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s I 
en så den uppfattningen, att t. ex. 

branden i lmfrudbygg·nade~1 på 

I 
egendomi'll Holma, hos professor 
Otto Petirr!'\scm. hiirlc:dcle sig från 

I 

från Storj1mgfruns fyr lJegifva 
sig i lanc1 till Söderhamn. l\fodin 
Yltr född 1878 ot:h gift, 'llodin var 
född :1868. i 

I 
I 

För för::;a:-:::----~--If 

GROCERY-VAROR 
Stockholm. 

1\:osl IJn(1en f(;r konnug- Oscar.-.: 

begrafoing ha~ riksdag(']]. beslutit I 
lwtala nwd ;:).),DCO kr. I An dra 
];:anunareu fMta(1es b1'slnte1 JW'd' 

120 röster mot t37. AfäJ;,g :n·lrn
drs af herr Th1)rsson, so.m <H1~<i\g 
<löilsbocts siiillning s'i god att det 
sjelft lrnnde bestrida kostnaderna 
oeh af lien Sandqvist i sparsam- l: · 
l1etens namn. För bifall 1ala<lc 
AnclerRson i Skifarp. som dock 
tadlade cle entreprenörer, som 
paiisat p:'i att lmgg;1 föl' sig·, och 
finansniinistel'll, hvilkfm erinracle 
om att 11tlandet frarnsti\ende 
mä.n begrnfvos på statens bckost-
1rncL 

I I ' fel i rökgångarnn och att denna 
I bristfällighet lilrnleiles uppstl\tt , .- : I 

Jemtlands .. an. , ! besök Gustaf Salander, 121G Sonth K St., eller ring upp l\faiu I 
6007 eller Home A4007. I 

-- Ban kin•n c\.xel Burman afled 
dc•n 17 Fehr. lltl Bramlalssund 
lltlrnfifr Si\clrrtPlic:. 

-- ~orrli:.;kn Ht;elc·ns ekonomi ~ir 1 

fullt tryggnrl, enligt livad dess le- g 
tlant.1e n1ii11 f()rr--;i1kra. St1lnndn iu- .t. 

lJrnktP sl;Tilbkodagarua på Djur
g·årdsl.)rnnnsviken jualles 11,000 ;-
l;:r. i in1riiclesafgi !'ter. backtäflin
ganrn Yi<l Fiokarlorpet 7,000 kr. 
Serid;:,Jt•t ha säl(:-; för 12,000 kr. 
TrnHäi'lingama ha i\skådats af 
omkring .JiJ,000 personer o. s. v. 

National Bank of Commerce 
I 
I a 

of Tacoma, Washingion 

Chester Thorne 

A. F. Albertson 

F. A. Rice 

D A. Young 

J. A, Brauer 

President 

VicePresident 

Cashier 

Asst. Cashier 

Asst. Cashier 

LJ. s~ Depository 

Ränta 

Gapital, 

Ofverskott 

betalas å 

$200,000. 

$365,000, 

sparbankskonto 

genom jordbri.fning. ' \ lmrnhafv11re11 af: Nya godtköps- • 
- På J~olmskusten upptog·os magasi1wt i Ösfornuml J9-ärige j 

imcl<'r förstr. v0:1•kan af FPbr. icke Birger Persson fön:vann vid julLi- I 
mindre iin JIJ,000 hL sill. Detta den plölsligL fr;°111 st<tcl()n. Då man l 

Varor köpta hos mig levereras fraktfritt till alla delar 

af staden. 

\ 
är den stiirRta vedrnfångst som 

1 
hade sldl misstiinka,. alt förs vin

inträffat på rnfrnga fn· oeh har in- nandet stod i samband nwd vcxel
bringat fislrnrr: hdolkningen in- förfalskningar, begärdes hans 
nmot 500,000 la» l1liktandl:' i Bergen. F. har den 1:3 

-----+- l Fel1riinri utle11mais och införpns-
Elfsborg·s län. /sats. Han erkänner, att hau skrif-

Yi ha af en äldre, ak'.aLl man i; vit sin faders 11am11 på 6 vexlar 
~oruml11 sockeu af .Norra Gäsene' JJ~I ett sammanlagdt lJelopp af 3,-
... l tl ·1 'ft · OOO kr. tiara( rno ag1 eu nppg1 . som i 

-- I:!ärjt•dalcns jernvlig.· har :fr. sia måu llr ett sorgligt vittnes-
bör~l om huru befolkningen för-
~vinner h·im vissa trakter utan att 
l!rs~i Has, skrif:ver J3orå:,; Tidning. 
Det nu· en tablå, 8lHll med namn 
och .siffror ridagalade att under 
loppet af 50 f'tr icke färre än 47 
1orp cler i socknen blifrit ödelag
da vid Lillsa11uum1s ~() gårdar .. 
''Orsakerna till förl1ållandet i frå
ga iiro tre. Dels hade torpens in
nehafvare dött. 11iall att JJ)'a bru-
kare af 
sfallet. 
fall. I 

lägenheterua kommit i 
Detta liade inträffat i 17 

o. m. d. 9 Febr. i hela sin ntsträek
ning öppnats fii1· all111än trafik. 

-- l~u storartad donation har 
gjorts till Ö:stersunds sbid. i det 
att grosshamUareu J-'. Näs och 
hans maka gT'nom i dagarne ui.fä1·
c1adt gåIYobref till staden öfver
lemnat eit betydligt jordområcle å 
l!'rösö, beläget vid infarten till 
Oscarsbro. Vid donationen är en
ligt ö. P. fäst det vilkoret, att på 
området skall anordnas en park, 
afäeclcl att utgöra ett skydd för al
la tider åt elen derstädes befintli-lika måuga hade innehaf
ga. fri"m början af medeltiden härvarne flyttat till annan ort inom 

1 1 f·0 f .. l stammande runstenen. Stenen. anc d utan ;1tt ·,1 e·-tertrnc are 

1 Gustaf Salander I 1216 SO, K ST. TACOIVIA 

1----:---
CENTRAL FISHMARKET 

Corner of llth and D Sts. 

Alla sorters fiirsk fisk och ostron alltid pä lager. Vi ga
rantera g·od qvalitet och billiga priser. Kom in och se oss. 

ALF. NELSON, Pr()pr. 

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

Vi hafva det st0rsta od1 bästa hyrknskverk i staden I 
För ekipa ger vid f 

Hegrafningar och Bröllop o.'s. v. f 
Bästa platsen 

1210 A Street \ Telephone Main 499 

Electro Dental Parlors ·--Vid Separator, cler arbetsh
den :för ett halft ilr Si'dan på 
grund 11!' inneligg·ancle stora lager borg har medfört s~·mwrligell 
neilsatts friin J 0 till 8 timmar pr. '.t Tt lugn på gator och ailm1inna 
dng, har urbetstiden fri'm och nwd pl!li"sc·r. Den ]:2 F'ehruari fmrnos 
den 15 Ji'L'hnrnri fl1e1· nts:riiekt~ i lil'Li 1;\ad1;11 endast sex personer 
till 10 timirnn· i Pn del af1l1,lnin. mhMJna för f:dleri och följande 

såracfo skulfo krya till sig sirnr! oeh i de öfriga hade de rest till 
nog ,meH cUi tillsti'mdd nj syntes Amerika.'' :B,yratios.in härdar, på 
bli s~ hoppgifvamk, in:fiirdns lrnii hvillrn elden slocknat inom en en
llen 15 Pcbr. till la:,;arettet i Karls- da liten soeken pit ett halft århnn-

l1Yilken ~ir t3veriges nordligaste. 

(Forts. i'L 8id. 3.). 

Bästa tanclläkarearbete till 
U nclersökning .fritt. 

rnoderatn priser. 
Smärtfri nt<lragning-

gar. D0tta tnn1l' äfven nied sna. :lag har :ifrenlecles enclcist eit fä-
krona. Dagen eftl'l' afled han dcr
städes, säkerligen till följd af den 
lidna misshancllen. Tre af Yålds-raste knrnma ait ske i fråga om 1 al n11hi1 llits. Den befarade nrnss-

d1• öfrig-;1 ,1f(lc:lningarm1. invasionen på ölserveringsställena verkarne iirn nu hiiklade. 
- ~tntRn•rket;;; iwt1.ohi•hfillning· har Hteblifvit. Antalet anhållna - K. m :t har fastställt clet öf-

af t11llvc1·ket fr;1n föregflende i'!r f:dleri;.;ter har visserlig·en min- verklagacle riksdagsnuuurnvah•t i 
uppg11r till kr. iil,120.67'1.6.S. hvar- skats i elen egentlige staden, men i Karlskrona. hvarvid fängelsedi
.nf kr. 49.275,450.20 l tullmedel stället ökats i förstädenrn. Fri\n rektören lJ. Leander valdes iill le
oeh rc:st(m i f~T- och båkmcdel. en del vaktkontor nppgifves, att damot af Andra kammaren för 
Detta utgör en nedg·ång i tullin
komsterna af kr. 2,676,609.51 
jenrnfördt med 1907 års kassasam
mandrag. Spannmälsimporten har 
i fjor afseviirdt nedbringats i Sve
rige, tack vare den sista ovanligt 
goda årsskiirden. l\leH jemte det
ta glädjande förhållande bör in
rymmas :-;åsom orsak til de ned
gångna tullinkomsterna den stag
nation i indm;tri och handel, som 
vållades af fjorårskrisen på det 

ensamt på lördagsaftouen de an
hållne användt denaturerad sprit 
som berusningsmedel i flera fall 
än hvad eljes brukar förekomma 
på en lrnl månail. För öfrigt har 
hcrnsningsrnecll et hufvudsakli gen 
vnri1 dålig konjnk, od1 en vin
handlare konstaterade betydlig 
ökning i inköpen af rl>'lik. 

Blekinge län. 

Kaptenen vid Södra Skånska 

Karlskrona. 

Boht1s län. 

ekonomiska området. infanteriregementet J. B. N,vlan
- Jernhandlaren J. M. Thor- der aflecl den 17 Februari å Karls-

stensson häktades elen 11 Febr. hamns lasarett. Ifan Tar född 

Eld utbriit drn 14 Febr. i Lyse 
sockens kyrka, som i1cdhrann till 
gruncle11. Ur sakristian kunde 
man ei1dast rädda en ljnskrona 
och ett skåp. S0dan eftersläck
ning egt rum observerades, der 
tornet stått, cm graflrn1;1111are, med 
1ttskilliga väl bibehållna kistor, 
deraf några blottade, hvari tydli
ga rester af liken äro Rynlign. Då 
tornet rasaclc, hade en del bråte 
fallit öfver graföppningcn och 
skyddat kistorna från att förstö-och hans kassörska Selma Katari- 1862. 

na Karlsson följ ande dag för det 
de under år 1894-96 bedragit 
riksdagshuslrnmiten på samman
lagdt J7.900 l~r. genom att i\ räk
ningan1e uppföra oriktiga leve
ransposter i spik. Thorstensson 
är född 1859 och ILulsson 1858. 

- Vid valet af kyrkoherde 

- Vid hus fastighetsegaren Per 
Månsson i Kexelåkra af Jem:sjö 
församling hållet bröllop infnmrn 
sig sent på kvällen helt 11ylige>n 
l v} illa beryktade personer, de s. 
k. l\Ialmapojlrnma, i sällskap mecl 
ett par andra och fordrade briin-

ras af elclt:m. Naturligtvis är det 
liken efter bemärkta perRoncr, 
som grafkannnareu innehåller. 
l\Ian mitager, att liken äro balsa
merade. På den neclbrnnnn k~-r

kans plats har en ~lldre stått, 
hvaraf ännu e 11 del af mnren syns 

vin. Deras begäran nppf~'llcles, 
Hedvig Eleonora församlin!! den , - l i · ~ men Ctil Le sel an ville intränga i 

och som ingått i den nn brnnna 
kyrkan. A1gärder för de funna 
likkistornas och grafkammarcns 
hevarnnde ha vidtagits. 

14 Februari erl1 öll elen i aw:lra sjelfra ln'öllnpsgårclen. och härvid 
förslagsrnnnnet nrr1isatte .. hnf1Jre- 11 ' l · 1 efyo imdracle, togo de sig för 
dikanten J. Kä!l,··tn•l•0 1· i· lTJJ~·tl·1 

'v ) OC• <' 1111 öfverfalla bröllopsg•ästerna -1\ied anledning af eldsvådan 
i L)'Se kyrka erinrm; nu om, lrnr · högsta ri)steta~1;t eller , l,!~~ rö- med hugg oeh slag. Värden sjelf, 

slet» lfofpred1ka111en C. Ahfelclt ,1f, .. 1-111 :; 11111 ,1•o 1-»i· '"~i · '.l· '' 
' ,., i "· , c . e "'L' nssun, 1J e1 man allmiint i Bohrn;liin anser, nii · 

erhöll J.1±6 nch regemrmtf;astor K · s'\ ill" ti"lltY""l' "tt 11 ., 11 .~ ·t · , .. . ,- .. I· " • "'' u. " " 11,ds e m- nlla skorsk1rnr eller rökg1'rngar i 
Sehroderlwnn 3!) i raster. Hof1)re-

t11ga sängen. Brn1 siindes till or- linsen blt"fyo mer eller mirnlrP 
clikanten Kdlandl'r iir. född i Ska- i 1 <·e1m ,,1·m10 iinsman. som den 1-1 skndadP. nf den jonlliiifning. som 
l'H [1r 1 SG~. 

-- E:11 ,,l]rn;i;it s1rnlentm0t:e pla-
11e1·11s nti hA tias i St•ieklwlm i som
mnr i for1Jindelse med t'tock-

J<'<'hrnm·i jemte en f.krr1ingsman för ett par i\r ~l'dan gick öfver 

110 l rnsn i s tiill u in ~·(,ll. 

nnhiill fridstfö-;1rne. P.'1 an:~ifra- hin\•t. Dd far knappt finnas nf1-
rens btegiiran bll'fvo rle crn0llerticl ~·ot hus. hvilket lifför<1Ps n:f jord
lössli1ptta, st>dan förlilmin,Q; rn- bäfningen, som ~j fiek sinn rök-

- Brands ntgifvar<\ 
9,'i'IHs. Allmiilit troddes, a'.t den g.1ngar skadaclL~. l\Ian hyser oek

Hj. Nils-
scH1, har (_len J ;3 J:;iebl'n<tri af StL>ck~ 

holurn i·<l1ll11rnrätt dii,n1s 1ill ö mA
naclers ·straffarbete. 

Göteborg-. 

Valet af styrelse~ för Gi1teborgs 
arlx,tarek()mmnn. som föreg'ilt'~ 

af e11 liflig agitation från cle yng
re ,rtlf'rl ighctsgrnppern a innm 
ko111rn1rn1'n. har gifvit ti1l I':'s11L 

tat, alt )-ttcdighetsgrnpperna ly<:
kais 111· styrc·lsP11 ntr,slutn hL a. ire 
mera :-;ausadc mc:dlcrnm ar. hlanc1 
dem en. som vid senaRte riksdags
manllaval Yar starkt ifriigasatt 
som kamliclat i stlillet för elen nu 
valde, folkskolläraren Kristenson. 
De afgåemle ersattes merl nngso
cialister. 

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 husbotemedel som 

Jo, emedan det går rakt till roten af de.t onda, orenheten i 
blodet. Det beredes af helsogifvande rötter och örter och har 
varit i bruk i m~r än hundrade år-en tillräckligt lång tidrymd 
att grundligt profva dess förtjenster. 
I. olikhet med andra mediciner kan den icke erhållas å apoteken, utan 
t1llhandahållesallmiinhetendlrektaf de ende tillvcrl;:arne ochegarne 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO .• 
ll2-118 So. Hoyne Ave., CHICAGO. ILL. 

- Eld npp8tod den 11 Fchrnari • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·~ 
i en af klätllogerna i cirkmh~'gg- TA C 0 M A LI Q U 0 R C 0. I 
naden å Lorem;lrnrg. Elden grep • Jens Olsen och Hans Block, Egare. : 
hastigt omkring sig men blcf ge- <l> Direkta Importörer af svenska likörer, punch, öl och porter : 

nom brandkt1rens iugripnnc1r lw- i.: Svenskt absolut ri'nt bränvin. <l>.• 

gränsacl. set. ait i!.tHln~t kliidlog .. ·er- ~ Pripps Bryggeri Göteborg Export Dier. <l> ' ! ~.: na i första neh audni v 1°rningr·n ::;: Cm·1'eg·ies Bryggeri Göteborg Porter. ~ 
samt trapprqipgirnganrn förstör- ~.= Gamle Carlsberg Lager och Pilsner öl. i 
cles. En del af kost:rnH•rna or]1 & Tel. Home 16G6. l\Iain 777 ~ 
öfriga n·hisitJ hlefvo Eirnu npp- ~ 911 Tacoma Ave., Tacoma, \Vash. j 
br1incla, bl. a. i1ppsätt11ingen till <~<l><1>0<?4>00<l>0<1>000<l><l>0<'><Nx%~~<*>0<l>0000<M'0<l><l>i><l>'.1>&000~~ 
den senaste irtst;TsPlpautoinimen: i'il1~- ~~---=--~ 

I $.'\ 
dess biittre kornmo hvarkcn nwn-

1 ) Ni spara Pengar genom att assurera i 
ni skor eller djur till skada. Den ) l 
9 Januari 1900 hii.rjades Lorens- I CASCADE MUTUAL FIRE ASS'N 
bergs eirlrns af en stor elclsvihla, 211-212 Arcadc Building, Tacoma 

Sex års risk kostnad • som .då förstörde byggnaclen:,; hela . 
Cascade, $42,00 Old Line $100.00 

Dudley Eshelman, Secrctary 
Phones-1\fain 7460 

trästomme. I 
-Den vidtilg·na inskr~i11kuin-ij 

gen i spritntskänkJJingc•n i Göte- i 

\"2~~~~~~~~~~=====~~~~~~~~~~~:::::; 

Home A 4460 

I 

~ 

SUNRISE BAKERY 
dra de det itr en sorgli.~· sann-

Bakning är vilr affär, och vi ve-
-- ta huru. Vi knådn clegeu nwd elek-

, . .. ' trisk maskin. Det gör bättre bröd 

saga'. 

Gefieborgs lan. 1 oeh är renligare u.n för hand. Stör-
Sedan elen ] 0 Pebrnari är lll'lso-' sta och bästa sortiment "cake" i 

vårdsinspektören P. 0. \V. Aberg I staden. 
försvunnen. Han var sedan 2 år i D. M'Pherson, Egare 

1107 Ro K St. Tacoma tillbaka kassör i n)'a 1000-manna- ' ' · 
föreningen i Gefle, och man har . 
npptiiekt alt han genom falsk: 
bokföring tillgripit omkring 0,000 i 

kr. Polisen har saken under ut-. 
redning'. 

- :B'yrvaktaren A. R. Bod in oi:h 
f~Tbitriidet B. E. l\fod in drnnkmi-; 
c1e den 12 Febr. under försök att j 

...... ~~~~~~~~~~ 
THE TONIC LIQlJ(l.R CO. 

Oscar l\Ioberg, Frop. 

lmported and Do_mestic 
Wines, Liqm~rs ard Cigars 

Phone Main i523 

1106-08-10 So. llth St., Cor. K 
i.-~~~~~~~~ 

Fredlund f5 @.Å 
Phone Main 648 
Har alltid ett välsorteradt lager af inhemslrn 

Varor. Agenter för Lundins Enbärssy rup. 

1018 So K Street 
och im9orterade Grocerl 

Lutfisk, Ål, Extra fin norsk Fetsill 
. Bästa Lingon i marknaden 
------·---·- _--....;.·,.;c.;;.-.;.;.-;;;;;;;.;;;-=;;;.· ;.;;-=-=;;.=-.;;;-.;;;-..;;=-;;;;;;;;;;;-;.... 

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 

Att promenera a•r helsosamt, men det mr saktfrerdigt och ref
Vim 1 r1Htsamt. 

BICYKELN 

Tacoma 'I'heater Bldg., 9th och C Street TACOIVIA 

Järnkrai11s=Varor 
Snickareverktyg, Ståltråd, Dyna- mit, Spräng·krut. 

Henry Mohr Hardware Co .. 
1148 PACIFIO AVE. TEL. l\TAIN 134 

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

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

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

MJöL, FODER, Hö OCH SÄD 

i parti och minnt. 
ALLA SORTER VED, KOL OCH ]3ARK 

Alla beställningar utföras snabbt och noggTannt. 

10G2-4 South K Street 

r\.fdelningskontor och upplagsplats 
So. 30th & Wilkeson 

Irufvudkontor 
Phone Main 313 
Phon(:; Home A2313 

Residence 
Phonc Home A1739 

Polar Hard Wall 

Tacoma, Wash. 
c\fdelningskontor 
Phone Main 7765 

Phone Home A4394 

Paper 
Tillverkadt i Tacon:a och ga ranteradt. Plastra edert hus nwd 

det bästa materialet. 

SA VAGE & 
1519 Dock Street 

n"r hvad ni yinslrnr fpr att komma fram kvickt oeh på tid. Dir:y- !!''"~Bl!lmffl!l!llim!lle lli!illlmlilllll!llill!lllE1!11l!ililll!li1!1!!ii'iHM!IE""""i'iii"'5iajli\#iil!ti§;• 
knln tPr den bfr'sta tingest fpr arbetaren eller office-rnannen. 

$30 k1~per dt>n berömda Excelsior Bicykdn mecUHorrow J3rake 

Bicycle Departrnent, 927 CDmmeree St. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ~ + . + 
+ + + + 

i an i vara utan l 
+ 4 f en Horne Telephone, di1 ui kan hafva en för 6% cts. per dag. ~ 
+ j t Räkna ut huru. mycken tid den besparar och tänk på saken. + 
+ ~ 
+ + t HOME TELEPHONE COMPANY ! 
+ + 
t . 919 D STREET ! 
+ + 
+ + 
t++~•••••++++++++++++++~++++++++-++++++++++•++1++++++! 

Vi köpa alla saker, som- utslitits och bl!fvit 
gamla och ha nägot 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-Rome 1059 

-------------------------------
DET ÄR DE GODA SAKERNA 
Som. gör lifvet värdt att lefva 

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

och Trefnacl. 

BILLIG REN QVICK 

TACOIVIA GAS LIGHT C0.-101-3 Tenth Street 

Bot ga.ranterad 
sjukdomsfall. 

Förblif icke sjuk, litande på löf
ten af andra. 

Den ärlige och pålitlige betalar 
då han är bota.d 

Inga pennir.gar behöfvas för be. 
handlings börj:i,n 

för 

De Tillfot'litliga Specialisterna 
. IVI!iNS MISSTAG. 

l\fång:··ll lj,;e och Ic~fvande bana har ruinerats genom försumlighet 
"·~11 slrndltg,1. 'anor, innan man blef gammal nog att förstä, och mån
gc'!l ba:1a afk,,rtats genom niigon speciell sjukdom, 'som försummad 
eller dåligt behmdlad underminerat den fysislrn styrkan och själsför-
1~wfo;1'iwtern.a. Intet större misstag kan göras än att ringakta eller 
for•.>JSe du fu:,sta symtomen till försvagad helsa eller själskrart, orsa
kad genom .for~1:1rnmels~. ok1rnnighet eller utsväfning. 

Säda'.1 llk_noJdhct vid de första symtomen har Jedt till tusentals' 
ol:i:cka, till SJuklighet, ~ill ett förfeladt lif, till olycka i äktenskap 
s~1lsmessa, vansinne, sJelfmord o. s. v. Män, hvarföre taga sil.dan; 
f~rtV!f~'.'-de chancer. De första sjukdomstecken borde varot en var
nmg for .eder att taga mätt och steg för eder framtida helsa och 
!yclrn. N1 b~rde noggrant undvika alla osäkra, experimentala och far
l!ga behandh~gsmetoder, ty pä framgången af den första behandlin
gen b".ror det, om ni skall återställas till full helsa och få allt sjuk
d?ms.g1fte~ bi;>rt från system.et eller om ni slrnll blifva en kronisk 
SJuklmg for llfvet med ständigt äterkommande lidande i olilrn former. 

. \'.i be~ia_ndla endast män och bota fort, säkert och för all-
tid till ~;lh~aste pris. Blod- o:h I:Iudsjukc1omai', 'l'äranae 
svaghet, 

0 
\ arirc?celc, Hydrocele, N,Jnr- och Blfö:mjnkdornar Hin

nande. Scir, !"lada, Inflamation, Pöl'lust af Lifskraft ocl1 alla 
oordrnngar i systemet. 

MEDICINER $1.50 TILL $6,50 FöR KURSEN 

Konsultation och råd i de skandinaviska språken gifvas fritt. 

?1;; ni ,icke har tiHfälle att besöka oss, skrif .efter vår "Diagnosis 
C~ait. yara kontor oppna från 9 f. m. till 8 e. m: och söndagar 
frnn 10 till 12. ' 

se TT MEDICAL 00. 
1130!1:2 Pacific Avenue 

TACOMA, WASH. 
Privat Ingång 

1129Yz Commerce St. 





han beredd att utföra detsamma, 
men han kan naturligtvis icke gö-

(FQrmerly TACOMA POSTEN.) ra det utan l1jeJp från partiets öf-
Swedish Weekly Newspaper riga representanter i förbunds-

Publlshed every Thursday in Tacoma, l f 1 
VJash., in the interest of the .··~ .. m vndstac en, det vill säga kon-

Swedish [Jopulation of the gressen. 
Northwest, by 

'J:HE PUGET SOUND PRINTING co. l)et länder honom till heder och 
Peter Sandberg, Presi(ient är ett lyckligt vai'sel för framti-
T. Sandegren, Secretary den, att han icke åtager sig ati 

· - · ·. sköta hela regeringsmaskineriet 
.tiuoscr~pt~on · · · · $1.00 per year I ensam och utföra alla reformer 
Subscnpt10n to Swedeu, $2.00 per year ~ 

pa egen hand. 
Agent, 0. M. Anderson Den europeiska pressen helsar 

Office-119 South 14th Street, äfven med synbar tillfredsställel-
Oorner Pacific ~ve. • I se JJresiclentomlJytet i \Vashing-Telephone-Automatic A22o2 • 

· I ton; Betecknande är ett uttalan-
'ö'uget Sound. Posten, formerly Taco- cle af en fransk tidninO' som rent 

ma Posten, wluch was entered as Sec· "" · 
ond Olass Mat!er at the postoffice of 1· 11t Räger, hvad många uttrycka i 
Tacoma, Washrnl?ton, Nov. 14th, 1905, förtiickta ordalag·. 
under the act of Oongr0ss of March c· • 

.3rd, 187.9. "Hvarken Förenta Staterna el-
ler Europa behöfvor nu frukta T. Sandegren, Recl,aktör och Manager 
för någon af de teaterkupper, som 
oroade dem under den Roosevelt-Office: 

119 $outh 14th St., cor. Pacific Ave. 
Phone Autornatic A 2252 ska regimen.'' 

REGERINGS-OMBYTET. FINLAND. 

Tickets 

from Europe 

AMERICAN llNE 
\Vhite Star-Dominion Line 

WHITE ST AR LINE 
Under byggning: 

''TITANIC'' ''OLYlVIPIC'' 
45,000 tons 45,000 tons 

Största ångf artyg i verlden. 
White Star-Dominion Canad.ian 

Service mellan JYfontreal 
och Liverpool 

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

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

Tag tillfället i akt. Spar penningar och 

SÄND EFTER EDRA VÄNNER NU 

VISl3LL & EKBERG 

**********'"**~~Bl<*~~'**************''* j Vill Ni Blifva Fri? j 
#. Om så försnmma ej att komma ut oeh se våra i 
! IRRIGATED 5 ACRE TRACTS ~ 
:t vid American Lake, der allting växer i yppighet, der vi hafva i 

"LAURENTIC" "lVIEGANTIC" ~ obegränsad vattentillgång och fin svart mylla. Iinom kort i 
15;'300 tons (Nya) 15,300 tons :;. kommer värdet på detta land att fördubblas. #i 

; Pris $75 per acre på Uita villkor; $10 i månader för hvarje I 
Största och finaste ångare på Ca- i 5-acre trakt. Tag American Iiake car och stig af vid Lake .. 

nada-tra.den. ~ Gardens. , < 

t E. F. GREGORY 00., Inc. 
J. F. VISELL 

* **********""*'*~***~******+.t'**'*****""'*~f.-*'°**~'***** I Scandinavian · American Bank i 
I . OF TACOMA I 
* ! * i 
m 
~ 

! 
~ Lokal 955 Commerce-:-öppen lördagskvällar 

* * ! $ 

i L~•~ill '~~~~~vä~~'~!~t. i i Gör eder första insats nu, $1.00 eller mer emottages. m 

i J. ~. Ohilberg, President ! 
W. H. Pringle, Vice President O. Granrud, Vice President $ 

il{, George H. Tarbell, Oashier & Mgr. Ernest 0. Johnso~, As~'.t Cashier i 
# J. F. Visell, Gust. Lindberg och C. A. Mentzer, Direktorer . . ' 

*'***'"~"***********'"*"I"***'***************;~~~'******** 

Tillgångar öfver 

EN MILION DOLLARS 

~ . 120 So. 12th St. t 
Runebergsdagen i Helsingfors 1321 Pacific Ave. ***~~**********'*****"**~:t-~"'**~*f<"~ ~ 

firades med öfliga högiiclligheter. $ Den gamla skota11dlaren or.h sko-Hvad Taft för i skölden. 

Vid Runeliergsstatyn utförde pil BRA!TSTROlVI & 00. -,-~-----------·--------------------1 'l:l I 103 Yesler vvay, Seattle 1' Tacoma Prun1·no- & Spray1·1t'!l()' Co m1c Lagen Rtudentsångarne s\n- a .Il. !i & • 
1 ger på finska och svenska, och I)å KOMPANIETS KONTOR ' 

"QlJ s d , s ttl 620 South 21th Street aftonen anordnades ett storartaclt 1 • econ "''"ve., ea · e I 
Om Ni önskar hafva success med 

fnckelti'ig och nya sångarhyllnin- EDRA FRUKTTRÄD 
gar. Teatrarna gåfvo festföre-

bör Ni hänvända Eder till mig. 
ställningar med dramatiserirnrnr St t 1 f f" 1· · l 

c, r:Ji. Nilso11 E. ,.Jmer Jol111son A .r S GILI ARD I:: DAlVI·EorRS,ag:lrÅ.aN·S aOnC1HggJBorAcRaNS af Rnnebergska sånger på pro- \, , - Phone l\fain 4113 J n1E j .LY.L 

gramme11, och populära konserter ATLAS CAFE 
,.,, "f lh33 Pacific Ave- 51: .. llli&\!li!i!i!li!flllm!lll!lflillllllri!li'IW:mlliJ!.!51D1i!lri&BllriliWRiiiib!i.1i+&B5'5'<'.!!!'l1§;%iliilii'l!iiJ. !!!!!!\61lii!'Jl ... !lif!ll:il!ml.,ilitl@l1lil!1l'W!i!•!lllllllill!il!l!llliil!lll!llll!lllll!llllii SKOR ga.i vos. 0 verallt var publiken n ~. 

fabrikören i Tacorna 

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

I torsdags förra yeekan [ttcr
gick president Roosc:Yelt till pri
vatlifvet efter att i sju år hafva 
tjenat Förenta Staterna såsom in
nehafvare af landei s högsta em
bete. När president Roosevelt för 
fyra år sedan blef återvald till 
president, förklarade han, att han 
icke återigt•n ämnade blifva kan
didat för detta höga embeie, och 
trots starka och upprepade på
tryckningar stod han fast vid sitt 
ord. Han arbetade dock af alla 
krafter på att få elen man till sin 
efterträdare, lt vilken han ansåg 
vara mest skickad att taga vid, 
der han sjelf slutat och fullfölja 
hvacl Roosevclt Rjolf kallat "sin 
politik." Hnruvida l\Ir. Taft äm
nar söka fullborda allt det hans 

folltalig. Flere enskilda förcnin- Bästa Viner, Likörer och Cigarrer1 Hvario··r Betala Mera?.. ~ Också gör skor efter mål.;t. 

i staden 1:·:. L1'lraledeQ stor·t lager af I:: gar firade minnet. Särskildi w 

Svenska literatnrsällslrnpets års-, Nilson & Johnson, Egare EKIPERINGSARTIKLAR 

högtid, som firas på R.\me berO'bs- ! BEST GOLD CROWN 22k $ ============= ' · · .. · · · · · · · · · .. · · · · · 3 som skjortor, byxor och underklä- I dagen, hade en l1ögtidlig prägel ERT NES BEST PORCELAIN CROWN . . . . . . . . . . . . . . . . . . <!> • 

med tal af sällskapets ordf. prof. ~K J. JO & 00. BEST EXTRA HEAVY BRIDGE WORK . . . . . . 1· der o. s. v. • 
.M. G. Schyberg·son samt prof. Målare och tapetserare · • Vi gifva alla landsmän spilciell : 
Edv. \Vesterrnark. Tapete; billigare än hos någo11 : rabatt för ett par veckors tid. i 
~Som bekant var det för ett annanf irma, och arbetet gö- PLATES % 

ler om han· skall drifv a en sj e lf
ständig politik, får framtiden ut
visa. Det senare torde väl vara 
det troliga, elmrn någon egentlig 
brytning med de rooseveltska 
principerna icke kan yara att 
vänta. Mr. TafL förefaller att va
ra en mycket meni sansad karak
tär än den jmpulsive RooscYelt, 
och i reformarbetet torde hn:n 

sakta i 
backarna. 

pm· !\r sedan fråga om att slopa res till lägsta pris. 
Sveaborg so mfästning, emed~n. 2907 North Sth St. $5.00 $8.00 $10.00 
det icke mera motsvarade de for- Verlrntad 2815 6t11 A ve. TPl. 42~i1 
dringar. som ställas på ett mo., 
c1ernt lrnfästningsverk, samt äf
ven emedan det är befäget alltför 
nära Helsingfors för att kmrn a 
sk~-dda staden mot ett eventuellt 

DR.A.J. GUSTAVESON 

Tandlakare 

Crown och Bridge arbete. UNION 

Priser, Materialier och ar

bete garanteras· 

DE TISTS 
9541h Pacific Ave. Cor. 11th, over United Oigar Store 

. J 

angrepp cif en fientlig flotta. Se- Berlin Bldg., Pacific Ave. & 11th st. 

lc•1·mera syneR n1fln meddelar ==============,,,,. 
F.iu~_::.ka ~1 1 >tishyr;n1 - j110111 rysk·0 ------- 11iPåf~-~!i!ili!l·~!ll· imlll!· i:il!J21!!·&M~UiliiSJIJ ilil~l!llt!'i1H!l!lt'!JS.'1!lti'fei!!llm!l!ll 

TILLKÄNNAGIF\~ANDE. I kria·Rministeriet ha gjort helt om. 
1 

~- frågan om Sveaborgs upphö- ! I 
jande till fästning af första rang I Fö.~ att f.cr framtiden förekom
torde numera vara en beslutad ma forvexlmg med personer af 
sak och vidlyftiga planer ha upp- samma och liknandt' namn. en 
gjorts angående fästniugsverkem förvexling, som hittills ofta föror
moderniseri1w oeh u1.vi<1o'nin0' sakat obehag och förlust, kom-o - b 0, 
för hvilket iindamål 30 a 40 mil- mer Dr. Hans Petersen att häref-
liuner rubel beräknats vara af nö- tex:.. vara känd som 

$3. 00 or 
Puget Sound Posten och 'Washington och Dess Svenska Befolkning' 
TIDNINGEN FöR ETT AR OCH BOKEN TILLSAMMAN $2.00. 

.På rekvisition genom postverket $2.25. 

Genom aftal med Ernst Skar- ma hvillrn andra ticl11ingar ni lä-
stedt äro vi i. tillfälle att göra vå- ser, så kan ni endast genom Pu
ra prenumeranter det LIBERALA get Sound Posten hålht eder fullt 

~~~~~~®~~<!>~ ~~<Mi<!><!><t>®~<!><!>~~ 

PALACE MARKET 
1554 South C Street 

Alla slags första kfassens 
FÄRSKT OCH RöKADT KöTT 

Best~ll per telefon. Leverering tva gånger dagligen. 
Skandinavisk firma. OI,OF M.ALCOLl\:I, Egare 

Phone Main 7643 llome A-4643 

RICHARDSON ~ ELMER CO. 
TIMIVIER PRODUKTER 

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

Birch Veneered Doors, Grilles, Art Glass, Etc. 

Sunset IVIain 375 - Home A2375 915-17 Commerce St. 

Att president Roosevelt, trots 
ei1 del smärre förlöpningar, varit 
e.n utmärkt president, som uträt
tat myeket goclt för nationen, kan 
icke bestridas. Han har lagt i da
gen en beslutsamhet och en oför
skräckthet, värda allt erkännan
de, oeh på en massa områ<len har 
han ingripit nydanande och alltid 
ha h<ms handlingar varit prägfa
de af rättvisa. Vi skola ej här 
försölrn lemna ens en kortfattad 

den. Bl. a. iorde 1mfrtidfästnin
gen flyttas öfver till Sandhamn 
eller Degerö och fort uppb~·ggas 
Hingre ut till hafs än hittills. Sam
tidigt ha projekt utarbetats om 
anläg'gande af en marinstation å 
Svea borg och kostnadsförslag in-

Dr. Petersen-Dana 
Äfven tillkännagifres att 

flyttar sitt kontor till 
han 

OCH ENASTÅENDE ANBUDET underrättad om de lokala hän- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~11 
att erhålla Puget Sound Posten delserua bland våra landsmän. ~ --------

Pantages Theater lluilding 
910 Pacific Avenue 

för ett år och Jl.fr. Skarstedts se- Boken Washington och dess 

hans ingripande 
till lösandet af de många svåra 
problem. inför hvilka han blifvit 
stälcl. Hans regeringstid har ut
märkts af framsteg i de flesta 
riktningaT, och Fo1;euta Staterna 
ha aldrig hos verlde11s öfriga na
tioner b Lnj utit en sådan respekt 
som förhiUlanclet nu iir. 

fordrats för uppförande af ett 1 · ------------

antal dockor derstädes. . · 
ITALIEN. .,.~-

rias1e, berömda verk Washington 
och dess Svenska befolkning till
samman för endast $2.00. För 
utom staden boende prenumeran
ter, till hvilka boken måste sän
das genom posten, tillägges 23c i 
post.porto eller $2.2;) i ett för allt. 

Svenska Befolkning borde äfven 
finnas i hvarje svenskt hem vj?, 

vestervåg. Men icke blott i .".•:..sa 
trakter ntan äfven på ancli·"· orter 
llises den med intresse. T 5enting 
kan intressera edra -~n.1er på an
Llra platser i Ameril ·a eller i Sve· 
rige mera 1i.n l111G( rrättelser om 
förhi\llanden, der ni bor och ver·; 
kar. Om ni tänker att glädja 1 

dem med 
President Roosevelt har kunnat 

glädja sig åt en stor och. verklig 
pnpnlari 1el inom uatione11s breda 
lager, oeh som han äimu är en 
man i sin bästa ~lder, är hans lifs-

kan man 

.Den italienska niiclhjelps komi
t~n för de af jordhäfningen hem
sökta hnr heställt 500 träbaracker 
i Sverige. Med all sannolikhet 
komma baraekorna att på ort och 
ställe u1~psät'.as af svenska arbe-
tare. 

Doktor Edwin W. Janes har nu 
flyttat in i sitt eget hus No. 319 
Nm'th J S.r. Han har bott i Ta-. . 
com a i niis1 an 2 år och vnnnii 
erkännande som en clnglig läka-

vänta och hoppas, att han skall i re. efter att hafva pi'aktiserat i 
framtickn fortfara att blifva sitt 

Buffalo, N. Y. i JO år. I.Jäs hans 
land till stor n~'tt a och välsig- . , . 1 . 

annons i oenna tic nmg. 
ne]se. 

Vid inangnrationen höll presi
dent Taft ett tal, som i viss mån 

.. kan anses beteckna hans blifvan-

lVIARKN ADSPRISER. 

Eggs, per do;;,. . ............. 2Se 
Butter, Washington, pr lb .... 36c 

af Potatoes, pr ton ............ $25 
talet är 

d f f l 
Potatoes, Yakima, pr ton ..... $30 

etsamma, som man ått a io-
e 1. l Turkeys, live, pr lb ......... 20c nom :Lörnt, nem igen att han mm-

. d ll k .. Turkeys, dressed, pr lb ...... 22e mer att regera me rt öns vard 
modei·ation. Chickens, pr lb ............. 15c 

Han priRa de sin företrädare och Du eks · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .14c 
sade sig anse utförandet af hans Oats, pr ton · · · · · · · · · · · .$33@34; 

BERG & HANSON 

. 1B30 So. C St. 
·rapeter, Färger & Tapetsering 

Skyltarbete eu specialitet 

Phone nfain 6±31 

2 :ND HAND STORE 

] 542 Commer1oe St. 
Handla i 

Nya och begagnade hushålls
artikla.r. 

1\Ioderata priser. 

Utmärkta Ranges och Spislar 
till billigt pris. 

Home Phone A2378 

Ingen borde försumma detta 
tillfälle. Priset på tidningen per 
h är $1.00 och priset på boken 
$2.00; det lir s1ilnnc1a $3.00 för 
:);2.00. Men i verklighe1en är det 
ett mångdubbelt större värde som 
erbjudes för två-dollarn. Ni får en 

-YöRSTKLASSIG SVENSK 
TIDNING. 

Innehållsrik, frisinnad, vaken 
och med sin tid borde Puget Sound 
Posten finnas och läsas i hvarje 
svenskt hem i Tacoma och omnejd. 
Vi\r Tac.oma-afdelning är fullstän
dig i allt som rör svenskhetens in
tressen i dessa trakter. Sak sam-

EN PASSANDE OIJH VÄRDE-
FULL JULGAFVA 

kan ni ej göra något bättre val 
ä11 att sända dem ett exemplar af 
denna bok. · 

Beställ tidningen o ih boken så 
fort som möjligt. Vi lafva endast 
ett begränsadt antal 1 ·xemplar af 
boken till vårt förfogande och 
kunna endast hålla anbudet öppet, 
tills dessa äro afyttra1ie. ''First 
come, first served. '' 

++++++++++++++-+t++++++++++++++t+++++++++++++-+t+++++++ 
+ + 

t .:2215 South 0 Stret;;~t l 
~ ' ~ f INY LOKAL ~ 
t Vi önska härmed t11lkännagifva att vi flyttat vår + 
i till lägenheten 2215 So. G Street. Tillhandahållande ai lt som t 
+ tillhör ett förstklassigt groccrystore, jemte ett fullt lager af -+ 
+. 1 + importerade skandinaviska varor inbjuda vi på det vänPgaste ,. + . • 
+ alla landsmän. + + • Hay- . 

reformpolitik såsom en mycket ~-------------....; 
viktig del af sin administration. \Vneat · · · · · · · · · · · · · · · $14@15 i SWENSON & NILSON l 
"[ · .. t .. bl' k t'll d l 'rimothy · · · · · · · · · · · · .$19@22 J..1' en 1 nas a ogon 1c - i a e ian, 
att för att göra dessa reformer 1, Cl~ver · · · · · · · · · · · · · · · $16@17 
varaktiga och för att icke otill- l Wild, · · · · · · · · · · · · · · · .$13@15 
b-- 1· t f" t i f 11 !Fl'ed-or ig oroa ore agsam.. ·o {, vo-1 . 
re ny lagstiftning och tillämpning C~rn · · · · · · · · · · · · · · · .$.34@36 
deraf af nöden. \'\heat · · · · · · · · · · · · · · .$32@33 

på 

Bai·ley ............... $27@28 
Shorts ............... $30@31 
Bran ........... $27.50@28.50 

. LEE 'S GALLERY 

Hör. Commerce & Jefferson Ave. 
Ni kan få fotografier i alla 

storlekar såväl till billigare pri
ser som af det bättre slaget. 

F. J. LEE, 
SKANDINAVISK FO'rOGRAF 

Dr. E. M. Johnson 
DENTIST 

Graduerad i Philadclphia 
Omsorgsfullt arbete och resonabla 

priser 

Office 609 Ficlelity Bldg. 

HYLAND GROCERY 

1556 So. D St. 

+ .. :!: 2215 SOUTH G STREET t 
+ ; .. 
+++++1++ti++1+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++· 

P ACIFIC 2ND HAND STORE 
2146 Pacific Ave. 

North Cor. 23rd & Pacific Ave. 
.Yi sälja ut hela vår lager af 
nya och 2ncl hand jernkramva
ror och skola gå in i annan af
fär. Detta är sista tillfället att 
få ett verkligt godtköp. 

P. or,swANG 

GUSTAF BEUTl.ICH 

Skandinavisk Notary Public. 

Utskrifver Deeds, Inteclmh1gar, alla 
lagliga dokument och fullmakter till 
gamla landet. Examinerar abstracts. 
Moderata afgifter. Testamenten ut· 
skrifvas. 
1306Y2 Paclfic Ave. 1305 Commerce St. 

Plwnes: Kaufman's Ta i 1 o red Ready GOLDEN GATE SALOON 

James 2311 Ilonrn A19H ,Clothing Co., 1323 Pacific Ave. säl- John Erikson Chas. E. Nelson 
Groceries Flonr Feed och im- ja skräddare-sydda kläder af ny- Fred Smith 
porterad~ skandinavislrn deli-' aste moder och bästa qvalitet till 

· cl 1 .. f" Inhemska och importerade Viner, katesser i rikt urval alltid på samma pris som an ra Jegara or 
. fabrikgj~rda kläder. Se annon- Likörer och Cigarrer 

Ivfain 5230 140 Pacific Ave. J 

sen å annat ställe i tidningen. 

?~ år i Tacoma 18 års affärsvana i Real Estate 

r 

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. Landtegendommar och 
fastigheter nära staden till billiga priser. Dessutom 
hafva vi åtskilliga, välbelägna fabrikstomter. 1,. 

FINA ACRE-TRAKTER. 

Nära till spårvaguslinien, utan tr,icl 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. 
I,ätta betalningsvillkor. 

Hyra ut hus. - Betala skatter. - Taga vtl.rcl om 
fastigheter. 

Referencer-Hvilken so:m helst bank eller af-
färshus i Tacorna. 

BERTELSON & QO. 

Telephone-Main 6359. 

Rooms 301-302 Kentucky Building 

1130% Pacific Ave. Tacoma, Wash. 

är ett, läkemedel, som bestått profvet af mer än hundra års 
ständigt bruk. Det renar blodet, det stärker och ttpplifvar hela 
systemet samt gifve.r förnyad kraft åt lifsorganen . 

Det tillred~s af helsogifvande :rötter och örter och innehål
ler intet, som icke är välgörande. I fall af La Grippe, rheumatism, 
mag-, lefver- och njurlidande har det icke sin make som medicin. 

Den kan icke erhållas å apoteken, utan tillha11dahålles all
mänhetei;i direkt genom specialagenter. Om ingen agent finnes i 
e.dert grannskap, så skrif till de ende tillverkame och egarne, 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., 

I 
i 



syssel-

- Nej, jag är bara bjuden på 
supe lrnR Bergs i kväll, svarade 
speeerihandlanden. · I 

Professorn: - Känner kandi
daten till något om hagelBkade
föreuingar 'I 

'l'entanten: - Joo, då ... 
Professorn: - Nå, hvem får 

vanligen i sista lrnnd betala en så
dan skada? 

Tentanten: -- Tjä, den som 
sköt, kan jag trn ! 

Kaffe af allra bästa kvalitet. -
Har ni försökt det 1 Vårt 35c lVL 
och .T. lrnffe blir mera populärt för 
hvarje dag. Säljt•s lördagar och 
måndagar för 25e per lb. Prml
son-Barnet Co., 11 och C St. Tel. 
Illain 232; A-22:32. 

C. 0. GUNDERSON 
Advokat 

Praktiserar lag, inkasserar for
dringar, undersöker fastighets-
b f "A' t t f . re , •JS rmi .. _s o T1tle '' och pri-
oritPtsrättigheter. 

51 ;!.1;3 Berlin Bldg. 
M.ain 2586 Tacoma, Wn. 

ALBER'l'SON 2nd HAND STORE 

Hvarfor startar ej Ni 

Sparbankskonto? 

Vi._ 
Mottaga ;;parbankskonton på $1.00 och 

npp. 

Betala 4 % ränta. 

Hålla l1anken öppel1 lördags qvällar. 

Hafva nvligen inflvttat . 0 b • • · r var nya an k-

lo kal. Har ni sett den 1 

BANKERS TRUST CO. 
Pacifi'.: A venue 

KAPITAL, $300,000 -

5 

TACOMA-SEATTLE LINE. 2128 Jefferson Ave. 

Stakning för den beramade 
"Shore Line" h§Jler nu på. Vid 
Browns Point skall en tunnel 
gräfras. Den 
förkorta 

Eal'ling lrnr rnnddelat, 
pla1ierna för Chicago, JHilwankee 
& Pug·et Sonnd-banans stations
h11s, som skall förläggas till 25tl1 
St. och Paci:l'ic·Ave., 1;11 hålla på 
att . uppg1iras af nrkiiekt<:rnn. 
Stationshuset hlir förclig't nästa 

passageraretrafik 

unge ledaren, bevisade, sig _:väl 
vuxen sitt uppdrag. 

Att lura tullen är en sport Rom 

alla land med nöje idkas af bå
de herrar och damer, af de senare 
ieke minst. Och för glädjen att 
ef!rr[1t kunna bravera med en lye
lrnd 1mpp unclPrkasta sig dam.cr
na ge~:na en del besvär och obe
hag. Nylig·en hade en förmögeh 
amerikauska i Frankrike köpt en 
del dyrbara spetsar, oeh då 11011 

sedan skulle bege sig till Lond<m 
drog .hon till korsetten litet hår
dare än vanligt för att kunna vi-
ra spetsarna om midjan oeh ändå 
hegagnn sina vanliga kännings
li f:. Som öfverresan Ylll' allt an-

spe1sar i England är 

Vi sälja alla slag·s möbler och 
lrnsgerädsartiklar till billigaste :•••:~:=~:::·~~lll&Rl!l!llll!lllllillllllllllll!llilllillilllllllll!llllllllliiilllll!!ll~ 
priser och betala goda .priser för .. NYTT INKOMMET 

köpa. Kom in oeh se B 
~rnangens Balsantik Toalet Tvål 

Hackor, Krattor, Spadar och 
alla andra slags trädgårdsredskap 
till allra ~ilg·sta priser hos J>aul
son-Barnes Co. 11 och C Sts. Tel. 
i\Iain 282, A.-2282. 

.Al 1FRED BUTT 

,Juvelerare· 
och 

.. utcxr.mincrad optiker. 
Ogon undersökas kostnadsfritt. 

Belåt< inhet garanteras. 

CHRISTIAN ANDERSON 

l:ilmndinavisk· 

Advokai: och Notary Public 

307 National Banlr of Commerce Bld~ 

Cqrner 13th and Pacific Ave. 

DR. BALABANOFF 
Kontor: 1102 Tacoma Ave. 

l'elef?n 1\fah~ 271 Res. 734 So. ru St. 
Kontorst11uma1·: 11-12, 2-4, 7-8 

Specialist för 
njur-, lung- och h.iei·ts.iulH'lomar. 

PHILADELPHIA HAT 
FABRIK. 

11521/2 Commerce St. 
S. lVIarcus, Egare. 

Expert Parnuna Bleecher. IIat
tar "blocked," 'pressade och 
gjorda som nya. Hattar rengjor
da 25c UPJ). Nya hattar till billi

Herr- och damklä-

"linc11lled for" hattar till ]•csornt
bla prise1>. 

Gröii.saks- och blomsterfrö af de 
bästa sol'tcr för le per paket. Paul
son~Barnes Co., 11 och C St. 'l'el. 
111ain 232 ; A-2232. 
=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;-

SNAhBGÅENDE ÅNGAREN 

INDlANAPOLIS 
TACOMA-SEATTLE-ROUTE 

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

Liljeholmens Stearinlju~arnängens Skrif- och Kopiebläck 

minut hos alla ··1 t - " va sor erade speceriahandlande i Tacoma. 

Lindberg Grocery Co. 
Corner 23rd & c Streets Tacoma, Wash. 

--~' 

Fördelaktigt Anbud 
Enhva:r son~ insä:1der två nya prenumeranter på Pu""et 

~,?.und Posten, g1fva v1 som premium tidningen fritt för ett år 
• or e!1. ny prenumerant ett halft år. · _-

Klipp ut och ifyll nedanstående blankett med prenumeran
~e~~ namn och a?re~s ~ch msänd till vårt kontor och vi skola 
Il~ yra n.~mnct pa var lista. Ni icke blott sparar 'eder s'elf ut 
g1ften fo~· prenumeration utan på samma g~ng gör n· Jt.d · -
~en en. tJ~nst._ Puget Souud Posten är ick~ blott de~· s~ö~~~ 
;,cc~rntJdmn~ 1 staden n~an äfven den enda svenska tidnin · 
I ~c~ma. Lat oss al~~ h,Jelpa till med tidningens vidare s r1d= 
n~;1,, och dess uppvaxt med <len svenska allmänhete · p 
hallct. n i sam-

TILL PUGET SOUND POSTEN. 

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

nya prenumeranter, för hvilket kreditera · f"" mig or ....... . 

års prenumeration. 

Namn på ny prenumerant: 

Adress . ........ " .......................... . 
Namn på ny prenumerant: 

Adress ........................................ 

nan111: ..................................•..... 

m. samt 3 :oo och 7 :oo e. m. ~ Adress 
Lernnar Seattle 9 :oo f. m. samt ! · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • 

.I :oo; 5 :oo, och 9 :oo e. m. \S~' ~~~~::::::=~~~~~:z~:::::::::::=: ::::::::::~:::::::~~::::::::~:z~~~:::::=:z~ 

Vi tillverka alla slag:> 
TÄLT 
AWNINGS 
PAULINS 

och allt mmat som göres af. tält
duk. C 1dt arbete. Moderata pris 

Pioneer lent & Awning Co. 
POOLE'S SEED STORE 

Handla med Buggies, Jernvaror och Farm-Maskinerier. 

RENA TRÄDGÅRDS- OCH ÅKERFRÖ 
l'etalurna Incubatorl:) o. s. v. 

1720-22 Pacific Ave. Phone Main 6062 





förar-

denne ville icke höra af något 

skulle I Ian, som sagt: "Kommo- tiil nekande svar, direktören skulle nog: 

mig, I alle, som arbeten och ät'en be-
1 
sörja för att hvn lärde sig sin rol; 

jag skall vederqviclrn ·visst vore han litet ibland, 

barnet såsom alla· ne. - Jag iil' jn alltid vid din sida, -

mell!Iislwr för~J;jutit det. tillade han; - tänk jag hade troligt-

Så satt hon en stund med knäppta , yis förblödt i ett dike, om du icke va-
l ' 

händer och strömmande tårar, då t~·å' rit sa rädig; nu vill jag göra för dig 

karlar koml!lo ut ur ett hus i närlleten Jhvad jag kan. Du får en god lön, om 

och nallrn.de.s det ställe der hon satt. · du skickar dig väl, och jag ser icke 

Den ene var myclrnt miirk och gnl-1 att dn har något a;nat råd. 

blek i ansigtet; fastän det \·ar varmt Detta var sannt. Elsa måste gifva 

hade han en stor, luggsliten kappa ka- med mig, och ännu samma dag fördes 

stad öfver axlarne, en spet:;ig grå hatt hon till teaterclirektören för att inlä

på det iivarta håret och ett bomulls- ra sig sin roll. Nu började nya pröf

para11ly i handen hvarmed han gesti- ningar rör det stackars barnet. Visst 

lmleraile och slog omlrring sig så, att I hade hon af naturen fått en mycket· 

de öfriga fotgängarne drogo sig bort lätt och spenslig gestalt, som genom 

så fort de lmnde, för att ej få ett oför· klättrandet i klipporna, hvilket utgjort· 

hennes enda färströelse unJl.er det 

såg m&ra stel ensliga skärgårdslifvot, blifvit ännu 

och högdragen ut, men båda tyclrte" mera Yig och smidig, och <;tt vackert 

inbegripna i ett lifligt saiutal. E1uel~ vhlbildadt ansigte, hvaråt de stora7 

lertid, ju~t som de ginge förbi Elsa, morlrn, drinnmande ögonen gåfvo en. 

tjusningslnart; men det oaktadt var 

deL rnrclret. svärt att göra den stränga 

läraren till nöjes. Hon, som varit ett 

Poverina! fullkomligt naturens barn, hade icke 

lätt att sätta sig in i de konstlade 

ställllingar, de bohag~juka miner, som 

fordrades för hennes rol, och då va~ 

kades det örfilar och .hårda ord, som 

förskräckte lienne och kommo henne 

att gråta, hvilket blott förvärrade sa

ken, och hon skickades heru med det 

vtisorllet att hon aldrig skulie duga. 

till någonting. 

Men när hon då snyftande kom in 

till sin vän Crespini, visste han så väI 
den 

att trösta henne och hon lrände sig 
och 

helt glad igen, när hon satt vid hans 

sida och lyssnade till hans entu.siasti
rnia cara, ska berättelse om det sköna Italiens 
roligt om om hans fädernestad, Florence, de1' 

återtjenst. han lemnat sin hustru och sitt barn. 

- Ah Firenze la beila ! - utropade 

han då, - tänk, carissima, om vi der 

kunna råkas någon gång, - under den. 

härliga himlen och höga piniernas 

skugga. Tänk, om jag icke längre be-

höfde vandra omkring i främmande 

länder och få follr att sluaita åt mina. 

galna u11ptåg, under det att hjertat är 

färdigt att brista vid tanken på de kä· 

Sedan tala- grät, så att sminlrnt rann nedför hans 

hvarpå den kinder; då blef det lilla· ·Elsas tur att 

trösta honom, och så kunde de sitta 

honom; länge och drömma om en. gladare tid, 

då han samlat så mycket penningar, 

att de bilda lmnde resa till Italien, och 

!Dlsa bli Mariquitas vän ti11s man ro· 

pade Pajazzo och _han hastigt torkade 

de högljudda skrattsalvor, 

hvarmed 1mbllken mottog honom. 

Men huru ledsamt det än varit i bör

jan gick det snart bättre för Elsa; 

hennes goda yiJja och naturliga behag 

i\!\ tTvunno småningom alla svårighe

tcr. så att till och 1hed don sträfve 

V;arerc1irektören upphörde med att 

gräla på henne, och hennes meds12e

Jande voro förtjusta, åtminstone den 

Far- manliga delen tleraf, ty fruntimren 

små obehagligheter och intriger, hvar

igenom de gåfvo luft åt sin illvilja 

Det var ·ett litet vilidsrnm, mycket och den afund, som hennes intagande 

tarfligt niöbleradt, med en skrubb in- ansigte och gratiösa åtbörder 

nanlöre ,hvilket kunde tjena henne I hos dem. 
till sofrum, så fänge hon blef lrvar hos 

honom. Han satte för henne smö1' oc11 Men faran var större 

bröd, clet bästa huset förmådde, som för dem ,ty redan smög 

han sade, och berättade sedan att den g·ift: in i hennes hieI;,§a. Hon, som va.

herre, mecl hvilken han gick, var en rit sa ovan vicl beröm, såg nu många. 

teaterdirelrtör, som reste omkring beundrares blickar fästade vid hvarje 

och nyligen .slagit sig rörelse, hon lärde inse att hon var 

tillsammans med en cirkus, så att de vacker, och dermed var egentligen 

gåfvo föreställningar af blandad dra- hennes största behag borta, ty det äv 

matislr och akrobatisk art. Han, Mar- just det omedvetna hos en nng flicka, 

tino Crespini, spelade Pajazzos rol, - som förlänar henne den ljufvaste för

sade han; - när jag blott visar mig 

på scenen, skratta både gamla och un

tjusningskraft. Hon började finna ett 

l3a sä de kunna kikna ,och det är ändå ögon, hennes charmanta spel m. m.; 

svårt ibland att hitta på lustiga infall, hon tyckte sig icke kunna lefva dem 
förutan ,och redan hade den 

okonstlade varelsen blifvit ej så 

tillgjord och behagsjuk, 

för den första allmänna 

da flera personer voro 

som dels för a'ft tu)pmuntra henne, 

dels af verklig hänryckning öfver hen-

nes vaclu·a ansigte och intagande sätt, 

utbrusto i stormande bifallsyttringar. 

Sä snart ridån fallit, vände sig te-

aterdirektören till CresiJjni och sade: 



Always "l'!Jm Sta1miard 

Aflways 'ffhe Best 

'in every detall, \V. L. Douglas $3.50 
:Shoes for men a;e the 

Best in th~ World 

"l'hey are the recognized standard . oi 
"°hoe value the world over. They are 

Best in Style 
Best in /Fit 
Best in Woe•{lmanshif!I 
Best i1m Weabing Ouality 

That is why W. L. Douglas $3.50 
\Shoes have 
'Tho I.argast Sa.les in the World 

of any m.en's $3.50 shoe, requirlng 
Delargest ffactorymtheworld 
under one roof making men's fine shoes 
'to supply the universal demand for 
Douglas shoes. 

Every genuine Douglas· shoe has 
stamped on the bottorn the name of 
W. L. Douglas and the price. Look 
',for it before buying. 

SOLD BY 

Meyer Jacob & Co 
Uteslut.ande agenter i Tacoma för 

W. L. Douglas Skor 
1138 Pacific A ve. 

PUGET SOUND POSTEN 

SMUGGLARENS DOTTER. sig kraftigt emot denna åtgärd, 1 

lyfte henne varsamt i sina armar DR j I) B R o \U N 
och frågade fram mot logerna om • • I\. 'V 

(.B'orts. fr. sid. 7.) 

Elsas första uppträdande. det icke funnes någon läkare der, Svensk Läkare. 
I det stycke, deri Elsa skulle som ville förbarma sig öfver den 

npptriida, förestälde hon Titania, stackars flickan och taga vård om 
elfvornas drottning, som rullar i henne, ifall hon ännu lefde. 
sin char af elfenben, dra.gen af ]\:len redan innan han hunnit 
stora fJärilar, fram nr skyarne, ut.tala denna hegiiran, hade en äl 
och lernrnrnde den i höjden, sväf- clre :wartklädd herre lemnat sin 
var hon mellan träden ned till jor- plats på parketten, och i trappan 
deou .rkr den förtrollade prinsu1i. möte ]w.11 Crespini, som höll pi't a11 
];lii,(1t] 8nrn ht,i·degosse, ligger oeh bii.1·a i;in liflösa börda till det lilla 
sofv<'r på Pn bänk. I-forn hon rör Yindsrnm i teaterhuset som var 
honom nwcl sitt trnll8pÖ. h vilka honom anvisat1L 

French Blook 

Hörnet af 13de oeh Pacific Av. 

Kontorticl: 11-1 och 2-4 

Sönd. 12-1, Onsd. och Lörd. 7-8 

Bf1da telefonerna. 

DR. E. A. TROMMALD 

:11iirkYii.rdig:,1 iit1cn hm1 sr~tlan ge- Doktol'n följde med. li]lsa lades Skandinavisk Läkare 

11om1.J1-, ooi1 lmrn 'l'itania alltid varsamt iwd på den tarfliga bäd Kontor: 917 Paciflc Avc.; 201 Provi 

visar .sig som en räddande gunius den. Pa.iazzo sprang efter vat ,1ent Dldg. Residens 1207 Cth Ave 

lliir Iarau iir 80lll viirst. vilja Yi te11, hrii.nvin, ii.ttika, allf hvad han Kontor och Res. Tel: Main 6035, A3864 
irlw omtala utan viincla os8 i stiil- knmk tiinlrn på, under det att lä- Konr.orstimmar 11-12; 2-4; 7-8; ( 
Jet till 1-,i;kfadnirn,i:srnmmet i det karen undersökte hennes skaclo1 

~ Söndagar 10-11 f. m. 
gamh1 tea: erhuset. der allting jnsl - Nå, herre doktoi-, hur i-i.r llet? 
dä litg Jmller om lmller i rlPn s1ifr- sade han Redan med andlös oro. 
sta förvirring. Iliir stocl en gam- - Armen är bruten, hon har ~<V<M><S<S®0<o>000<S®li:><M><M>~ 
mal mager nktris, med gulblek hy, blifvit illa skadad på flera ställe1_1 t Edwin W. Janes, M. D. , 
som siikte fön·ugra sig ge1wm oeh är be11iifvad af fallt0t, ml'n nå !®~·: ·:.: 

·1 ] l .. ] l · l 1 e.·1i 11 f,,11.,n fo" 1, li'f,·n.t, ·tI'<JI' ,;, .•.. !/. .. ' 1111·!! Praktiserande Liik1m1 rnr oH e ogo11 wyn oe 1 sm1n {8l e ~ " , ,, . , ~· 

kinder; der en yngre, som hop- icke kunna npptäck11. Kontor 320 Berlin Building 
snört sin fylliga gesfalt till:-; hon - i:-+11c1 och den heliga jungfrnn ! Kontortim. 11 f.m. till 3 e.m. 

knappast kuu(le andas; på golfvct vare loJvaLl ! utropade Crespim ~ Residens 319 North J Str. I 
och stolarnc ][igo kringsträdda med värme. .;t'. Res. Tel. Main 1275 
blonda peruker, mörka löslockar, - Xr hon er dotter? frågade ; Kontortel. l\fain 7606, A3606 
ko111111gamantlar af bleknad sam- doktorn; hon ser s~·dländsk ut. i '.l'acoma, Wash. 

l met med guld pappersbårder, her- -Ack nej, så väl är det ej, men ~~'M>~~~ 
dinnehattar med blommor och det är ett fader- och· moderlöst 
band, träsvärd, hjelrnar af papp barn, och så snällt; Hon har räd-
mccl svajande plymer, trollspön, dat rnitt lif en gi'mg; povera picco-
herclesi afraf'. vingar o. s. v.; på la; aek ! om jag kunde rädda 

ena sidan h\g Pajazz.vs hvita ko- hennes! [ Fidelity Trust Co 
s1 ym, med tillhörande stor lösnä- - Det skall vi med Guds hjelp 
sa och spetsig mössa med klingan- försöka giira, sade doktorn allvai

C.. M.. H [ D B [ R G de hjellror; på den andra syntes ligt, och nnder det att henuei; vän 
TitaniaR f.ierilsspaun af måladt uch beskyddare g'ick efter dr, föreSkomakare 
od1 fornis8adt blt;ek, fästaclt med skrifnn iikcmedlen, förband dok-

Kapital och öfverskott 

$470,000.00 

Tillhandahåller handgjorda ar- j' J C ~insworth President 
seldon af g·nl<l vitl charen, som vid torn hennes arm; sedan sutto de · · · " · · · · · · · · betsskor samt '' loggers' boots" Jno S P.aker· Vice Presidrmt 

ent 
Linotype Compositioni. 
Publications and 
Catalogues 

AH Modern Appliam:es 

for General Job 
Printing 

Sati~fäctory W ork Guaranteed 

O:ffice: 119 South l4th Street, 
närmm·t~ påseende lJefanns icku h!tda männen bred vid henne till · · · .._, · · · · · ,- · , 

Alla skor garanteras. vuni nf cfrnlwn, ntan iif hvit de::;s färgen mui\ni11gorn återviincle P. O. Kauffman. · · ·2nd Vice-Pres. 
1702Y2 Jefferson Ave., Tacoma 1 1 f 1 . ..1 0 1 t'll 1.. h 1 . 1 1 Arthur G. Prichard .. , .... Kassör papp, s.zugf!:ac a {Jl1ll'O;:. c i i apparne oc nnc erna, 1011 

· l · l · l 'L'l l ·· 1 f.. 0 1 F P Haskell, Jr ...... Bitr. Kassör rn1c t 1 c etta virrvar stoc ·n sa, s og npp ogonen, oc l -orva.nac es 

E- p E T r R SON :smugglare1m dotter, och lät kläda öfver att icke vara i sitt gamla 
. L Hig iil Elfclrottning. Man satte på smugglarehrm. 

Safe Deposit Vaults. 
Sparbanks af delning. 

4% ränta. he11ne en mycket kort och vid -- Staekars far, mumlade hon, 

Enda svenska fotograf i Tacoma klädning af skär talatan, beströdd sedan hon samlat sina tankar oeh =============="" 
nwd paljetter oeh silfverglitter, kommit ihåg den hemska löjtnan

iJ03 Tacoma Av. Home A2233 skira sylficlvingar af gas fästes ten, som på ett så underbart sätt Inkommet-En sändning Kuri
ko och Ole Oid. Äfvenledes nytt 
stort· förlag drygoods-varor. 

vid axlarne; små sandaler sattes ingripit i hennes lefnadsöden. 
på de trieotkliidda fötterna, oeh Doktom satt kvar l10R henne till 

Vid behof af 

BLOMMOR 

t\lt diadem af oäkta men glittran- Hrngt öfver midnatt, oeh gick 
de stenar i de guldbruna lockarne. först sedan han trodde att all fara 

1115 Tacoma Ave. 

The Leader-E. G. Trommald. 

S1ilnm1a utstyrd betraktade hon för ögonblicket var förlii, lofvan- =============="" 
för bröllop, begrafningar, m. m. sig rned välbehag i den i;pruckna de att återkomma tidigt dagen 
skolen I finna det BÄST och BIL- spegeln, som stod på bordet, oeh clerpå,' för att efterse sin lilla pa SWAN OLSON 
I.IGAST att köpa hos oss. lrnsta(fo en sjelffö1.'11öjd blick på tient, llYilkeu nn ändtligen till

Äldsta svenska vedhandel i staden de kring-stilende fruntimren; rnrn sliit sina ögon och fick ett par 
Kransar och buketter göras upp fiek blott stickord och hånfulla timmars orolig sömn. Ved från skog och sågarne. 

Tag Interurban anmärkningar till svar. Då ropa

alldeles invid cles det '' Titania 1 '' 
Forts. Äfven kol och bark. 

Kontor 2321 So. 12th St 
pa beställning. 

till vårt växthus 

Fife Station. 

FIFE FLORAL COMPANY 

- De vänta på dig, - sade Pa-
jazzo, som hastigt inträdde och be- YOU HAVE TRIED THE REST 
traktade henne med mö1rntramlr - NO\X/ TRY THE BEST 

För första klassens 
FOTOGRAFIER 

gä till 
P. 0. Box 655, Tacoma 

PHONE 1\iAIN 7845-

TITLE INSURANCE AND IN
VESTMENT CO. 

blfolrnr. 
- }\r jag icke bra så, fader Pa

ja;i;zo? - sade hon leende; men 
hj1Jrtat klappade ändå ängsligt, 
nii.r hon steg in i eharen och f.i~i

rilame började sitt tafatta flad-
utföra Abstraets of Title till all clnnde. under det alt en osynlig· 
egendom mom gränserna af mekanism satte 1let hela i gEmg, 
Pierce Oounty. Hr. A. L. Swan- fast ieke med den etheriska lätt
.son, ende svenske "abstractor" i Jwt sm 11 höfves hennes majestät 
Tacoma, är anstiilld som nämnda clfvornas drottniHg. 
firmas "assistant manager." Vid 'l'l1eatersnlongen var fullsatt. 1 y 
behof af Abstracts eller andra le- ryktet c1m den nya 'l'itanias skiin
gala handlingar besök denna fir- l1et hade spridit H1g vitlt och 
ma som har sitt kontor j 1003 So. liredL och när J<Jlsa i sitt ekipage 
A St. Rådfråga S\vanson. långsamt framrullade mellan sky-

arne, mottogs hon med stormancle 
applåder. 

Hon gjorde en liitt helsning för 
publiken, såsom man lärt 11e1rne. 
steg gravitetiRkt uerl från sin 

Lämnar Tacorna 8:35 f. m. och vagn, fiil' att pi] några osynliga 
.12:15, 3:55 och 7:30 e. m. 

1
.
1 

"f 
1 

° 

FLY WITH "FLYER" 

Seattle-Tacoma Route 
Tur 35c, tur och retur 50c. 

trappsteg 1 ;:som sva va nec pa 
Lämnar Saattl 6:45 och 10:25 f. ro., N. 

1 1 
° 

1 
"f 

:2:05 och 5: 45 e. m. scenen. l 'in· 1011 stoc pa c <lt o ·-
Förbindelse vid Seattle, Belllngham, vcrnta, sviingde hon med trollspö-

Everett, Townsend och Vancouver. et och hennes blick sväfvade nä-

MAIN 7745 HOME A4745 

LYNN & HAUGE~ CO. 

Chicago Dentists 
Opon e;.renings. Sundays 9 a. m. t 

o 1 p. m. 

Aaberg 
Skandinavisk Fotograf. 

1322 Pacific Ave .. 

1124% Pacifiv Ave. Tacoma. 

Opposite 12th St. 

lVIöBEL-HANDEL 
Stoves ..................... , ............... från $5.00 upp 
Ranges ................. , .................. från $15.00 upp 
Jernsängar .................... , ............ från $2.00 upp 

Vi hafva fullständigt lager för bosättning och sälja billi
gare ä.n någon annan. 

Wm ... Ranke. 
Tel. l\Iain 1266; A-1266 1134 Commerce St. 

Vi sälja billigast, men endast för kontant. 

Ful ton Market 
C. BERGHEIIVI, Egare 

Färskt, Saltadt och Rökt Kött 
Vi ega vår egen b,Yggning, och sälja endast kontant, och som 

följd cleraf sälja vi godt kött mycket bilJigare lin nå-
gon annan. Kom till os och spara pengar. 

1506 JEFFERSON A VENUE 
(Vid sidan af Oow Butter Store) 

Phone lVIain 3666 Tacoma, Wash. 

Cor. Pacific Ave. Phone Aut. A-2252 

BOB'S Q.UICK I ff,'Z~~~~~~~=::::::~~==~~~~~~,.. ... ~~::::::=~"'} 
Shoe Repair Shop JOHN HEDBERG 1 .. 

THE. BEST SKO HANDLARE ~. 

1307 Commerce St. Skolbarns Skor. ~'. 
Arbetet utfördt, medan Ni väntar Rikt urval just inkomna; bättre . 
lVI." half ulor sydda 50c och billigare än annorstädes. , 
D ans l 

8
1f 1, , d l ....... 40 Vi hafva ett fullständigt lager. af [ amers rn su or, sy c a . . . . . c ~ 

Barns halfsulor, sydda ...... 35c arbets- och dress-skor i förl:!indelse ~; 

Gnmmi-i~~;k~:m~~~~~ .St .... , 40c ~ med sk:i:~::::v:::::er~ed nya ~-' 
Billig Hyra Billiga Priser ~ 

Brandförsäkring 513-15 So. llth St. \: 
Marinförsäkring "~~~~~~~~~~~~~:::::::::~~~~~~~~====~~~::::::::.W 
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. 

Hör. Pac. Ave. och 13, Tacoma 

0. K. I 
New and 2nd Hand Furnitnre 

House I 
Vi köpa alla slags gamla mö

bler, spislar o. s. ''' till hiigsta 
rris och sti.lja till billigaste. 

1542 Commerce St. 
l\Iain 4789 

MAPLE LEAF SALOON 

S. K. Swanson, Egare 

Yiuer, Likörer och Cigarrer 

Ma.in 8734; A-4734 1548 C St. 

SVEASALOON 
John Rignell, Egare 

Bästa sortens viner, likörer 

Pallies igar Store 
1126 Pacific Ave. 

Vi hafv,p, nu öppnai vår nya cigarrbutik i den nya 
L1mglow byggnaden 

1126 PACIFIC A VENUE 
Vi hafva, alla slags 

Cigan er i Wholesale och Retail 
och rekommendera sä rskildt vårt nya sortement af 

King Oscar Cigars 
Särskild reduktion för julen. 
Vi havfa 
största lagret pipClr och cigarrhållare till moderata priser 
Kom och se oss för edra julköp. 

C. A. Yonng 

PALLIES CIGAR STORE 
1126 Pacific A ve. 

1410 So. Yakima Aw. 
· ELECTRIC CONS.TRUCl'ION 00. 

!ilteilacoom' 

Elektriska ljusledningar insättas vch allt slags elektrici~-
tetarbete utföres. · 

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

Kontor och Butik 937 Commerce 
Skandinaviska 

Begrafningsentreprenörer 

945 Tacoma Avenue. 

r--······~--..,... .... , 
; ~ och cigarrer. 
;,i; '* 1518 C Street Tacoma 

i i BALTIC SALOON 
City Horse Market 

2148 Pacific A ve. 

C.A.KRONA 
Handlar i Första Klassens 

SYMASKINER. 

~tan onwclvctet öfver elen m;1H::m 
1f fr~lmnrnn1lc airnigten s•1m fylde 
raderna. Då föll den plötsligen på 
ett, som hon kände. l\Iidt fram
för henne :satt j'aktlöjtnanten som 
tagit henncfl far till fång·a l En 
sådan ångest kom öfver henue vid 
de sorgliga minnen, som hans äsyn 
framkallade, att hon midt i sin 
sväfnnde stii.llning gaf till ett 
kort skri, en svimlel grep henne, 
foten slant oeh hon föll ned från 
den höga ställning till golfvet. 

Ett sorl af fasa gick genom hela i Importerade och inhemska viner 
och likörer. 

Auktion hvarje lördag på hä

star och nötkreatur, seldon och 

vagnar. Yi köpa och sälja of
vam1iimda saker på kommission. Reparationer en specialitet 

Main 5763 935 Tacoma Av. 

ST. PAUL HOTEL 

Joe Schmidt, Egare 

.Boarµ per dag, v1rnlrn eller månad 

2316-18. Jei:ferson Ave. 
Phone 1\iain 6545 

TACOMA BAR 

huset. 
Hon låg orörlig; diademet hade 

flugit Hrngt bort. De lösta loekar-
ne strömmade omkring hrnne; 
blek låg hon som ett lik i all sin 
grannlåt och glitter. I ögon blic
ket var Pajaz:r.o vid hennes sida; 
hlott 1 iJl h ~Uften kläd cl, med lös
näsan dinglande, rusade han in 
och tog lwnne med höga jemmer-
rop i famnen; i detsamma skyn
dade teaterdirektören fram på sce
nen så ond att han knappt kunde 
tala. 

Välsorteradt lager af inhemska 
och importerade varor. - Eländiga, som ställer till ett 

Glöm icke platsen. sådant spektakel - röt han och 
Cor. 15th & C St. Tacoma ville draga henne vid håret bort 

Emil Munson & Peter Olson, Egare 1 från t.il;l'oma; men Pajazzo satte 

A GENUINE POT STILL SCOTCH WHISKY 

i 
SILVER GRILL CELLAR. 

9th & Commerce St. 

I 
! 
; Main 1205 i No Bar A-7133 

I r.-, Not. Rectifiers. 

i ; 
Hj. Nyman, Egare. 

1513 Pacific Avc. (Sprague Blk.) 

i BODEGA 

I
~ Enda plats i staden, der viner ~ch \ 

likörer serveras direkt 
från " barrel. '· · 

Hans Dahl, Egare 
_ 709 Pacific A Vll. 'l'el. Main 466 

· Då Ni reser till Seattle glöm ickP 
1

. 

att besöka 

NEW YORK SHOE SHOP 
Skoarbete på beställning 
Första klassens reparering. 

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

1920 Jefferson Ave., Tacoma. 
Conrad, Propr. 

M. J, WALKER, Auktionist 

Phone Main 3529 Tacoma 

GOLD COIN 

Dästa "seed potatoes." Mognar tidigare än "Early 

Rose." Bättre än Bur banks. Håller sig frisk längre, samt 

är hvit och mjölig. 

Rowland Poultry Co. 
2007 Pacific Ave. Tacoma 


