,Joh;Jirnson gjort sig skyldig till yt
terligare förskingring till 'ett be
lopp af omkring 5,000 kronor. till
gripna af medel, som anslagits till 
Krono bergs och Blekinge läm; 
landstings upptagningsanstalt för 
sinnessjuka, belägen i Vexiö. Vid 
den 11te Septemlrnr hållet polis
förhör erkände Johansson, att han 
förskingrat ofvannämnda belopp. 

na:s rof. 

Jönköpings län. 
Ortala brnk har af bruksegaren 

J. P. I<'eght för 145,000 kr. Rfllts till 
fru Hedvig fö1glnnd från Jönkö
pingstrakten. 

- Gårdsegnren Oskar Johans
son i Tranås, en bortåt 60 års gam
mal man, påträffades elen 17 de 
September död i Svartån vid 
Tranås, stående å temligen grundt 

(Forts. å sid. 3. 

Hur kommer det sig 
att så många sjukdomar, hvilka kommit de mest berömda läka
res skicklighet på skam gifvit vika för inverkan af ett så ·en
kelt l1usbotemedel som 

Jo, emedan det går rakt till roten af de.t onda, orenheten i 
blo~e~. Det .beredes af helsogifvande rötter och örter och har 
varit 1 brnk 1 mer än hundrade år-en tillräckligt lång tidrymd 
att grundligt pröfva de.ss förtjenster. 
I. olikhet med andra .~edlc!ner kan den icke erhållas il. apoteken, utan 
tillhandahålles allmanheten direkt af de ende tlllvel"karne ochegarne 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO .• 
- Kanslirådet J. E. Olbers häk

da smnma, h varigenom årsvirniten tacles den 20c1e September. Olbers 
ölrndeR med samma belopp. Un- ·har erkänt att han förskingrat om- _ 
der 1906 accepterade bolaget väx- kring 90,000 kr. af medel. som han 
lar för sammanlagut kr. 81,380.06. ornl11inderhaft i egenskap· nf kassn
Dessa finnas icke bokförda 1906 förvaltare .i I.Jadugårdsgårdeskom

112-118 So. Hoyne Ave., CHICAGO, ILL. 

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

MJöL, FODER, Hö OCH SÄD 
Svenso.n va.r de11 1 J auuari 190<3 

skyldig bol<;tget kr. 84,361.86. Den 

missionen. 
-Oscars 

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

Alla beställningar utföras snabbt och noggrannt. 

1002-4 South K Street 

t\fdelningskontor och npplagsplats 
So. 30th & Wilkeson Tacoma, Wash. 

Hufvudkontor Residence Afdelningskontor 
Phone l\!Iain 7765 

Phone Home A4394 

Phone l\!Iain· 313 Phone I-Iome Al 739 
Phone I-Iome A2313 

I\ 

DET ÄR DE GODA SAKERNA 
Som gör lifvet värdt att lefva 

En Gas=R.ange 
iir en af dem. Den betyd:r för eder Komfort, Lycka 

ocl]. Trefnad. 

REN 

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

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

Phone Main 6059 1524 C Street Phone-Home 1059 

SPECIALISTER FöR MÄNS SJUKDOMAR 
Vi önska att sjuka mä11 besökte oss och lärde känna våra meto
der. Det är fritt. Arvode för behandling är det lägsta. Vi 
gifva personlig vård. Kontorstimrnar 9 till 8; Sönd., 10 till 12. 

TACOMA MEDICAL CO., 1217% Pacific Ave. 

Bot garanterad i alla åtagna 
sjukdomsfall. 

Förblif icke sjuk, litande på löf
ten af andra. 

---
Den ärlige och pålitlige betalar 

då han är botad 
---

Inga penningar behöfvas för be-
handlings början 

----

för 

De Tillfo:rlitliga Specialisterna 
MÄNS MISSTAG. 

l\Iång'.'ll lj,;~ och lofvandc bana har ruinerats genom försumli~het 
och ska dllg.1. 'ci11or, innan man blef gammal nog att förs fä, och ~ån· 
g'm lrn:.na afJ;!Jrtats genom någon speciell sjukdom, som försummad 
ell<'r dallgt tehandlad underrninerat den fysislm styrkan oc!1 sjä!sför· 
n'u!':'1JlJ('tPr.na. Intet större misstag kan göras än att ringakta eller 
foru1s1' du tursta symtomen \ill försvagad helsa eller själskraft orsa-
lrnd ~enom !örs.ummels?, olmn.?ighet eller utsväfning. ' ' ' 

Såda~1 llk.noJ~het v1~ de forsta symtomen liar ledt till tusentals' 
oli:clrn, till SJU[{~!ghet, ~111 ett förfeladt lif, till olycka i äktenskap, 
s~1Isi;i:iessa, vansmne, sJelfmord o. s. v, Män, hvarföre taga sådana 
fortv1fl'.tde chancer. De första sjukdomstecken borde vara en var
nmg for .eder att taga mätt och steg för eder framtida helsa och 
lycka. N1 b~rde noggrant undvika alla osäkra, experimentala och far
llga behandlmgsmetoder, ty på framgången af den första behandlin
gen b~ror det, om ni skall återställas till full helsa och fä aut sjuk
d?msg1fte~. b?rt frän systemet eller om ni skall blifva en kronisk 
SJUklmg for l!fvet med ständigt återkommande lidande i olika former. 

. ".i be~rn.ndla encl~st män och bota fort, säkert och för all
tid till b1lh?'aste pns. Blod- och Hudsjukdomar, Tärande 
svaghet, V ancocele, Hydrocele, Njur- och Blåssjukdomnr Rin
nande. Sår, !Dåda, Inflamation, Förlust af Lif~kraft ocl1 alla 
oorclnmgar i systemet. 

MEDICINER $1.50 TILL $6.50 FöR KURSEN 

Konsultation och råd i de skandinaviska språken gifvas fritt, 

or;; ni icke har till.fälle att besöka oss, skrif efter vår "Diagnosis 
C~art. :Våra kontor oppna från. 9 f. m. till 8 e. m. och söndagar 
fran 10 till 12. 

sco1-T MEDI 
1130!/,, Pacific Avenue 

TACOMA, WASH. 

AL CO. 
Privat Ingång 

1129!1;a Commerce St. 



Kalmar län. 
Kro11ofä1rnmanne11 i Södra l\före 

härads östra länsnrnnsdistrikt Gu
si af Hrurik Ekmau afle<l den 10 
Sept. i Hagbylund, 66 år ,gammal. 

- På grum1 af en från den för 
dråp och misshandel till 10 år och 
4 månaders ::;fraffarbete samt er
sättningsskylc1ighet clömde Johan 
Jonsson från Vasstorp inkommen 
skrift, deri han nämner en arbeta
re Fritz Johan Emil Gustafsson 
från Trekanten såsom föröfvare 

,..;,,..++if-,_.._,.,_....__,.,_..,....._ ....... __ I af det dråp, hvarfor Jonsson 
dömts, har k. m :t med upphäi'van
de af såväl Södra l\före härads

hofrätts 11tsl ag 

de missionsföreningen, 
byggmiistare Hellstr(im ä. förenin
gens v~ignar tackade for den vär
derilrn gilfvan. 

-Till landshöfding i Stock
holms liin efter nyligen aflidne 
landshöfding Isberg har k. m :t i 
konselj 1fon 18dc Sepfom hcr tills 
vidare förordnat f. cl. generaldi
rektiil'rn ol'h d1efo11 för Rt:itens 
jernYiig·ar l\Ianritz Reinhold Salin. 

lin en gång, men då återlemnades 
den ej. Borg'IDästare Bergöö var 
vid den tiden sjuk och svag samt 
torde ha glömt att nyckeln lånats. 
N:'igra dagar derefter afled borg
mästaren helt plötsligt. Sedan be
höll farael ,Ja1rnmm n~'c· lrnln och 
gick i kassaskåpet när han ville. 
Den eftm· Bergöö valtle ordföran
den tänkte aldrig på att det fanns 
en :;[in;ki ltl ordföram1enyekel till 
kassan, hvaclan han icke kom att 
fråga. dler elen. 

NORGE. 
Södermanlands län. Från Kristiania är man nu helt J 

Komrngm1 irnsseradu 1·i<1 8-titlen 1rnturligt aJJgelägen att denwntera 
på e. 111. elen ] ] te Sept. l\Ialmkö- det af Handelsti'dning·en till of
ping, på väg frän Steuharnurnr till fentl igheten förmedlade förl.in
Stockholm. Vid underrättelsen danclet ur säker källa, att ;Uberti 
Jiä.rom slogs farm på l\falnrn hed. skulle haft Yäsentlig del j att c1en 
Regementet marscherade ut oe11 danske prins Carl blef Norges ko
bildade häck från Gri11cla till Dun- unng. ·Norska "Aftenposten" sä
ker. :\'är lrnmmgen passerade i ger sig ur bästa kiilla kunna med
sin automobil, utbraktes, allt efter dela, att detta rykte iir· gripet ur 
som han passerade, af resp. kom- luften. Ingen medlem af den dan
panichefer ett lefve. Alla rege- ska regering·en hade någ·on som 
mentsof:ficerare och kaptener voro helst bcfatti1ing med de förhand
inbjudna till den lunch å Sten- ling·ar. som fördes rörande konnn

LAND LAND 

~ PIONEER REALTY CO. 
Improvade och oi1nprovacle 

FASTIGHETS-EGENDOMAR 
I TACOIVIA, BISMAR.CK, FERN R:ILL, SPAN

AWAY, PUYALLUP, SUl\liNER., ORTING 
äfvrmså pti 

VASHON ISLAND, ROSEDALE, GIG HAR.

BOR och nära OLYl\'l:PIA 

äi'venledes 

---HVETELAND---
i östra Washington nära Y akima 

Hanford Irrigeradt Fruktland 

FARMAR. OCH HUS FöR RENT 

För full underrättelse 

203 CALIFORNIA BLDG. Phone Main 7466 

CHAS. H. ROSS EDW. E. RISER 

hammar, som af konungen bevista- gav11let. l\fed ank<lning hiirnf hm· iiillllllllllBl!lll!lliilllllllllllillil!llllWBl!!lllWA&lllBlill!IM!!!!iiil!!ll!!~!ll!!!l!l!l!l!ll:!ll!!~!·il!!l!!!!l!'!Eil.!!iiiil!111l11111!1ll'll!lll!l!l!l!ilil±ll*B 
des. Extratåg väntade i Malm- Handelstidningen åter satt sig· i 
köping nr.h förde officC'ranrn till- förl.Jinclelse med c1M hfill hvnrifri\n 
baka. uppgiften emanerat, och 'fått den-
~ 'ryo medi<'inare Yicl namn samma i ganska bes1förnl form hP

Hallgren och Krak hade jemte två kräftacl. Den norska dernentien 
lrnrnrntPr, km1 clidakrna l 1arsson bevisar för mycket. l tl)Yisar alll s:°1 
oc·h Jolmsson, af hvillrn den förre ing·enting, 8iii'·er tidni1iµ:en och 
iir liirnre vid Karolinska in.-di111tl't .. l'or1s1ittL•r: J'.fou bör l>t)Hi1nw. 1111 
tmidHikareafdelningcm. i sommar för att det skulle bli n~i;nt id' fnr

draclP;; smn1:n)k0 aC clP11 c1a1rnlrn 
kmnmgafarniljen. De s·d1righeter. I 

som c1er yripadc·s geni emot deu I 

norska lwmsfölhm, siirskildt pr\. 

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

Full Line of Carpu1t~r Tcols 

grund af konung Chrisiia Il'> håll- =----------------------------......;; 
11ing. hans lwst[i.mdn Yiig'l'an . att, 
bakom 8Yeriges rygg· företaga 1111-
got, voro icke alldeles Hiti. att öf
vervinna. och man biir .i u icke ll är 
i norden ]ia glömt, att. elen dmrnke 
1ltrilrnsminis1 ern grefve Ra ben i 
ett skfil1al -fii1' den norske grsnn
ten '\\Tcdel talade om det 111.vckna 
nrhd.e de haft. tillsammans somma

Biljetter! 

TILL EUROPA 

FRÅN EUROPA. 

Biljetter! 

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

är 24 år och son till en affärsman, ren ] 90:5. I detta arbei e hade då
KraJ.r Hr 28 år orh hörilig från var:rndc jnstitirminister Albcrti en 

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

Välj sjelf i'mgbåtslinie och jernväg .. 
Småland. mycket v~isentlig andel. VISELL & EKBE.RG. 

1308 Pacific Avenue. Upsala län. 

alla 11J'>pr1rng iuom Hinrt. 
- Korpralen vid Uplancls infan

h~rirPgPmPnir: ,Joli. J\ ng. Karlsson 
från Huddimge, födcl 1885, hvilken 

Vermlands län. 

-- Om Sorges krig·snrnkt lrnr 
"Deutsches Officierblatt" offent-

Forn är antimilitaristiskt sinnadt. 
r,anclets tygellii,;[J demago!.(i har I I 
också stoTt inflytande. .Armens : 
hc'vii.pninO' iir 

0

<l<'lvis fiir[,ldrnd. I 
I - . ': l ] I \T1gsmarmen rnn man ;:nappast l 
i·iilrna med vid higstillfällr>, orh 

lrnstförsvaret är alldeles otillräck-
ligt. . I 

Pacific ational Bank 
of Tacoma. 

· Unitec1 States Depository. 

Den äldsta och största bank i 'l'acorna. 

R. L. lVIcCormick, President W. l\L Ladd, Vice-Pres. 
Stephen Appleby, Cashier C. IL Hyde, Vice-Pres. 
A. A. l\'Iiller, Aset. Cashier. h J. Pcnticost, Vice-Pres. 

Kapital och Surplus $500,000. 

Vi betala ränta på sparbanksinsättningar, som krediteras 
clrm Iste J11li oeh ]ste Januari. 

Penningar sföJ'.:las till Sverige med dagens fägsta kurs. 

Svenska s pri'tket talas. 
Fröken på, herrgården har för I Il 

första gången Hitit sitt folk lyss-

na iill sin grammofon som just --~-----~-----
e.xeln·erat en hvisselkonsert. 

Iiotta, hänförd: - De va falia 
rart de der, men hva ska han ha 
för mat. han ä la inte 11öjckr m~i 
vanlit hampfrö 'I· 

BAY CITY MEAT & FISH MARKET 
1118 Pacific Avenue. 

HAFS BAD. 
Hemåtvändande 

Kapitalister! 
Den för sin naturskönhet, öfver 

hela verlden, snart s:igr1t, liPkanta 
Jrndnrten "FURUSUND" med al
la sina nyrestaurerade lrntell t;eh 
et I; 70-tal villaliigenheter fullt 
möblerade, säljas på fördelaktiga 
Yillkor till enskild eller konsor
tium. 

Hrauclfiirsii krin gsvä rde,t · 555,000 
kronor. Ett kartlagclt villaområ
de mell. och ntan villor, idylliskt 
beläget, har rönt lifligt intresse. 
20 stycken mindre och större öar 
tillhöra Furusuncl, lämpliga till 
bebyggande. Godt fiNkvatten. 30 
stycken kreatur föder jordbruket. 
Direkta förbindelser dagligen 
med Stockholm, Norrland, Fin
land och Ryssland med Nordens 
elegantaste ångare. ' 

Pull telegraf- och teleforn:tation 
pi1. platsen. 

Badorten besökes af många tu
s<m p<'rsonm· frtm :illa verldml<'lar 
tirligen. Vinterbonade villor på 
fri gruud 1.ill salu och till utlt.rr
nlng. 

ERIK J. JONES & 00. 
lifalare od1 tapetserare 

'l'apete.r billigare iin hos dtgon 
annanf irma, och arbetet gö

res till lägsta pris. 
2907 North Sth St. 

Verkstad 2815 6th Ave. '.!'el. 4225 

Vi hafva alltid pil. hand stort 
eortiment af 

Inhemska och Importerade 

GROCERY VAROR 
Fiskbullar, Inlagd ål 
Ansjovis, Makrill och alla 
andra fisksorter flk stlsongen. 

C.EBERT 
1508 PACIFIC A.VE. 

Telefon Main 75. 

AXEL REDBERG 
Elev af Kongl. lVIus. Akademiens i 

Stoekholm, skicklig·aste färare 

undervisar i 

Sång, piano, orgel och horn

instruml'nt 

Studio-811 So. Sth St. 

PROF. OL',iF BULL 

gifver 
Lektioner på Violin 

enligt de stora miistarne. Priset 
mdsatt till $1.UU lektionen. 

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

SNAhBGÄENDE ÅNGAREN 
Eld utbröt den J7c1e September i 

aktiebolaget Östliml & Almquisfa 
orgel- och pianofabrik i Arvika. 
Elden började i målar- och lacke
rareverkstaden i öfversta vånin
gen af fabrikens äldre del. och 
spred sig derifrån till de undre 
vanmgarna. . Efter ett energiHkt 
släckningsarbete lyckades man 
emellertid att begränsa elden. Or
saken till elden antas vara s.ielfan
tändning. Den härjade hyg·gua
den utgiil' en betydande del af den 
stora fa brikskomplc.xen. De af\~]
den orörda delarna förs1i\l"dt's af 
vatten. 25 pianinon ocl1 flyglar 
smnt 100 under arbete varandP pi
aninon, flyglar och oTglar blefyo 
förstör< la. 

* * :;~ Besök oss. INDIANAPOLIS 

"Lektor Y. blrulrnr vara bjuclden l!:~P"". h""o""n""e""""]'.f""a""in~9"";~I~I~o~m~e~A::::;:::1~91::;;9::::;:::~=::::;:~~~~:::I:::{:::. :::J:::. :::]'.:::'( t:::m:=:r:=:o:::, ::;:]'.::;:f::;:g::;:r -~~ TACO MA-SEA TTLE-R 0 UTE 

Priserna äro korrekta. 

pa, fasan jakt 10s sm vän, go s-
1 egaren X. Gubben Karlsson, som Tur 35c; tur och retur 5oc. 

I Lemnar Tacoma 7 :oo, I I :oo f. 
plägar tjenstgöra som clreflrnrl, · ~~·~·,~~~~~~~~00~00%~; m. samt 3 :oo och 7 :oo e. m. 
går fram till lektorn och sä.ger: T A C 0 M A L I Q U 0 R C 0. Lemnar Seattle 9 :oo f. m. samt 

- Jo si, ja ska ha betalt för sve- : Jens Olsen och Hans Block, Egare. r :oo; s :oo, och 9 :oo e. m. 
da (}C.h värk från förra irang<>n. De • Direkta Importörer af svenska likörer, punch, öl och porter -·-----~--
blir femti rik:sdaler ! 

T1e k1 orn: - Det var rys] igt, • 
hvacl Karh:on alltid är dyr! 

Svenskt absolut rent bränvin. 
Pripps Bryggeri Göteborg Export Bier. 

Carnegies Bryggeri Göteborg Porter. Karlsson: - Nå, så skjut p11 
fasanerna då, di begiir ingenting 
tli ! 

0 Gamle Carlsberg Lager och Pilsner öl. • 

L Tel. Home 1666. . Main 777 I 
Biträdet (under förberedelser

na till renlisntimll'n): - Hvn. slrn' 
vi siitta den satinen till? 

Principnfou: 
ligen för den ? 

Hva' ta' vi van-

Biträdet: - 2 krrmor ! 

911 Tacoma Ave., Tacoma, Wash. ~ 
00~0~000000~000$0<~0000000000~~~ 

I~ 

Ni spara Pengar genom att assurera i 

' • Ni behöfver icke betala en dollar 

förrän botad. 

Vesternorrlands län. Principalen: - Sätt ner den då 
För ett flertal vcx<0 lförfalslrnin- till 2.25. 

gar hii.ktacleR den Hide S<•ptcm her 

CASCADE MUTUAL FIRE Ass~N 
211-212 Arcade Building, Tacoma 

Sex års risk kostnad 

i SundsYall hancllunden C. "\\T. 
KjPllgreu. 

Vestmanlands län. 

Cascade, $42.00 Old Line $100.00 
Ett värdefullt råd till dem som Duclley Eshelman, Secretary 

· anviinda eller ämna att använda Phones-1\fain 7 460 Home 1\ 4460 

Dr. Peter',; Knriko. Oli::;ervera att ~~~:::::;:~~~~:::::;:~~:::=::::::::::::::::::::=:::~:::=::~:::::;:~~:::=::~:::::;:;::-~-:::~-;:::-;:::~:3:3.'!J 

h·rnrje flaska af detta liikL0 rnedel 
tir försedd nwd ett registreraclt 
rn1rnm<'l' pFi i.ifYersta iii1dan af om

Genom de1tn forsigtig
ikliida ,,:g .Dr. Peier 

Enligt de senaste och bästa me
toderna bota vi varaktigt Varico
cele, Hyd1·oc;Jecle, Hlodförgift
ning, Hemorni(kr, Bråck, Njur. 
och BEissjukdorna1· oeh at!a svag
lwtC'r och sjukdncJtar 
for män. 

Varorna iiro direkt importernde och en garanti på 'l'i:mnar 9 f. m. till 5 e. m., 7 till 8 
e. m.; Sönd. JO-:'. m. till 1 e. m. är för dor:i:;; ,:il;:thot. 

co. GLOB::Ii 1\fEDWAL 00, 

Korn Dlock 
Tacomv, 115 'll'esler Way Seattle 



gudinna. 
rnam viii1, att få utbilda sig sjelf 
och utveckla sin egen personlig
het. Oeh framför allt: hon önskar 
bli älskad - icke ti!Ibedd. 

Sko- ors,äljning denna vecka . 

Japanerna, som nu utveckla sig 
så hastigt, följa icke med i qvin
norörelsen. ''Kvinnan hm· ingen 
själ,'' hette det för icke länge se
dan, och fömn lcfv.cr hon efter den 
gnmla regeln: ''En qvinna skall 
lyda sin far medan hon är ogift, 

1321 Pacific Avenue 

Best 1rnsortmcnt of 

CIGARS and PIPES 
in the city. 

"I 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
t 
+ 
t 

SOLE AGENT FOR + 
EL MAS NOSLE-CLEAR HAVANA JOHN BRIGHT-SEED HAVANA + 

.;.;..;..---'-~-'-----'-------- sin man när hon är gift, och sin 

-=--'-=-.....,--'--=---,...,.---.,.--,--- son då hon iir enka." 

EL CAPITAN BRAVO AMORIFE, PUERTO RICO + 
RELIANCE THE STRAND-5 CENT HAVANA t 

AND OTHER HIGH GRADE CIGARS 
WHOLESALE AND RETAIL 

F. L. P ALLIES, Owner 

Mens 
High 
Cut 
Special 
$5 Value 

att 
behandlas 

manliga anh(irigas närvaro. Det
ta förskrifver sig- från de förblit
trade skolförhi\llandena. 

Fiirfa1taren frm11h1'\llm·, 11tt 
jcmförelsc med andra nationers 
qvinnor har \1en eugp]ska dl't m.vc
ket bra, och om hon klagar, tir det 
endast dcrför. att hon sjelf icke 
försfi\r att inrätta sig. 

RIKTIGT. ORDENTLIG DITuIMA. 
Tre gamla förhii.rdn.cfo amerilrn

nare sntto härom dagen på ett 
hiirdslrns och diskuterade dagens 
fdigm-, h vanicl takt äf,·eu föll p[1 

den ·starka dimman som ett par 
dygn rl'tdt i omnejden. 

- Nåja, sade gubben Uezekiah 
'forpyhue och drog ett djupare • 
bloss än vanligt m· sin svartrökta 

1 

pipa, visst ii.r de nhii.r dimmm1 

bee och jag gå .bort till vårat 
hönshus, och vi voro tvungna att 
ta fram plog·en och plöja oss väg 
genom dimman; och i hÖnslmset 
hade hönorna flug;it upp och sutto 
och lade sina ägg midt i dimman, 
som de trodde var hö. 

- .J aa, brummade nu den äldste 
i laget, farfar Smoogs, de de1· två 
di11111101;na v6ro ganska :mygga, 
men r.ii skulle ha varit med här 

narna och krama dimmbollar och 
kmita på dem som gingo till h(j:. 

nemötena. 

VALHALLA ARSBAL. 

Valhalla. kommer att gifva 
sin sedv1mliga "Gra11d · Bn 11" 

PHON ESMAIN 6453 A 2453 

t>.Nl,~~~Wl>"-"V..~""~~~'>%t.'llVo';:> 

$ ' . .. . . .. . . ~ $ 
~ . . ;1 hafva noJet tillkannag1fva att v1 ater s.·kola anordna en . ~ 
~ till Cramla Ijandet, personligt ombestyr af en kompetent och ~ 

I ;~~;'g"Jut-EXKURs_10N ! 
~ Vi 11fga han Sl'nttle d€n 28 November och fran Haldax ~ 

I med den Yiilkiirnla turbine ång-aren VICTORIAN den 5 De- ~ 
eemlJer.. ~ 

~ Göc;;~n ~;~~ii~~a~~i~~;-tcipp il 
$ 702 Second Avenue Seattle, Wash. ~ 

- . . s 
~"'~""~"""1'"''-"~~'ll 

Fritt Ett par fina Dockskor 
med hvarje par af 

Flickors Skolskor 
Skor, som vi kunna rekommendera till eder. 
Fullständigt lager af mäns, gussars och da)iwrs skor af 

alla olika slags fäder. Vi kunna gifva hvar och en just de 
rätta, passande skorna. 

P:risermi de resonablaste i staden. 

Andrew Johnsons Skobutik 
TACOlVIA AVE. &. llTH STREET 

·Tacorna Wood ® Coal Co .. 
'!Slabs" och "lVIill .Wood" en Specialitet 

Kontor och Veclgärd: St. Paul Tide Flats, Tacoma. Main 675 
J. J. WIN'l'ERSON, l\fanager. . . 

~©00%00~~~·©~%~0~~00~~ 

N T I T 
Våra deutister ål'o vänliga och förekommande och utföra 

sitt arbete väl och så smärtfritt som möjligt. 
Vi vilja undersöka edra tänder nog"rant och tillräda hvacl 

som bör göras kostuadsfritt. " 
' 10 ÅRS GARANTI. 

UNION 

PRICE LIST 
Subject to Special 10 Per 

Cent. Discount 
Cold Crowns, 22k. ..... $5.0ö 
Bridge work per tooth $5.00 
Other Crowns . . , .... $5.00 
Silver or Alloy Fillings 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.00 
Plates ...... $5.00 tu $15.00 
Extraction ............. 50c 

DENTAL 00. 
954% Pacific Ave. Cor. llth, over United Cigar Store 

$3.85 

DON '-.i: ·J...u~SE CO:LD FOG
@}'~l '.ri10E~lI-l\fGS_.'1 JY.I,::~:;~E i1 
I·JOIS:E LI?~E .il :P...ti.IIi o·F? 
\.'IARM SLIP:PERS. 

$1.2ö lVlen 's Pelt Slip-
p2rs 79c. 

J\Ieu 's Hhwk Felt LPn.ther 
Sol1' Slippµr:,, 1he ki11d yo11 
pay ;fl .25 to :1;1 .50 f,11., ~i~es G 
lo 12; Satnrda~·. pc1· iniir 79c 

$1.50 l\/Ien's Romeos $1. 

l\Ien 's Black Felt Ronwn 
Slippers, hand-tnmed soh:s, 
$1 .50 qnali1_v felL uppl"rn, 1;ut 
extra h igli i 11 frou t:; sizeö G lo 
12; Satnrd a;v, per p<tir .... $1 

$1.00 Men's Slippers 63c. 

1\fon 's Black :B'elt Slippers, 
with thirJ{ grny folt soles, the 
kind that sc1ls for $1; si:;:es G 
to 12; Sat:nrday, pnr pair 63c 

Ont of 
Town Cus 
tomers 
Send for 
New Cata
logue. 

Vi tillverka alla slag'! 

TÄLT 
AWNINGS 
PAULINS 

och allt annat som göres af tält
duk. G fdt arbete. Moderata pris 

Pioneer Tent & Awning Co • 
G. l'. LINQUIST, Egare 

l l33 Tacoma A ve. 
l\iiain 877 l Home A 2778 

Al 1FRED BUTT 
rr;;:.====~~s:=:::~~~~~~~s;:::::~~==::::~~~==:;::::;::::~~~==::::~~~;;., Juvelerare 

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

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

1321 Pacific Avenue 

och 
utexr1minerad optiker. 

Ögon unci ersökas kost11adsfritt. 
Belåt• mhet garanteras. -·-----·-----

i!t 1 Ma~r~an~-~. Son. 
~~~~~S~~~"'-~~:;:.-.7;::--~~...;::...;::.,z-. :_:.::::;.:::.;...,:.__~~~~::;:::::::::;~==:;::~~~~1) rTaK"IU tranae urmaKare 

lördagen den 10 Oktobm'. Ko- ~~~~~~~~====~~~~:::=::: 
miten är redan i full verksam- ~ · ::=:~~Sz~:;::;~:::::;z~~:=::::z::;~ 

Med 28 års ~ tfarenhet hos de bästa 
firmor l El 1ropa och Amerika. 

--_l_·r_~;1'-::,...,..: ___ ~.cl-e!1_re_tr_et_li_~_li~-i!_0_nv_~_~i_~~-; [ K 0 N A BL EN D K 0 F FE E 111 

- - . ~ 

Första klassens arbete, b!lllgaste ,,irlll 

1714 C St. Vid C St. och Jefferson. 

J. E. Hays, 1154 Jefferson Ave. 
handlar med nya och begagnade 
verktyg och byggnadsmaterialier, 
jordbruksredskap\)r, o. d. Han 
säljer billigt och kan bespm'a eder 
penningar. 

NOTIS. 

Dr. Quevli, som ·Står i begrepp 
att inom kort företaga en resa till 
Europa, önskar härmed åuyo Yä.n
ligt anmoda dem, som ä.ro skyJcli
ga honom lälrnrearvode, att inbe
tala snrnman före hans afresa, då 
han 1ir villig att lernna god 1·abatt. 

Tacoma 
Eastern 

Railroad Co 

Freight and Passenger Depot, 
South 26th and A Sts. Tel. Main 1233 
J_.eave TACOMA Arrive 
* :' 0 an1 Bis1narclc I<:apowsh1 lxl1:30 a111 
cl:OO pn1 IUa.tonville, Alder1 El- / *5!45 pn1 

be, Mineral, Lnfld 
*8:30 arnl ,A:-;hfonl, .Gleua".ou'. I ~5:45 pin 
---IBlsmarclr, Salsich Jet.I 
f2:00 rn11J,.A.Ul)erry, J-Ie1vitt, lloy,f f5:45 pn1 

JGreendale, McKenna. I 

RICH BROADCLOTH 

New shades, sponged arn1 al
ready shr.unk, per yard .. $2.50 
New long tan Kid Glove:.i, spee-

ia;l at ................ $2.95 
New Heatherbloom Peticc><1ts at 

:from .......... $125 to $3.95 
New Separate Dress Skfrts at 

from ........ $3.95 to $15.00 
Nnw Plnids, in Worstecl for thc 

school clresses, yard ..... 48c 
New tailored wash waists, new 
furs, new underwear, in fäet 
this good store is overflowing 
with lines of brand new goods 
and all are moderately priced. 

ht<istoff et"sen 
Co; 

9 and 9th Sts. 

Our Saturday Special is the best 
coffee offerecl ju the city for 2öc. 
'fry it .and be convinced. Paul
son-Bar11es Co. 

Heating Stoves 
Vi hafva ett fullständigt lager 

af bästa ved- och k61..stovar i 

staden; 1ifrenledes 

lufttäta (airtight) 

hafva vi 

stovar af 
I 

vår egen tillverlrning, som icke 

kunnn. öfvertr1iffas i Yltraktig-

het eller prisbillighet. Vi repa-

rera gnmla stovar. 

Hardware, Plumbing- & T1nning 

EDVARD ISAKSON 
Skandinavis.'t urmakare 

Ett fint urval af ur och klockor. 
Reparationer ut.föras fort 

och billigt. 
Telephone 1 fain 141 

1102 Tacoma Ave. Tacoma 

OLYMPIA STEAM UUNDRY CO. 
Gör bästa arbete till billigaste pris 

1301 D Street 

A1270 Phone l\Iain 182 
I~~~~~~~~~==~~ 

Emil Stenberg, 
Svensk Advokat, 

Utför allmän Lagförrättning 

A. Gehri ®. Co.. 310 california Bldg. 

1113 Tacoma Ave. I CHRISTIAN ANDERSON 

Tacoma 

Slrandina visk 
Phone Main 402 Home A4402 Advoka~ och Notary Public 

MAIN 7745 HOME A4745 

LYNN & HAUGEN CO. 
Skancfulaviska 

Beg-rafningsentreprenörer 

945 Tacoma Avenue. 

307 National Banlc of Comrnerce Bldg 
Corner 13th and Pacific Ave. 

GUSTAF BEUTLICH 

Skandinavisk Notary Public. 

Utskrifver Deeds, Inteckningar, alla 
lagliga dokument och fullmakter till 
gamla landet. Examinerar abstracts. 
Moderata 'afgifter. Testamenten ut· 
skrifvas. 
1306ll:? Pacific Ave. 1305 Commerce St. 

ÄNNU EN VECKA AF PRISREDUCERING I 

DEN STORA BUTIKEN. 

Bland den stora mängd skodon, som komma 

att utbjudas under denna veckas stora reduk

tionsförsäljning, skall ni finmi, ett stort lager 

af nya höst- och vinter-filtslippers för damer, 

herrar och barn. ''Det är ännu för varmt för 

att tänka på filtskor,'' säg,er ni kanske, men 

NU äro priserna reducerade till ett minimum, 

då C.eremot senan de komma att blifva de re

guliera. Våra godtköp i barnskor öfverträffa 

alla föregående godtköpsförsäljning-ar. 

75c Clhildren 's Fe1ts 53c. 
C'! 1 ililrrn 's Hed Ii<'lt SlippPn:, 
l<m· cnl: st.1·1l'. ]i;,illit 11' Noles, 
C'X1l';l good ljlllllit,1·; :.:iZ!'S 8 
(•]11]1\ ':; [o 2 miss1·s'; 1wr 
pa;r ................... 53c 

Children 's Shoe Department 
Saturday Specials 

Ciiild ':.;Kid La1·1• !Sho1~s, soliLl 
11 utl siY.L'8 5 tu 8; worth $1; 
c:nc·l'inl ................ :50c 
Chilil 's Calf Blncher, soft 
dllll lenthel'; sizes :2 to ;), /:Je; 
5 to 8 ................. 95c 
Child 's Oxhlood Kid Slwes, 
sizvs 2 to 5, $1.J 9; sizes 51/:: 
tn 8 ................. $1.39 

Iil:EN'S DEPARTMENT 
SPECIALS 

$3,50 Men 's Shoes $2.85 
l\k11 's W nlt Scwcd Dnll C11lf 
Blnl'l1el's, wi<ln ronnd toes, 
rlo11lil1~ snl1·s. easy fitting, 
half <irPsH style shoes; $:3.5() 
valnes, Speeial for Saturd11y, 
per pair .............. $2.85 

3.50 Men 's Patent 
Shoes :f,2.95 

;.11>11 's Patent Colt Dress 
Sho<'s, new swi11g style last, 
wl'lt sing-le snles. lmtton or 
laee st.de; *:3.50 ~·alues; Sp('
cial for Sat. per pair .. $2.\::IS 
$1.75 Men's Kid Romeos $1 
l\Ien 'B Viei Kid IIaud-rl'nrned 
Rub ber SiLlc Ilomeo House 
:-<Iippers, tan or black colors; 
sizes G to 11, all 1vit1e toes 
and widtds; Special, pt•.l' 
pair .................. $1.00 
$4.50 lVIen's Walkon $3.45 
'IV elt sewed heavy box calf' 
up pers, t wo full s~les, tou Lo 
heels, and leather lined all 
tllrough, ronncl bulldog toe 
nnd freak toe, sizes 5 to 12, 
per pair ............. $3.45 
$4.00 Men's Tan Shoes $2.95 
Mcn's Unlincd Viseol Calf 
Grain Vvatcrproof Shoes, 
double sew<".l snles, neat 
slrnpe l Rst., sizes 5 to 11 ; spec
ial price for Saturday, per 
pair .................. $2.95 

Mall Orders 
on 
Above Lots 
Filled 
Promptly. 

11;~;~11d;;1;~1i~**I 
i Skandina vian-Arnerican Bank o fT aco rna I 

.. 1tt:.· SCANDINAVIAN COMM~~~IAL & SA VI NGS BANK i 
~ Med kombinerade tillgångar på öfver $ 

i EN MILLION DOLLARS 
i Kommer att bedrifva bankrörelse i N o. 955 Commerce St. 

t Tacoma, börjande 

il_,·., DEN 1 MAJ, 1908. t 
J. E. Chilberg, President i; 

W. H. Pringle, Vice Pres. 0. Granrud, Vice Pres. * George H. Tarbell, Cashier & Manager 
t Ernest C .• Tolrnson, Ass't Cashier ! 
m J. F. Visell, Gust. Lindberg och C. A. Mentzer, Direktörer $ 
*'**''*******'~;..,»**************************~'**~****** 
+++++++++++H-++++tt+tt+++++++++++++ I H 14 111II11 H+++t 
+ + 

i an i vara utan ~ 
+ +± t en Home Telephone, då ni kan hafva en för 6% cts. per dag. ... 

t Häkna ut huru mycken tid den besparar oeh tänk på saken. :i 
t + 

t HOME TELEPHONE COMPANY ! 
+ + + + t: 919 D STREET t 
+ + + +. ++++++++++++++++++++++++++++11+11++++++++++++++++1++1 

J H s N BLOO 
GROCERY STORE 

Phone Main 2590 1511 Tacoma A venue 

Vi haha nyligen etablerat förrättning med en ny första 
ldassens stock af groceries i rikt urval till billigaste priser. Vi 
lrn alltid ph lager en hel del importerade delikatesser frå~1 
gamla landet. Kom in och se oss. 

=-- ~---

0. A. Young V. V. Eisenbeis 

1410 So. Y akima A ve. Steilacoom 
ELECTRIC CONS TRUCTION CO. 

Elektriska ljusledningar insättas ()Ch allt slags elektrici
tetarbete utföres. 

Alla slags elektriska apparater på lager. 
Kontors Phone 8732. Hesidence Phone 6607 

Kontor och Butik 937 Commerce 

RON LARSON 
1112 So. K Street. 

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

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



Meddelanden för införande un
der denna rubrik mottaga.5 med 
tacksamhet. De böra inlcmuas 
senast på onsdagen. 

var d<'n l'iirntil I Nikalislrn akallemirm i S1oekholm. STORR BYGGNADSV~RKSAM-1 ~-pi-~~;;llillllllll!llllBlllllllllilllillllJlilll'lliiillllllllll!l!mmamEr 
begrafningen från k~Tkan i South i Bedan åtskilliga ilr förut hade han HET. lillllllllillllllll!!!l!illlilliillllll!l!lill!l!lllllllll!l!!!I 

'l'al'.oma. ..\lr. och J\Jni. J<\;lt iiro vunuit ett lwmiirk1 namn för sin 
Pacifie ,\ve. företl'r f. ii. en bild 

1 

af liflig oeh stohsLwen bvo·0'11·tllc 
111edlemnrnr af densamma. Sön-

PETERSONS BEG·RAF- Vi reste l'ri\11 'l'al'oma 

NING\ 

dt• n 25te 
fram till dagsslrnl barnen sjöngo en· simg 

vid lilla Bllc'ns hin· i k)Tlrnn. l\fun-
s,•ptem ber oeh kommo 

coma-landsmän. 

Vfo· frmnlid.111) lantlHmim K. l\I. 

ga bloms1 ergiirder betygade :lll

rnrvanters od1 ViilllllJI'S du]tagande 
metl forlildrarna i sorgen. ,ford
fäd11inge11 utfördes a Tacoma 
grafgårde1i af pastor C. E. Prisk, 
som tjenaLle Yid begrafningen. 

-- Drm G1e dtim1es fick Ellell 
Elfrida. l\Ir. och l\Irs. Oscar ::\Pl-
scrns euda baru, slula sm ·kamp 
med tiiiclen, hvilken kamp hållit i 
niistan hela den korta lifstidcu af 

Peterson begrofä i sfö1c1ags, och 
lSLoftet lades till ]!\·ila och ro å Ta
eoma CemetPr~'. Likpredikan hölls 
.::1f Rev. Shelander, hvarefter pro
fessor Bull, sjelf en garnnrnl viin 
ifill den hor1gångne, utförde eit 

violin-solo od1 i hjerterör:mde to
:ner tqllrnde salrnadens oeh sm·
gens ldiuslor. Fll:'rtalPt foljde 
med i likprocessio111•n till l)('gni 1'
ning~plats(•n. 

Portlancl ph l'. m. I Portlm1d gil
stacle vi hos herrskapet A. 1~edren. 
Fråu Portland fortsatte yj n'san 
på lördags rnnrgmwn nwd den nya 
och hPkviirna åugaren Rose Ci1y. 
Resnn till ::\an Frarn:isco var ut
märkt treflig. ·vi kommo fram 
till San Franeis1·0 pi\ milndag,,; 
rniddagen. l K F. s1 :imrntle Yi 
tills fredags morgo1wn. Det iir 
fiirvånarn.le att ::;e ~ mPd hvilken 
kraft de f1ter nppl1,\·gg·a stadt•1i. 
Allt 1·itillar om 11 tt !:3. F. kommer 1·11 rntrnacl. ,\11fiirv111111•r m·h vii11-
att blifya t•n yac·k<'l' stor Rtntl. ner Ramlaclc•s till begrafning·en, 

Bland dess parker för1jena Golden 
Gnil' Pnrk od1 P1l'dmm1t Park att 

FÖl'ntom mtrngn hlonrntergiirtler niim1rns. ,Jng skall lwtjena }'n's

från enskilda personer märktes 110 ul'h Easton. Prt'~110 har '1.:i,000 
;j[ypn ,;ådturn fråu föreaing<'ll Val- im·i'11 1m·0. Lm11kt iil' vnc·kt'rt. 
halla samt frl'm Swedish Piouper, IIt'b11ingar. '' 

·Club. 
Kring håren voro förutom fa_ 

milj emedlemm arne ett stn1't a'n 1 ;1 l 1 

81-ÅRIG'r LANDSMAN. 

;af v/1ra ältlre lamlw1~in i :staden Ensam i vida verlden, återvänder 
församlade, hvilka sålunda egnade till Tacoma för att dö. 
·1'311 si:::ta hyllningsg·iird h t en gam
mal vfö1, nwd lwilkPn de lei'vnt 

so1n eglle r11111 unt;dagen dPn 7 de 
demwl-: fri'm hemmet, J 00.S Sonth 
Traftnn St. nml7•r herr l~y11ns 

mllbe:,(irjning. Pastor F1·isk J'ii1·
riittacfo jortlfiis11iingen i ht•mmet 
Prter Jik1nll'ts slut. Blornrnor 1wh 
kl'lmsar vitt1lrn1" om sliigtingm:s 
och viinm•rs s.nupa1 i med tle slil'
jnndl' l'ii1·iild!'arrn1. 

lVIEDLElVIS-KONTEST. 

Hattar och Mössor i Valhalla. 
1:;;ftn a11 Ila l'nt ldYat ni'1got öl'

ve1· ö I ar, :-.1iindigt i mer eller mi11-
1lr1• tillliulrnihngni eirnlighPi, slu- I stiiHet for den sedvanliga hro-
1ad0 t:ll af 'l'at·unrns iild:;1e SVt'n- clerne11Jighetp11, sun1 t'llligt giill1111-
sk1• piouit>l'\'l' sim1 dagar i lördilgs ~1,e ].'.;!.?' Ol·;1 regl(']IW!lte hit~ill.-; Ya

föl'lon1r en gammal yfö1, ty sådnna <t e1t hospi1al hiirstiic1es. Hans 11 t iadanue 1 Valhalla memghe1P11. 
kmma ej ersättas. Och då nu åter namn var 0. N. Allen. Ar1nkt uiii·I s(i 1'tllllilar 1111 

''
11 tid af inhifrdL's 

·eLt rum blifvit tolT1t i de vurnJa hnn forc;t korn 1 ill 'J'm·ornn iil· OHH kamp oeh tii l'lan. l\IecUemmanll' 
banbrytarnes glesnande leå, sE1 idrn siiker1 bekant; men dPt var iii·o fönlPl:u[p i tvenne pmtier, ~;om 
var det äfven en cljnp rörelse man för cirLa 80 år 8eda11• Allim hade skoningslöst skola lickämpa ln«tr
lnmde läsi1 i många nf du niii·va- i flera år en cigarrbutik oeh sys- andra med alla 1 ill lrntls sU't('lllle 
J'andes anlctscll-ag·. selsatte sig m etl denna affär tilh; nw< 1 l' I. De gn ml n SYP11sl'-11 ist ori

Vi iLro P,j i till fall e a t1 meddela 1:3~)], tltt han si\lcle nt od1 fiirt'tog ska part i namnen "hattar od1 rnös
·en fullständig lista på alla de när- en rPsa till 8verip;e i afaikt att sor," iiro uppkallaclr,. 
varande men bland andra voro stanna der. ..'.len efter någon tid Den för0stående striden blir en 
följande: Mr. och l\1rs. P. Holm-I å1crlrnm han och började rm.i·o 8

· k. medlemskontest, od1 deL giil
:gren, l\Ir. och Mrs. IIj. Nyman. Mr.1 samma slags affär som förut i en ler 1111 hvilketdera af tlt• håLla 
<Jch Mrs. Alfred Sundell, Mr: oeh bu tik pä hörnet af ,fofförson Ave. parti en som kan vinna de flpsta 
Mrs. 0. P. Pierce, Mr. och Mrs. B. och 19th 8t. Vid tiden för hans lJ,va nrn<llmnnrnr1rn för föreningen 
J3ertel:;o11, Mr. och Mrs. Louis återkomst inträffade den stora före nyilret. De vinnande komma 
Ekman, l\1r. och l\Irs. Mag1rnsson, penuingekrisc•n rnet.l åtföljande att 1 illdelas stora ärebet.n;Plsur· 
Mr. och l\irs. J. N, Johnson, l\fr. hårda tider. Affären gick clerför samt att bjudas på en finfin han
-och Mrs. Osear Carlson, Mr. och idw som tlen hrukadP, och J\. hleJ' kett, till hvilken de forloranLle 
l.frs. Gust. :N" elson, l'.frs. Malm- misslynt och sålde åter ut samt be- skola hcstä violerna· 
ström, W. P. Sandberg. Hugo gaf sig härifrfö1 till Californieu. Medlemsantalet uppgår nu till 
Ohlin, Olof Bull, J. F. Visell, Gnst. Det iir knappt troligt att någon nilgot öfver 800 men man föniin
Pah.rson, Nels Nilson, Fred. Ny- 'l'acomabo sedan hört ett ord från tar att 500-talet skall vara npp
•quist, Bernh . .Anderson. J. J\1. Jlul- dt'll gamle mannen förriin han nådt. clrl horisont<rn klarnat efter 

tin, Chas. Peterson, Otto OarlsOll,, åter anlände hit för ett par vec- RlritlPns rök oeh dnm. 
Joe Nilson, T. Sanclegren. J,evin kor sedan, sjuk, svag och hjelp- Hvartd<'l·a partiet skall hålla en 
Carlson, Aug. Rwirnson, m. ±1. lö~. Han blef intagen på ett ho- krigskonselj under en al' tlP niir-

Tacksamhetsskrifvelse. spital, der han vårdades till det maste dag·arne, då gPneraler, kap
sisLa. Han vnr knappt i stimd aLt 1ener oeh andra dignitärer sknla 
tala od1 kunde endast gifva kor- n1si•s sarnt plmwr uppgöras för 
ta meddelanden om sig sjelf. l\fau det stora fälttåg·et. 
l'ick blott veta att han tillbragt de Puget Sound Posten kommer 
senaste åre11 i södra California och att uts?inda en speciell krigskor
att han längtande efter att likrsc reNponclent, som under stridens 
'facoma f1tervä11dt hit. i'ortgång skall noga iakttaga cle 

Ehuru l\Ir. Alleu tillbragte sin fiencltliga härskarornas operatio
mesta tid i städerna, lefde han ucr samt i detalj delgifva rappor-

FILIAL I TACOMA. I dock ett eremitlif. Han umgicks ter håtlc om skärmytslingarne och 
nwd fä oeh hade viil knappt en en- de stora drabbningarne. 

Den välbekanta Seand. ReliPf, cla intimare vän. Som han lefvat. 

.As~ociat.i~n med högkvarter i Red I så .. do.g han ock - Pusam blaml 
Wmg, '.Mmn., kommer att öppna framlmgar. 

ABERDEEN-FRÄMlVIANDE. 

filial härstädes. Sällskapets su- · . Allen efterlemnar penningar 
-perintendent., Tvir. Emil Olund från I och nnnan cgcmfom till ett värde 
St. Paul har under några dagar 1 af cirka $5,000. Pä svenske kon

~ari.t l~~r på besök i ocl~ för detta I sul Ch~~bergs i 8eattle förordande 
:andamal. Han har traffat aftal har harvarande norske konsul 
med lVIr. 0. M. Anderson om att Blaauw utsetts till utredningsman 
-Ofvertaga agenturen här i staden. i boet. Om den afli<lnes slägtskaps
J\fr. A. är en gammal 'l'aeomabo förbindelser i Sverige känner man 
-Och har som agent för denna tid- foga. Bland harm papper liar ej 
ning samt i andra affärsbranscher funnits något som kunde leda till 
.gjortpsig väl och allmiint bekant upplysning derom. lVIen i hans 
bland våra landsmän i dessa trak- koffert fanns en del vyer.från Vis
ter. by, och det är antagligen hans 

Hvacl }ifr. Olnnd beträffar, så hemort. J<'örfriigningar hafva 
var det för många gamla l\iinncso- gjorts till vederbörande rnyndig
tabor trefligt att förnya bekant- heter i Sverige. 
skapen med honom. Han har i Pastor Frisk, som i måndags 
många 10-tal lir riiknats hlancl vå- förrättade jordfästningen, medde
:ra mera bemärkta landsmän der i lar om elen aflidnc bland annat 
staten. Bäck• i affärsverksamhet följande: 
.och politik har han tagit liflig an- .r\lle11 har lefvat el t mycket till
<lel. Och l\fr. Olnuds politiska balrndraget lif, hade inga anför
verksamhet hm· -tilldragit sig icke vanter i }1.merika och inga nära 
liten uppmärksam.het. 'I'~' poli- slägtingm· i Nvcrige. Han sades 
tiskt sedt har han hPtrnkt als Anm vara den siste i sin sliigt. enligt 
.ett fenomen - en rara avis (cl ä. s1·;1r han gifvil lrnrnml Hlaa11w, 
i1ttydt siillsynt fågel). Han iir hvilkPn tilbatfä som admini8tl'<i
nemligen oeh har alltid val'it de" tor. Han sade sig känna nng, då 
mokrat och en svensk c1em,1krat i j11g besiiktP honom på hospitalet, 
JYii1mesot.a l1etraktas ju niistan men han kunde icke gifva mycket 
som en ,lrnriositPt. l\Ien l\Ir. 0. iir besked om sig. Ea <'llstöringslil' 
stolt öfver sin dt>mokrati, oeh han har han fört bland oss svc>nslrnr så
siiger att det iir taek vnre den som väl som bland andr11 nationalite
svenskarne i;u llppniltt maktens tPr, orh såsom hon kfvat så dog· 
tirnrnr. ty, säger han, genom att han och vardt begrafven si\som en 
Yara d1°mokrat oeh visa att ej alla Plrn1iiring. J;Jrnlast hc·rr Hlaauw 

l\fr. Axel Gnstafson från Aber-
deen var i tisdag;; i 'l'acorna cwh 
gjorde dcrvid iif'ven ett besök il 
denna tidnings kontor. l\fr. G. bc
drifver i kompanjonskap me<l ;\fr. 
Moller cigarr- och tobak- samt 
tidnings-försäljniugsaffär och har 
bland andra publikationer äfven 
"Pnget Sound Posten" till för
säljning. l\fr. G. omtalar att nä
stim alla si\gverken i Gra?s Har
hor-trakteu äro i fu11,g1\ng och stii
clerna liro lifliga och gå framåt. 
Aberdeens förnämsta. gata hållt>r 
man nu på att stenHigga i hela 
dess längd. 

I Aberdeen finnas rätt mångn 
svenskar, men för tillfället blott 
en svensk förening, nernligeu en 
snmsk goodtcrnplarloge 11wd det 
krigiskt klingande och utmanand(' 
namnet '' Stridslmnord. '' l\lr. G. 
förk1arac1e dock att föreningen 
verkar i frid och encl.riigt: att dt'll 
visRerligm1 til' nrntad 1ill lo·ig och 
iirlig mot kung Alkohol ol'h andra 
syndiga pok1itaLn, mt•n nit tkn 
iifvm1 lilrn nitiskt VPrkar för att 
l>C'rPda nöje och trefnad för si1rn 
limLlRmiin neh la11d1mianin11or i 
denna vrå af \:erlden - den )'t
tersta vid vesterv:lg·. Od1 f;ir ntt 
~·tterligare bestyrka detta omtala
de han att en stor fest anordnats 
för lönlagm1 cl1•11 1 Ode dennes. 

l!ii1·liga si\ngrli:;t och l'IPrH g1rnger 
var han engagPra<l som ~olist vid 
lt(igticllign tilll'iillt•n i Stockholm 
och andra platsPr i 8verige. 1:3:39 
Yar han solist vid dl'll fiirnta 1:;kan
t1inaviska sångai·frstl'll i Chicago. 
Han återkom till Anwrilrn ii;ed 
Lundakiiren cwh v111111 11~·a lagrm· 
som dess solist. 8eda11 dess har 
ltau var'il bosatt i ~\mc'rika od1 har 
haf't engngement Yid den fashiom1-
l1la St. George k~Tlrnn i New York 
Rnrnt l\fot,.opoli1nn Opernlnm m. 
m. Vi skola frarnd,•ll's gifya niir 
11ia1·e l1i:sketl om dl'll stnnda111ll' 
k1msinjntninp;e11 >»Hll kommc'l' ci1 t 
h<'l'<'dns genom :\Jr .• \ ::; npptrii-
1l11rnk. 

EXTRA V P..LHALLA-MöTE. 

1~x1ra l'or(•ning·hn1i)te kon11ne1· 
att htillaf4 111' Vallrnlln m;111L1ngs af-
101{ den ] ~hk delllll'S i oe h fiil' in-
1 ag·uin g ;11' 1•011tt('il111an l'. K lliig"
htJ1~g so1n ny 1nedlt•111. NPn1 et,ll1l-

1·iln håll(•J' 8iua sa1111mrnt6id1·11 1111 
f{)1·enl11g<'l1s 1•1)g11ller«1 n1ötesdag·nr, 

hlL'f det JIÖLh~inLligt ;11t ntlysa L'X
tra miile. 

ÅTER I TACOMA. 

Nkolrnndlarc Carlson fr[m Bn-
11rnela\\'. som .fii1' 11t1grn i'1r m•11:m 
hedrPI' skoa l'J'ii1· hiil' i ste1drn. <'ll 
1 ill i kompanjonskap med hr. ,\ lt'x
ander. lrnr /i1 p1·lrnm111it till 'l':woma 
oeh h11Jl(•r 1111 pi'1 ;1tt upprii11.a en 
skobutik pi't hiil'Jlet al' Pneifie ,\w. 
och 24th 81. Vi iiuslrn l\Ir. C:arl
s011 v;ilkonmwn i'i 1 Pl' oeh J' rarn
gi'111g i d<~n 11ya a[t'iirt\n. 

·----+------
VALHALLAS ÅRSBAL. 

'--' b ,., bb (. ,."J-

vel'lrnalllhl'1. Om ni1go11 hysl'r tvif-1 
vel om att 'racoma YiiXl'l', behiifver 

!~an. '.~lott tag<~ eu prn111c•11ad liiugs I 
l n1·1l 1e 1\ Ye .. l syunerhet dess sö-' 
dra (le! for att få sina 1 viflcel I 
skmgrndl' :-mm t•n tlimma för 111id
som11uu·soleu. Niistan i hvarjt• 
blod~ iir ett t>lll'r an11:1t och i «t1.: 

par af <lL'm il'<' byggnadPr under 
uppfiinmdt\ alla stora oeh mod"l'
na affiirshm: fri\n 8 till 4 a 5 y/\_ 1 

• 1" I 

ningar 11ugn. l\lcn e>n1 hygg·n;ul~-1 

v1•rLs;1rnl1Pt1•11 i dt'll!Ja st:tdstlL'l n11 
'.ir he1,1·dnnde, si1 konuner tle11 l1ot:k I 

nwm kor1 att li111\·a ar rn1:11gdul1- I 

belt stiirre ornf:lng. lkt Lll·öjt>l' ie
k" LingL' fon<in .i\lilwa1tl\l'l'-bola-1 
get korn1111•1· ait pt1bii1·jn si11 nni 

1 

statio1rnkis Yill Padfi .. ""il ;--\(11;th' 
:2.)l11, tJeh iih'<'ll iir del rn1 ga1islrn 
siikl rt· att Nortlwrn l'n"il'ir· i c]pn 

niirmastt' frmntiden stall 11ppforn 
s1t 11.1 a st n1 io1rnlrns. ln-ilkl't e11Jio·j 
de ae1·Ppt<'r.Hk pld11Pl'll'1 lrnimi;~l'' 
all lilil\-:1 rle11 llH'St rn:tg"llil'ika 
l1,Yct1.rnml i sitt slag i uol'<ln•stPJ'JJ. 

BALANS I STADSKASSAN. 

Yåra goda :-;1.adsfii1ll'r lm\ka irn 
sina l'l'RpektiYa hjPr1rn1· m1•1l fr<l
ga11 lrnn1 ,,tadl'll sknll k1111na fä 
dL'l.tit lll'h k1'l•11i1 nit git iho]J. F. 
n. finnes det en balans på $±1,000 
i räntefonden. ..'.1e(l tnxPl'ingl·n 
nllm·edan 11pp1lrifY<'n 1ill l1<'11 h 1in·_ 
sta lagliga siffran, blir llt•l i11gt~1 
<lllllan ntviig fin att siika rniuska 
utgifterna genom att'' draga in pi\ 
staten." Dettn har PrnellPl'1 id si
lta sYl1righetPr. ])p liipandP 111 gif
tenrn för löner Ol'lt J1ÖdYii11diga l'P

para1 io1wr rn. m. hL'löpa sio· till 
$370,!l-17. IJiirtill komma ;~lutor 

Hvarför startar ej Ni 

Sparbankskonto? 
Vi_..M'_, __ 

l\Iottaga sparlrn11kskonton prt $] .00 o~h 

upp. 

1E11ln hankcn öppl'n llinlags q'.ällar. 

IInfn1 n~·ligt'n i11flyt1at i vi\r 11)"<1 banl;

lokal. Har ni sl·tt den ? 

BANKERS TRUST COe 
Pacific A venue 

KAPITAL, $300,000 

Vårt Nya Höstlager af 
Mäns och Gossars Kläder 

~'liins k(}stymer od1 iil'verroukar i 
siiscmgPns mo11eratast e miinster 
från ............. $7.00 till $25.00 All1 iir f'iirdigt for Lleu al' Val

h:i.lla <mHnnst'l'Hrl<' ärsbalen liir
dap;s afton <tl'n!Hi yeeka. Gnd 11111- oc~1 uiitlviincliga förbä1tring'm', 
sik oel1 rikhaltigt. program. i\fven hrmg·m~cle totalsumman för utgif
komma tlL' besökande att hjntlas, torna till nära $1,000,000. Tnkorn-

Unga miins kostymer från $5.00 
till .. ' ...... ' . . . . . . . . . . . . $15.00 

t . 0 1 .. 1 t"" 1 .. 1 . · 'stcmrn från skatterna beli5pa sig gra is pa <LC ;:ra 01· rrn rnmgar. Se; . 
vidare annonsen. 'till $750,000 och fråu saloon-

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

SÄNG OCH BAL. 

Svenska Ull'ekl11bbe11 gifvPr sin 
nii Ht a a 1'1 omm t!Prhållning mPd 

dan~ och sång liirdagen den 17de 
OktolH'r. E1t. rikhaltigt och om

vexlandP iwogram kommpr a1t n1-

föras. Alla iiro välkomnn. Jnt.rii
de: herrar, 50 cts.; damer. 25 cts. 
PUYALLUP FAIREN ÖPPNAD. 

Den ilrliga landtbruksutst.ällnin
gen i Pnyallup tog sin början i 
gå1'. Utställningen är tre gånger 
större än förra året. l<'lera nya 
byggnader äro upprättadl' och ut
stiillningsföremålen långt flera 
och större iiu någonsin. Antalet 
hesölrnrnfo första dagen vnr myc
kPt stort. och allt ser lofvamle nt 
för att '' fairrn '' skall blifva den 
rnt•st l)'ckade i sitt slag i dessa 
trakter. 

TACOMA YACHT CLUB. 

Dt>t1 a iii- namnet pi't l'n ny orga
nisatitm. i s1wtsen för ltvilken står 
vår lamlsurnn, conncilman C. E. 
Hiiµ;lwrg s;tmt hatlrns('garen Ar
t.hur FosH. KlnhhPns miU är att 
befordra seglinp;ssportPn. iuk(ipa 
hiltar for siillskavei samt anskaf
fa h1Hh1rn o. s. v. Organ isat iollt'll 
h:°11ler nn pi'1 att fullbordas, oeh al
la in1rPssPrade kmma erhlilla när
mare nnderriittelser genom att 
hiinvlinda ;;ig till J\lr. lliighel'g, 807 
Sou1 h 17th St. 

STADIUM I TACOlVIA. 

licenses rn. m. till cirka $240,000. 
Sålunda behöfver öfver $50,000 
mera i inkomster anskaffas; och 
prohll'mPt hvarifri'm de skola er
hi\llas iir kinkigt nog. 

TACOMA CLOTHING Co .. 
1305 PACIFIC AVENUE 

Skandinavisk skohandel. Vi ha 

nöjPt att rPlrnnmwndera J.rnlrP\~', ~~l!lllllllllllllliil!lllllliilllllllllllllllllllllll&~lilllilillllB;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:~ 
Jolu1soJ1s skobu1 ik till yåra prenu- : 
meranter. Denna affär är icke al
lenast en af de störnta i sitt slag i 
'l'acoma, men är också känd för 
sina utmiirkta varor. J,äs annon
sen om deras premium. 

Lindberg Grocery Co .. 
Vi äro den enda Wholesale Grocery-firma på Pacific 

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

Corner 23rd & C Streets TaconJ.a, Wash. " 

---·-·- f "'';;~~·~~:;~··~··;~;~:~·"''f 
f I NY LOKAL t 

Pallies Cigarr butik i No. J:3'21 
Pacific Ave. är den största i sitt 
slag i 'I'acoma. Cigarrer, tobak 
och pipor i parti och minut. Sr; 
annonsen. 

I
l Vi önska härmed tillkännagifva att vi flyttat vår I 
+ till lägenhPten 2215 So. G Street. 'l'illhandahållamle allt som 

~illhiir ett förstklassigt grocerystore, jemte ett fullt lager af 
nnporterade skandinavjska varor inbjuda vi på det vänligaste 

Hlt oss tala med er om edra all l l ·· t 
ögon. fogen afgift för kommlta- +: a am sman. :t'. 
tion llller undersökning af eder i SWBNSQN & NJLSQN "t 
S~'nförmåga i vårt kontor eller :t 2215 SOUTH G STREET I 
ednrt hem. Om ni ej behlifver + :+: 
glasögon. säga vi det; om ni be- +++ + + + + + + + + +++++++++++++++++++I I++++ i i i I 111 + ++++++++..-

hiif~'.'r dei:1, skola vi skaffa er t ! + I I 1 i i++++++++++++++++++ 11 I 11 11 I i+++++ + I I + I I 111 I t • 

glasogon. illlverkade enligt kor-· + CYCLONE FENCE t 
rekt ve1euskapligt recppi,, med el-

1 "t CO, ii 
lPr ntan h1'\gm· till hillignste pris. I L. P. CHRISTIANSON, 
Likaledes göres reparationer till Secr. & Mngr. 

billigt pris. Väfd "Wire-Fencing," i enkla eller orn:~!~~~~a~önster, t 
DR. BAILEY I Lawn- oci,h Hönsstängsel, Grindar, o. s. v. i+ 

Tillverkade af bästa Dessemer still, galvaniserade. 
Phone l\fain 80.+fi R 1 osta icke. S1rot urval. 1: 

J~H "staclinm.'' Pn :mifitt•atra- Chathmn Hotel, cor 17 & Jofferson + CYCLONE FENCE CO. + 
liRk idrottKhana, kommPJ' ntt nn- t Telefoner: l\Iain 33!) och A 1339 I 
liiggns invid hiigskolPhyggnaclPn l: 920 Commerce Street Tacoma, Wash. 
hän;tiide8, om dP m 1 1lppg,jon1a t I I I 11 I I 111 I I I I I ++++++++++++++tH+++++++++++ I I i I I I It 

phtlll'rna kmma r<irvPrkligas. Af- Business Chances 
qi]dpn iir att allYiinda tlalsiinlrnin- and Real Estate 
gen norr om sagda byggnad för 
iinclamålet. Kostnaden berlilmas 
till $100,000. Elewrna i hiigsko
lan si'wäl som specirlln komitcPr 
liro nu i verksamlwt fiir att an
skaffa de erforderliga Hllbtikrip-
tionerna. 

A. SUNDELL 
CARL R. ANDERSON 

A SNAP. 
5 acrcs, all clpared and 

JOHN HEDBERG' 
SKO HANDLARE 
Skolbarns Skor. 

Rikt urval jnst inkomna; biittre 
och billigare än annorstädes. 
Vi hafva ett fullständigt lager af 
arbets- och dress-skor i förbindelse 
med skomakareverkstad med nya 

moderna maskiner. svenskar röstade republikanskt. bevistade jordfästningen. 

1

1 NOTABELT S.&NGARBESöK. 

tom en fårskoek, Rå liirdn lian po-
litikussarnc hvad (:1eras frid till- Albert Fredrik Arveschong, Pl1 SVENSK SOCIALIST-TALARE. 

1 
DÖDSFALL. f A ·1 1 1 .. l iördy-atl hö..gal~ta "1he Swedes." n mer1 rns mes· 1crnnr de crnh fi-

fenced. new G room-house. 
b81·n 20x80, gooc1 wr.11 of 
vYater, 70 fruit tre':'R, front. 
i11g il lake, lrnlf mik from 
t.own, 5 miles from 'l'acoma. 
Prit'l' $8,000; *1,000 clown, 
lrnlanee to suit the buyer. 
J.rn1n·ovements done are wdl 
wortlt $3,000. Don't loose 
this chance, look it up. 

Billig Hyra Billiga Priser 
513-15- So. llth St. 

CALIFORNIA-BREF. 
Döden, liemannen kalhu1, skör

dnr utan hiinsyn till åldrar. Stt 
har han skördat l\fr. och :lirs. 

Från pastor ,T. N. Bnrdell, som lformau Felts c•nda lilla bam, Rut 
11yligen afreste till sitt nya verk- Ella l\fotilcla, i 0n ålder af endast 
:immhetsfält i California, 1rnfva vi 2 månader och 1:3 dagnr. BPgrnf
mottagit :följande skrifvelse: ningen egde rum från lutherska 

''Oleander, Cal., elen 3clje Oki o-, Inimanuelförsamlingens kyrka i 
bt•r, ] 90:3. ;Jag tir nu i California. [söndags e. m. Kyrkan var fylld 

rac1e skandinaviske sångare, äi· på 
besök i Png·ei, So 11ml :;läderna och 
kommer att g·il'va konserter i Sc-
attle och Tacoma. Daton för kon
sPri.en hiirstiicles är fastställd till 
elen 7cle nästkommande Novem
ber. 

l\fr. Arveschong iir född 1861 
blcf 1:>tuc1eni 1:380 ~amt graduerad;, 
ett par år derefter från kungl. mu-

l\Ir. Carl U. Starkenhc1·g iir en 
bemärkt socialisttalm·p, som f. n. 
iir st.ndtl pi1. föwliim1i11g:-durnc i 
vV:ishington. Han kom nyligen 
fr(111 J<'airbanks, Alaska, lkr han 
vistats ett par år. Han höll hiir
om dag<'n tal i Seattle. Han rest\· 
i gin· till Rpolrnne och återkom
mer snart dcrifrån för att uppträ
cla hiir i stadtm. 

Aone Employment Agency 
119 South 14th Street 

Hörnet af Pacific A venue 
Telephones 

Office lVIain 3607 

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

Mjölk i Flaskor, Grädde, Saltadt och Osaltadt Smör 

Ice Cream, alla slag'. 

- Main 4030 H 

-------!&~ 
Residence Phones: i\fain 492 Home A 1492 



de. lägsta 

$18.50 Dresser $12.75 

Tacoma Furniture '& 
Outfitting Company 

911-913 C STtreet 

Vi lrnfva nagra second-hand 
billigt pris. 

25 år i Tacoma 

Real Estate and Loans. 

FINA.ACRE-TRAKTER. 

BERTELSON & CO. 

Telephone-Main 6359. 

Rooms 301-302 Kentucky Building 

Pacific Ave. Tacoma, 

Linotype Composition, 
Publications and 
Catalogues 

All Modern AppU.ances 

for General Job 
Printing 

Satisfäctmry W ork 



HOTEL SAMSON 
Cor. 13th & E Sts. 

Det storsta och bitsta svenska ho
tel i Tacoma. 

Försedt med alla moderna be
kv arnligheter 

Rum 25c, 50c Q.Ch 75c per dag. 
I forbindelse med restaurant 

Mål 15c trll hogre priser. 

r~~~;~~ 
i 'THE BERATTELSEH. i 

AF $ 
MARIE SOPHlE SCHW ARTZ 

I 
IT 

III 

T\ ENNE LEYNADSIIIÅL 
AK'l'ENSKAPET. 
EN EPISOD UR EN LAKARES LIF 

0 

TVENNE LEPNADSMAL 

PUGET SOUND POSTEN 

då ... brnpan l_'.ste p,\ gossen od1 lJoJ-laL elen 1Jat1re menrnskan 1 mi11 
de SJg sakta ned. hros1, lll<'JJ '111 h,11 i1 ke \eldt ckt 

gpn 1 lifofar.t, cU . 
Bett~ grat 

- D<l hl 1r du hemma 
Hon bo.ide p<l hd1 ndet, och 

- He11·e ,Jesus 1 hennes nåd han 1- NZ1 1 ,11 1.ig h,ir fo1 li1tit dig llLt
dr d Jd, 11tropade Lovisa fm- ta si\ lange han lefcle s:1 l,rnge .Jag 

milnnen ,iflagsnack siu sk1 dckt 1 dig s,1g modern 1ill 1111tt IJ,u n, 
-lJutl, tlod I - skrl'k B~tt~ llll'll nu - llll, <LI Jdg he11nkPI' .ttt 

Ofvcrs1r D-s s.1longer grnlJollo fatt.H11 t1< n lilla 11f'lm:a kroppen i <ln darn;.ide nH«lnn ditt oh e1gifna 
af clansmusikens bt'rusande toner sm,1 dl m 11· ot h t1lL1t1e 11,htdll ha111 l,.tmpa(le med duden. nu 
Illidt i hvirh eln af valsen sval v ,1 v1Mt - liucl h,u J('ke s:1 g1 <1ns- In se1 Jdg f'n<last af•,k.\ fo1 en s:1 
de en sLua <11 llllld. strålande a1 !ost h<lrdt Lnm1,tt :straffa mig -- oudtnrlig mor, iornkt for Pll R~t

nllgdom, gladJe oeh prakt. Allas Dermed st01 ta de hon Sdllslos till <lnn, p.\ all k<1nsla blottad q1 urna, 
blwkor vm·n r1gL1cle på henne al- golf1 <'1 oeh hett till en maka, som H kP <>ns 
las ldppar upprepMle loford ofvt'r Gud hade vant rattv1s, barnet k,111de medlidande mecl sm nMns 
hennes fagrmg, hennes behag od1 h,1de g:ttt till ett battre hem, och smai ta, som ei eglle or,1 for tll' bo
hennes to1lett IIL111nen beundr,1- Beth fätt det siiaff, :mm henues ner. lt,m 1 sm i'tngest slos,1dt> p:1 

7 

cHiiv fo1tgHk p;'i 

bana dit hon drogs al 1 dll.1 och 
for ,it! l!lldrl:v sitt 1111 es e1 ig,1 qval. 
Tomt. talll ueh OLle \ c1r det 1 hen-
1ws liJ<'l'1d tom kall rn h ml slig var 
hrnnes 1mgdom, hennes :llderdorn. 
n< h lwrnll's dod 

.\h 1k hh•f en ai eg1ng egoist, 
som lefde for sig self, ut,m lrnrlek, 
utan glMlJt' ot lt utn n hopp 

1\laJnrsl,an dog foraktad af sin 
man, af sma hdrn, och t,ircl af sin,t 
samvetsqval. ett rof for folJdern,1 
af en cl:lraktig och hJertlos lefnad. 

dP, qvmnorna afundadPs henne fi'lfanga fortJt'nadt> lw111w - Infor verlden forblir du <\NDRA DELEN 
Den nva kammarherrn lemnacle 1 I kammarherre StrålskJolds Ol'h hc1de velat gifva mycket for vrnserligcn mm hustru, - i mitt ÄKTENSKAPET. 

sm mor, sedan han sagt några for-) hem såg det underligt ut. att , ara lika l~'ckl1ga lika hyll,1- I\Ian dör icke derfor att man ar hJt'rta har du nppho1 t att vara nå- 1 
bmdhga ord åt damerna och vex Det var en afton 1 borJc<n aE Fe de som hon Den v>1cl'1·a. 3 pp1gt ol veklig, man dor icke derfor att got annat an ett forP111ål for mm Eldsvådan. 
lat en taLmdc• hhcL med fru X- [ b1 ll<ll't. 1JlltMl of\ ei· sm sons hadd blomstrande mamsell J\I- hade I hJertat lJlode1 Betly dog 1d,e letlct od1 mitt J'.ornkt - Ilim km- Bu \.i eker och klar oktoheraf
sorn mmu biheholl sitt mtagande s1 ocl karnrnmlwJTn SJ elf, kl.i del 1 blifv 1t fol'thmklad ,lf denna mete- V 1<'1 r1ngcns fornt,1 sl r,'\J al' opp- nade rumnrnt och der stod Bett\ ton 184 ',mdrcJde t\ enne k<LClet
s.itt, sitt behag oeh sin utsokta nn1form i och for sin vaktgormg or df lvx och skonhet. Huru blix- nades barnlrnmmardorren oeh "\l- ensam, utan b<Irn, utan make, uLrn t<'l' ar mi arm hem till Carlberg, 

Om ni alltid onskar goat, Iriskt to1let1, men som icke mer var den 1 id hoh et Hans hll,i gosse vred trade ieke dessa ~Yctrta ogon, hmu I rik, blek och med ångest 1 ln c1l'Je vanneer dit en hra11ds1gnal afbrot deras 
!lmör, gä tl!J Cow Butter Store, cor. l l l l ll ' l 0 tt 1 I f II 1 l 1 1 f 0 " ] 1 t ] 1s>1rn e stJPIJrn om,rmg n1 ,\'11 sig qviw1Jl( e pa si c1ge1. oc1 a haufo1amle och lefnc1dsf1rnl,t logo I drag, intradcle r rummet 1m ,aiu t" w c1 aic111).!' ig wil'n sam a 
Jefferson och Paciflc aves. Den stora ,dl<t sdmldd<' sig NeJ. hon h,ide de111 fol1t11• h.iHs i orelst>r med <>tt l<'kP <1 1,, 8,1 Lippn1· hvilk<'n tJllS<lll- D!c'r s.i1 t Bl't1.\ rnetl h11fvrnlP1 ,Jf tle1 ln ,1!'for hon h,HlP uppoi f'-1 Vid fors1n lJnCl 'n dr'J'nf uppstocl 
mangden, som vi handla bort, tillåter hlifv1t nmtrntr.1ng1l och 11.ist,rn nt1n ek ,tf ;mgt si 'l'Yennc skn- dr' forernng af Jiflighet och ht•hag jstntlt mot dPn lille gossens hufvml- rat allt rwh med fortv1Jlan s1orla- en l1flig rnrdsc .\Il.i po.]kar kä-
<OBs att hafva 8tora kvantiteter for att l l f 1 1 1 1 l t ] l ' 

g omt 'nr Be+11s sn1l rt'n PJH«' te1·srn1· YOJ'o 'lme 1 rnmme ;Jf fm 1d],t odi ]efn,1dsvann :1ter- g1rd, ans1gtrl ohc•rholJdt af t:1- 11<' hon p;1 lrnt1, 111i11pa]](]P 11·rng,11 01 i pigor ins,HP 11t ur ne 
!levereras når sä onskas, sälunda till- s<i111 f•11l1l<'" 11<·1111(' tI(lL'<'il •,11· ,'l N' ]1f' 1 l' (] lt11·11 l-tli11111~ f 1 J ] f l 1 l1]1,]•('i1 f,1,·t•11'-('Jl 1' 1 1' I] l 1 l 11 l ~ l l 1 t J \_ ~L • • ., • ' _-i_ - 1 ar { 1 cl(_.. >i:. ( \._ <1 ans JC :;:e 1os < eitcl 1111Q<l ru11t1n1 l <ll\ o( 1 n1e< .._ _. ,.., , . ...._ ~ ~- _.\ 1 '/\ n l<ll ( 1(1g so111 t n, \l 1 u. JQµ,ctn( P n1s111. 0( l og<. tdrsalrrande eder lågt prrn st\val som 

uk ILrnt_n,11lPlHn• "Bammaen 1kr 1 
-- h<1g,lll<' 1"1m1umhen1J 111t•1I NctLert 1L11111,llle hPrnws \1tldPlillDs11 Ll!,1drd!.!lll ,\<·k 1 h11hlil\1l1i1 J1q111 q111111.i <11 h,1-

1
sp1111u..md1 1>1gP11 [1<11111ill Dio1t-1fiisk kvalltet "Tub butter" ar vär le-

tI ,igll.t h\llnlllg, Sdllllll.t nmm,1 od1 \.tllllP mg till den ena skoter- hJPl1il al gl,idw 1wh frid, sclkert om d0t nn h.11l1 st:itt i lwnrns tlP J.ig iekP s.isDm nu 1,11·1t en nrngg,1w11 orl1 .1f1cn <le bdtL1 lrn-cla.re, sälunda erhåller kunderna full ~ 
uppni.n·kocimlwi 111<'11 ,\pt \lll'e sk.in \dl' det nppi\ltl1 endast ,1f ]\ll"i mdkt ilt1 med nppoff1ing ,if n],p_ ,11·111 f,ihiilad mm en i1nsl,111fri11tl1111•1·na \ande om tor att <'!'fara ikt, då "brick-butter" stundom ar latt 

1 

i vikten Kop i Cow Butter store s\,11! ,11' h1•si,11 1rn1c1 lllll dd sl,e1ldt -S<'llillP p;1 dtonln 111h 11J1fip(lf;st.1llt>lse så molnf1 1 tlom Olh sl,onhct ;ltcrl,u11.i sitt Hh foraktacl hnst1u - ]ag h.irk lndl' elrl<'n ntl1r 11i1 
"' --"--=.il 1.ii1c1 clle1 d1ifore <1't h.ms -i\,1 hv,ul h"PP gaf han° - 1,u dt'nn,1 pann.i 8 ;1 11w 11 Uosl Iou. bmns hf s:1 h<1de hon nt.m lwLm Jil,sllm cln fnnmt 111d och lHki 11 -Trim dl eldcnlus'-fr;1gntle 

Inkommet-En s:indninO' Kun-1 llJi 11 a I dl List \ Hl h<'lllll' En s1wk dr 'f \ ,!] j n 11 01 () l10 jllP .U- il'lll Id m lll Il I l'll1 \ ,11· hon ( L1 l 1"111de gif11t b:Hl.i deL1 I 111'' Sd IJJ t- lih ( 1 I dl'll Lllll-'.st" ,if dl'lll 11 1g1 d LI rLP". 
ern och Olc Oicl Åfvenlcllcs nvtt En 1t<L1 till'l' 1JJ<llop1t i 1111.1 i1k h1ost .Jo ll11t.1 - 11111rlt•rn till tlPn 11111 tt1t lH'gl'.it hon ditt.i h.i111 som N1mrn1 rnorg11u som B1•ti\ rne1llsom l,omrnD l1ragc1u(l1 1>w1l Pn 
stort förlag drygoocls-vai'or. • 1i (1<' 111gifL1 1 t1eras htrn }1:1 tl<1 Il,m L1L111P nHrl lHrnw, 11:1d dot•rnle I\Ia<>m1, __ n,•111, s<lln nn 11t11111l.i1s s n sist.i s111k r1mlt' dit LllhdLrn i h,11 o'ldt stod vll1 •,1ttls11r111il 

1115 TacomaAve. \ '1l.i.1 oeh hlornsi1.,mde ITnu.\1l, :it oss sdtl< l1c1H rngentmg fnnde sm J,01Lmg 1s stmst.1 mil sl.oi<lsLrn sot rnod1'in d,ms.itlP lial'!1s hi11 slotl Ev.i 1111 fonstret i I tn malrngiutl \](\ Sur-
The Leader-E. G. Trommald. (di ]1'11 n11l fr,"1 nHolln, s) ln1lb•t .\lr1k hoJd<' sig iw<l odi 1r:d,- nwst hs,irnl, illlllilf som i111 llPJI- orh LHltrn lr i1dtt.1rle :-;11J 1c1kt pi1 s1t1 mlw1si11m p:1 llolln.is oeh lilw l11rnrns•.c1lm. - hld s1,•11·1 

·~==============""'!:\ils n11'opt och s,itt 1 onl111i1g fo1 1e en 1'\ss i1.1rl111 l1]1,. s111klu1gPJJs lt<lit1t 110,rn.i llll<]PJ' lll'Ll lie nnt•s ]JJ kil<ll' nt 1 d1•11 Ll.11.1 111dPirnDrgo- - ll.11 d11 l11st ,!l1 u..1 dit J'.Lm-
s1u. oLli sm llllUd fru p.i11lld J de 11 io1 lorkc1(1l' v1 i lds- 8 ;1 ih igt pf!t 1 sti ,1h ,Hlt' fr< k.i a11 .ir (1P1 nwt1 l\L1gnns' 11P11 med l'1t rn:lrHl, ,il' siill.1 frHl r1L:' 11 d!!.dtl« tll'n Lrngl'<' HYLAND GROCERY I L L 

l lc' p;1 verct1111.1n ,,ut1o l'll 11111 lll<llllllllR ou.,1 tl.it•i•.itl<' t'll tiu r1<'n S(' sig \ili.i lDrt·m<llel for ,11Lis lr~g,1111• \lr1k - Gwl sl,t• Jol .it1 lJ,]1111<'1 ai tvernw gl.tclc\ li11·n,no- Y1ss1 h,n ,].lg det, men hv,1cl 
1556 So. D St. I ,ilton dt 11;1<1>1 ii1 a k,11 nP ILm h.i- h,rn slrnlk ha hh gts att J;tta ens blll kdl. sl' ,ill.i snia fmlig.i 1 J<'d , Pr ;,nm hume att , dndc1 sig m<lt ,ir kl()( k,1110 

Phones: de iattat lHnnls b<lda h,md<'r och dt' q1mbg,1 tlorn1st1kerna se Se ta[Jai 1n 11111 tIJHl,mti,rngd.J <llh sig i.unrnet -.\ d111I11h,i11Pntmrn1t1 p,'\oss 
James 231L Borne A1944 sade imd \ 11mt• <Lrn 1es1c h,rn sig upp oeh s8t1P lill1swlf mt.ig,i l'llllllnd nf h.ilPns h- -God rnmgo11 «1L1 t.rnt' - 1111' hon l,Jn 1w 

Grocenes, Flour, Feed och im-
1 

- .\1111,i. 1.1L1 wl•l' tlJII Lllll h t'LI, dP11 .ilr1n• ,Il t 11 11.1rmnorn.1 I silndP oeh t 11.,\1], <li ottumg _ :\<1 Dt•t 1 dl' de ,111:1 11rn1lt rlm;.i som - ]),i .11 s.iLPn ,1fo 1or1l P111 of-

porteracle skandmav1ska deli-
1
'1\.td .11· d<'11 rnot mm' 111,d <11 V,111L1 honom om1 110v1s<1, ,1] 111 Lrntl<' Hr'1i' si« 1 ,i] 11 opl fm11,1 ,1! dina t.:\rai· -Il.rn g11k E\,111ppl1gil l'l!.!l. om 1i fordi·o1,i <hS s.i blir 

katesser 1 nkt urval alltid på 1111 1,il J<1° lipHl1t dig som l"rn tli1 skc1ll i<LL· l1ld1>1 olwlonad -1 1m 81 ,il<le1il h«1111eshrosi ,it iill IJ.11n 11ll s,rngPn' h.rns b!1tk lo! l1onho1d1 s1giw<l1H1J],1ssil's1- <111 nH;.;t ln1ll«1 \•llP!l,1gotn~tt 
lager. I' 11',i ll]l]l<11'l ,11111 Lln ,l"rnkt rn1g 1 lLrn h•mn.td« 1n1111ne1 och gHk 111 in•dssLilli·lsP <)('Il stoltlH•1. d;1 hon p' 11« sp1tL1 llll hl:1hll'Li olh d< na ,tlsi.llllu.11 111Jtll'1 1111 hon lir• lt11' mig ,\11 h.d1c1 1.111t f\,1 år 

Gus Johnson, Prop. 'Ur•rnJm dig l.11 <k sig milt 1\ I!LrndL• 1111 sm hns1i u 1 litlld d1'd!!. i11 L 111.Jntl,rn .ill.i tl<'ss.i dodl'11 ;;{ 1nq1l.1d1 d1 .1gP11, oth 11 l' tr<1U.id1• dt 1 1s l1ln1Jls!J .irnlc• a11s,g- 11d (\nllw1 g ol'h 1cLP 11.J suttit i 
~--- _ _ --fhJ<•it.1 ,111 1111 - l\]!11 \l'li< 1KllU.1' f)('j{\ iioll Jl•

0

l ,1t1 kl.1d,1 s1g loi· rnhlffp1 som ><lllJfldd 1.ii1tll' p;1 11111111,,dt' lllttl srn.111.1 1Pll llll'lll sL1ili<• 1 dt'lll llll h>11\.1 l>illldll lll l'lltl.l g.111g dl' 11.igoi Pll-

SIJllH' k11rnlP l 11111.1.111 1tl,1 f.i11,i 1•nh.ilhosDh<rsiPD-s himH'S hiliags]likns nl1c1i"' _ -llett1I -- ll,lbl -- go1t 1 n 1ginl,rn1<11'ss,1iil,]"1 ,if1wd d.lll- !111rnu.d.1s1n11t't'lwt<l.i1.iglH1.in-
Pidelity Trust Co. dill l10111m.J lllllll'l'l!.Il'wnlH1 och I -God ,1!1n11, lktt,\ ]Jy,](] sdd<' 1lt·lt 11ss1 hc11lP J\pjjy gloni1 .dl1 ,11· dod <11• O!h Sjill,dmn ,di 111!.1 h.i111 S<llll 1>11' a11 d1111ud1i· dllllld 11,1 Ol\tk-

1,i1m.t lo111osi.m, lll•'11 111'1 1il,-11lold0111 om 1\L1u.1rns' - 11.ig.idp .iiinal 1 dPt!.i si,.;Pi,,ilLl ogonhlllk" Ett lpidlos1 "J 1 ' Ji,ui.Hll sL !~11 11pp1og' !lon st1g pi dPJll 1wl1g.i gmgu· f1tt lrnhl!il (l1g <l<'J-

Kapital och öfverskott 

$470,000,00 

D1tl1• 111.11! 1 n· mm i.[111,1 fu1- ,\li1J, f.~f'J' _ Lis1,1 <ll lilHk rn 1 i!Pn 1.ig ol\Pl BPths lill'k.1 J,qJp<1r I 1ngt 1111 s1tl<' 1 s1it hJl'11.1· med 
st.mlhl1losol1 I.lid, 1h1c'dcl111l'tl -ILm g.il oss l<'kt H1or1 lrnpp nnga qvnrn,rns SJ.il 0 ,h du si.il! ])pi1 J,ii1snm1g 1 vl'rldslig<' ,\l- - (l<l1m.111 s],1.i11.1dP~l1 <11'1 \.Jl :JIP11 d11 .11 111 l11rn l'11 hain, 
dill L1Ln11otl c1111 odJJI]1Ikhc1 in101 Bd1)s og 111 sk)mdts ai t~n·i11· lmnn ntl di•i gt•nlJO<l Pn 1nn, som i1k List,lll<' sig p.l Pn stol ho1rlL' ]i1g g)m'tl<''- [,],,,lo!' nll me11s],_ Iu1 In.id sk11Jlp tln Li ,iii·Pstq 
Ull!l 1 Ill 1mwt ,iJ dig fol1tle mig tl1•m hon llled v.1ltl solde Jll'd- mipphoi lig1 uppi <'pi1de S.llllllld 1wd JrnJ 1 udt t och gr<lt Il.in rnm-1 l1g c1r,1 od1 11trni11 ],Pist' vill Jag b1 Por dl'tsamma som du, k,1re J. C. Ainsworth ........ President 
Jlcl hc1h 1 t Frnlr•r stoun ot h faror s\ t1l,J.l. tll'll · 'DJ1 i lrn l'll ta 11 k p.i ll I1 i 11Ps ti ol 1g t 11 11 1,,, s wl 1 u.i 1 h.111 sist ta hort mm o lwm,u k t.1 h ckd. C,n l 
stod dm liild lor mm SJ.il. oeh J 1g :i.mn.ir (lll ,rnd.i l.11.i ]l~l l»l- h,irn I" _ ~frn j';'Jf,rngan J•rlIPI'- h.id8 J,i]j t.11«H - En L'rng, Ung E1a tog tll' li,H!.1 h,Jrncn 1 sm - Det vorP n~1got tidigt ntt licfa 

Jno S Baker ..... Vice-President 
!P. C. Kauffman .... 2nd Vicc-Pres 
Arthur G. Pricharcl ....... Kassor 1 \ ckte mig ho1a drn.i onl, d:1 du .\lnl, k,rnt.irlt• en irnwk sk,11le hellll<' iwrlt) st,Hle i osfrn s1 nllll I orll 11t nnd11 ln il I.en en- Lmm od1 ln ssfr 1l«m h.1ei·tl1gt, se- straff for d.d1ka fo1·scl'lsl'!' - rne-

L1lc1dl' 1111 dm mm nc·h 1 h1 nnu; som , 1111 b,rna sig v,1g till hi nni•s 11.1st im .lld1 ai llilS sn1 ftmngdr ilf- <11111 lnt hem tle smJ. 1 from n!'h 
si.il sokit> mgJll1.J tro och hopp -Ja, - mm n.inmo k.rn 11 hwrta toi all JJ,1mnnrn llPlllW om lno1n 11stn,Hlrn. lJ.irnshg ,m<l,,kt gor.i sm morgon-
IIIm först.i tanLe \ar p.1 dig, d,\ v.in ickP lmd1a cll't arma bar1w1s ilPlllll'S pligtl'l 80111 mm Den Sl11tl1g1•n l<'siL• sig .\l11L. h.ins bon. 
Jclg <lter betradcle faderne101den, pldgor - Nu follu Bett.)b Lu.ir drnmcl,1 lv«knn ni' ntt vma den blick var mork och h,11ll <U h,rn 
och Jdg fann dig l1La mild, lik.i 1wd p;1 h.in<1l'n nwst beundrad<', ati v,n,i den. som Ra1]P I 101tnant Strålskjolds hem, tv:'i 

F P Haskell, Jr ...... Bitr. Kassor 

Safe Deposit Vaults. 
Spar banks af delning. 

~% r.änta. 

LdsL 1 dm tro; hY.Jtl som iörnt hos Alr1L g,if kamn~ariungfrnn l'tt m 11 n l'nh,tlhgt skcmkti' prist>t sknl - Ndi <log han~ 11111 tlP1·ifr~m. sitter samma morgm1 
SWAN OLSON mig (ndast Vdllt 011 fol1d af ht-1t•l'k<'n al1 ,Ji'lctgsn.1 sig N.ir 1lt' lP ltl,v,tl sn,ut Jon,uilll.i~ f'ian -I11,I1t -st.nnmMlcBP1t) 1cnl1tenlågsoffaen1mg q1mn.i, 

Äldsta svenska vedhandel i staden dersk,rnsla, blef nrnler cle dagliga b<lda makarne 'oro dlleiM, sMle s,dll1P1 till förbannelse mom hen- - Vlll hvilke11 1rnmH' 1 Hor d11 som saknar alla spår af.\ ttre f,ig-

v d f • k 1 • samt<1lt•n med thg ni1got v1d,1 ho- han nwd allvarlig rost: nl' R,'l'lf Ehnrn Jni1r1arne smålo- i.ig vill veta vid hv1lkr1 n hrnnw - rrng. e ran s og oc i sagarne. ., 
Äfven kol och bark. gre. Genom tl1g l<1rde j,1g LLt1 a - 'l'auk, Bett~, nm ditt barn go ehuru hon ,innn bar sitt hnf- Han hade• rest sig upp och stocl nn Hon Rfll 1 der med sin forstfodcle 

Kontor 2321 So. 12th St rel1g wuens .mdc - 1\lcn hvad iii· dng nnder det dn tlansMle? vud hogt, 1 asacle redan mom hen fram for sm hustru mt>tl korslagda p!'t kn<1 och vid hennes sida lrncle 
det som gJ01·t att du så varmt -Aldrig har dn annat an obe- ne smdrta och ånger, och audå armar. Nils tagit plats 

For forsta klassen& 
FOTOGRAFfER 

gå till 

Aaberg 
Skandinavisk Fotograf. 

1322 Pacific Ave., 
Tacoma. 

~le E. IJ1en Harry B. Selvlg 

Egare af 

hång1 fv it dig At religionens trost: hagl1ga saker att s,ig,1 nng; - all dioJcle hon qvar på balt'u. Hon - J,1g vet icke, hv1slrnde -1\Im ålskade Anna, du ser så 
den enda, som icke sv1lrnr oss• 11d skall du for bittra mm glådJc, m:rnte r1l't . for att icke gifva sm hon, smiiltande i tårar. blek ut, helt VJSst .nrntranger du 

-fövacl1 fr~tgar dn. Anna s;ig - utropad<' Bett) och kastade sig skona medtaflarinna tillfalle att -Hvar var du då, dn omma chg for mycket med det lilla oroh-
på sm m:m med dettn milda ut- 1wd på en soffa. efter hennes afresa mtaga forsta mor, som icke vet, nar chtt barn ga barnet, - sade Nils och tryckte 
tryck, som gjorde hennes eljest fn- - GLidje 9 talar du om rummet och kanske lwrofva henne dog~ - Alnks lctppar darrade af I e~ varm och k,iileksfull kvss på 
la ansig'te så vac}cprt: Den k,1rle- gladJe, nar dm son ligger 1 s.11iltfi- den seger. hon kopt med :isidos1it- vrede. sm hustrus pann,1. - Du har JU 
kens ande, som uppenbarar sig 1 get '1 - SiigPr dig ieke ditt egl't 1.arnlet af sina heligast<' phgte1· Betty teg o(•h grlit Han fatta- vakat hela natten 
ordet. Då Jag ~imm var ett litet hJeI ta. att <lm plats hr vid hans .\fven , fira stoltastl· ogonhlick lk henne hårdt om <lrmen - När frågal' Pn 111or efter, att 
h,un och laste hilwln, framstod sjnkh,idd, och H'kc• på balen'I - h,th.i ett slut, så ock med demu -Du var p;t hal, - skrek han, hon anstri1nger sig i Ligger icke 
fr.ilsaren for min sj,il, och J,1g Jag M end<1st far, och har lik ]J,11, d<•r Bett1 s egeuk,irlek sil nk- - el<1nchga qvmna, ehuru du lof- t hennes renaste iro,Jd nt1 .itt om-

Liens 
tyekte mig se honom med sm gnd v,tl sprungit från mrn '.ikt pä hof- ltgl'll tillJrPdssialdes. Amlthgen v;1de att vaka ofver mm son; c1tt hulda och vårda s1t1 barn• - Tro 

Pharmacy dom liga godhet i hlickpn och 81lla vet for att ett ogonhhck se om rn 11.idl' vagllPn hem rnPd den sko- han v.1r clm, dd kom du aldrig I mig hon kanner iekP mnclrm flrnMt 
karh1ksr1lrn ord p;i lcqiparne. Ilfod honom. Ot•h du hans mor, du far n<1 lrnldrottnmgen, som lntad mot ih:1g -1\Ien skoterskan, hon skall ån såsom l,Jnf; hon glommer trott
Kristas for og01wn har jag hedt, pi\ hal 1 Ryser icke ditt hjert,1 th norn.i, skifte\ 18 horde sm fåfan- vhl 1 eta iMr hdl'net dog - Alrik hetcn for sälllrnten att kunna vag
hnpp.its oeh trott och varit no,Jcl vid tanken på. att vår lille gosse g,is segenop och sitt hJertas l\.n raclcte ut handen Jor att rmga, ga sin lilla i1lsklmg till lHgn och 
med Guds vllJa. skall forgafves ropa ditt namn 1 g<'sil ulL1 lh'ln11nnelse om det 11rrn, men Betty heJdnde honom och hv1- ro; hnru nkt belonad fnmer hon 

(Forut Central Drug Store 
Skandinaviskt Apotek 
Agenter for Salubrm 

Apoteksvaror, Kemikalier och 
II'01letart1ldar 

Glle B Lien har många års erfaren
het som apotekare, å.r alltid tillsta
des, och man kan tryggt lita pä att fä 
recepter uppfyllda val och noggrant. 
:1.102 ll'acoma Ave. Tel. Main 141 

- Och dn taLu· om. hnrn 11tPt s111 s1s1a stund, meclm1 d11 i stcillet Jor hvilket hon skordat denn<J ska1fo under konvulsn1ska sn)·ft- sig icl,e. nar den lilla frisk och 
v~i1d du är den rmga lycka, Jag for att v,i1,1 hos honom. besm- segPI' nmga1 glad åfrr ler emot henne Mm lyc-
kan skimlrn rhg q nmgslost ofverlemnc1r dig åt no.1et ilIPd Jwvrngade steg ilade Bett\ - Hon sof ka iu dn, min sallhet v:irt barn och 

- Ja, Nils - Anna,; ogon stodo p<l en bal uppi or trappan och rn till sm son - O Gncl ! utrop,tde den 

1 

for er b<lda h~r Gud gifv1t mig 
fulla af tårar - .Jag tackar Gud, -Ifon skall icl,e Llo Alrik' llvatl mot te nu dPn ]attsmmga ol.> 1 kligl' fadern hvars smarta rnttighet att offra bf och allt . 
som g1fv1t mig all denna lydrn, utropade Bett;> lrnn slrnll ], fva modPrns ogon l - I rummet var så vHr for stor i'or att lrnmu uttrvc- . . . . . . 

E. Eilertsen all dm lrnrlPk Om mitt hjrrta tills Jilg kommp1· åte1>, och secl,n1 1, st s.t stilla, i pn 1,instol sof sko- k,1s 1 ord han necls1onk ofr1v1liigt / Samma ~fton kom Eva på besok 
lrnrnlf' mr;i mnia stolthet, vore det vill Jag i8ke vika fr:m h.ms sida frisl"m och lampan brann helt p,\ kiM, id gossens b,uld och gr,1t [hos sma vanner 

Siver Larsen 

Irommald Skandinaviskt Apotek ol'ver dig' men Jdg k.m ell(Ltst I\[e11 l afton. 1 afton måste Jclg till lllc\t1 p;l tå smug Bett.v sig fram gra1 som ett IJdrn. - 8dg mig, E1 a. - sade Nils -
kcinn<J PJJ ohPg1 ansad tacl,samhet D-s, el11 st sl,nllp rnamsPll III- till sm ]JJJ,1 goss!'s s,rng Han Det var Pn t'gPn an blick att se I fmner dn dig VPi kligt'n l;'ckhg • ar kandt fo1 att le\ erera de bästa 
mot Glld ,J.tg skall forsol"i ntt \lll11>1 1n·1set som <lrn \,H•krnstp slmnr,H1c lwlt v1ss1 llon ho.ide sig tlen11l' man, så berofvad all SJills- ILn tlu aldng kant Lmgtiln ,1tt n:edicmer 'i staden Om ni lemnar ·• .. 
go1a mig lui1.Jen1 nf dm omhc1 och tlt>1ln slrnllt• ].Jg Hkl' k1mn.i iwd [or att l,\SS!ld I\1 1 u hon hor- hftnnrn, som e12:ndt sitt liE 11 techi- llnfva forrnad med en man 1 €:dra recepter till dem, kan ni vara . . ~ ., 

I~n \arm 1wh tro1ast omfilm- ofn•1·lefvn vrns .om att de expedieras omsorgs 
fullt. Alla skandmaviska mediciner lllll'.! len helig O<h 1l]ljlllg1JC' ilfJ- -F<'ii1 I l'll u."rng fllJJ 1 \:1rt l1J' 
på lager. sak1m• om l"nlek. \ m dL•t :::\ clr h.ir ing stiltt lit>1l1.1mh b amfnr 

1555 Tacoma Ave. Tel., Main 504. Nils u..11 Ueh ln.11 :ol,ullP y,Jl 1) l- dig, Jdg gill' det nn foi .in.11·a g<ln-
L1 fl 1d olh s:tlllwt npphlomstrn, gen L;1t sP att du icke afsl:tr Enda apotek I staden, dar apotelmre 
om wkf' l sk)'r1tlf't af en fast !IL h mm bon, liksom d;1, f .ir 1eke på kan traffas om natten 

de wke lrm1s lt1tt.i amktlr,1gt, oeh 
<leilor lrnit1e hon sig dllllll 11,irrn.1-
l'P 11< llllPS pfj Pl' <1.lll8l'll 11pplll't
L1c1< l.nH 1 \ Hh 111 dP gossens od1 
hon 1 este sig med ett ansk11 af ;m
g est, t) ba1nets kmcl var kdll, och 

t<1nde ;it swbg,1 n111tnrngar, en - Den l,;ngtan har ,mnn icke 
sL1J' under sma s1dh !Ska begcU' nppst,1tt i mm SJal. - sv.1rade E\ d 

nn nrcltr~ elct af sm,irta. l'orki os-1le<•ndt', - o~h derfor c11 1.ig 1Y<·k
S>1<l ,i[ sorg på ki1<1 1 id sitt barns lig, Ja sd 1.1 uklig, att .1ag irke 
,ik, dettd bdrns, ln ars fodelse trott, att rnrnnrnlrnn ha1' på jorden 
framL1llilt \ arm,i och hittills 0 _ sknllc lnmna kanna sig så full 

ndde den lnng1·1 killll'ttPn lc•Pnde. 
- 8t1·i1llt dn dl H kP s:1 fasligt 

mycket ,ildrc, - svara de Mauntz 
me<l en for11>111Hat1 tun, och str,1ek-
te p;t sig for att icke synas a lltfor 
liten bre<lvicl sm folJesl,1gare. 

- foke mera ån lnad som slnl
jer 15 och 20, menade Carl 
skrattande. - Se der ha vi det 
brnmande huset. - Tag ut stegen, 
mm gosse, - tillade han och på
sl;yndade sin gång. 

Pr<ln en af de storre trabyggna
derna 1 narheten af Burbrunnsga
tan uppsteg lågorna och spridde 
ett rodakt1gt sken ofver hela trak
ten Rundt omkring boljade en 
stor folkmassa Der hojtades och 
skreks af alla krafter lVI} cket o
n~'tt1gt folk :o;tod 1 \agen for dem 
RODl kunde g,1gna. 

- II vpm t1llhor egendompn ~ -
±r:igade Cm·l en bredvid honom 
ståccnde qvnma som\ skrek och be
sl,~1rm.iclt• sig for en hop andra. 

- Vet herrn icke det' Jo s1, 
den tillhor rådman Watz' enlrn. -
Jag känner dem mycket v,11, jag 
har t.ient der Herre mm Gud, en 
såcl.m ol~ eka, man sager. at1 de 
c1lla bbfv.i mbrarnla, ckt ar för
skr·,1ekligt 

Ille1 horde rnke Carl mnan han 
stortadP fram twh t1 angde sig ge
nom l'nlkho1wn for att komma det 
lnnmande huset narmare 1\fa11 
gJ01dP sto1<1 an81l'<ml!rnngar· for 
att r.llld.i tlem som ,1nnn v01·0 i 
111 ggnmgen 

D,1 Carl lyt l.il1s arlwta sig fram. 
s.'lg h.111 en helt nng fhcL1, som 
med ,'\ngest \Ted sma lumler och 
rop,icle p;1 h1elp, stå uti ett af dl' 
ofre fon:sternd Illan kunde sdga, 
<1tt hon omgafo af L'\gor, ty elden 
b10t nt fdm all,1 de andra fonster-h,ih•n, st.urna hemma, och J.tg sLtll p;1 den Lillndtle k1mlt>11 11v,iil:1g 

,Llska dig vaimt och troget. c111nn elen lilla gossPns i-;rnt.1 t:n., 
Jktt> si\g p;°1 honom lange, se- gJntcn 1 det r1gonbluk, då han i 

Lmdt ljnha och rena binslor 1 komhgt nojd 
- Men cl u står ensam i i; erlden 11 a och hela hans brost takresnmgen stod i 

Grar=Sf enar·-
Vi ha det storsta lager af monu

ment i staten W ashmgton. 
Par.. numental & (fat Stone Wks 
PACIFIC MONUMENTAL 

& CUT STONE WORKS 
Donnellan & McKenzie, Egare 
.Cor. Pacifrn A ve. & 20 St. 

Phone :M:ain 2214 

Somrnnn n , ,ir forliclr·n host en ,fan s,HlP hon med bitteihet dudsr;tnnden f;1 [,rngt ropat mo-
hade ah en fl,1 tt oeh 1 mlt•111 !Je- - .J,ig hai icke raknat de g;m- de111, nman den obeYL klige duden 
1,11 kt Jorden med sm ;-;vqmrng ger .1.ig bonfoll om Lirld, af dig· l,ide sm haud på, h,rns ll)ertc1. 

81ot<lJJ<,1rns nJntnrngsh sln.i JW- h •ll" vmo ot.i lig<1 • men dn hånlog Vid Bettys i\ng<•strop rn,Acle 
hl1k Yar i full fart nwd sma for- c1t mm,1 boner och fortl'm· att dl- sko1ci·skm1 upp 

f ska frn X- Dei1 t1cl1'n Y-ir lli11 I L 1 1 t 0 ~1roels(1r, hvill,a o1.J(fo Llcn <'li.t p~l , 1ov1sa, 011s>1, llH' dl' r e -
den ancha; och den simd 1 erldeus Lirlek mig mera 1 c11d an allt nn ntrop,ide Beth med fmh ifLrn 
brusande ltv1rfvel forclc' sina lie- n.tt - Nn har mitt h,JL'l La L 1lln,1t -Ack 1 det a1 111.,t i!Lt, h,m t[Yl-

L,mge qvar"låg Aluk på lma och 
g1,1t, slutligen reste han sig upp 
tog tlPt lilln l 1ket 1 sm famn och 
tr: l'k!f' dr t t1 ll sitt hjerta med en 
li\ng OL h sm,irtsam kyss p;L elen 
blt,k,1 kc1ll.t pannan; sedaH lc1de 
h,m gossen i\te,· l1Pll p~1 baclclen, nf
LorL.tdC' snrn t~irar oeh v,rncle sig 
till lktt~ 

och åstundar mgen omhl't nf dig der oC'h Jl'mr,1r sig; - men Jilg IIv,nje sp.1r af nnldnre k,msla 
Du oeh dm mor hanvisade mig till tror han lim· slumrat, - tillade ha,lr• forsvnnmt nr lrnm: ansigte 
vt't'ld<'ns no.ien nJ, >.11, Jclg nJnter hon, d:1 hon lJlef nog vaken Jor ot h qvarlPrnnat ett uttryck af ohe
uu af dem att m,nka, att allt \dr t;i; st om veklig hårdhrt 1\Ied en rost, så 

- Och du far 1 afton fr:rn tl1 tt ],1 mg lwnnr sir.i f och skarp, .1! t den l.it som ett 

sJukn barn 9 
- Ja, du har i.itt, det tir mm lind ur clomsbasqnon. sade lrnu: 

• brand - .c\.ter dett,1 ''ensam''; ar jag 
ensam q Eva lade srn hand pa lilla En fortviflad stamma utropade: 

Brrthas srn fosterdotters hufvud - Radcla henne, ratlda henne, 
och tog lilla Carl i h,111den. - Ar eller låt nug tkL1 hPnnes otll' 
Jag ensam, som eger dessa som 
eger Anna, dig och all,1 dem jag 
km1 gc1gna? Jag tanker lrnru i·1k 
Jdg ar på omhct, tillgifvenhet oeh 
k,irlek, clå J,1g hesrnrrnr, att den 
allgode s;i ofo1t1ent ntseet mig att 
i hans namn spnda litet gl,1dy~ 

oml,rrng mig. 'l'ala dPrfor icke 
om, att Jag }ir rnsam, då mitt h.ier-
1 a eger så m~rnga att iilska. 

Carl bhcl,Hde dit, hvclrd r:m ro
sten kom, och såg ett fruntimmer 
anropa cle omkrmgstående om 
hjdp, under det hon med nästan 
vansmn1ga blickar io<lg åt det nu 
tomma fonstret 

- I\Im frt1. hon k<tn icke riicldas. 
Ni St'l' JU SJelf att det .i1· omojligt 
att konmrn henne till h1elp nndt 
genom elden, - svarade man 
henne. 

smnmgslosa slaf'var nwd sig, for
vandLmde natten till cl.1g oelr tla
gl'll till n,i tt. 'l11de11 flydde be\ m
gacl, utan att dess.i 1101ets tl:1rar 
egde 11:tgon stund lechg t 111 Pn iill
varl1g tanlrn eller ett ogonbhcks 
mume af, att lrfvet bhfv1t dem 
sldmkt till något mera, an att 
bortslosa det i andefa tl1g a tidsfor
clr1f. 

J ,ig m:1ste Lua p:i balen, elrn
ru nntt hJerta blot1cr; nwn j<lg 
skall forst hora, doktorns ntl:itan
cle. Sv,1fvar lilla l\Iagnus verl,h 

inb11lrnng, Rom fm'sknwker mig, 
han so ['y er t'ast Jag tyckte att, -
att - Bcttv forde handen ofver 
pannan, lwarefter hon fattade 

- Der ligger rlet hand, som fast Och lyckan fortfor att gasta hos - Jdg vill dock fo1soka, - ut
ropade Carl. Skaffa lut en stege, 
- befalcle han 

nug vid hemmet' od1 1ifven vid dessa tre, som sold och funmt det, 
tbg; - dn lrndc gr:nom att visa som skanker tillfredsstallelse iit 
drtt hnrn omhct kunnat g1fva hf lnatU'Je god och ädel mcnnislrn (Forts.) 



Båda telefonerna. 

(l<"orts. fr. sid. 6.) 

I m]tt upphetsade tillstånd kun
de jag höra mitt eget hjertas 
klappande. 

'Plötsligen bröts tystnaden fl,f en 
moskitflugas tydliga sm'J'llllde. 

I smi1ma ög·onbliek stod alltsam
mans klart för mig, oeh lh1 bana
rens plan gick upp för mig i hela 
sin djefvulska illfundighet. 

Nu' förstod jag· de mhtiska fal-

rum utan board till billigt 
pris hos svelrnk familj. God mat
hållning och snygga rnm. 

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

önskas köpa. . Et.t ' 1 General 
Merchandise store" i mindre 
landsoi·tsstad i \V' ashington, 'med 
företräde för skandinaviskt settle
ment. Pris frå.Ja $1,000 till $1,600. 
Svar till Köpman. Pacific Tri
bune, Seattle. 

1
~~~00~00~ len af gula febern midt ute i rum 

. s~!~1:!a~~~l~~a~e r sj~u förvånade det mig ej heller, 
Kontor 1101% Tacoma Av: att båda de sjuka hade varit öf- John Hedberg, 513-15 So. llth 
~ • versållade med blåsor efter mo- St., svensk skomakare oeh sko-i Residens 1014 So. J St. skitbett, och det ej blott var en handlare. Besök honom vill behof 
:Kontorstimmar: 11-12 f.m.: slump, att just "svenske Gustaf" af nya skor eller skoreparationer. 

i2-4 och '6-8 e. Il1. -Sönda-: oeh f111dre styrmaunen hade varit Humant oeh rcclt bemötande 'är 
gar 12 till 1 e. m. · de angripna, .det förstod jag nu ni säker om hos honom. 

• oelrnå fullkomligt! 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~:! Under uppehållet i New Orleans 

Dr Hans Petersen måste kubanaren skaffat sig nå
gra moskiter, som han visste 'Vara 

LÄKARE OC.H KIRURG 

Kontor, 913l/z Commerce St. 

Tel. Main 3378, A 3378 

Residens, 313 North J Street 
Tel. lVI:ain 877, A 1877 

Kontorstimmar 11 till 12 f. m., 
3 till 5 och 7 till 8 e. m. 

Söndagar 12 till 1. 

DR.BALABANOFF 

infigierade med gula febern. Det 
hade varit honom lätt nog. 

Hvarje moskit, som fångas i ett 
rum, der det ligger en patient med 
gula febern, kan man med temli
gcm stor säkerhet antaga vara be
hllftad med sjukdomsgiftet och i 
stånd att smitta den person, som 
blir förem81 för dess bett. 

Han hade först släppt in en af 
sina dödande frugor i den svenske 
sjömannens koj; styrmannen var 
det nästa offret och nu hade tureu 

Kaufman's Ta i 1 or ed Ready 
Clothing Co., 1323 Pacific Ave. säl
ja skräddare-sydda kläder af ny
agte moder QCh bästa qvalitet till 
samma pris som andra begära för 
fabrikgjorda kläder. Se annon
sen å annat ställe i tidningen, 

Kaffe-disk Godtköp för Lördag 
och Måndag. 

35c Ideal M & J Kaffe . . . . . . 25c 
5 bars Best Naptha tvål. ... . 
Stor box Soda Crackers .... . 
3 H'tdor fändstickor ........ . 

25c 
21c 
lOc Kontor: 1102 'l'acoma Ave. 

l'elefon Main 271 Res. 724 So. E St. 
Kontorstiminar: 11-12, 2-4, 7-8 

Specialist för 
således kommit till förste iuaski- Vi gifva green stamps med hvarje 

njur-, lung- och hjertsjukdomar. nisten. 
Ett ögonblick slog jag som lam

. slagen öfver den djefvnlska onc1-
8ka, som varit i ständ att ntkfäelrn 

French Block, 1156 Pacific A ve. 
en sådan plan. 

DR. J. L. RYNNING. 

Mottagningstimmai: 2 till 4 e. m. 
Söndag e .m. enligt aftal. 

l'el. Kontor Main 7471, Res. Main 7864 

I samma iigonblick som lmha
narcn vände sig för att smyga sig 

kontant köp. 

Paulson-Barnes Co. 
1101-3 C Street 

Phones .232 

NOTIS. 

A2232 

-1 

DR. E. A. TROMMALD 

Skandinavisk Läkare 

nt lll' hytten, tiädde jag raskt öf- Som doktor Quevli med familj 
vcr tröskeln och vred 0111 knappen om 5 eller 6 veckor företager en 
till det elektriska ljuset, så att resa till Europa, der doktorn äm
ri.1mmet på en gång blef elektriskt nar vidare studera sjukdomar, ön

Kontor: 917 Pacific Ave.; 201 Prov!- lll)l)l.vst. 
·' skar han att de, som stå i skuld 

dent Bldg. Residens 1207 6th Ave. Då kubanarcn säg mig, och det till honom, ville hafva godheten 
Kontor och Res. phone: Main B03S gick up1) för honom, att han var 

betala, innan han reser, så skall 
Kontorstimmar 11-12; 2-4; 7~8; 11p1)täckt, rusade Jrnn fram mot 

____ ,,. ___ _ 

Special Values in Pattern 
Cloths of Table 

Damasks 
Pattems Cloths of fiue 

merceri~ed damask in vory 
choicc designs; horder run
ning elear aronnd the cloth 
and of a very fine finn qual
ity of damask. 

These are extra special 
values at the price·-
8-4 size ............. $1.25 

] 0-4 size ............. $1150 

Blankets Are For Sale Here 
Under Price 

SE VÅRA NYA 

Höst Kosty er 
Det lönar sig för eder att taga reda på vårt nya. klädcs

lager för hö~ten. 

Ni skall finna att priserna äro lägre än i andra butiker, 

och om·ni önskar nyaste oeh modernaste snitt så finner ni det 

här. Detta är högqvarteret för Hackett, Carharts och U. S. 

Peck kostynwr för mfö1 och gossar. Det finnes inga bättre 

tillverkade och priserna Yariern frfm $15 till $:30. 
Ett extra fager af kläde!', just anliinda oeh afsedda att 

säljas till biista traden för $20 och $22.50 'säljas af ost: för

$18.00 och $16.00 

LÅT OSS VISA EDER DEN DER NYA YTTERROCKEN! 

Men's Shirts Less 

56c Men 's Blaek Sateen 
shirts ................. 50c 
90c l\fon's Black Sateen 
Shirts ................. 75c 
$1.50 Men 's Black Sateen 
Shirts ............... $1.25 
J\!J:en 's Blue Madras Shirts 
only ....... o .••........ 50c 
:Men 's Silk Striped W ool Do-
mestic ............... $1.25 

Special Values in Women's 

Underwear 

\Ve can· only quote prices 
on the nnderwear. 'l'he proof 
of the valnes is in the goods. 
Let us show yon-Heavy 
HeavY Jersev-ribbecl fleec.e
lined ·V ests ;r Pants· in gray 
only; garment .......... 50c 
Cream ,Jersev-ribbed Veöts or 
Pants. lJeaviiy floeced, ancl a 
good ·value at 75c; only per 
garment ............... 59c 
Helvetia ribbed wool in good 
woight; choice of gray or 
cream; 89c valne; per gar-
ment .................. 75c 
HelYetia all wool Vests, or 
Pants-a good ribbed gar
ment finished with particular 
care. Come in cream or gray. 
Special, garment ...... $1.25 

Coast Sweater Bargains 

l\Ien 's Gray Sweaters ·with 

blue trimmings . , ..... $1.50 

l\Ien's Heavy Viool Gray 

Coat Sweaters ........ $2.50 

' Child 's Coat Sweater$, gray 

trimmed, also white ..... 90c 
Boys' Gray \Vool Coat 

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

Have You Seen the Silk Pet-
ticoats $5.00? 

Made of heavy hard-wearing 
taffeta, cut with a generous 
fullnesi-: aud made with a 
dcwp · flomiee nncl satin dust 
rnffle; corn ein black and 
all best colors. l\!Iost stores 
woulcl consider this a good 
valne at $7 .50; our price $5 
Special Values in Coats for 

Girls and Misses 
An exceptionally goocl show
ing of coats for girls here. 
Materials are new and of the 
rnost approved weaves a:nd 
patterns and styles; are up to 
the minute in every respect 
and are trimmecl with the 
little quirks and kinks that 
give indivicluality to the 
girls' apparel. PriceB vary 
from ........ $4.00 to $20.00 

Cotton Blankets from ... 40c ,,....==,,, 
All thc wide rangc of qnnli-

han gifva afslag, enär han ej ön-
MANUF ACTORY Söndagar 10-'-11 t. m. mig med ett anskri af raseri. skar utlem:na räkning till inkasse-

~=""""===""""""""===~--=~~~~..: I Jag såg en lrnif ])länka i hans ring. 

ties and sies to ....... $2.45 
W ool Blankets at real sav-
ings ....... $2.50 to $10.00 

IN-

m. m. 

DRS. ROBERTS, DOERER & hand och fick just tid att med ============= 
BLODGETT min venstra arm parera elen våld It will pay you to go to Paul

All \Vool Indian Robes for 
cosy corners, etc., just in. 

Tandläkare 
[nsättning af tandkronor en spe

cialitet. Kom och få våra 

samma stöt, som han riktade mot 
mig. 

Med "jerl1lrnogen" slog jag ho
nom med all kraft uppe i hnfvu
det, så att han sjönk till golfvet, 
men ji!g lfähde i Clefsamma aH jag 
var sårad och att blodet strömma-

son-Barncs Co. and get your gar- l!m&llllllllll!lllllllll!llillllllllllllllllllllllllllllllllllllll\l!illllllllllllllllllllllll.llllllilllllllllllllllllil!llilllElllllllllllll!lll!!!llllll!lllllllllllllllllilllllilllllilllll!lllllllllllllllllllllllllllllillllll!llllillllllllllllllllllllllllllllllllllii 

den hose for nevt year. They over- ==============~============~ . ......,......,....,....,......,......,......,.......,""""""""""""""'"""""' 
priser. 

Rum 296 1156 Pac. Ave. Tacoma 

Förstklassigt tandläkarearbete. 

Resonabla priser 
Phone T1fain 5530 ; Aut. A 2565 
ITörnet af llth St. & Pacific Ave. 

'l'andläkare 

314-315-316 Warburton Block 

de ned öfver mitt ansigte. 

stockec1 and are sclling it below 
aetual cost. 

E. PETERSON 
Det svartnade för mina ögon Enda svenska fotograf i Tacoma 

oeh jag föll framstupa ned öfver 903 Tacoma Av. Home A2233 
ku bana rens ntsträ.ckta lo·opp. Det ====!'~~========""" 
sista jag' nppfättade, imian jag--------------..., 
förlorade medvetandet, .var styr
immrnms hastiga steg ned från 
kommandobryggan. 

Df1 jag återfiek mt~dvetandet, 
låg jag på en soffa i navigations
hytten, och Jrn.ptenen och styrman
nen höllo på att förbiiida mitt så
rade lrnfvud. 

Beställ eckr ved och kol der 
priserna äro rätta'., Utval af 
skogsved, ~'rui11 wood" och 
'' slabs. '' 

NEW FUEL YARD 
24th & E C St. 

Phones J\fain7688, Horue A3244 

Cor. llth and C st. Naturligtvis väckte berättelsen 
Telefon Red 1931 '.!:'acoma om mitt n·attliga äfventyr stor be
----'--'---,---'-'------:-~ - störtning och förbittring ombord. 

Main 393 IIonie A3933 

DR.·A. J. GUSTÅVESON Kubanaren hade fött handklof- .oi:rIS JOFINSON 
Tandläkare 

Crown och Bridge arbete. 

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

GEO. GARBINER 

SKRÄDDARE 
1339 Commerce St 
1340112 Pacific Av 

PUGET SOUND MEAT MARKET 
G. OI.SON, Egare 

1954 South M Street 

C .. A.KRONA 
Handlar i Första Klassens 

SYMASKINER. 
Reparationer en specialitet 

Main 5763 935 Tacoma Av. 

var och var tillsvidare inlåst i bad
rummet, som i allm~inhet ombord 
på. fartyg anvti:ndes som arrest. 

Iran förnekade ingenting, meu 
svarade för öfrigt ej på våra frå-
gor. 

I<ltt par dagar senare, då st~'r
mairnen på. morgonen sknllc so till 
fäugei1, stod dörren iippon, och 
fågeln var bort.flugen. 

Han måste under natten }Jå ett 

eller mma sätt hafva fätt upp 

dörren och hoppat öfver borc1. 

I hvarje fall kunde vi ej finna 

honom ombord på fartyget, som vi 

genomsökte från för till akter, 

men ntan resultat. 
I 

Knifven, som så när kunde af-' 

klippt min lifstråd, gömde jag 

Svensk~Advokat 

Nat'l Bank of Commcrce Bldg. 
212-212 

Svenska Böcker 
Vi föra på lager svenska böc
ker, tryckta i Sverige, lämpade för olika smakriktningar och 
till samma r•ris som i Sverige 
med tillägg endast för frakt
kostnaden. Vi emottaga be
ställningar på all svensk litte
ratur, hvillrn expedieras fortast 
möjligt efter samma prisheräk
ning. Aterförsäljare och bibli
otek erhålla goda villkor. Skrif 
efter katalog, som sändas fritt. 

BJöRCK & BöRJESSON 

40 W. 28 St. New o Yrk City 
'-~~~~~~~~~~~~~~ som ett minne om mitt nattliga äf- ______________ ..., 

ven tyr. För 

MÖBLER OCH SPISLAR 
SKÄMTLYNNE. Både billiga och till medium 

priser gå till 

Från in s t r uktionstimmen: - G. B. CORNISII . 

Hvad heter hans majesfät komm-

gen? 

-Gustaf! 
- Han hder kommg Gustaf V! 

Hvad heter kronprinsen? 

- Gustaf Adel! 

- Han heter_ lironprins Gustaf 

1310 C St. Tacoma 
l!-~~~~~~~~-~~~~-

W ALLIS '& SONS 
' 1524 C Street 

All kinds of horses for sale 

Phones l'.fain 6059 Al059 
.r....~~~---~~~~~~~ .... 

Adolf l .li.r clet någon som vet ·---------------. 
hvacl hans son, . elen minste lille 

prinse~ ]Jeter? - - - ji.r det in

gen som vet~ Han der med långa 

THE lVIILWAUKEE CAFE 
l\L lVIeisingset, egare. 

Viner, Likörer och. Cigarrer. 

Tel. Main 7412 

POTTER & LUNDBERG 

ARK:i;,TEKTER 

310-311 Provident Bldg. 

Phone : Main 3991 

0. K. 
New and 2nd Hand Furniture 

House 

Vi köpa alla slags gnmla mö
bler, spislar o. s. v. till högsta 
pris och sälja till billigaste. 

1542 Commerce St. 
Phone l\fain 478D 

Brandförsäkring 
Marinförsäkring 
Kollekterar penningar i de 

skandinaviska länderna. 
Utfärdar fullmakter och om

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

DIRK BLAAUW 
Rum 407 

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

I FRAME. & MOULDING. 
SUPPLY COMPANY 

Nichols G. Sherman, Egare 

Fönsterkarmar, l\fouldings, 
Mission l\iöbler, 

Kabinett och Inredning 
Phone A 3181 

South 23rd & J efferson A venue 

Callson 'X1 Ahnquist 
SKRÄDDARE 

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

1017 Pacific Avenue. Tacoma, Wash. 

GUSTAV PAHRSON 
HANDELSSKRÄDDAR~ 

Stort lager af inhemska och importerade tyger på hand. 
California B1dg., 1115 Commerce St. 

VIKE -STENHAUS 
SKRÄDDARE 

Nytt stort lager af tyger och profver för höst- och vinter-kläder. 
Utföra allt som till yrket hör fort, säkert och billigt. Emottaga kläder • 

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

Phone Main 4256 10·1!> so. 11th Street 

Fredlund 8 @.Å 
Phone Main 648 1018 So K Street 

Har alltid ett välsorteradt lager a f inhemska. och importerade ·arocerl~ 
Varor. Agenter för Lundins Enbärssy rup. 

Specielt import Kurilrn och Olioid alltid på hand. 

Ål, Lingon, Bondost, Anchovis m. m. 

=· 

Kostym I! 
vanliga färdig- ~ 

Ni kan fä 

Skräddaresydd 
hos oss till samma pris som ui betalar för 

~@ ~ J. K AU F·M AN t 
gjorda kläder. 

Tacoma lmplm'nt ~L ~~~1~:1231~=>neif~:icA~ve. ~~~~· 
and Seed Co. 

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

GRÄS-. o. TRÄDG.~RDSFRö 
Farm Redskap 
Spray-Pumpar och Spray 
Lawn Mowers och Hose 
Agenter för Walter A. Woods 

lVIowers, Rakes, Tedders, Binders 
och Harrows 

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

P. HOLMGREN 
MERCHANT TAILOR 

Importerade och inhemska tyger alltid på lager. 

1313 Commerce Street Pl10ne: A49l0. Tacoma, Wash. 

HORSE SHOE GROCERY 
1129 Tacoma Ave. 

Phone l\Iain 3075 IIome A3411 
Vi ha nyligen köpt ut den 

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

A. H. WILLITS, Prop. 

lVIODEL STEAM LAUNDRY 

2340 Jefferson Ave. 

T13l. l\fain 4160 
Mottager till tvättning och 
strykning alla sorters under
kläcler, skjortor, kragar, man
chetter, lakan, gardiner o. s. v. 
Vi garantera vårt arbete och 
våra priser äro moderata. 

Hentze Bros., Egare. 


