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Snnstormar i blom<Jtermånaden ~ I!n 1 LdL1, nemhgen "\! n •tz l 
lVIaJ. - Ihmdukasens verkn1'1 /I Lm dl nn L k1•t morgonp ;:g ot' 

På sm 80 de fodelsedag den 31 noi, Pn I;idc1 JJH tl grtlllllWil,i d,i n gar. - Stackars Stoukholms1Jo- h<110 11 dageJJ rndlan sJH Pt h .i1L1 
l l I I f 

gd Souml P iste< ,s 1 c0 tl.1kto1 

I n:1g1 a bland ~\ CJlsh.c.1 h1sto11~ns sto1 

st 1 ma 1 s, 0 om Gus(aJ I I ~dolf, Lnrne 
11 11 ri'aJlo111a a10 l.] H1cLllga ]]D]l 

Lle Ul 0 \ d ]c],1 med llJ s]OIJ11111g och 

Juli 1884 lemnddc h,m sm :,;d,retc 

rare skrtl tlig rnstn1ki 10n om ev«n
tuella gratul,mters oeh pressnMns 

mutt.i gamle 
-Sag de herrar, som gura mig 

den aran, att Jag absolut nekar att 
visa m 1g dcrfor att jn g nr troti pÅ 
att bli beskr ffven '' 

- Beiraffande rmtt ) rke, > 111 
jag gbr,1 nytta och alskar att ar be-
ta; m:en Jag onskar att mma. ar be
ten skuld l al<t for SJg sJelf - - -
Icke en enda ,tf eventuella lyck
onkmnga1 J,ommer att pu bhce-,. ras - - -

L>e 1 e1 I age1· .i g asogon E11 hsen ! _ VarnY;bkten for åter- 1 1 m1d1LigP11 1 1lrnadt hdn o' .i Jiott t lit 11 tt t 1 1 

1 
i- ..... c:l I a e s egn.i a 1r:~o \. Jlcl t x E h I d k 

I H l Je L1dd rnneholl pl Ister! lp d d ft l 1"1 l 1 1 l I n e ge om ' svens arnes hem ' ' - van an e emigranter ofver 26 '' se'' ian, uppi.i' ,111u• ,.i I posit10nsplat 0 en i\led clenn° 1'1.11 p :\Ien man fick oci,,,, kl 11t Men h1.;d som rn01 .in .tllt <1rnat 
lJdl. sto1ct 80JH fmgern,1gl.1r, p;1 år borttages 1,tl]Pr .Jllllll scii H1111ld1d<L1d11t11ltagna tu! kan det natml1,;t\1s e1 101 sig att det CJ a1 <1, latma1s1oh trlltalade oss \aJ utsr,11!nmgen i ett 
hvilka han under aldu d<1ga1 ol- ___ il;1 11ppfunstut O<h tog "ig ut pc! rens bll tal om nt lemna n,q;o som nt !ramdraga dessa skatter m qna l!1et 1um som lrgge1 slictx till hoger 
,,i f1d, sp11c],,1r I ;\l l l l f' l In('] eu Knng l\Iolltz Jl10llWll 'l 1 I llebt sln1cll111,s om ut 0 tal111111gen g1 rn gom11101 Genom lrn1 toi om mg;rngen Det a1 J1elgPrlouier1 1 

1)
, l l o " "\dl.t 8 ''1 <er cs: pro es,o H-1 ' ' " 1 ', clad 1m pe1sonllg.i rakttagebei ~.llt 1o,uldsokaren, stia! detta s•enskhetens hem, "0 111 bigts 
en sto 1,m Rdit i1a "\Hl 11tbo1- S,Jllll!!·l \JJ'<•us lJnfli!ra :id, natu- <l<• N< <Lm lwl1 vard1et ornLrmn p 1 l I " " I 1J1,vl 11 HIM suk,t clelgrl1a al•> na:_,111 s.tmnJ.L !Il , olnnade 11ld111,uJ,u tick for atl Ji,11 \Id !Je11an \es!enag hua 

cet ,,u· en Vdll Jg prnnostol med l'<'lls JJ\\,111l\l1,ul1• ldaftpJ ,iJltwgs D1mg,udssl.1tten O<'h 11pprnc11k st1odd,1 mt11c!{ 
1 

n1ctn f'll imeslallnmg om duas ot,tlr \lttne om s•ensk pal!10tism och 101 , 

en tageld.1ua, Jor att gord stol<'ll gl.nrn Olh Ligring rn•h hLi.i lJ,H:k,u· Scllll1!Jdci Hllll! alld herorntlhil<r hl1 Det•ai ,,u alsil.t med besuket , 0111 1g" modu1 M,tu 1,mHle latl !oistd .ttt ta,s,amhets,md,t 
hogr( hdtlf' han lagt en ohyfldd I ot h hvitt d.igslJllS 0 , Il lJusg,loll,i Is 1 sn.JJ't d1 \ rn,1 sig var den pro slwcl<lo 1 tl"dag,,, lmst och t111nst att det t01rl!"; nMn nHrl \1afte1 mc!l och '\lade lasate' Na1 du ,ornmei ,111 

och 01n<llad planl~stump p;t deu, st,nnrnng.ii llled JIJeld. men ml<' HW!WldiHlP Slldlt f(l]Jd af t'JJ lrne,P la ua1\a1!1'. ud oppnanclet al s1en,ka bcrghels,1, oc11 det fcnklai,u JU ock ntst,1ll111ngen och 111 1 dPn siensk.i 

11 l ru i l , I t l l I bl ggnaclen Men JM s,unma gäug rn ln a!fm man at haul,lll not disk i as lJyggnaclen och t1 aclt of1 e1 t1 oskeln nll 
J dHi1"> era< genom t1dg 1g Jru;: l"Ol' 1,w: <] 1 t, rwh rnte heller nagoii igc>n rntrPss<1,11l ~Rk:1<1.i1esL11,i 

" C' gick det "'> Pn 1 1 Jt ]Jldn att t 1g, en gJoi t ett ~~ st01 t rnlagg t Al,tskas ut dett,1 1 mu, da blott,u du ofJ n11ligt 
Ramm,1 tiabit eller ett lexikon bt- dnnan som lr<11 en me1,1 prdl,t1sk s;1 litt.tde :\[or1tz lJl ll 1 \lo\ illd ha0 iJg olhibl!ck uf1e1 i!Et llcl.1 ltll 1ecld111g lrnfH1det och stanna1 vo1dnads!nllt 
gagn,1dp h,111 snn1 huf>nd!,udde, s,\l! p;1 iuigen, ~tllllJJJsloup rnte 11 tllh tlPI hld dt• llJllt"SfWJ.t(l< s kie1R att <1t111mcto1w buf\a JoJ,al!setaclE Som 8,1gdt 11 Jude vanLit .ilt lmna ty du se1 !1aml01 clig 1 rhag som fo

uar han d.t oeh d,11og en lit<-11 lnr, detta nl\dcns ;1r ]f)()!) 'l'y h.u· lwm- a111111 s1nlr<' ~fon så ],orn ])J)lJSen detta 1,1110111,sa <\11e gJ01de" det ha glans,rntlr !,Hlrlhug,i1 galme , Ala 1efalla nastan hlslef1,11HIE' mannen 

ligga11cl" litsil""l t I)" tt 1 I f tt l t l sta \I kunde Innan \I \al J,onLml ,k,1 cx1ios1t1011cn '1e11 v1 11111110 ,1! som du la1t att beunrll.i "mannen e '"' d - e va - ll1d, till PXPlllJWI vid :SilJdllSllåS i I)( l <1111) <l 1,111 g ]Ol sig Sd ''"] " 

t 1 ' ,,r l ] l f 1110111 poi ta111e mottes '1 af en ansto1 en 11,1"ot som 'a1 nog t ova 1tadt som laddade t iket," Lle11 stu1 st e bl.tnd 
I likhet med 'l'homds Carl,1 le no sJOlCi ;uPn JOHPt ,,u dldJJ Dalc11aP lrdr :\L1J man,J<ls sPn,irl' fill losdii Vl'JJ oih d<•rlor hor<lc s1u11ska111e1iJra11e1 .Johii rc11c"son " m,111de slrnra ungdoma1, som ga11l nt nernl1 0 Pn en utstallnmg af ålwr1J111ks v ' - " 

hatdde han galan de tuppar, oeh ptrnt hi'n<1are an dt'n madrass Jld dag.ir lrngnat mfodrng,und !11Pr1 c1nh,!IL1 ~ Konsta11el11 l'M ], tP ho- rop.1de 'exposit10n l'' og1 am and pi oduhtcr som taflacle med de basta Han sitte1 •id sitt i itbm d med pen-
han folJ<'lr fru Carl,jlrR r'xempel hv1lke11 h,m efte1 m1d11<1tt ll)Llt si- ett d.Jnpare snoJ,dl <ll1 under lwla 1wm ><1nligl h.t11den oeh :\Io11tz gmlle lOc vi ku 1tl' ett exempla1 t1.i 11 \\"shrn,;;toll och Oiegon J '\n nan 1 hand Det ai \1sse1hge11 blott 
:att nppkopa kvarterets hons for [ 11.t SJU tmuu<Lrs somn \ rnt Prn 8;t <lJnpt ntt gai·dsg~trd,JJ - I J .il t,1c!e il<'il Jik:l val\ 1ll 11, t O< h och med lf'dmng a t den <l<e11 tm e1 mt ne1 het ;oro 101 dl! n1'te1 na enorma, och en 'axflgur, men yppe1 hgt modelle-
llO,Jd att ,rida nacken af dem. '' U11 denne ått10<l11ge :,;pc1rt,rns ll<t dJO snotaekt,i :\!Pil tiots ,itt sl'1itLirlp upp pa konst<ljl< lns arm lrga ]Jlam1tnrngen och kaitan bot Ja der Junnos t ex potatisexemplai ar 

1
1ra1,c

1
11'.a,des1t1,11Ig1c

1
igåa t,mkedigra pannan, de 

1 t " k f l '" ogonPn cll o latt igen~ 
Tuied egarm• till skallande hundar dl')e sinm s·ri VPr l'lnll<'l, - vmll'ltl 1utP s,\llPs vil1c1 ge t,1ppt, nrh slot sig 1.t1t 1111111 hd11s l11ost k<tnl1ga Mobleimgeu i rmnmet ar 
traffade l1dn ofverenskommPlser, ·Lwm; foi ofrigt rng<•n sofLi rn- iirdrl<' l ps,1ld-stnde11tPJll.t 1 tL1- s;1 Jol,J<les d<' .'l1 till polis\.ildlrnu- SVENSKARNES HEM emellP1tid alltigenom akta LI v s mo-
:af hvilka bevaras Pli ;;l,uhlrgt gen hekvdm ,umstol, mtet t1llhP- g.irne sin v,nfast. ,u d<'n stoi ,1 tmet 8tacl,a1 s :Stocld10lmspol1sc0 11 PÅ blerna a10 <les.1mnM som John E1ws-
npprattad sådan, 1 hvilken egart'll hor af n<lgot slag for att lut.i sig J )lllllgd .i1d,m gpuJ1od .if ]1fHv,1k li.iroms1stPns hehofdes tr1, kon son .tm,.nde 1 sitt cltbelmum Det ar 

fol
·b1nde1· sig l'~ls att f()J'a lJort uti Jngcntmb" l'1mdio ftll'll\J ho- l st,•tt)l,11· f<>l' ,·1t1 .01te1·f<J'1•,·1 "ll f,>i \il A-Y-P EXPOSITIONEN samma sk11f ellet ntbord, vid hv1lket 

,L., na nnguJmai·s \dl'lr1sk,1 toner nn- " ' hai1 8 ,1tt då hau uttanlrte och cl!og 
.den hund han nn har, .1 uppgifvPn nom att l,1gg<l sig uti s,rngen 1111 <kr Arvid ,\],p11Jrnls m.i"tPriig,1 lad gris. 1111 st·na;;t en ap.i 01 lr s;1 pla1wn till "Momto1 D<et ai a!Yen 
plats, dels att under loppet af ett der d,1gens lopp, och h,111 vag1d anfm,nskap IlPla <li ll i1!llsat1a dlJd 111rnd,un.i. hur skd dP 1,tl kn11- samma stol pa ln1lken han s1tte1 och 
år ieke Jangre hålla någon hund å dP 1 clo<'nde 1 illsfänd a,1 t hPgagna aul,rn storm,tdP bifa,ll samnw fotpall som han an vande Re-
sagda pldtR, deita till ett prrn af en stol med lut,mde n'gg. som an- mmst var Jublet .Ja, Jdg ]lll'föll' ,.,;Jtlana som l!kerna, som egas af svenska 1egerm-

k ff t 
•' j I I gen, ll<tf,,1 mot sai sluld garanti erhål-

fem dollars, som hetaL1ts af kap- ~ a '1 8 a" wnom, <'IJH'< " 11 11111 studPn t P11111, som .i rn p;1 besok <H'h st.1lla till upplopp pi\ Latl ug,011·1ls- hts till J:ins under utstallnmgen 
ten Joh11 Ericsson fann den, såsom han förld,u ack, llldll k,mde sig stå m1dt upp 1 •d- g,11 de forsta l\Iaj oeh uppg,1 till Den svenska byggnaden oppnades 

Af en af sma grannar l~clrnd<'S "kon~truer.id enligt falsL,1 mPl"1 rPu trots 1:ld1wde ma.1vmte1 Har ett antal ,d tJt• tusen pPrsuHei 1wh utan några lormella ceremomer Dor-
man utverka tillstånd att madras- msl~a p1rne11wr." klar ~ig h111111 Sundsvalls stad 0t h lrnsta stenar O< h butelje!' p<l polt- rall1e onpnades foi allmanheten och 

F 0 
f 0 t I pä sa mrna gång gafs I aud1tormm en 

sera dennes vaggar for att så ute- < ran sitt emt10nde år folidt• 01mH',Jd fortf.u aude 1 hvitt oeh l!- sen. sa at 1rettwen rnnst.1pla1 hli for>'\ JSmng ,tf rorhga bilder med sven-
sfänga lJudet 11f ett piano Oi'h Ericsson straug diet. v,tlde sm fo- l,d l Just orh hv1tt ha v1 1 GPllP svårt skadilt!e deraf. ska motl\ foi ett 30 tal personer, som 
l1an sokte n1ed lofte 0111 vackrcl da n1ed storsta <n11sorg och inPd oeh 1 ]:f1] 1 pHt dd Hnostorn1, skclr- j. t~ intradde '1d t1IHanet 

guldklockor ofvertala t\;i naringsvårdet noga ber:1knc1dt pf. sno och trmdsno, drifis, åska, sol- ::\Ien 1eke ,Jlld har hemnM arn 8 ;1 Svenska industri-produkter. 
ter kPmislrn formlcor, <1fholl sig sken odi rPgn tumla om hvari an- En speciel utstallnmg af S\ enska m-

du,tr1-p1 odukte1 påtraffacles afven 
1rän sprit oeh tob,1k, sof vid opp- nat 1 den obehag!J~aste v1lle1·vdl-" Den ,u an01 dnad 1 den europeiska 
na fönster, vidoppna eller så och la Flottmngar, v<lrbruk och bar b' ggnaden nara hufH1dmgången Den 
s;t mycket p.1 glaut, lwi·oemle på 1wns dag iJro hPl~'dligt försenMle s1 enska llaggan a1 clrnperad ofver af 
temperatm'l'll Il varje morgon och gamla guhhar ligga och fn sa delnmgcn som fmestås a,f h1oderna 

t l tt l Il 
i, l ] l hrr l\1a1 ens f1 ån Stockholm Med fo-

og rnn sig e rd t u<lC oc 1 t e1- 1h,1d har 0«11 der 1 sl,oga1 na ... Så 
New efler: I\ ;t lmunars g,\ mu,;sl il,, Il st~1· det till. i v;1r hdnhgct blomsler

ocksa stod han som sext10a11ng manad l\Ja.J. Hoppas dock att det

lwfvndet ! bl nunst sagdt otllfoenlig~i lnmdva 
urnau Iran der mil tt(' var,t ofH'l 

p1orn<'nPrdd(' han h1mwr lasa de1om. 
. , 

svenska mdustr1en var vard1gt repre
sente1 ad geu0m ntsta!lnmg af många 
af Sveriges ledande mdustr1alster, 
såsom Ro1 strands, Eskilstuna varor m . 
tl saker utgor ande vackra ~venska 

souvemr.er från utstallnmgen 

!1,11 S<'ll 1 ('h1c,igo 
RIKT STERBHUS. 

h.v,1rlåtensL1pPn eltr0 r den for 
omkrmg tv.J H'ckor setLm afhdne 
Nt.1mlc1rd OIJ('h usteiis chef och 
le rl.iri' Iln11,1 Il Roger t uppgår 
11ll ol wr :j;HJO 000,000, .illi si'1 vida 
ol \ '1 <l«t belopp som uppgdfs o
nH'<l< Jh,11 t dt<•J lr.tm dod Med 
nnd.ini.ig .if :j;l00,000, som done
r<1ts 1 dl l<'.111 h,1' <'11, }\[,iss. tillfal

lr1 h<'l 1 1' v.u Ui mrnk.qwn Pnk.i, 
h irn o' h <•tt 8111 al sl,tktmgar 

DRÅP AF SVENSK. 
1'1« 1 C'tt iirn1111°rl.1gpi• vid Falk, 

C.il , t1mddP den 16 J\Ia.1 en for
skracU1g lBndelse, 1 det att fm
nrn Joe llagqv1st skot oeh ogon
hlickhgen clodade en kamrat, An
tone Stmer. Orsal,en var, att den
ne !1}('d E 11 bl g,1orde skada på 

Ilagqusts sangbr1ts. IIagqvist, 
som förut varit anklarfa för mord 
·iwn hh~\ 1t fr1k,u11l, var vid tiU-
1 a!lE t dru('keu 
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kor. Dl~ll lille var sou till ladn- -Att meta riifnngal' hör till 

Stockholm. 

Drottningen kommer att före 
hemkomsten till Sverige genomgå· 
en kortare kur i Franzensbad i 
Böhmen. Drottningen afreste den 
22 lVIaj från Karlsruhe och väntas 
hemkomma till Sverige den 20 
J1mi: 

- Läraren vid predikantskolan 
å Lidingön Johannes Norborg har 
kallats till Amerika för att <ler 
hålla kurser för söndagsskollära
re. Han afreser i början af Juni. 

-1\'Iedicinalst.rrelsen har till k. 
m :t anmält, att nytt anslag erfor
dras för åtgärder till förekom
mande af kolerans införande i ri
ket för hvilket ändamål k. m :t 
oinhedes ställa till styrclseus dis
position ett belopp af 50,000 kr. 

I I 
National Bank of Commerce 

of Tacoma, Washington 
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VicePresident 
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Asst. Cashier 

Asst. Cashier 

U. S. Depository 

gården~ egare. sällsyntheterna, men på så siitt 
1 

-A skeppet Petronella. kapten fångades en kull sådana unga här
'r110rsso11, 1illhiirigt ett reLleri i om dagen af en jägare inom Elg
Skillinge och liggande i Mönster- hult. Han hade hittat ett räfide i 

I 
ås hamn för intagande af trälast en bergsklyfta, och då han omöjli
inträffade en svår olyclrnhiinddse gen kunde få fatt på ungarna 
den 19 l\faj, da styrmannen å far- utan genom sprängning, fann han 
tyget, Botvid Andersson, vid last- på ett extra sii.tt. Rii.fhonan hade 
ningsarbetet träffades af en spar- utanför idet plaeerat ett matför
re med den olyckliga påföljd att råLl, bestående af en hare, en ka
båda benen afslogos, det ena nin, en orrhörrn samt elfva styc
strax nedanför knäet oeh det an- ken råttor. nfod råttor på en 
dra strax ofvanför vristen. böjd stark jerntråd uppfiskades 

- Trettiotvåårige maskinisten 
Karl Stoekius Ragnhildsborg, 
Vimmerby stad, begick d. 16 l\faj 
i sin bostad sj(•lfmord genom att 
skjuta slg. Stockius var g_ift ouh 
hade fyra barn. 

Kristianstads län .. 

nu ungarna, od1 förpassades till 
de sälla jaktmarkerna. 

-- F. cl. seminarieadjunkten H. 
J. l\Iunther har aflidil i Vexiii öf
ver 74 år gammal. Den ·aflidne 
var en framstående kommunalman 
oeh hade utiifvat äfven pul.Jlicis
tisk verksamhet, i det han under 

- Generaldirektör Rydin har 
uttalat sin säkra förv(sHning om I 
att man inom en jemförelsevis ! 
snar framtid skall ha hunnit så 
långt med experimenten för för
bättrande af kablar och appara
ter, utt eu direkt teld'onkabel 
Sverige-Tyskland skall kunna 
komma till stånd. 

Ränta 

Capilal, 

Ofverskott 

betalas å 

$200,000. 

$365,000. 

sparbankskonto 

'I'orsel.Jro kritfabrik har af kam- två år redigerade J linköpings-Po
mm·herrc James Kenned~' för obe- sten oeh åren 1:366-72 Smålanch;
kant pris sillts till Gyttorps Posten. 
spriingäm1wsfa brik. -----+--~ 

Pappershandlaren L. Lars- I M~l~öhus län. 
son. 1.;om umlergiHt l'ausalming i Den kom1te, som tillsatts af 
Krii;tiaastatl föt· förfalskning af Rtadsfullmäktige i J_,anclskrona för 
lånehandlingar. har den 21 J\la.i att uppgöra förnlag till firande 
diimts för hvartdera af 25 för- rn· l9i:J af Landskrona stads 500-
falRkningsbrott att nmlergä JO i'trsjnbilenm afstrrkPr förslaget 
månaders >:traffarbete samt för om eu illll11stri- oeh kons!.lltställ-

liii!lllllllllllllllllllll!llllll!lllllllllllllllllllllillllllBlll'llllllill!llllll'llllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllilllllll!lllillllillllilllllllllldi ett förskingringsbrott till 4 må-

--Riksdagsmannen Folke An- initiativtagare och ledare af den' nadPrs strnffal'lietc ellPr sam.mnn
clerson i Helgesta, Andra kamma- ntsfallniug af nuga svenska ko11Rt- lagdt till 2 år och 10 mtmaders 

11ing Prne11au detta ;;kulle sfalla 
sig för dyrhart. Komiten föreslår 
i stället uppföramld af ett ii(lH- ! 

rens ål<lerspresident, fyllde den 22 niire1·s alster, som för ett par år straffarbete. Dessutom skall han enligt varmlrndhns, som skulle in
:\'laj 80 år. Den raske ål<lri11gPn 1 Hetlan amhulel'ad<~ mellan några af erniitta Vi1rnllifo sparbank med i vigas .it1bil1•m11såret samt vidare 
deltar daglig'1•11 i kammarens för- I de större tyska stiiderna och der 2:3,400 kr. 'att stadens historia skulle. skrif-
handlingar. rönte mycket erkännamle oeh ---- ven af olika författare för olika 

Kronobergs län. 

- På evangeliska fosterlands
stiftelsens konferens den 10 Juni 
torde fråga· förekomma om ute
slntning af profei-;sor Kolmodin ur 

stiftelsen. En stark opposition 
!'åder mm1lige11 mot hr Kolmodin 
på grund af en skrift, som han för 
någon tid sedan utgifvit och i 
hvilken han i vissa delar drager 
bibelns auktoritet i tvifvelsmål. Göteborg. 

,Tcrnkramhandlaren Otto Jo- I De båda deltagarne i Norden
han "\Vall afled den 18 JVIaj. Han I skjöldska Grönlandsrxpedctioneu, 
var en af Stockholms mera be- ' . · .. 

nppnrnutrau. Sina motiv lwmta
de han helst från t\('n vaekra Hel
singehyg-den, der han också redt 
sig ett eget hem, h vilket han på 
uyån't fått färdigt. 

K. m :t har utnämnt kommini
sten1 i Villf.;tads pastorat, fil. kan
didaten J. E. Anclren att vara 
kyrkoherde i 'l'iifvelsäs pastorat. 

delar, ntgifvns för en kostnad af 
10 a 15,000 kronor. 

- Byske vice konsuln i Hel
singborg A. Hansson oeh hans ma-: 
lrn ha till Helsingborgs stad öfver- 1 

lemnat trenne fastigheter, taxe
ringsvärdnra<le till 254,200 kr. 
jemte en del fabriksinventarier, 
att under vissa vilkor förvaltas 
som en fonrl, hvaraf en viss dl~l ef
ter makarnas död skall användas 
till hjelp och sk)'dd åt tjenarinnor 
eller ock till stadens förskönande. 

märkta köpmän. 
- ill kyrkoherde i. Adolf l<'red

riks församling i Stockholm har k. 
m :t den 14 lVIaj nlnärn:nt kyrko
herden i Långareds pastorat Carl 
Rudolf Hasselrot. Efter olika pre
steriiga tjenstgöringar i skilda 
församlingar, deraf i Klara för
samling i Stockholm 1885:._86, 
blef Hasselrot kyrkoherde i Låu
gared i Skara stift 1899, hvilken 
befattning han tillträdde 1901. 

- För någon tid sedan afreste 
lektor W aldenström från Bremen, 
der han bevistat en internationell 
missionskonferens, och tog vägen 
öfver Dresden för att helsa på sin 
der bosatta dotter. Redan vid af-

professor Nordensk.Jold oeh kon-
servator Slrnog, afreste den 2!3 
Maj till Köpenhamn för· att anträ- Gotlands län. 

nestll t\.' efter J)l'Of. J3örjess011S 1110-

- Den 28 Maj affäcktes en Lin-

da färden till Grönland med fin- Den 16 l\fa;j var det på dagen 
I 11cll i nii.rvaro al' en stor nwnni-garen Hans Egede. i femtio år sedan telegrafförbindel-
. f l G 1 1 skoslrnra. H_ ögtidstalet hölls af 

------+--- 8en·mellan astlandet oc 1 'ot <Ull 

Elfsborgs län. öppnades. Gotländska telegraf- biskop I~indsirönt, och sång utför-
des af Värends hemb,ygdskiir. ProDen 12 l\Iaj intriiffade vid ka- kabeln var för sin tid med llndan-

. I fessor E. ""\Vran!!el nedlade en nalen i Trollhättan en svår olycks- tag af den från England till I ol- " 
krans från föreningen "Smålands händelse i det en mindre lyftkran land den fängsta i norra Europa. 

föll ned, hvarvid arbetanm 1''. JVI. -----+-~- minnen" i Lund. Telegram upp-

Lar8son-Krantz fick högra armen Hallands län. 

--·--+---

(Forts. å sid. 3.) 

och axeln krossade. Slaget var sil Halmstad sockerfabriksaktiebo-
häftigt, att stenflisor trängde in lag har pli extra bolagsstämma d. 
genom armen. 14 l\Iaj definitivt beslutat, att Fredlund B ~Å 

- Kassören för Svenska grof- bolaget skall upplösas och träda i 
och fahriksarbetareförbundets af- likvidation. 

t•hone Main 648 1018 So K Street 
Har alltid ett vä.lsorteradt lager af inhem~ka och lmi;iorterade Grocerl· 

Varor. Agenter för Lundins Enbärny rup. 

Lutfisk, Ål, Extra fin norsk Fetsill 
Bästa Lingon i marknaden 

--cc;;;=;-----------

ARON LARSON 

NE\\r YORK MEDICAL INSTITUTE va.rit en sann välsignelse ffö 
u.llii. svensk-tala.ade n1än, kvinno!' och barn. Under elfva års t:d 
hafva <le sjn a Votu t.~, ha.fva 1nän och kvinn01· åtet•fått sin sty1·/ea, 

' ·kraft oeh hr'ilsa Sclmt hda. f'tmUJe1· bli/ i'.t lvd: lga. Denna. vår 
underlm.rtifru.n1g-ång beror utesluta .. ude på. våra .Å'RLl(IA och 
4YKICKLIG.-l L . .IKARE, som personligen intressera sig för 
Edert fall, alldeles som otn Ni Yore deras e;;en syster eJler 

Hnru 
sjuk Nf 

än må vara, 
om andra lä

kare ej kunnat 
göra något alls för 

Eder, b6r Ni dock 
icke uppgifva. hoppet, 

utan gena.st skrifva.til! 

bror; pii de BASTA TA;;JKBARA MEDICINER, som 
'\'erka snabbt och krafti;.;t på Eder, soiu prepareras i 
vårt eget laboratoriun1 under lä.knrnes egen tillsyn, 
hvarför Ni kan ,·ara säker ont att endast få. de 
råtta.mediciner11a son1 huta Eder, samt sist 
slutligen derplt., att patienterna. beha11!llas o 
be11tlJtaa ä~ligt ouh vänligt sanit attprisern Yåra läkare på svenskrt 

och fö1·klara edra symptom. 
för de1n. 

iiio måttJig-a, 
THE COLLINS NEW YORK MEDI-

sta och me~d heri)m.iln. n.f alla. 
dicinsku. institut, dess liikftre äro 
de skickligaste och dess me·1l
ch1er de ved~.!fa,mmaste, ptl. 
grund hvaraf antalet s}uk~ 

Ni får genast lindring ge 
nom deras behandling oc11 blir 

botad. 411 
;;':>!..... Speciulister för behandling 

:~f Ör;on-, Öron-, Näs-, St1·up-, och 
IT 1tdsj11k1lomar. 

~i· Skickliga, erfarna kirurger utföra. 
alla sln.gs operationer. 

medicinska insti
tuts tillt:1un1-

L-'.-if> En sto1· X-~tråle, (Röntgen) apparat finnes, 
med hvars tillhjelp man kan se in i Eder 1..-ropp, 

~!1 derigenom upptäcka de mest svårartade sjuk~ 
dmna.r. 8 

Storartad elektrisk n.pp« ~för elektrisk behandling. 
Skrif gena.st efter D1·. E. C. Collins heriimda. buk, V ÄG· 

LEDARE TILL HÄLSA, skriiven på svensf.a Den lär Eder 
huru Ni skall bibchi~lln. ElliJI' hälsa, sn.mt hvad Ni skall göra 

:lr att blifva frisk, 01n Ni lie sjuk. Bifoga 10 cents i post
mt.t:·keu för portot, l\[otta.~nin~i-;timmar: Hva1·dagar kl. 10--· 1 och 
-5. Hiin- & hlilg-rlagar kl. 10-1 Tisdags- och Fredags rd'tnar kl. 'i'-8 

Dt·. J. J, l\fcGL.\Dl~ 0C'~1 D!', .J. F. Co\L.E, Öf,·e.dlikare. 
r1mtllagdt 1897 af den berö1nde 1\T.cd. Profc:;>:sorn, Dr. E. C. Collins. 

FLYTTAT 
LA WRENCE BROS. HARDW ARE BUTIK 

till 1143 Commerce St. 

Poultry >ietting, Rakes, Screen Doors and Windows, 
Lawn Mowers, Building Hardware. 

Low rent mea ns low prices. 

Lavvrence Bros .. 

Garden Hose, 

Kom ihåg· vår nya lägen het 1143 Commerce Str. 

För första klassens 

GROCERY-VAROR 

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

6007 eller Home A4007. 

Varor köpta hos mig levereras fraktfritt till alla delar 

af staden. 

Gustaf Salander 
1216 SO. K ST. TACOMA 

CENTRAL FISHMARKET 

Corner af llth and D Sts. 

~<Vla sorters färsk fisk oeh ostron alltid på. lager. Vi ga
rantera god qvalitet oeh billiga priser. Kom in och se oss. 

ALF. NELSON, Prc.pr. 

resan från .Bremen kände han sig 
sjuk, och vid framkomsten till 
dotterns hem måste han intaga 
sängen. J,iiJrnre tillkallades oeh 
förklarade, att lektorn på grnud 
af öfveransträngning insjuknat i 
bältros. 

delni11g i '!'rollhättan, E. Rehn, - Omfattande skogsplanterin
häktaclL'S den 18 llfaj för försking- gar skola företagas i Himle hiirad, 
ring af afdelningen tillhöriga me- hvars skogsvårdsstyrelse har npp
d.el. Förskingringen, som torde I gjort kontrakt på 30 år med de 
omfatta 1,500 a 2,000 kr., har fort- markegare i Skällinge och Gäss
gått sedan början af 1906. Rehn, WHa som för tre år sedan drabba
som tilltrii.dde kassörsbefattnin- des af en omfattande skogsbrand. 
gen J HOf>, af vek för några dagar Kontraktet omfattar ] ,500 tunn-

1112 So. K Street. 

GROCERY- OCH SPECERI-HANDEL. 
and Transfer Stables Clark's Livery 

• sedan från Trollhättan och efter- land, som komi:na att återplante-
- Djursholms banans rätt att d l" l 'f l' " l ·· 1 " . lemna e ca en s {rl t 1g ue rnnue - ras inom 3 år. 

med elektriska tag trafikera II " ··· · k ·· l t f .. t .. , .. . .. , se. - an atn.Jot oms ~ran { ·or ro-
straelrnn fran Ot-;tra JernvagBsta-1 1 · f 1 1 · t ·11 . ene e mom a c e nmgen, som 1 -
t10nen till Engelbrektsphu1 upp- 1 ·t h · ·1· t" 

J emtlands fän. 

hör år 1916. hvarför banan måste 
skaffa sig en annan infarb;linie. 
Den lrnmite, som verkställer ut
redning om förRtadslrnnornas inle
dande till Stockholm, föreslår, att 
D,iursholmshanan framdragr·s i 
tunnel uutler ItlrotlHparlrnn od1 
Stnregatan till någon punkt i 
niirheten af Stureplan. 

- Prim; Bernadott 88 älllsle rn11 
grefyc Carl Bernadotte af Vi;;
borg, aflaLfo 1lPn 14 JHaj stmlcnt-
exmm'n på reallinien vid _:\iya t;le-

rnrnnn , genom :rnH m1 ia 1 v. 

Gefleborgs län. 
En affiirsförii.ndriug, som v~ickt 

allrn~int uppseende har försiggf\.tt 
i G Pfö>. Stadens iildste 01'11 stör
ste skqipsklarcrare, firman P. J. 
Hägerstrand & Co.,, har nemligen 
af' innr"hahm·rr1, lrnpten A. Lnger

Landshöfding J. Widen. riks
dagsman I. Bergman m. fl. ha i 
npprop vändt sig till intresserade 
för åstadkornmande af lättare 
kommunikationer på Öfre H<"rje
dalen. Inbjndarne lrn tänkt sig 
bildande af en ekonomisk före
ning för inköp af en 30 Ji;istkraf
tt'l'R antnmobil rymmande fi TH'l'SD-

holm, öfvc•rlemrn.tls till ett konsor- 1wr oeh förare. ouh den skulle gö
tium af forn af firmans tjenste
miin, hvilka skola forlsii.tta rii
re\s('ll 11JHkr rnimm•t aktiebolaget 
1' .• J. lfägerntrand & Cr>. l<'iirii11-

ra två ordinarie turer i yeckan. 
F'iir företagL•t sklllle erfonlrns 11l,
()()() kr. 

me11tanikola11 i. Stoekholm. 
D , ]-:· . .. , ,· . , , dringl'll siilte;.; i Ramln1rn1 med 

- en "1ud<1 rnohlu rngs- ocl1 11 . _ . 1 .I . 
Kalmar län. 

Piir en tid sedan lades hem
mansegaren K. A. Olssrms i Yxe-
1·ed, Hjorforls socke11, ladngftrtl i 
aska, ·dervid äfven några djur in
nebrämles. Man har 1111 kmrntnte-

. .. . U"JStH ens ver crnngai,;. 
delrnrermgsfirman Aktiebolaget C I 1~ 1 t •}2 ° 1 •,i·f"]('.cl 
-~ _ • 'i "". _ - :!Jl1( as - o~ Hl' ga1n1na 

:E. Jonson l Stockholm har l cla- l. ). -, 1. · · ·it 11 I c en :..o 11 a,J 1 s1 , · 11,\Tel 1. a iem 
garne levererat flera dyrhnra mö

Solbaeken i Ai'brrt. Helsinglancl, 
blemang till Vinterpalatset i Pe

lan(hkapsmt1laren vVerner Snnd-
forsl111rg. l\löbkrna voro ur-

blad. J)pt var Su]}(!\Jlad, som var rnt att ornalrnn till eldsvådan var 
sprungligen beställda för Hlottet i 
Higa, lll<'ll tlå ge11eralgnvernörs
skape1, der indrogs ha möblerna 
dirig-erats till PeterHburg·. I tiif
linge11 om leveransen dl'ltogo fran
ska, t.vska oeh r,vHka firmor. 

- l<'ri)k0n Nini vV11erner, doltPr 

till deu för 11r1gra i\r sedan afli<l
ne 1m111oristiske förfn tiaren och 
journalisten Ninian vVaerne1· ( C. 
~.\. '!'ollen, Askvajor), har af im
pressarion Gustavc 'l'halherg blif
vit engagerad för en längrtJ kon
sertturne uästa höst i Amerilrn. 
Fröken \V. har, sedan hon genom
gått J\lusilrnliska akademien 
Stockholm, rnHfor åtskilliga ~1r 
st11derat i utlandet för tvi\ af de 
st.örsta Illt Jefv:rnde mästare och 
h,1r n;vligen i PariH oeh Bryssel. 
såväl som på a11clrn. ställen, viid·t 
stort npp;;euncle för sin eminenta 
talang såsom violoneell ist. 

- Det uppgifves från tillförlit
ligt håll, säger tidningen 'Dag"l;n '. 
cl. 24 l\Iaj, att med det hiiga värde 
som aktiema i A.-B. Stockholms
telefon nu betingar, aflid.ne direk 
tör N. T. Cedergrens eft<erlemna
de förmögenhet kan beräknas till 
mellan 10 och 11 millioner kr. 

NIO AF TIO 
utaf de vanliga krämporna nu' för tiden härleda sig frå'1 orent 
blod, hvilket försvagar lifsorganc.rna. En pålitlig blodrenare ho
tar dessa sjukdomar. 

D~. PIGTIGR'S 

har få, om ens någon jämlike som blodrenare och återuppbyg
gare af kroppssystcmet. Den har begagnats öfver ett hund.ra år 
- länge nog att bevisa sitt värde om och om igen. Den mne
håller endast hvad som vill göra dig roclt. Fråga ej efter den 
på apoteket. Speciella agenter tillhandahålla den. Adressera 
tillvcrkarne, 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., 
112-118 So. Hoyne Avc .• Chicago. Ill. 

jV*000000000;~0~0~0;r~w;Q00;~00;0~0;00000~0~~ 

i Jens Olsen och Hans Block, Egare. . 
t Direkta Importörer af svenska likörer, punch, öl oeh porter 

t. Svenskt absolut rent br llnvin. 
~ Pripps Bryggeri Götebo rg Export Bicr. 

*
. Carnegies Bryggeri G o~h Pilsner pl. 

'.§:: ~ Gamle Carlsberg Imger 1H.l:borg Porter. 0 
~ Tel. Home 1666. J\Inin 777 ~ 

! 911 Tacoma Ave., Tacoma, Wäsh. ~ 
~00~000%(;)(;)(;)(;)(;)~~00000000000000i'>00~)<bli 

Kuriko, Qu terine och Oleoil. 
EKIPAGER OCH DROSKOR AF ALLA SLAG TILL UTHYRNING 

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

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

~egrafningar och Bröllop o. s. v. 
'Bästa platsen 

Att promcm~ra rer helsosamt, men det mr saktfrerCligt och ref- Telephone Main 499 1210 ·A Street 
ventr~~ttsamt. =============================== 

BICYKELN 
air hvad ni pnskar fpr att komma fram kvickt och på tid. Bicy
keln :Pr elen bmsta tingest fi.fr arbetaren eller 'lffice-mannen. 

$30 ]q)per den ber)0mda Excelsior Bicykeln med lVIorrow Brakc 

Bicycle Department, D27 Commerce St. 

+++++++++++++++++++~+++++++++++++++++++++++++++++ ~ 
+ +· i +i 
t • t ~I 

Electro Dental P ariors 
Bästa taDdläkarearbete till ,moderata priser. 

Undersökning fritt. Smärtfri utdragning 

'l'acoma Theater Bldg., 9th och C. Street TACOlVIA 

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

Henry Mohr Hardware Co., 
1148 I' ACIFIC A VE. TEL. :M:AIN 134 

WASHINGTON PORTLAND CEMENT 
'l'illvcrkad i Washington oeh det bästa cement i marknaden. 1 an i vara u an 1 t en }forne 'l'elephone, då ni kan hafva en för 6% cts. per dag. + SA VAGE, SCOFIELD & CO. 

+ k 0 l 1 Utelllutancle Agenter 1519 Dock St. 

.., ! I 

t+.._ Räkna nt huru mycken ud den besparar oeh tlin pa sa ren. + 

t+ HOME TELEPHONE COMPANY ~ ***"******'***"*******'*'4'-»************ll<-*****'1'-*':c****"*'*** 
+ ~ ~ 
t 919 D STREET -+ 1· 
+ ~ : 
t++++++++++++++++++++++++++••···········~+++++++++++~ i 

Vi köpa alla saker, som _utslit;:-:;:-:;;;-----1 1·: 
gamla och ha något varde i marknaden. l 

W ALLIS & SONS, lnc. I I 
Kbper och saljer Trasor, Säclrnr, Flaskor, I 
Metaller, o. s. v. Vi ha några hästar till salu. ,, 

Phone Maln 6059 1524 C Street Phone-Home 1059 :• 

il 
* 

I 

DET ÄR DE GODA SAKERNA 
Som gör lifvet värdt att lefva 

A . GENUINE POT STILL SCOTCH WHISKY 

SILVER GRILL CELLAR. 
En Gas=Range i 

är en af dem. Den betyder för eder Komfort, Lycka 9th & Commerce St ... 

och 'L'refnacl. 

REN QVICK 

11 
i l Main 7133 

* 
No Bar A-1773 

1j; 

! 'lr,' 

***"''**~~ii*~******'**~~-'**********'*~*********'* 

mr,LIG - - - -
.. 

TACOlVIA GAS LIGHT C0.-101.3 Tenth Street 

Not Rectifiers. 





OLYMPISKA SPELEN 1912 I 
STOCKHOLM. 

sjelfva beträffar, så kunna vi icke 

bästa 

flrm~r I E11roya och Amerika. 

Första. klaE<sens ILrbete, billigaste ,ir111 

1714 C St. Vid C St. och .iefferaon. 

Hör. Cfommerce & Jefferson A.ve. 
Ni kan få fotografier i alfa 

storlekar såväl till billigare pri
ser som ai' det bättre slaget. 

F. J. LEE, 

~~'-***'**fl~~"*****'~"********~***** *********-'r.~~<fc~J,'!\'ril(%**** * • i Scandinavian · American Bank I 
i OF TACOMA ! 

vara den fönitan. Om jag känner -'-----'-""------....;...-...-.. ____ _ SKANDINAVISK FOTOGRAF ~ T'll 0 f ~ 
1536 

Oommeree Sl i EN MIL1~N öDOLLARS I;: 
mig det ringaste opasslig eller är 
förkyld, göra alltid några få do
ser Kuriko mig bra igen. Det
samma är också fallet med niin 
man, fastän han förut alltid bru
kade göra narr af färdiglagade 
mediciner. · Han har ändrat me
ning hvad beträffar Kuriko. 

Dr. Petcr's Km·iko har fått till 

Kaffe af allra bästa kvalitet. -
Har ni försökt det~ Vårt 35c M. 
och .T. kaffe blir mera populärt för 
hvarje dag. Säljes lördagar och 
måndagar för 25c per lb. Paul
son-Barnet Co., l l och C St. 'rel. 
l\lain 2:32; A-22:32. 

DR. A. J. GUSTA VESON I Lokal 9Q5 Commerce-öppen lördagskvällar 

... :"_::·_g .. _0_::_~:.:_.:: •• ":~: ... J 4% årlig ränta . 
_ . . _ ~ Lägga vi till edert kapital två gånger om året. 

I 
vänner många tviflande personer, -~ ... 

· som voro sjuka. Hvad den kan å- Cyclone Fence Co., 920 Com-
stadkomma vid systemets återupp- mercc St. har et stort lager af al
byggande har varit en uppenba- la sorters galvaniseradt ståltråds
relse för tusentals lidande män staket och grindar, som säljas till 
och kvinnor. moderat!'! priser. Detta staket be-

2 :ND HAND STORE 

154.2 Cnmmcrce St. 
Handla i 

Gör eder första insats nu, $1.00 eller mer emottages. 

Jl.. E. Chilberg, President 
W .. H ... Pringle, Vice President 0. Granrud, Vice President 

Olika andra mediciner kan Dr. höfver ej målas, men varar ändå i 
Peter's Knriko ieke erhållas å a- en mansålder. Det är derför det 
potekcn. Den tillhandahålles all- billigaste och hvad ufaecndct be

Nya och begagnade hushålls
artiklar. 

:i George H. Tarbell, Casb:rer· & Mgr. Emest C. Johnson, Ass't Cashier 
J .. F. Visel!, Gust. Lindberg och C. A. Mentzer, Direktörer 

mänhetPn direkt genom lokalag·en
t.er, Horn 1 illsatts af fa hriknntcrna, 
Dr. Peter Fahrney & Sons Co .. 
112-118 So. IIoyne Ave., Chicago. 

A small store for rent from 
Ncxt to Olsen & I-Ieg

geues store on lVIcl~inley Street 
car linc. Snitablc for a small 
hardwal'e, plurnhing shop. paint 
shop, eigar store. Go arnl see it. 

ii 
1\fod .. 1·ata p<'i~rr. i . *'ii-l:"*****'*******''***********~~**"~'*'******~);*')j8/f,~<-**''*****~ 

träffar är det utan tvifve~ det 
mest passande stalrnt för en väl till billigt pris. ~ 

Utmärkta Ranges och Spislar ~0<0>0~000000~~~<$>%<&>0~00000~0~1. 

skött gård. Det användes både Home I'lrnne A2378 $ Den' g'a;]l11a skohandlaren or.h sko•' 

nmdt hem och, parker. Se annan- ----------------.!1 I"' · C... Ffa.· ,bri1CcörAe11 iRTaLcomS·w O N. 1· 
Ren å annat ställe i dagens mun- ;;:--::;-::--::;::;-::;-:;;-~:;;-::;::;:;;-:;;-;::--:;;:;;-:;;-:;;--:;;-::;::;::;::;::;::;;:::;;;;:;:;;; 
mer. 

7 '!'fff_.. @. 
. ~. har nu öppnat verlrntad och butik i i 

, ~. 2822' PACIF.IC: .AVE., COR'. 24: ST. 
Al .FRED BUTT 

Juvelerare 
och 

utexi\minerml optiker. 
Ögon undersökas kostnadsfritt. 

Belåt1 inhet garanteras. 

Mm01 Fernan~1 lansen. 
: (fr:rcTnera:d från kung. musikalrn

demien f Kö'pen hamn. 
Undervisar enlTgt de bästa och 

nmdernaste enropeiSka metoder 
. PIANOSPELNING 

F7 
,. ... ___ _.:.;~--....ll·t~(1G>i'f' 

Bi!:RG & HANSON 

l ::i:m So. C St. 
'Papeter. Färger & Tapetsering 

Skyltarbete en specialitet 

Phone Main 6431 

% . Stort lager af färdiggjorda 

$ DAMERS; MÄNS: OCH BARNS 
;b SKOR 
~ 
~ Ocksll. gör skor efter må'lt. 
i Likaledes stort lager af 1· 

· 1=:.· EKIPERINGSARTIKLAR .• : 
som skjortor, byxor och undcrklli~ 

I der o. s. v. ~ 
Vi gifva alla landsmän speciell I 

rabatt för ett' par veckors tid. · · : 
<+> • 

~0~®0000000(!)~®®~~~~~~~~~~~0~W0000~ 

och 
RöSTUTBILDNING 

Nyhöi.'j"are såvHT som inern för-
1<"'r·o11l' sigkornna eievnr motta'ga:s j 

NPwYork Musfä: Studio, t1'31"% Tiicoma Av. 

------------...: :***'1-'-**'********~'**°*°**-tt>i'-c-J.'<-***%"~*****',);ffffff'liE{Hll*~~*~ 

j Vill Ni Blifva Fri? i Ch. Nilson 1\fclvin Johnson 

ATLAS CAFE 

15a:3 Pacific A ve 
Bästa Viner, Likörer och Cigarrer 

i staden 

tl;: Om sf1 försnrnma ej att komma ut och se våra t 
t IRRIGATED 5 ACRE TRACTS t 
t vid American Lake; der allting växer i yppighet, der vi ha!fva ~ 

SEATTLE 
TO 

SWEDEN 

J. F; VISELL 

1321 Pacific Ave. 

BR'ATTS'l'ROM & CO. 

10:3 Yesler \Vay, Seattle 

KOlVIPANIETS KONTOR 

l\fi\Jare och tapetserare 

Tapete;' billigare lin hos någon 
annanf irma, och arbetet gi)

res till lä.gsta pris. 
2907 North Sth St. 

TPl. 422!i 

audra fa-

I\lassundervisning för· gossar till 
specfolt pris;. Nilson & Johnson, Egare 

:ffi: obegrärrnad vattentillgång och fin svart mylla. linom kort f

1
. 

~ kommer Yärdet pä detta land att fördubblas. : 
t Pris $75 prr acre p(1 llila villkor; $10 i månader för hvarje 
l 5-acre trakt. Tag Amcrican Lake car och stig af vid Lake I~: 
~ Gardens. i E. F. G R E G 0 R Y C 0., In c. .' 
i 120 So. 12th St. 
~~*****'~'*'****~~*'****-;,".-*>\<*!i:****"'**'********** 

PALACE MARKET 
1554: South C' Street 

. Alla slags första· klassens 
FÄRSKT OC.H RöKADT. KöTT. 

Beställ per telefon. Leverering två gånger dagligen. 
Hardware & Plumbing Skandinavisk firma, OijOF M'A:LCOL:NI, Egare 

l113 'fi:tnoma- A ve. Phone l\fain 7643 .Home A-4643 

1m11111111mllll!illllllllilllllBBi!illl'llllllllillamllllll-lllll!!.ilil!lllllillllllllillll!lllllllllll!llll1illi!l1: __________ 11 

NYTT' INl<:OMMET 
Barnängens. Bal5am.ill? 'Jfu,alet Tvål 

Barn.ängens Skrif- och Kopiebläck 
Liljeholmens Stearinljus 

minut hos' alfa; v:äl&0!1teTade speceriaha..1dlande i TacQ~a. 

Lin rg Gorcery Co .. 
Tacoma, Wash. 

'!'i1WP 7 EM 

Betala Mera'l 
BEST, GOL~ C~OWN, 22k .................... $3 
BESIT' PORCELAIN CROWN ...... ~ ........... . 
BEB,T' EXTRA HEAVY BRIDGE WORK ..... . 

UN~ON 

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

$5.00 

PLATES 

$8.00 $10.00 

Priser, Materialier och ar

bete garanteras 

DENTISTS 
954% P~oific Ave. Cor. 11th, over United Cigar Store 

. H:ay, Grain, Garden Seed and Fertilizers 
Poultl"y Feed Specialties:--VVheat, Corn, .lYlill .b'eed, 

)Yleat Straps, Bone, Shell, Grits, .Alfalfa :Meal 
SeeCl Potatoes, Cabbage, rromato & Ca11liflovrnr· 

plants. -- Sharples Oream Separator 
ALBIN FEED & SEED CO. 

Sto1Cl 1:311 C St. --VVa1·ehouse Old T. E. R. R. Depot 
Botl1 'Phones 

Tacoma, Wash. 

RICH.t\RDSON '&ELMER CO. 
TIMMER PRODUKTER 

Lumber, Doors, Sash, Frames; Mouldings, Eastern Oak an cl 

Birch 'l eneered Doors, Grilles, Art Glass, Etc. 

Sunset Main 375 Home A237b 915-17 Commerce St. 

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

_;...._;...._;.......;_~======;=======~===1. 

I 

?'- år i Tacoma 18 års affärsvana i R.eal Estate 

Real Estate and Loans. 

Om Ni vill spekulera hafva vi några finfina hus 
och tomter inom staden, hvilka komma att lämna 
Eder en vacker inkomst. Landtegendomm<J,r och 
fastigheter närJ, staden till billiga priser. Dessutom I halva vi ätsk:: ::::::;:~tomter. I 

Nifra till spårvag11slinien, lJtan tr.id eller buskar 
och med bästa jord till $400 per acre. $15.00 vid kö
pet och $10 per månad. 

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

HyTa ut hus. - Betala skatter. - rraga vård om 
fastigheter. 

Refereucer-Hvilken som helst ba.t;J.k eller af-
färshus i Tacorna. 

BERTELSON & 00. 

1'elephone-1'.fain 6359. 

1306% Pacific Ave. 

1306% Pacific Ave. Tacoma, Wash. 

l 
I 

l 



alt 
Meddelanden för införa:tll!!l:i& un· o·eb: s:t-~ön var då smält så långt kontor i Tacoma före årets slut. i1varenda bondtjuf sitta med ny-

ytt der denna rubrik mottagas med , up]T srmt till Nisquallyglacieren. Bolaget afverkar nu timmer i stor porna emellan. 
tacksamhet. De böra inlemnas-
senast på oncldagen. .Ni1Rta Rlin:cl~tg viintaR sniin ha gått skala och ligger i underhandling --~-

.-_ _______ ~----=-----=-~-,~-------...:..----'=------- af mellan gliicieren och Camp of om att förvärfra ytterligare 30,- Jan Anders har fått en fluga i 
SVENSK JOURNALIST 

TAD l TACOMA. 
VA .. N- c»,]]"erkstacl, mag·asin.. och kon- · 000 ° ·· .. t h f · t'll l kt(lI' 

.lL ' ~ the Cloncls och vägen vara _auto- acres pa samma o. ena ora oc ar m 1 c o - n. 
torsbyggnad. Still verket antages mobilbar till lieese 's eamp. Rc- Ha; får sitta ner och blir bespolad 
bli färcfort inom 101)1)et af ett år. F"dd d 1 ' t'll l\f d k l t l 'a · ~ geringsvägen genom parken var i o en c1s. en son 1 l' r. me en myc '811 1c . o J , men m-

Den framstående och bemärkte; excellent skick förliden lördag» och l\Irs. B. Anderson i Roosevelt sekten behagar ej komma ut. 
svens1rn tidningsmannen och poli- TILL NOME. Härifrån ser man spåren på Ta- Ileigh_ts Addition. Doktorn: - Den måtte allt sitta 
tikern, prGf. Rudolf Kjellen, i·, it- fo"r• eoma Eastcrn tusentals fot nedan- långt inne, den der ! 

k H .. t Id V1·. Cl 0 es Lundell afreste NOT-s TILL UTST"LLNINGS J A l J . l ... t väntas n.ästa vec a. an ar s ac n " för och tåg·en se ut som leksaker. 1 A - , an nc ers: - a, s1 c en a m e 
]. 11[1gra dae:a .. r sedan till Nome. Ef- · · "KAN E I l .. · l 1 81· på -resa jor!l.en rnndt och an <llJ- ~ Tusen fram och tillbaka tager å BESo D . i c e örat, c en .a i c e anc ra. 

<der ihlit från Yokohama på genom- ter ankomsten flit begifrer han vägen 10 timmar. ja trodde han skulle spolan tvärs 
· 1\I l · · ti'll Co11o"'r clistriktet, cirka fl' 1 · 1 f · 1 11r I :resa t.il1 Sve~<ige via ontrt'a . sig o" När vftra landsmän a agga Je- 1g<:nom m ve JH. 1> en en ann l1'-

P1·of. K.' är Bn välbekant vältala- l 80 mil in i landet. Han arbetade FÖRELÄSNING. sök på utställningen och de in trä- griper· ju ingenting, förstår sej. 
re, politiker ()]eh skriftställare. det· i fjor og har iinnu till godo da i . Foreign Duilding, se vi på 
Om omständigheterna medgifva åtskilliga lrnndra dollars fdm mo
:är <Jet, eftet hvaDt vi försport, laget, hos hvilket han då hade an

möjligt Htt han blir· villig att hål-, ställning. 
Ja, en eller annan föreläsning om För öfrigt är det em1m;t jemfö-

. · 1 f" ] 0 1 1·els·evis rin 0o·a antal TaeomaSveriges nuti<h pohtis rn ·or rn -
landen. Vi hoppas det blir möj- landsmän, som anträdt den sed
ligt att få höra honom i Tacoma vnnliga somrnartrippen till Ala-
före hans nfresa'. ska. 

H.ÖG"TIDLIG AFTÄCKNING. 

1\fottagandet af den sven~lrn 

J'Jaggau, sorn enligt hvad vi omtn
fade i fört•n veekans nnrnmPr 
skiinkte;:; af knng Gustaf till Co
lu~nhia-kimforensen, kommer au 
t1ke mider högtidlig«L id'ttlekuing,;
eermnonin· tors<ingen ilen 24 d;.:. 
kl. 7 :30 e. nL En komite hm· till-
sattlli för att anordna en 
hvm:med hföH1Plsen kommer 

fes\ 
ntt 

ifras pl't ett yärdigt och passan<fr 
sätt. Vidare skall meddelas h:i.1·
<0m i J'låsta nummer. 

V ALHALLA PICNIC. 

HÖGTIDSDAG I SVENSKA ME
TODISTKYRKAN. 

Sömlag·eiJ dm1 13c1e Juni blir en 
hiigticlsdng för Hvcnslrn metodi;;l
försmnlingen härstii cles. :Fii1·sam
ling'l~m; utnämnde predikant pa
stor A. G. Beck, kommer på för
middagPn kl. 11 ·att predika för 
första gången i kyrkan på hörnet 
af 11 te och J gatorna. Pastor 
Bedc kommer frän .i\lari11ette, 
\Vis., h varest han framglmg~fn llt 
verkat i niira 4 år. Han är en 
god talare o~lt nitisk arbetare. 

Dl'. Schmidt, rektor vid Adel- långt håll de svenska färgerna Dr. Peter's Kuriko och Uterine 
phia College, kommer at' -hålla en Det är Pn :;;torartad svensk uts1iill- och andra svenska mediciner all
föreliisning öfver ämnet "Sven- ning af varor fabricerade i Sveri- tid på lager i l\falstroms drug 
ska liaptisterna på 1700-talet" i ge. Der kunna Yi för moderat pris store. 9th & c . 
sv<:nska baptistkyrkan niista liir- erhåll a1 ett kärt minne från "1.lw 

dags kYäll kl. S. Inkomsterna I old <'01mtry.'' Det IJerömda Riir-
tillfalla läroverket. stramlsporslinet är en prydnad DR J ~ B R 0 W N 

för hvar.ie svenskt hem, iifvenså • • • . 
ÄKTENSKAPSKANDIDATER 

TILL DOKTORN. 
11P hunclmålacle konstslöjclarlwte
nn. Xfven S(' yj cl.er Dskilstnna- I 

]\I .. 1 f 1 11 , ,, ' va.i·m·, r>8•1l~e1;11~k1a 11ju1111';'1111e~''.11n•a11r\l:ile1'1:1e<:11:1 '' 
J a.ng( en a · c p lner e er mm- sp111nr e '' < 1~1 1 o' . · . 

l1re lrnrocka nya Jagar. i,;0111 ut- fri\n 8verig<'. Iharje svensk bur
();;tes som ei1 1'1örtsjii af s<mns1·p h;- 11e hesi)lrn delltHl v<1ekra och in
gislatt11'. triidf'l' i kr;ift frfm oeh tr1,ss11nh1 ntstiillning. llvnrjc be
med den ]() ds. ll]nligt en af des- söka!l(le erhi'tller iifreu gnll:is ett 

sa mfoite hiireftt0 r alla [il:;kam1e viirclefnllt mimie från 8YE>i'ige. 

par· föt·st gå till doktorn rwh 1111-

dergä falrn,reh("Higtning, innan dP Bon.den som fått fingrarna mel-

Svensk Läkare. 

French Block 

Ht:irnct af 13,Je od1 Pacific Av. 

Kon lortid: 11-1 och 2-4 
Söm!. 12-1, Onsd. och J,önl. 7 -S 

Båda telefonerna. 

EDWIN JANES, lVI. D. knnna nttag·a iteR1ise. Det är i o l 
lan finkdörren vid föregaem e 

i;mmiug· ett fögcr be!Higligt per- station beklag;ar sig för stinsen Prakti;;erantle Liikare 
;;11ektiv för iilskog·skrmr1rn ung- l f c. II 1 när cfon p~1 nytt öppnas oe i nypan H:vson Bldg., hiirnet a 1:-lt. - e ens 
domar att behöfva hliha synac1e · korntner lö;;: 

og D Sfrrrts 
- .Jag fir:k fingnn·rn1 <•mrllm1 

. 1 Hes. 319 No. J-Hes. phone Main 
vid den förriga stat10n, oc l nu 
1 1 t . 0 

(l_ llL·lt sa0 Ollllt ! I ] 275. A 4:321 ia1· L e . gJort :,ia , 

Fördelaktigt Anbud 
Enhvar som insänder två nya prenumeranter· på Puget 

Sound Posten, gifva vi som premium tidningen fritt för ett år. 
För en ny prenumerant ett halft år. 

Klipp ut och ifyll nedanstående blankett med prenumeran
tens namn och adress och insänd till vårt kontor, och vi skola 
införa namnet på vår lista. Ni icke blott sparar eder sjelf ut
giften för prenumeration utan på sarnmå gång gör ni tidnin
gen mi tjenst. Pnget Sonnd Posten är icke blott den största 
veckotidning i staden utan äfven den enda svenska tidning i 
Tacoma. Låt oss alla hjelpa till med tidningens vidare sprid
ning och dess uppväxt med den svenska allmänheten ,J sam-

w hället. 

I 

TILL PUGET SOUND POSTEN. 

Härmed närslutes $ ........ i prenumeration för följande 

nya prenumeranter, för hvilket kreditera mig för .......• 

å1;s prenumeration. 

Namn på ny prenumerant: 

. ..................... · .................... .. 

Adress ............... : .............•.•.• 

,I Namn på ny prenumerant: 

Adress .................•..•..••••.. · ·• ·• 

na.niii : ............................................ . 

POOLE'S SEED STORE 
Handla med Buggies, Jernvaror och Farm-Maskinerier. 

RENA TRÄDGÅRDS- OCH ÄKERFRö 
Petaluma Incubators o. s. v. 

1720-22 Pacific A ve. Phone Main 6062 

:Midsommarfest vid den idylliska 

Försmnlingrn håller pi'.1 att 
bygga ett fint od1 iindaml1lsen
ligt boställe, oeh den ser framti
den nn nwd godt hop11 om fram-

Redondo Beach. g-ång· i det kyrkliga. 
Pastor Becks familj har varit 

som en slags l'a:-;djnr för l'll ut
stilllning, innan <le få ti]lståml att 
ingå i det äktenskapliga paradi
set. Följden blir nog den att 
mäuga anträda bröllopsresan ogif
ta od1 slntn det iikb1 förhnndet se
dermera, då de• kommit in i en an
nan stat. som ej är bekajad nwcl 
sä mi\nga reformeran1lc humbugs

Stinsen (ilsket). _ T:rnka fa 'n: Offiee phone I\Iain 8765, A 1234 

för 11 tt det ska göm onclt l Gjorde I Kontorstid 11 f. m. till 3 e. m. ***_"**"******'I~'*****'*****"*~" ~~**''*'**_,~'**"*-·':Bi~**''*-**'*****"1 . 
det godt si1 skulle naturligtvis• BveningR nntil S * * 
+•++•+++t++++H+HHHHHH++++•+++++++++++++++tt+t+ i Tacoma lothing o t Såsom omtalas i förra m1mret 

lrn:rrmrn1· Valhalln att i år fira 
midsommarfest med utflykt till 
Redon<Io l3Pr1ch. Det blir före-
1i.i11gens 2::ite ärliga mi<lsomrnnr
fest, sfi'b1nda utmlirlrnncle ett fjer
ille<'!els sekel-skede i föreningens 
historia. Gifvetvis :öm;Jrnr fön•-
ningen ;1Lt Nl så<9nn lrntydels<:foll 
111im«-:::«:111g s1rnll lrngfästas på el t 
·värdigt sätt, och de lrnmiten1de 
verka äfven b'äget för ai t göra 
ti1Istii.llnin gen till en så stor sue
'1'.':ess soxn möjltgen står i deras för-
::måga. Om 'blttnrnes afgångsti
~1er, l:J1ljP!tPl' 0. IS. V. 81: lllllhlll81'll i 

ll\Ullllll'l'. 

DÖDSFALL. 

:l\!Irs. Nellie J~indeJ'l, hustru 

hiir i :,;ex veckor och trifves nt
rniirkt. Vi lrnlsn pastor, Beek Y~il
kornmen till "the ('it.'· o[' de:;;tiny" 
or·h hoppas att '' ~·tm 'll like 'I'a
eoma." 

mnknre till lagstiftare. 

UPPHÄFDT INDICTMENT. 

De af grand juryn för någon 
tid sedan gjorda jndictmeuten 
moi JHa,rnr Lind;:, 1\lr . .P. Sandfönis ci f siindagsslrnlhnrnen. Kom 
hrrg', B. Brrtelso11 och åtskilliga 

oeh uppmnntra barnen med din 

- På srim1agsaftonf'n kl. 7 :30 
firas '' liarnens dag.'' Ett J"ll'll
gTam bestå ende af sång, musik 
ilt\h <leklamation kornmer att 1tt-

andra ar stadens bemärkta perso
niirvnro och blif sjelf uppmun-

ner synas ej leda till uåg·ot au11at 
trail. 

!. 0. G. T. DISTRIKTMöTE. 

resultat än det extra rättegi\ngs
lll'f1 k dt• åstadkommit. M.ayor 
Linck hell' fra1nlagt ett svars- oeh 

vii.djo111~11, som ~mrnsk.dtligtviH l1-J)i;;;1riktmiitP for "distric:t No. 
dagaEiggGr att han fullgjort sina 

2, Framåt, of the S1.:andirnrdan 
embetsplikter efter bii.sta förstånd 

Junior Grarn1 J:.oclge of the State 
och förml1gil, och det betviflas ej 

uf ~Vashingtou, l. 0. G. '1'." af-
att han blir helt fritagen. J\,Jr. hölls å Valhalla 'l'emple lifrdagen 
Sandbergs in<lic\)mlmt hlef i ons

den 5 dennes och var besökt af Peter l,indell, afled i söndags dags helt enkelt upphäfd af sn-
1 l 0 1' ·1 ett iJ. w.rntal delegater från Gra)'S 111a rnrnrn iem .pa '1.ooseve l ~ perior domstolen, sedan målet en-

"'I · "'~ L ,,, .. 11 · " Harbor och Tacoma förutom an-
.r eiglrtB. l\'Lrs. . var 1.oc c ·1 "'ve- dast varit före några fä timmar. 

Or._,,1 "'I.,, s·i'tt fr·,·;·]>fa".l'e ,6~1 a· 1• dra· medlemnrnr af goodtemplar- .. "l l J 1 . 1 ll t 
,__1 • u ',, 1 Allmamw a { agarr,n UH e in rn a 

gammrd.. Förutom den efterlef- orden. Mötet började kl. 9 f. m. ett 20-tal vittnen, af hvilka dock 
~".nde nia·i,~_11 8:0·· 1.,1·.e~ 'lrlJn af· tr·e och varatle hela dag·en, så att man 1 f 0 

... ,~v. • o intet nmde an.:öra nagot grave-
c 1 I A 1 lf för·st vicl midnatt Yat' färdig med vuxna söner, ;11:r oc ,1 ·. c o· ., som ramle, oeh då alla blifvit hörda 

· · S 1 1 D · 1 l .. · de olika g·öromåle11. I\fång·a dis-vistas l • eatt e .. oc i '· av1c iar 1 ., förklarndn <1nmstolen utan att hö-
kussioner förekommo rörande or-staden, samt en syster, Mrs. John 

Elfberg hfö·stillles, oeh tvä sys1rnr 
och en hroder i Alms, Kristian-
stads län. Begrafningea ombe
sörjdes af Lynn & llaug·en od, 
jo'hl fäst11ing:en för1;iitta<fos ,af pa

&1.or "\ lf. 8tone å Ameriean Lake 
grafgfrr(I. Prid öf:ver den aflid-
nas mixine ! 

--,Jnhn Ho1strom 1rnmnC't "tir 

Llens verksamhet inom cfo;triktBt. 
17 11.l' 01·cl<ons medkmmn r erhi1llo 
distriktgraden; äfvenså fö1·etogs 
val af tjenstBmiin för clet kom
mande äret och följande gernoner 
h] efvo val d11: Distritt '11empl ar, 
vVm. Peternon, Hoquiarn. (om

valll); Vii:t> Dis1rict 'l'emplar, :F'ri
fhl LanclPr, AbPrtleen. (om vald) ; 

ra ett encla Yittne för svaram1esi
dan, att 1111klagelsen var olwvisatl, 
hvarpä imlietmcntl't upphiifrles. 
Att de flesta al' grand juryns öf
riga indictnwnt komma att :visa 
sig Yill'a af. lika betydeh;elö:-; art 
1 ages nu för gifvet. 

TRAFIKPROBLEMET PÅ 11THI 

troHge:n en fön-rängning af Holm- District Sei:rl't<H',\', Ous. '\c,]snn. 
STREET. 

f 1 · l 0 Tal'oma od1 Di.stri('t t\kattmiista-stl'Öm, - a 'lec i söm ags pa e'.t Vi('P 1wc·sidentc0 n för J\lihrnn-
' · fc·1 · l f J _ re, K. \!\/. 1Ja;.>:8trorn, Taeoma, lio::;pita 1 hiirstii.nc;s 1 o je· a nng- ~ kL'ebanan. Mr. A. i\l. lug1'rnoll 

• f1 · Il · l 52 ("nmYald). Rtol'log·et<•mplai· Ham-.1JJ':_a.m"tnat10n. - . var c1n:a 0 u fön1t.siigl'r att 11th stl'L'et kom-
.1 'I' stad fri'n1 Seattle af den slrnm1i- I .år gmnmal; han kom t1 1 nc:orna mer ntt hl i 'I'aeonrns llwst trnfi-

"p,r·1·n i"J~ r.J11t,·111,c f'c·J·r· e'ltcl·,""·'t e(.'t 11,·11· uavislrn .~torlogpn yar uän·arande l 1 1 l 1 l 0 l l t1 
ÅL n '" "" terac e Hm< P spu sac er oc. i a ·, 1 ., 1 ' l 1 l <l<'h instullernci<' <le n,n1 tjp11srP-mima< <'l' seuan Rarnt rnr ivm· .::en elen derför företer ett ;;v{1rt Jll'O-
sliiktin gar eller närmare bekanta männen, oc:h en i1ykterhetstalare hlem att lösa. Hnn förp;;Jfo· :mm 
Iiärstäde;;. Det enda som man ge- kommer äfvenledes att i en snar 
nom '"J'1i·rlemnacfo 1Jref liirt ]din- framtid !Jesi.ika distriktet. De lu-

kala lnger1w Enighd oc:h ~llrgc 

serverade gocla måltider för bi°ide 
lunch och middag, och före upp
brottet bjöds på ice crPam rned 
kaffe neh cnke. 1\äs1a disti·ikt

lösning t•u Yiadnkt, som skall gå 
från A. street, öfver eity water-
wa.y Ol'h tiLlelamlet till stadsgrii.n
sPn virl ~iitr-mn ave1rne. Den 
slrnlle bli 100 fot bred o<.oh 7,000 
fot lång samt kosta $li00.000. Det 

t A .. V .. P. Exposition } ~ 05 p •t• A i i Foreign Building .,,., + i l J aCi JC Ve. i 
f rnnusT~:~~~~c1~;::a~;,:•••khoim i i Sv~'nska Klädeshadeln f 
.t
t Porslinsvaror i allmogestil fdm lförsi.raml, Etsade Staivai'.öi' I l Vi inbjuda alla våra landsmän till J~ .. 

J'rl\n Eskilstuna, Emal,1'1c1·a1fo .vapenhrocher och nålar frän . ffx 
'* besök f Svenska Jubelerare Akt. Bol., handmålad svensk konstslöjd, + i : .. 

+ spinnroekar 11rnd flera nyheter dil'dd importerade från Svc•- t * Kom och bese vårt lager ! 
+ rig·e. rildrig· fölT sedlla i Amerika. I-lvarjc hesölrnnclc erhåller t f Vi äro förseddn med allt mo- ~ :f gratis ett viinli:.fullt Stl11Vt'nir från Sverige. Alla äro välkomna. t ~ i 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ; clernt för v&r och sommar. f _ 

* * -l,B~;</,,:B""***'f."'~'"~~W,****''12,'"'""'~'·*'***;l,Bt<li'*****''****"""**":1H1'*"":<->~~~~.: * K I ä d er Hattar ~ 

i Föreningen Valhalla i i sKoR i 
t Firar sin * 'i< 

i 25te Årliga Midsommarfest i § och ji 
°"' .Jf : HERREKIPERINGSARTIKLAR l MED STOR UTFLYKT OCH PICNIC TILLI .,,.,, il~ ;, 'q;>.lf' • 

~ ~ Gör oss ett besiik. .,;4 

t REDONDO BEACH - ! m skan finna det tm er förmån 1)· * S · d d 27 J • l 909 ~ att handla hos oss och få goda va-! .. ~.- ön agen en un1 ~i*~ ror till billigirnte priser i staden. ,-
:;;. Ångarne Multnoms.h och Magnolia afgå från N. P. varf till ut- * 
i ~1J:~:~~~~lee~!v:~~:.jt!~t~~~;:å:1k1~!k: !i!~1~ :io:ka~~ !~~~ t;; - '. ~t'.~~.~~i!!~O ~~lia~ ~c?: ~.!~? CO • · 
* GOD MUSIK, DANS OCH IDROTTSTÄFLINGAR. . ' ': -"~"""'""" '-"'"'"""'"" EU'are I 
!i<·. BulJ'ett1wise1· f~r Ynxna 50·c·· od.1 fö.1.· ban.1 25c. gällar.1d.e för resan -: * ,.,,,,,,.._,,, ... ~,,_,,,_.,,L.,,._.,,...,.,,...,.,,.,...,,.,,...,~,..,,..,-"'-"'"'-"'"'-"'""""~ "'~"""'~-"'-"'-' 
_ ., iiHiH~-:,h'""":,""'"'"'"' "' ,.;-.,;-_,,,,,""""'"""'""""""'"',,;),, "'"'"' "'"' "' "''""' """"'°""' ,,.. "';,.,,,.-,,....,.,"""'"'~ · · fram och ater smnt for t1 lltra.de 1111 clmrnpav1!Jonge11. __ 
~~~-~K~~~***~~%+):;-;?i~~*-?;H;{-~i~~J\~~~~~J,~·;};.~~**"~~~~~~'*-'--*~~ff~~~""'* 

SKANDINAVISK. SKOHANDEL 

Skor för damer, henar och 

barn. \'i inbjuL1a eder till 
y;°ir lm1ik niir ni lwhöf\'e1· 
;;]wc1on. Vi vill passa eder 
med starka och fina skor till 
<le allra Eigsta prisr•r 
Bifata klass rl'parationer ut
föras fort. och billigt 

Andrew Johnson 
Taeonrn Ave. & llth Take cable 

HEM TILL SVERIGE. 

e •-uwweee& 
J. S. KEAN FURNITURE COMP ANY 

Cor. 15th and Pacific Ave. 

Vi sälja på lättaste hetalningsvilkor 

na om honom är att han har en 
syster vid namn Lovisa Beek
ström nf1gonsfädes i Sverig·e. Den 
.aflidrn• had1' inga tillgå11gar elkr 
någonting af v·ärde, och kon trak
törerna '11 wohy Bros., för hvilka 
lut nar lwtnt några veckor, hafva 
åtngit ::;ig de nödväncliga begraf-
11ingso.Ji°1kostnaclerna. Jordfäst
ningen. förrättades i går från 
L.nm ,,,_Y, Hangem kapell af irnst. 

är clyrt. men i"ir sii.kert den enda 
möte kommer att hållas i Aber- Bygg eget hus på egen grnnd vid det c :!! 87 rnin. jcmvägsresa t:i llfrecl:;;stii I I ande lösningc>n fiir 

Ni kan g'Öra en stor besparing vid köp af mattor. Vi haf
va en speciell försäljning med särskildt reducerade priser. 
Stort upplag af mattor. Följande kvotering kan gifva mi ide· 
derom: deen första lördagen i Dt•cem- alla tidPr. Kan man iute be- frän 8tDckholm vackert belägna TABY, cTer tomter ännu erhållas 

her frihr '.f Öl'e rn· qvfot och statsbeviijmle· byggn. och amorteringslån ·. · kviimt komma från oeh till doc-
förmetllas. 'l'illskrif nn eller be:;;ök OR8 vid hemkomsten. 

kol'lla, så blir det intt' hm. Adolf öhmans· Advokatbyrå,. NYA PASSAGERARETÅG. 

.Ekmnn. "D11~·1ig·ht pas~eng<>r tr11in S<'l'V
iee'' på Chicago-I\Iilwaukee-Puget 

MIDSOMMARFEST. 

1•1rii.Lsningsarme11 finn stor mid-
Ellll.l ·.NT."}JlcJJ!t ".llc'I' Smmd banan påbörjas nästa sön--J-ohu - ' L sommarfest torsdag, fredag" och 

1 .. , 0 dag· Llen 10 Juni. Tågeu afgå .Jo}m:'l1>11 a-f'led rnrorn ctcigen pa - llirdag deu 17. 18 oeh 19 els. Tors-
. från Tacorna Eastern Rtation, :E:nst Steilac· oom hospital, der han nyl1- dag aftun ua [ ioaaHest med rPpre

sentantt>r frim dt' lHJJ'<liska liin
waukees sten:.': station 'YiL1 Pa:i.fic, cll'rna; fredag hålles P<lketauktion 

gen in tagits. 26 år gammal. ILm 
"kom I'<il' idrn Hiuge seduu fdm 

J Jiket fördes för begraf-
1<Jverett, der en syster 

t1H cfo:in aflidna iir b9satt. 
---·-·----+-------

STOR'!: STÅLVERK I TACOlVIA .• 

\. So1111cl" Irou & Steel \Vb. • 

251h och .A stl'eet,s, till dess I\Iil-

avPnuc bln· farch!r. Stora rnang·-: 1 1._. l f 1 ,_ · II -· f' 
• L_ • •• " ~ 1 oe l urL ag a s nL,111ng» · - var.Je a -

1ln rullande nwter1d aro pa YD· I 1 , • • 
ton :;erH0 ras kaffe och 1ee eJ'l'<lm. 

g·en till kusten från banans verk- I' ']] "]] T 1 .. l 1() -
·- _ • • I r\. a va ;;:on11H1. n :ral e I..'.. -
städt•r i Cl11cago och l\I1lwaukee. 

E. ,Jensen, kapten. 

KLART TILL GLACIERERNA. TACO M A HUFVUDKVARTE-

Auto1110biHrafik till .i\It. TacoIrnmnrn nit i år anfäggn ett $100,- ; 
RET PA. KUSTEN. 

Michigan-Pacific Lumber Co., 
of Grand Rapich, I\Iich., som 
eger 02,000 ncres timme1·land ptL 
Vanr:ntwer island. Yifrderade till 
bortemot $8,000.000, torde eHer: 
all sannolikhet .komma att öppna I 

ma oeh den nntnrskiina nntirrnal-000 s1~\h't'l'k pi:'i tidelanclet mel-
Ian Ca3!1ill street och Pnyallnp parken, som ej har sin like på 

river. l<'ör verkets belwf skola Amerikas kontinent, kommer i 

nemli- dagarne att ,påbörja,; på allvar. 
Turer gjordes redan förrn veckan 

Drottninggatan 3~ Stockholm 

Herr Fridolf Lysell'. 

Chicago .. 

· Blaml s. k. "malt tonfrs'' iii" 
·carnegies svenska porter ofrifvel
aktigt en ibland de alll'a bästa och 
jag för0skrifver den ofta i min 
praktik. 

}J. J\I. famdholm. J\I.~fi'."" 
±:lG Sible>· 8t., cor. R 7th, 

fä. Paul, l\linn. 

Carnegies Porter· serveras al-

ln l :sta klassens huffeer. 

Säljes i parti· af 
Kentucky Liquor Co., Tacoma 

Ranson & Co.; lDS'Pike·St, S-eattle 

9x12 \;V ool V el vet Rugs ; bästa graden, reguilert 
pris $26.50; försäljningspris ........................ $18.00 

9xl2 'l'apestry Rugs; god grad; reguliert pris $16.50; 
försäljningspris .................................... $11. 00 

:10x60 Smyrna Rugs; ·stort assortment mönster; regu-
liert $3.50; förnäljningpris ........................... $2.00 

1Sx:30 .A.xminster Rugs; stort as~ortment af, mönster; 
reguliert $2.00; förs1iljningspris ...................... $1. 00 

Dessa äro alla n,ra och af s!Snaste moder. 

Vårt Drapery Department är försedt med stort och full
sfändigt lager af de modernaste drnperi-fal.irikater. 

Vi l1etala frakt för sålda varor till hvilken som helst plats 
inom en radins a.L 65 mil frfm Taeoma. 

Agenter för de ryktbara Detroit Jewel Stoves och Ranges. 

De~täli'll'fngar per post utföras prompt och omsorgsfullt; 

J .. S. KEAN FURNITURE c .. o 
1501-3-5 Pacific A venue, Corner 15th St. 

" 





OBEVAKADE ARF 

FÖRSVUNNA ARFTAGARE 

Är ni berättigad 
till pengar? 

..Om så skrif till eller besök 

N ext of Kin Agency 

1009 A Street, Taeoma, Wn. 

-Den enda agentur i sitt slag ve
~er om New York. Har korre
::spondenter i alla delar af verlden. 
Bästa lag-biträden anställda. Bä
sta bankreferenser. Pörsvunna 
släktingar uppdagade, kopi8r af 
testamenter anskaffade, sterblms 
förvaltade o. s. v. 

DltS. ROBERTS, DOERER & 
.BLOD GETT 

Tandläkare 

i[nsättning af tandkronor en spe-

eialitet. Kom oeh fä våra 

PUGET SOUND POSTEN 

lVIRS. FAIRFAX' MOTTAGNING en rnnsikalisk slorhet hade han Då vär.dinnan efter tedricknin-1 hams svar. 
utomlands lagt sig till med narn- g(m med förtrolig vänlighet npp-, - Det der är ju inte herr Ton
net 'l'onkernsi. l\fan tog honom manade honom att spela något, kensi utan Mr. Denham, sade Amy 
derför fö rrm t_n;k och kallade ho- svarade han med utsökt artighet: :F'airfax helt bestört till sin mor, 

öfverRättniug af E. L. 

-Jag ämnar invitera herr Ton- nom "herr 'ronkensi." -Jag spelar vanligtvis aldrig då de nästa dagR afton i .(~1iePnR 
kensi till min mottagning i mor- - Jag vet inte, fortfor han, om utan i konsertsalar men för den Hall sågo Tonkensi komma ut på 
gon, sade J\frs. Fairfäx med den jag skall rifva sönd<;r det här hiir gången vill jag göra ett un- estraden, buga sig för p11bliken 
mest beslutsamma uppsyn till sin kortet oeh glömma hela saken el- dantag. orh d<~rp åslå sig nl'd vid flygeln. 
dotter. ler om jag skall skrifva till den 'l'onkensi hade emellertid satt - Det måste vara något miss-

- Inte kan mamma verkligen menuiskan hvacl jag tiinkl'r om sig· i en djup fönsterniRch der han tag. 1:>varade .Mrs. Fair.fax. 
tro, -att han skall komma. Han hennes oförskämdhet. till hälften doldes af de tunga si- - Nej, det är nog herr Tonken-
känner ju inte mamma, var den- - Om dn vill l,nfa mitt råd, så dengardinerna oeh cler han följ- si, inföll en gammal herre, som 
nas svar. tänker dn ut en liten nätt hämnd, aktligen hade i illfälle att iaktta- satt i niirheten och hört deras yt-

- Det är naturligtvis mycket sade Denham. som inte kunde lå- ga utan att iakttagas. tranden. Jag hörde oeh såg ho-
djerft handladt, att bedja honom ta bli att skratta åt hans harmsna Han hade ofantligt roligt i'1t nom i Leipzig. 
som är en musiker med verldsr.vk- uppsyn. Denhams uppträdande och hade Mor och dotter höllo nästan på 
te at komma och spela på en af - Jag har inte 1 id dermed, all möda att kväfva ett skratt när att få dåndimpen när de nu hörde 
mina "at-homes." :Men just den- brummade 'l'onkensi. denne slog sig ned vid pianot och Tonkensi briljant spela ett fört.iu
na djerfhet kommer säkert att - Jag vet hvad du skall giira ! anslog först ett hemskt disharmo- sande styeke af Chopin och insågo 
göra intryck på honom och väcka utbrast Denham efter att ha fnn- niskt ackord och derpå började. hur kolossalt han oeh hans sekre-
hans intresse. Dn 8kall fä se att derat ni\gra ögonblick. Kvinnan med väldig kraft spela en kromn- ternrc drifvit med dem. 
han kommer. Min mottagnings- önslrnr tydligPn briljera nH,<1 dig. tisk skala. lHen hvad som för ho- ! 
dagar ha på sista tiden blifvit så Antaglig<'n har hon inte mer hum nom vnr nllra mest skrattretande 
försvinnande. att det iir alldeles om mu;;ik ii11 en tam kanin. Och var att se hur ett par af damer
nödvändigt att jag gör någ·ot för samma hi.r nog förhållaIHlet vara 1rn andaktsfnllt knäppte ihop hiin
:1tt få clet på en a111rnn fot. rned hennes "at-home"-besiikan'. dPrna, ett pal' lyfte hliclrnrna mot 

- Men ti\uk mu han blir så ond ,Jag slrnll nppi:rii.<lH som "elen sto- taket och en femte tog fram en 
lifver vår oförskämdhet. ty i det re 'l'onken~i" och cln följer med liten niiHL111k for att ha till reds 

KÅSERIER. 

- Af Ben Bnrr. -

Den oskrifna lagen. 
Det falllrn en tid då de11 oskrif-

tillfälle oeh tillåtelse förstås. Li
ka dåligt gick det en äkta man, 
om han kom på den naiva ideen 
att låta rivalen försvinna. På 
otroligt kort tid kom han under 
fnnd med, det man också ämnade 
göra honom osynlig för mennisko
ögon, derför att han lade näsan i 
blöt. 

Men allt det der hände då, nu 
hafva vi den oskrifnn lagei1, samt 
advokaterna, de senare i million
tals, och de senare hafva just sitt 
nrsprnng från den förra. Så län
ge den skrifna lagen existerade, Så 
var det kvfotigt nog för en ifrig 
advokatyngling, icke blott att 
plugga i sig allt det skrifna, men 
äfveu att skaffa sig det. Nume
ra är detta undangjort i det allra 
väsentligaste, cl. v. s. de höga bok
hyllorna måste ju finnas cler, från 
golf till tak, och äfven de respekt-
ingifvarn1e bokryggarna, men se 
bakom dem finnes ingrnting, bara 
väldiga tomrnm, der den oskrifna 
lagen ligger oeh viiutar, för att fä 
komma od1 öfverraska. T hii.mle1·-

7 

A. M. Arntson 
SKANDINAVISK ADVOKAT 

Notar;r Public 

Office : 606 -7 Fidelity Bldg. 

$50 AND UP CASH DOWN AND 
BARGAINS AS WELL. 

$50 cash-2 water v!ew lots, on N0;. 
36th; not far from P. D. car; 2 blocks; 
to graded street. Prlce $400. 

$200 cash-6 rooms, plastered, pa
pered, porcelain bath, fireplace; 2 lots-. 
near 62nd st.; 4 blocks to car. Price 
$1,200. Bal. $15 per mo. including- in~ 
terest. It rents for $11.50. 

$200 cash-7 rooms nearly ne~ 
modern, bath, full concrete basement; 
2 full lots; 3 bloclrn to So. Tacoma., 
car; a genuine snap for $1,750. 

$300 cash-6 lots, on No. 19th, ne!ll'" 
P. D. car, lay high, all in fruit and 
strawberries. None better for tlte 
pi·ice, $1,650. 

$500 cash-4-rooms, new, plasterecf, 
cozy cottage; city · water; 2% swell 
lots, nicely above grade; West End, 
near 6th ave. Price $1,650. A Idvely 
little home for you. 

priser. 

~um 29:6 1'156 Pae. A ve. Taeoma l.inRP.t 8r~r hau nog urnm11rns iu
b.indning, att han skrifvc'r Ptt bi-

$500 cash-5 rooms, thoroughly mod:.. 
ern ,porcelain bath, conveniently ar" 
ranged, hard plastered and nicely tint-
ed. Concrete foundation; 11,j, nice 
lovel lots; only 3 blocks to P. D. car; 
near 2Gth and Proctor. Price $1,900.

>;0!ll "~ekreterare Denham." Jag om rörelsen sku 11 e (ifvervtildig·a na Li g·eu (>j existera de ( 'l'he 11 n- ua på t'll slipad advokat kan den Bear in mind the hon se is new. 
lofvar dig <'Il riktig·t mnnl(;J' henne. ·written law). utan endast den oskrifnn fogen komma den skrif- $700 cash-60xl20 ft. lot, near Whit-. worth college, unobstructed water' 

t1mde svar: stuml. om till går in på förslaget. li:lycket uppmuntrad af <lP ut- skriflla, oeh d<'t var tm striing och na att ldnna sig missl~·ekad. I-för view. Price $1,000. 
-- D<et giir han bestiimdt inte. Jng iiL· vi,;st ingP!l piani;;t, men ro11 af bE~nnclran som dame1·nn lä- gr.1·rn lag, hvilken for väldeliga hade vi llll för en tid sedan ett par 6 room, new house, near P. S. U.; a mode! llome in walking d!stance. Bar-

n<>- f 
1
-r l l\"" A d - · }fon hnr Horn helst ämnar jag vå- .J·ag_· kan slit ett ackord od1 s11<;la to undfalla siu·. spelade nu Den- fram. och e.J· tillät nä!!Ta slinu·er- .som ej kommo lifveren;; om hus- gain for some one at $2,600. Terms. 

~v a '.>..ong . 1 ins. ika emiens 1 •0 
" " ga försöket. en kromatisk slrnla oeh Llll slrnll få ham allt 1111der eld han iram1>ade viigar. hållspengarna, jo han, men inte $2,lOO-New 5-rm bungalow; porce-

AXEL HEDBERG 

Stockholm, s'kieklig,at>te lärare 

undervisar i 

:Sång, 
1
piano, orgel och horn-

i11strume11.t 
Studio-811 So. Sth St. 

.NEWPORT OIGAR ,'STAND 

1544 Commeree :St. 

Vi sälja cigarrer, foba'lr, 'Pi
por, "eandy"' o. s. v. ".Bästa 
sorter ti!l billigaste ·priser. 
Vi önska ert "·patronage:'·1 

J. L. PORTER, Rrop. 

lain bath, !arge attlc; concrete founda.-
- Ja, ja. <len som intet vi'tgar, s<" h11r jag skall imp1nwra på dem på pedaleu en hel serie af snabl1a DiL liksom nu. var menniskoka- hon, för hon fick inga. Och då tlon; only 2 blocks north or 6th ave.; 

, intet vinuer, citerade skrattande med makten af mina toner. In- <ff!)e!l·g_·io 's oc·h Ll<'ri1å i\tPI' n~li;!TH rakhireu ungefär· <lensamnrn, och tog hon sin Jonas till rätten. Der 11
.6 lots; excellent neighborhood; a. 

"· " 
0 

• •• • new $n,OOO home next door. $1,00(} 
Amy l<'airfax då hennns mor nn mm vi affagwa oss skall jag an- hi'11TemmdP ackol'll. Han gjorde elen hm· gnl1nf1s ej fö1·h~i 1.trat sig sag det 11ll en bor.Jan ganska be- cash, bal. $21 per month without in-
giek in i sitt lilla kabinett för att hftlln nit fä l<·mlla l\Irn. :F'airfnx det mecl en så präktig förniim något nämnviinlt att taL1 om, tiinkligt ut för staelrnrs Jonas .. terest. CURTIS & LIND~EY, 
skrifva ett inbjudningskort till ett par biljetter till morgnnda- uppsyn och hållning a.tt '.ronkensi trots dPt att k,1Tkorna ti.ro rnrrng- men sil kom der <'11 ildvolrnt, som M. 5815 607 Bernice Bldg; 
den store tyskn nrnsiln'r, som helt gt;us kousPrL i l,l11et•ns I-:Uall. Och t'j Hi.ngre knude lfigga band på I fnldigade oeh rPfMmatorernas händelsevis fick höra att Jonas' 
nyss kommit till London oeh nn- tler viin1ar h<'llne <lå <'n kolossal sin skrattl11st. J\frs. Fnirfax gi<~k antal störn' iin li\ngt tillförene. ve<~koprnning endast var 4 dollars 
Iigt hvad tidningarne meddelat öfvl'lTaskuiug. Dt•t blir min med förvånad uppsyn bort till Då. lilrnom nu, fauns det kvinnor, och han steg upp, talade oeh sade: E PETERSON . 
om tvä dag·ar skulle gifva en hiimml. Uen blir vådligt rolig. rn- hnns f'iinstm·11is1~h. men niir hon hvilka tyt·kte om litet omvexling i --H.err domare, tillåt mig att i e . · . 
storartad konsert i Qneens Hall. te sant. såg honom sitta med nedhiijdt lwmkiideken, oeh elit. liksom 11n. detta fall fä dI"aga. fram den o-

" ~, *' l<'ön;t ville 'l'onkensi inte gå hufvnd och ;;åg hur hans axlar fa1ms det mliwier. hvilka kommo skrifna lagen. Den sli:rifna lageu Enda svenaka fotograf i Tacoma-
--IInr dn någonsin sett maken m~d på Ralrnn derför att det tyck- slrnka<le. sa<le hon sig, att ilet ej pä sknm det.gamla pflstäeuclet, att säger visserligen att mannen skall 

till oförsldimdhet? frågade Ton- tes honom som om haus profrssio- vnrit skratt ntan Pn snyftning hon kärleken iir blind. hustrun förRörja, men då en flic- 903 Tacoma Av. 
ke11si sin vän och sekreterare nella vii.rclight>t skulle licln men htirt. D11, liksom 1111. gick <kt lilrn ka är nog dum att gifta sig med 
Philip D<~nhmn, i det han räckte de1·af. l\Ten till sist fiek Ik11lrnrn - Ni ii.r visst rn,veket road Hf svårt oeh motvilligt, att "iilska <'n karl 80m inte kan försörja sig 
honom det rikt förgyllda inbjud- houom att göra det. musik, sade hon med nedlåtande din niista såsom dig s.ielf," men sjelf en gång, g·år in i iiktenskapet The Brendeil Ca#e 
ningskortet från Mrn. F1 airfax, Mrs. :F'airfax blef bkrnsancle ri)cl vii.nlighet till houorn. lika fattvindigt ilit iilHlrn :.;in nä- med vidöppna ögon, så tyeker jag Il 
som mm·gonposten hrngt honom. af förtjusning då lwirnes betj<mt Han niclrnde blott - tala lrnn- stas egodelar såsom sina eg·na. att fm sådan kvinna -kan röra li-

Home A2233 

A. 0. Brenden, Egare 

De båda miinnen sutto just vid anrniilde herr 'l'onkensi oeh J\lr. de han e,,_· för skratt. . Dock var det 1n1_1fsamt och s. v,~1rt tet på sig, jag menar, gä ut och Modern inredning, bekväma rum 
Vi hafva alltid •på hand stort ·1 

" 
frukostbordet. Dcnham. - Mina damer, hörde hau just d<'ll tiden och advokatrrn11s antal förtjena litet sjelf. l<'örstklassig matservering. 

Denharn fäste hastigt hvad som Med 11tsträckta händer skn1da- nu Denham säga, det sätt l!var1)å och intellii:rens ringa. Ett frun- Så hlef det ock. Domaren döm-

1 

· " · Cor. 13 & C Sts. 
stod skrifret, på det stora fyrkan- de hon emot Denham, den formen- ni lyssnat till min musik gör mig timmer, hvilket på dPn tideu bar de herr Jonas att gifva sin lilla 
tiga visitkortet: I te 'l'oukensi, som lagt sig till med dj11pt rörd och clet finns blott ett sig litet, hnr skall jag säga, uåja, frn 5 eents i veckan, och hvad hon ;;;· =--=--;;;-·===========-

" J\frs. Fairfax anhåller om nö- e.n vii.ldig "artistisk" löslockspc- siitt hvarpå jag kan löna detta. oförståndigt åt, samt var dnm nog sedan hehiifdL', fick hon se sig om 

sortiment af 

Inhemska och Importerade 

GROCERY VAROR 

Tacoma. 

jet att få se herr 'l'onkensi på sin rnk, oeh helsacle honom derpå niecl Då han rrn lyfte upp hnfvuclet att låta öfverrumpla sig af vitt- efter. 
Konser;ver och allt annat för sä- ·1 l" 1 " t I '' · I "j' Il ' l · 1· I "l 0 I D l 1 <' l .. · t · v t ·11 l·la1)pa rnus1 rn is rn a - 10me 1 morgon o :verHva anCtc l,Jert 1g rnt. va - sag rnn en mm taga upp en liten neu hade en svår tid framför sig. .i:.n rn.rmg 11 e 1 es er ' ' ' - SWAN OLSON 
songen tillhö.rande en första kl.as- tisdag kl. half 4 e. 111. Haf god- kommen. sa:x ur sin västfieka och klippa af När dommen var gifven, blef den de en natt till sin gubbe, så att Ä 

· ff heten medtaga musik. Om svm· Sedan han 1>resenterat Tonkensi en lock af sin lösperuk samt bu- vanligen den, att det oförst~nc'i.ga när han valmade på morgonen så 
ldsta svenska vedhandel i sta<le.rJ; 

;sens ·grocen-a lir. u ' 
anhållcs." si\som sin sekreterare för henne, g·ande riicka J\frs. Fairfax den. väsendet plaeerades å en stol, på var han död." Såsom orsak till då-

V ed från skog och sågarne. 

. 'EBERT 
(for. Pacific A ve. & '.24th St. 

:,·,:· .. : 

<i rar= Stenar 
Vi ha det största lager af monu

ment i staten Washington. 
?Pa~. numental & .Out Stone Wks 
JP.ACIFIC MONUMENTAL 

& CUT STONE WORKS 
Donnellan & lVIcKenzie, Egare 

Cor. Pacifie A ve. & 20 St. 
Phone Main 2214 

NEW YORK 
uses vastly more wdting 
machines than any Other 
city on ea.rth and thc last 
census shows 

7896 
Remington. The voice of 
experience decidcs for the 

REMINGTON 
TYPEWRITER 

_.:_ ,Jag har aldrig hvarken sett drog hon honom med sig bort till Han presenterade derpå de öfriga en öppen plats, med en väktare det npgaf hon att han snarkade . 
eller hört talas om den der menni- teborclet oeh presenterade honom hvar sin loek af hans hår oeh tog bredvid sig, så att hon ej skulle Detta gaf advokaten anledning 
>ik1rn, utbrast 'l'onkrnsi i harmsim för sina omkring detta gruppera- sedan med en enda djup bugning ge sig i väg, och å ett plakat kun- att hålla ett mästerligt tal till ju
ton, då Denham skrattande åter- de bekanta. afsked af samtliga sällskapet. ja de hvem som helst läsa om hur hon ryn, deri han påpekade det 0 -

lemuade kortet till honom. Och Samtliga närvarande damer ka- det vill säga 0edau han först gif- burit sig åt. 'l'ja, herrarna gingo hyggliga, nervretande, i snarlrnin-
hon kan säkert inte ha sett mig. stade fängtansfulla bliekar på vit Mrs. Fn irfax oeh hennes dot- försH1s oeh glodde som vanligt, gen, och att en sådan, upprepad 
Jag äter kom ju inte förrän i gflr 1 hans "artistiskt" långa loekar ter ett par biljetter till morgoncla- och tyckte nog, inom sig sjelfva, natt efter natt, myeket väl kunde 
till 1.iondon. oeh sågo med cljnp beundran på ge1rn ko1rnert. att det var s.v1id om henuc rnr.d göra en klok vansinnig. Talet va-

'l'onkeusi var C'ngelsman till bå- honom när han i skenbar abstrak- -- Jag tr0t• aldrig att jag i hela mera dylika tankar, l1Vilka ej fän- rade i tre timmar, och under -clen-
de börd och utseende, men hade tion satte ifrån sig den kopp te mitt lif haft en så rolig eftermid- kas högt, men väninnorna, ·oeh de na tid afhröts advokaten gång på 
studerat på uWinclska musik kon- }frs. Farfnx serverat honom, o- chig, sade 'l'onkensi till J{onom nn- andra <lamernn, gingo gla<foliga gång af de viildigaste snarkningar' 
sel'Yatorier och nnder hela sin l~·- rörd. · der det de arm i arm skyndade och spottade henne i ansiktet, från Pll prisse som han smugglat 
saude musikaliska karrier vistats Aek det s»niPs iwg, mern1<fo <le. till sitt hotell, sedan båda skrattat hvilket de hade rättighet till, ~amt in bland tihörarna. 
ntomlands. ntt han var ett mnsikaliskt geni, såsom de aldrig förr skrattnt. gaf hr~mw J'nla namn, och Jude till Kiiringen blef frikii.ncl, samt gif-

Äfven- kol och .bark. 

Kontor 2321 So. 12th St 

Vi tillverka all~ slags 
TÄLT 
A WNINGS 
PAULINS 

Som han visste af hvilkd Yiir- som ej kunde tänka på annat än - Jag sade ~0ig j1~ På förhand, I och bre:ldL' p<°i.' hvilkrt de nog fe sig pr1 ll~'tt efter tre veekor. 
de ett högtrafvalllle namn iir för musik. a1t dn sknlle -f:a roligt YaI' Den- 1-gJord<' anmt 1 dag, orn de li:llfo n • . 1 .111 l I och allt annat som göres af tält-
=============================~"""'"""'=============~~======,;,,====== ,"ledan nrnnnnPs t1c er h ia rn. d 1 1 •• l 1 ·f 1 tt 1 · ' u L 0 ldt arbete. "Moderata pris 

I E 
[ 

STRIKE AT LANDLORDISM-BUY 

MORE THAN TWENTY .THOUSAND PEOPLE COME EVERY 
YEAR TO LIVE IN TACOlV"lA. 

You knovv you are paying double as much rent as you were 
I tl1ree yrars ago for thc same· kind of a house you now ha ve. I1ancl
l 1ords gradnally raise the rent as ihe property i11creases in valne. 

YOU WILL BE COMPELLED TO PA Y 

iu two years as mneh for a two room stuffy flat as ~'OU now pay 
for a 5-room cottage. ONE OF THREE THINGS: You will pay 
double wliat you are now pnying, or yon will move into a flat, or 
you will be eompelled to move away out five or six miles in the 
wilderness. 

WHEN THE LANDLORD RAISES THE RENT 

heyond yonr mcans to pay, you will not inove into a poorer one; 
hence you will be eompelled to move out farther and farther in the 
subnrbs in order to get a homc fit to live in. YOU KNOW WHAT 
WE SAY IS 'l'RUE. Where 1vill the rent payer end in this growing 
eiiy~ "\\Till he end in a flat 01' a hoYel, 01' in Il beautifol l10me il! 
Crntrfll Park? DON''!' DRCTDE BEFORE YOU SEE CEN'rRAL 
PADK. DON"l' LE'l' ANYONE DECIDE FOR YOU. GO AND 
SJ<JE POR YOUHSEL:B' and yon will be wdl paid for your timc. 'J'o 
eontinue to })ay rent nieans poverty and toil in yonr old age. To 
lmy a lot, to g·et a home on easy terms in Central Park, m~ans you 
are on the ro:icl 1:o wealth. 

E 
E L 

A CENTRAL PARK HOMESITE 

150 Op 
With all Improvements-Water, Cement Sidewalks, Streets Graded 

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

These beautiful lots are almost in the heatr. of Tacoma. We 

will build over 100 homes in Central Park this year. We will guar

antef\ lots will inerease 25 per eent. the first ycar. 

CAR SERVICE, THE BEST 

Four of the best car lines in 'l'acoma-three 1vithin four or five 

short blocks-and the 8outh Tacoma car passes right along beside 

Central Park. All ear Iines give transfer to South Tacoma Iine. 

COME TODA Y, YOU HA VE NO TIME TO LOSE, IT WILL P A Y 

YOU TO SEE CENTRAL PARK TODAY 

Ten salesmen all day on the grouncl nntil 6 P. J.\I. to accommo

clate workingmen who can 't come during the day. BUY \VHERE 

I'l' IS EASY 'l'O SELL FOR DOUBLE WIIA'l' YOU PAY. 

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

H E I s 
N. GILL, President Offices on the Addition. Get off car at South 38th and M Streets 

1 sager { en 8 il'I ·1Ht ag·e11. a · c\'111- ,' 

I nan slrnll vara mannen 1m1lf'nHt- I Pioneer. rent & .Awning ca·. 
nig, men ·d1r tills oskrifua lag sii-
g<'r lit dt:t: gl'r hon nJJI fasiugen i. 

D<'n skri!'n n In gen :;;a <i e o<•lrn[1 
:1tt kvi1ma11 :;;kall tiga i försam-

1 ingL'n. men äfvcn clvr iifrerflygL!:; 
111m af tlen o:;kril'na. l1Yilke11 nn 
snart kommit till laga kraft. ,Just 
medan <letta skrifres, ht1llc1· ett 
häUre fruntimnwr pi't i vfmingeu 
lm~dvitl att lii~m lagtm för sin her
re oeh man. 01:h att hon ini·p iiin
nar tig·a i församlingt>n, bevisas 1 
hiist af lwnm:s --- ;jag tig·pr inte. i 

j inte för dl'j, hii1· du det! 
I 
I J)pt ii.r den oskrifrn1 lag·c1i. hon 
; v;muliga ord Liser upp för ho-
n om, cfou o8kri I'u a li1 gen, som s~i

ger, at han slrnll ln»rngla sig hem 
klockan tia på kvällen, och ej kl. 
J·vå p1L natteu, den oskrifna lagen 
som säger att hon skall hafva si11 
natts hvila, den oskrifna lagen 
som säger att han är ett svin, ett 

G. l". LINQUIST, Egare 
1l33 Tacoma A ve. 

Main 877 l Ifome A 2778 

CIGARR- OCH 

SKOBORSTNINGS-STAND 

1156 Corµ.merce, Cor. 11th · 

Om Ni önskar en god 'rök' 
sä försök en af vi\ra eigarrer. 
Sitt ned hos oss oeh läs Puget 
Sound Posten medan Ni får 
drnrua borstade. 

EDVARD ISAKSON 
Slrnndinavis.\ urmakare 

J<Jtt fint urval aJ nr och klockor. 
Reparati0ner ·utföras fort 

och biEigt. 
Telephone }l fain 141 

1102 'l'acoma A ve. Tacoma 
kräk, en supdrulle, ja, en allt ---------------

möjligt. 

J<'ast jag ej hör hans röst, för
står jag do(jk af hennes ord att 
han försöker att försvara sig, men 
hvad hjelper det. ]~n man emot en 
kvinna, med den oskrifoa lagen 
till hjelp, är hjelplös. en försvin
nnnde figT1r. 

House Furnishings 

and Hardware 

Purliey Bros .. 
1349 C Street Tacoma. 

Bo och ät på 
HOTEN KRONPRINSEN 

i Stockholm 
Charley tar emot Eder der och 

på utstiillningen. 

Hackor, Krattor, Spadar och 
alla andra slags träclgårdsredskap 
till allra iilgstD. priser hos Paul
son-Bames C1.>. ll oeh 0 Sts. 'l'eL 
i\faiu 232, A-2232. 

CHRISTIAN ANDERSON 

l:lkandinavisk 

Advokat och Notary Public 

307 National Bank of. Commerce Bldg 

Corner 13th :J,nd_ P;P.cific A rre. 



Svenska Frälsningsarmen håller si
na möten i lolralen 515 13th St., hör
net 'I'acoma Ave., söndagar kl. 10: 30 
5.-0. B. Hanson, kapten. Bostad, 
1517 Soutb G St. . 
f. m., 3:30 och 8 e. m. samt vecko· 

E 

pi\ kvällar tisdag, torsdag och lördag kl. 

TILLKÄNNAGIFVANDE. 

För att för framtiden förekom-
I Svenska Missionstabernaklet, ·hör

net af 18th och J gatorna, hälles mö
ten å. följande tider: Söndagar pre
dilmn kl. 11 f. m. Söndagsskola kl. 
9:4:> f. m. Bönemöte kl. 7 och pre
dikan lrl. 7: 45 på l'vällen. Onsdagar i· 
bön och viHnesbördsmöte kl. 8 e. m. ' 
Söndagar ungdomsmöte kl. 8 e. m. J. 
W. C!lrlson, pastc1-. Bostad: 1907 So. 
K st.· 

Linotype Composition,. 
Publications and 
Catalogues 

All Modern Appliances 

for General Job 

Printing 

Satisfactory Work Guaranteed' 

O:ffice: H9 South 14th Street, 

for-

A127fl 

Cor. Pacific Ave. Phone Aut. A-2252 

BOB'S QUICK 

Shoe Repair Shop 
THE BEST 

Brandförsäkring 
Marin.försäkring .. 
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 

House 

V i k.öpa ll;lla slags gamla mö
bler, SpisJar O. S. V. till högsta 
pris och sälja till billigaste. 

1542 Commerce St. 
Main 4789 

John Rignell, Egase 
Bästa sortens •riner, l\ \cörer 

och cigarrer. 
15l8 0 Street Tac1·ma 

BALTIC SALOON 
[mporterade och inhemska viner 

och likörer. 
Hj. Nyman, Egare. 

1513 Pacific Ave. (Sprague Blk.) 

BODEGA I 
Enda plats i staden, der viner och I 

likörer serveras direkt 
I rån .. barrel.' 

Hans Dahl, Egare 
709 Pacific A Vtl, Tel. Maiu 466 
Dä Ni l'eser ti Il Seattle glöm icki> 

at,t hesöka I 

NEW YORK SHOE SHOP I 

.\S 

JOHN HEDBERG 
SKO HANDLARE 
Skolbarns Skor. 

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

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

moderna maskiner. 
Billig· Hyra Billiga Priser 

513-11> So. 11th St. 

Vi äro den enda svenska firma i staden som säljer 
MJÖL, FODER, Hö OOH SÄD 

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

Alla beställningar utföras snabbt och noggrannt. 

1002-4 .South K .Street 

t\idelningskontor och upplagsplats 

l Hufvudkontor Residence Afdclningskontor 
So. 30th & Wilkeson Tacoma, Wash. I 

! Phone Main 313 Phone Home .Al 739 Phone Main 7765 
Phone Home A2313 Phone Home A4394 -------------------- . 

1410 So. Yakima Ave. · ~teilaeooD!I 

ELECTRIC CONSTRUCTION 00. 

Elektriska ljusledningar insättas och allt sh.gs elektrie.i~ 

tetarbete utföres. 

Alla slags eleli ti:iska apparater på lager. 
Kontors Phone. 8732. Tiesidence Ph1 me 6607 

Kontor och Butik 937 Commerce 

C. A. Yonng 

f 

Stor Prisnedsättning 
på biljetter från Sverige till Tacoma för .. alla passagerare som 

anlända i New York mellan den.28de Februari och 29de April.. 

Tag tillfället i akt. Spar penningar och 

SÄND EFTER EDRA VÄNNER NU 

VISELL & EKBERG 

W. A. KING & 00. 
Wholesale Dealers 

Smör, Ägg, Frukt och Farm-Produkter 
Sänd till oss eders smör, edra ägg, höns och alla slags 
fannprodukter. Vi betala högsta priser i n;iarknaden 

W. A. 'King Poultry Co. 
2007 Pacific Ave. 


