


Norge. 
Roåld Amundsens Expedition. 

Wilh. 'Wilhelmsen, TfJnsberg, har 
bidraget 5,000 Kr. 

Bestyreren av Bergens Sji6-
mandsskole C'.Iarinelrnptcin Ber·ge
sen er avgaaet ved Døden 

-Paå Ibsenhuset ·i Grimstad er 

Amerikalinjen. Stortingets V ei
k omite inrlstiller som før meddelt 
vaa Bevilgning av 1 Million Kro
ner i Statsbidrag til ·den norske 
.Amerikalinje. Et Medlem, Fos- I 
haug. stemmer principalt imod 
Bevilgning. Subsidiært foreslaar 
han, at Staten skal tage Aktier :i 
I1inje11 for 1 Million Kroner. 

Sarpsborg, 23. Mai. Ved halv
totidcn imiddags begyndte det at 
brænde i KjØbmand 'l'h. Bjerknes' 

TACOMA TIDENDE FREDAG DEN 14. JUNI, 1912. 

F olg mit Exempel 
og drik 

blokke og maaler 20 Meter i K va
drat. 

Kristiania den 22de Mai. ]!'or 
siden voldtog en I 

retninger holdes strængt fortrolige. 
gjur vi, og vort Maal er ligeledes at beskytte 
deres Interesse paa enhver lovlig Maate. 

der avsløret en smuk J\Iindetavle, treetages l\Iurgaard i Nærheten . 

skjænket av Ingeniør Erik Gtl.dc. av Torvet. . Bygningen tok ad- I Rogers Speciel 35c . Kafte 
En av Hardangers mest fremra- skillig Skade, en god Del Indbo 

gencle intelligente l\!lænd, Ola brændte .. op, og den store Behold- R ld s· , 1 'T · n· v· . · . .otvo mCLssygeasy . re ' . . . . . 
l'lfaakestad, e.r .den 17de Mai av- ning av J\fanufa. kturvare ... r 1 fØrste . ·F 1 c1 strr~m Dampsag og Høvlen agter 

Lille-

•· ·· HØmlrngerne var . or }ry ere, som . . , , .. · , , 
gaae .. t ved DØden. Etage blev rJdelagt av Vandet. . · , 1. t. t.l 01 ._ . lfyJlge Akershus· · at anlægge en 

· ·· ·. · · · var rndlaot paa 1:1.sy e I .ise1 - . . . . . . 
Det nors.ke Dampskib. ".Ronde" "Trondhj. Adr." medde.l.er et . . "'.' . 1 , , Snlfatesllnlcrnei:abr1k l F'orbmdel-

, · · · ·' · , · · · · vat1011. 'Jo av l ern anse~ som 
pa.a Reise :fra Sundsyall til Rouen Porlydencle om, at. der er Planer se med.l'apirfabrik paa B1;ugets 

J\!I nseurns knltnrhistoriske Sam, 
linger .er ansat A!Tiannensis ved 
K1·istiania KLmstindustrimuscurn, 
kand. fil. Binar Lexow. 

B 1 a d e t "Lang·esundsposten" 
med Presse og andet J\:fatcriel er 
solgt til J onrnalist Einar F. Dahl, 
K:ristiun'la, som overtager Bladet 
fra 20de ds. 

Den norske Amerikalinje. -
Tromsø Sparebank har teg·:net 
Aktierfor 3,000 Kr. 

Major Alf. Storm, Ghef for 
Nordhordlands Bataljon, skal iaar 
tjenstgjrfrc ved et japansk Infan
teriregiment. 

Simen Hugsteds Gaard i Bæ
vergrænden i Nærheten av Kongs
berg er totalt nedbrænclt. Eier~ 

ens Tap arrnlanes hl 10,000 Kr. 
Liget av Hestehandler Ilaugen 

fra Valdres, der blev boi"te fra 
sit l~ogi i Kristiania om Aftenen 
den 25de JYiarts sidstleden, gjen
J'midtes forleden· Aften i Akcrsd

oppe om Anlmg av en stor traad
l ~1s Station i T1;Øndelagen, antage
lig i 1914. Stationen vil komme 
til at hehcrske Kysten fra rlr,t 
bergenske til Ilelgelancl og dan
ne Forbindelsesleddet mellem Ber
gen og en av Stationerne i Lofo
teu. 

Trondhjem, 20de Mai. Vær-
dalsbrngets Overfagelse av de 
nye Eiero fandt Sted idag paa 
Britannia Hote!. Samtidig fik 
Kmmmmen udbetalt KjØbesum
mens kontante Del, 300,000 Kr. 
UdskiJluing 11:il foregaa i Som. 
mer, og naar .den er færdig, ud
stedes SkjØclet Baade Skj9idet og 
G dskiftninge11 vil bekostes av de 
nye Eiere. 

Den traadlØse Telegrafstation 
paa Rundemanclen ved Bergen vil 
være Jtcrdig i Juli Ilfaaned. Man 
vil en av de fi1rste Dage bcgymle 
He isningen nv J\fastcn. Veien op 
til Stationen fr fterdig. Rnnde
manJen vil J'aa en A.ktionsratlius 

900 E.ilometer, saa 
den vil Jiaa helt hortr,nfor Skot-

meget farlige for sine Omgivelser. 

Den ene har været straffet gjen- av Fabriken tænkes væsentlig nu- skal de anvendes til .l<'remrne av 
tagne Gange. Hvor de har, tage.t .vendt clcktri:-;k Kraft fra cg~n L1•gali:ts f\ienrnt1 (;ftcr Uµiv.ersi

Km·s1m vides ~kl~e: De .c~ters~- Damp<)~ntral i Sagbruget. · Som tetets. nærmere Bestemmelse, f. 
ges baade av I olitiet og a> As;t- Hanmateriale skal anvendes Av- Ex. til Hernesl1peHdm111 til Udlan

lcts Folk. fald. Av IIensvn til Uh•mper som cfot, til Understøttelse for en ung 
Den store tyske Oceandamper Pabriken vil n~edfØre for Omgi- l\Iand 1111der Arbeide her hjemme, 

Eiendom i l1illrstrøm. '!'il Dr.ift I pitnlen lrn1· fordoblet sig. Senere 

"l:C· · '"r l<'riedrfoh" er nu solg·t · 
dise · · vefoerne er der berammet Nabo-

t ·1 ' ·g· ent1·na og er neto11 av- . . · . 1 1 n .' . ' . . .. slqyJn, hvort1! er mdstevnt e11 nek-
""l'l''t til s·1t nve Hiemland. Som G l E' . 1· ·11 ,,., 'v · • · ·· · . kc Hus- og ·rune - iere i ,1 e-
bekjendt hyggedes Sk1bet ved 
Schichaus Verft, men refnsere
des og blev liggende ubenyttet i 

stry)m, Skedsmo, Strømmen og 
Hælingen. 

·r·T· · ])llr"' 1· 19 Aar "Kaiscr Frie- . . . 
· iLm b ~ • • . • thmget avsagde 1Clag Dom i en 

Stavanger, 23. Mai. Lagmands-

(1[.1·c·J·i" vi'l v·crc hek•endt her I .. 1 · II l" 
· ' · · · •

1 
· . • Sag om u ovhg ·va .1.angst pua 

N()l·g·e t·l·1 c1e·l' for et pnr Aar Sl- r 1 f ·1· "T · · ' '· . . l\.:vsten her lH en or 1 ·Jor , aar. 
1 · · > 1·e si()' en ster!· A 0 ·1tahon ·· . · . c en n11L · "' · ' . ' · "' . Det gJaldt Hvalfangeren 'El!da,' 

.cl)I' <1i·i·i~ Tnclki•,fl) til den norske ,, 1 I · N"l 

til Udgivelse i 'Pr;yklrnn av utryk
te Dokumenter etc. 

9 Kvadratmil Skog eiede Vær-
clalsbrnget. Svære Skogstræknin
ger i 'l'rØndelageu eies fØr a,; 
CollPtt, 'l'hams, Yan Stwercn og 
flere. N,1;n· nn ogsaa Værclals
godset konnner paa Privathæn
tlc1', vil Hok B!fllllerne faa merke, 

Hustru en Chance 
"Hvis du har vanskelig for at·spare, gi !'engene til din Hu
stru og la hende ta Vare paa dine Midler. Men foreslaa sam
tidig at hun bringer dem til denne Bank saa de~ kan trække 
Rente. Vi anbefaler at have to Konti, den ene, hvorfra de 
maanedlige Reg·ninger kan betales, og den anden, en Spare
balll>konto, hvor Overskuddet kan anbringes og trække 4 Pro· 
cent Rente, · 

8kal du begt1nde egen forretning? 
Det tar Arbeide, Dispositionsevner, Utholdenhed og Fremsyn 
til at skabe en heldig Forretningskarriere. 

Me.1 alle disse Egenskaber er som Damp uden Maskine, 
medmindre dn har Kapital til at hjælpe dig frem. Man kan 
euteu skaffe sig denne Kapital ved at spare ihærdig og an
bringe sine Midler klo gt; e]Jer ved at sikre sig den nødvendige 
Kredit i en god Bank. 

Denne Bank tilbyr sin Assistance, hvilken Maate du maat· 
te foretrække at benytte. Kom ind og tal med. os om det. 

·Sa11ipgs Bank9 
1. · • " · ·" · · som drnponeret es av ngm119)r i 11 -

Amerikalinje. . sou i Tønsberg. Den seilede nn- .. 
De russiske Ishavsfarere Rusa- •1 .• 

1
. .

1 
]<']· . ocr .. før·tes nv· 1r.

11
). detØmmer i flere Anr. ''Og naar I. -....., _______ _. __ ..;.. ______ ...,...,... _________ -= 

nt de store Skogeiere ved· nogen I Puget Sound 
foreerct Drift av sine egne Skoge 1201 Paci:fic Ave., 
vil ln1mH1 nndlade at kj9ibe Bon- 1 

Wash. 

<el CtUlS{ .. dg' h ·- , • ,, __ \._c._ ~ • 

no.LE og Kutschin har nu besØgt tein Ellinga;u:cl fra· J?ærØerne. der ikke paa mange An.r er rnne-
K[··1'st1",1nssancl oir Aalesund for at S' 1 1. 11. . et t 1 li" !'ris at faa p. aa 'l'fJmmeret, saa ' · · · ._. · _ ~ agen iar J L igcrc vrr~r l o · · 

fimle et Farifii til sin Expeclition (J .• 110.8 fore ved Meddomsret med blir Bomle11 mjuk i Ryggen," 
I . " 10 . ·1 ., til Novaja Semlja. De har Jes1~- Domfældelse av 'l'iltaltP Ved skriver "N1c aros. · 

. . l .l "IT 1 " . l' l tiget lllotor maucn . \.OC;: 1 .~r -

NATIONAL ASSOCIATION 
San Francisco, Seattle 

· · . , Ul k , , . . , , Kapital og Overskud *15,000,000 
Dommen Hlng kJencltes fogeni9>r .. i Y. ken . med Titamc har Almindelig Bankforretning og Foreign· E h F 

N
·1 

1 1 
· . 

1 
l 

1 1 
. . · df · . xc ange orret-

1 1 son s 'Y dig i at have tilgode- s n"æ111t ai s zilhgø ndenlandske mng u øres. . · . . · . 
gjol'l Hval mcrmcre Fiskeplads '!'mister fra at hes~)ge vort Land. Sparebank-Indskud tillægges 4 pCt, Ren-æhver 6tEJ Maaned 
crnl Ops~1net tillader. Han fik 25 Bcrge11ske Dainpskibsselslrnh Iiar 'l'aco:ma•Afdelingen 1302 Padflc Ave. · 

r_racoma, 

THE BANK OF CALl.FORNIA 

ovenfor 

stia 11sRarnl, men re ruserede den,, 
da det vilde tage for la11g '!'id at 
faa 1.ku l'ornnclret, saa den blev 
tjenlig. De to Russere har dcref-

laJJd. ter kjyibt Grosserer S. Th. Svcr-
Trondhjem, 21de lVIai. 'l'ry5n- res I;ltavskuttcr "Iforkulcs," som 

l
' .,I 11 t · f . ·\ . l' ·11 · S. M. JACKSON, . E J COOPER 
u. ~• n >." eventuelt 15 Dages ra suie Lgcnter 1 Jc andet Jaact Manager · : ' 

n 1 ~ 'l ·1 ·i 1 I . Asst. Manager. 
r amgse og ~>0 Kr. Omkostninger fr cc c.e eser 0111, a L en Række 

tle1·nci-; l\landssangforening har el· beliggende i Aalesund. Den 
Planer oppe <lm at forctage en . . . ·,)(' ']'lll.1. 

l'or .M.edclomsretten. Der har i Sa- Personer ,som allerede havde tcg-
gen vmret :l'ylrt 2fi a. 8D Vidner. net sig som l:'assagerer med Scl-

BERNHARD L. MOHN, ALWIN L. SW ANSON 

ABSTRACTS , ' " - ·_ - t'.l JJ·ld- ~ J . :s. 
8angcrturnf .til Amerika rnrn;te Selskabet for Lillehammer Bys 

Molde, 21de lVIai. I et Nøst pna skahetfi Baadc, har trnkket sig 
li'iskeværet Bml morede Søndag tilbage av Ncrv9Jsitct efter Kata
nogle Gutter sig med at hænge sig strofen i Atlanterhavet. For at 
efter Hagen i et Toug. · En 'l'olv- hindre, at en saadan Ncrv9Jsitet 

ni11g om A11ltt'g liv en Gjti.~rfabrik 

i PorbimlelSl) med Brænderiet, 
der vil blive bibeholdt. ]\faski
ner og Apparater skal indkjyH5cs 
fra 'l'yskland. Gjærfabriken skal 

Tacoma Tille Company of Tacoma. Phone. Home A-2182 
Main 2194 

aaring tog 'l'ouget under Hagen, skal gribc videre om sig, har I' 1 

lagde det bag Ørene, spændte Selskabet ndsendt Cirkulære paa i·-----------------------------~-
'l'ysk, :B'ra nsk og .Engelsk til si ne ' 22 Aars Erfaring som Tilskjærer K n ggen, han stod paa, mHlav si o-

" 

V;iar med den norske Amcrikalin- Vel hnr nnrler Overveielse at op
jes ff0rste Dm:nper Der er nedsat rette en Kinematograf, hvis Ind

e:1 Kornit~, som .s'.rnl arbeide m~ecl tægt skal gaa til Byens :B'orsk.iifr~
Sagen. Som D1r1grnter liar li.o. nelRe 0 ,~ til Samlingerne paa l\Im

rnitcen sikret sig l\lusiklØitnant haugen~ Uer blev paa et l\IØde 
(}lomsans og Kapclmestcr Morten. forletfon Dag ncdsat en Komite til 

i fold fam1ig Stalll1 koste 40,000 Svensen. at ndrede Sagen. Der vnr paa 0,g blev hængencle. Efter en 
Forbindelser i Udlandet, med Op-

Kr. og vil. være i Drift til Hø.sten. Fru Marie Petersen, li:nke efter 
Fredriksstad, 18de Mai. E11 nvdiicle Konsul ,foeoh Pcterseu, 

tysk .Slæbebaad er idag im:tkom- har if!ilge "Jarlsberg" tilskrevet 
met med et bjerget hollandsk .Far- I-folnrnstrnnds Fonnandslrnb, at 
tyii, som den paatraf med heist h uu til .Minde om sin J\fancl vil l11-
N9>Clflag under Skagen. Det hol- t1e opf1ire en Bygning fuldt m1-
lamlske Skib skal kun være læk styret og indreclct med Leilighe
ovenbords .. Det var paa Vei til 1\er, som foril:insvis skal dispone
Fredriksstall for at imllage Træ- res til ælclre af Sj9inrn nl1sstam1en. 
last. Den t,rske Slæbehaad for- nee skal betales c'n Lc,ie, som saa-
drer nu en I3jergningslyJn av 10,
DOO Kr. 

Lensmand inge~rigt Kristian
sen Riise i ·Hjrfrundfjord er plud
selig a vgaaet ved Di1den i Aale
i;uiicl av Slag. Avdi·Jde var man
ge aarigt l'iietllem av Syirn1mr1re 
Da1:npskibsselslrnbs Direktion og 
Di1·ekt!Jl' i ll.i!>rundfjonls Spare
]Jank. Han i.11ic1 inefo11 sin Kom
murn; stm· 1\usedw og Tillid. 

Hollen Handelsforenings 13utik 

vidt dmkker Slrntter og Vedligc
hold av J~iendomrneu. 

Haugesund den 18de lVIai. Hval-

MvJdel. almindelig Stemning for at Stuncls ForlØb merkede Kamera
hegyndc et Kinematogrufforet.a-· terne, at Situationen blev farlig, 
gende, .forudsat at man fik Ene- og sprang til Guttens Hjem, hvor 

re~ til at drive K.in~matograf' her 
1

1 i1o ~~:·slcd.e hm1s .Far: Denne kom 
1 byen. Her er l1dhgcrc to Kine- limti1,, tilstede, I1k i:l9Jn11en tagct 

ned og JJrnge hentet, men han knn
de klln konstatere, at Untten al
lcretk var død'. 

lllatngr<l fel', S0l1l isaafa[tl Vil blive 

nedlagt. 
KanalinspektØr Oftedahl erl 

avg·aact ve(l DrJclcn i Fredrikshald 
Dl Am· gammel. Oftedahl var 
fØdt i Kristianssand. Han var 
BØn av Eit1ovoh1R1rnuHlcn Lanrcn
tim; Andreas OftcdahL 

Det vil uten Tvil vækkc udelt 
Till'rclhhct, at AjS ''South Afri
<'nn Whaling Co.", Disponent 
J{ollsul ,Johai1 Bryde, Sandefjord, 
paa den. forleden avholdtes Gene-

klækkelige Summer. 
skeclcl ik he almw av llmrn;vn til 
den h1lie Bankdiskonto, men og-

lysninger om, at den norske Lov 
for Skilles Sjflclygtighcd er meget 
streng, at i::ll,:ibene bygges av fØr
steklnsses l\lateriale og fØrer 
sa am ange Rednings bande, at alle 
Passagerer knn reddes i Tilfml{fo 
av en Ulykke. 

Trondhjems Fattigvæsen har i 
disse Dage ved privat Voldgifts
ret, nedsat i Henhold til .l<'attig
lovens Paragraf 45, vundet en Sag 
mod E.irkedepartementet. Sagen 
gjaldt SygPlrnsopholc1 for en Om
streifer, som for 10 Aar siden blev 

GUSTAVE PAHRSONJ' 
HERRESKRÆDDER. 

California Building, 1115 Cornmerce St. Tacorna, Wash, 

HtNe\' Mone U/\RD\\'ARf Co. 
Krudt. Haveredskaher, Kjøkkentøi, Bord Service, 

til;,,~ Lvgter. Gutters Vogne m. m. 

Telefon 134. 1141-1143 C Street. 

Hensto 5c Ci~aror i Vorden 
State Sea.I Ciga.1-
Little D1-1ke " 

Olympic Oigar IOc. 

6c 
6c 

laaes alle Steder i Nordvesten, hvor gode l igarer sælg.ia. 

De er Union-Cigarer, fabrikeret af ·hvide Mennesker 
. hvide Mennesker 

lHi:N HA VElUtAM.P, .l<'abrilrnnt, 'l'acoma, Wssklc. 

for 

·:..-~~~~~~~~~~~-~~~-~-~~~--~-~~~ 
va_'.Ht:net h('Jl,\'f Lede sig Hna av I~,ai- . __ , ; . 

o.rnkring. 4~0,000 Krollcr kommer gang iil VDldgiftsrei.; og. v.andt eu.- I Kontor Arbe. idsværelser 
tiglovrms Bestemmelse orn Ad.- l Paris1an-Cascade Co. I 

1 ·1 t· 1· · '. n . . .. 'J'on let· .1 1. S' 1. · . "[ I 1309 So. C. Street. 1310-1312 Cornmerce Street. 
1. a, 11.g.Jfd.B ,esu1 ve· c · · c e 1g "agen. .'atrnnten Bl' l ~' e - Phones: Main 320. A. 1320. · 

og 

En nylig avdØd mig farm twen- lem tiden avgaaet ved D16den. j Renser, Presser, Farver Klæderog To.".'ier. .Yi ha!-" ældste:Vaskeri. 
V olllgiftsrrd trn li est od av .Tustiti- Send os Eders Vask. Fmeste Arbeide. . . 

Fnrmacentisk 

arius Beie11mann og Assessor, nu 

Sm·enshivcr Vogt. .. . . . I SKANDINAVISK APOTllEK ~"k!';~l~""~:k.., I 
GjØvik, 20de Mai. IInsmand I <Eg e ~or1<k .·:'!"". <1icintran - Direkte f:-;;;;:;;n::•er • . . .. 

Omhyggelig Udfyk:ing af Recepter. Apotheker al tid tilstede om Natt.er 
Trommald's Pharmacy, 1555 Tacoma Avenue, Tacoma 

Aar, dfide forleden Dag 1rna Bi-

Alle Kolonialhandlere anbefaJer: 
(Hymf)ic P3tent Flour. 

Olym1Jic Wbeat He~nts, 1~_}>_und for 25c. 

!"11111~~~"'!"'~"'!"'~"'!"'"1"'.'~~~~~~~"'!"'~"'!"'"'!"'"'!"'"'!"'~"'!"'~~'>;;. kring l,000 l\Iaa.l Skog. T siste 
llal nlel av !JO-Anrene blev Eieu- Kristianssund, 19. Mai. Uros
tlornrnen k.iript ved Skifte Jur 2:~,- serer JVL IL Astrup er ilfa.g nvgnat 
000 .Kroner; si(1e1; den 'l'icl har ved DØden 79 Aar gammel. Han 
den været paa mange Hæm1er og var lndehaver uv et av Byens 
der er i de Jaa Aar hugget for RtØr~te Klipfiskeksporthuse Ast-
10.000 Kroner i Skogene. ri1P & Co" som for uogcn Anr si

nn. hvor hnn hoelln paa en Plails 
Yetl Gaarden llf:jØrlnnd. Gamle; 
Anders var ved sin 10:3-Aarsdng 
den 24de ,Juni ifjor helt a:rnds
frisk. Han samtnli.e med l•'olk og· 
var i gocl Vigp1·. I de sic'lstc; TTgrr 
i'f!r sin DrJcl var han dog sterkt 

I 'fHJ•: 
Olympic Pancake }~lour, · 4 Pund for 200: 

80UND FLOURING MILLS CO. Tacoma WaPh. 

T~~Nati~nal Bant ~I C~mm~r~~ 
af Ta.come, Wr:l.. 

D~positarg ror 
Capital, 
Overskud, 

( De Forenede Stater, 
Staten Washington, 

1 Pierce County, og 
l Byen Tacoma. 

$200,000.00. 
$450,000.00. 

Spare-Afdelirl.g·. 

CHESTER THORNE, President, 
A. F. ALBERTSON, Vice-President; 
EUG:ENE T. WILSON, Vfoe-President. 
FREDERICK A. RICE, Cashier, 
DELBERT A. YOUNG, Asst; Cashier, 

Fridtjofsstatuen, de.r, som be- tfon ovci·tnkes av hans S9inner Eb' 
kjemlt, skul nvslr>res yed Vangs- be og Hans Astrup. AvclØde var 
Ul'.~ i Sogn under Keiser W ilhelrns en for B;vcns Held og J<'remgnng 

Han havde taht lwalk 

S~·n og II!frsel, og D95<1en kom der- I /Ilt 
for som en Befrielse. Anders 

J\:l;i!frlnnclsbnkkcn havde gj1mnem 

sit lange Liv oplevct adskilligt. I 

l111s C:ale 
nyt. - hyggeligt. TJdmrerket Mad. Stedet at tage Fam Hie Of! 

Venner. - Rimelige Priser. 

108-110-1 l:IJ So. 10th Street., Tap,ornc~, Was 

251fo Norgesreise, . bliver ifØlgø 1ncget interessert og virksom sine nnge Aar var han Hnsmand 
"Der 'l'ag" nn stØht i Bronce i llfand og var meget benyttet i ho8 sin .ievnaldrenr1e. Godseier 

Gladnnhecks Kunststf)hcri. Da Kommimem Tjeneste. l en lang Johs. Rogneby, der som liekjcndt 

KVALITET 

hde Fi"u1·c11 veie1· henimod. 10,000 A,.arræklrn '. 'lll' han. s. anledes. J\.fod- l·". ·1·· A , 1 ...... l .. 1 b . . • • ( \'!Ue i .,]Or. nL1crs ne varn l'Ul e 
l{"" vil Statuens enkelte JJcle av lem av Kommnncsf.yret. Kristi- ·]. . . . . "' · . , . . . . . c og t11lhg hl Amc:mka hvor han 
Hensyn til Transporten mrd Sk1h anssnncl har 1 ham nuslet en av . ' . · 

Er mere værd end Guld, det opholder LIVET. 

til Norge f9irst blive sat sammen sine bedste Borgere. under et langt Ophold paa Præri-

cfter Ankomsten hicL Ved Vangs- Biskop Dr. A. Chr. Bang har en deltog i flere Trrdninger med I· I 

nes vil .der blive h;vgget en liden skjæn1rnt TTniversitet 2.000 Kr. 1 Tnclianerne. Undr,r en av disse 

Bane, p::ia hvilken Statuen skal wm Grnri<lfonrl for et LPgat til hlcv Anders ogsaa snaret. Han Jiar 
hdo.rdrcs op til det Sted, hvor den Minde om .Biskopens avd1~de S0n 'l Il l t 1 ... lt \.. f . · -, ·' paa c. en ene ·.aauc e · lJ'CC.; 1 1· p· -

skal reises. Ved KeisBrens An- Rtnd. 'PheoT. Ole I<aasen Ban::r. 
komst til Sogn i Juni Mamrnd vil l1Pgatd klrnl bære Stnd. · Bangs 
·Pridtjofstatuen stan. færclig pan Navn og anvendes til Prcmme av 
sin nm~glige Sokkel, der bliver Studiet av Norges Kirlrnhistorie. 

tPr 1•t Ilng av en 'romnha-vvk. De 

sidste tyve Aar har gamle Anders 

hoet hos sin Søn pna J\TjØlnncls-

,i..,.---;; 1g sa.mmensat av raat hugne Granit- Henteme skal oplmgges incltil Ka- bakken pna Eina 





(Tre asurer Pierce County) 
Kandidat til Embedet som 

State Treasurer 
Edward lVIcath er anset for at 

være . en av de dygtigste county 
'J'reasurers i Staten• Og et Bevis 
herfor er cle11 enstemmige Anbe
lang han har faat av alle sine 
'Kolleger'. 

Kunden: - Jeg trodde ikke, 
De .gjorde Forretninger om Lør
dagen, IIr. Meyer! 

Meyer: - Naar De faar disse 
Bukser for halv Pris, er det Dem 
og ikke jeg, som gjØr en Forret
ning. 

Det sidste $1 75 og $2.50 pr. Stykke 

Panamas 
$12. 00 V ærdi .............. for $2. 50 
· ·.Sommer-Filt-Hatter 

AARSMØDET FOR PACIFIC
KYSTENS AVHOLDS- · 

FORBUND. 

(Referatet i Uddrag.) 

Pacific Kystens skand. 'l'otalav
holds Forbund samledes til sit 9de 

FARMERE! 

Betal ikke mere for Eders 

Feed end-

Wheat, per Ton ........ $36 
Corn, per Ton ........... $39 
Chop, per Ton .......... $39 
Oats, per Ton · .... $41-$42 
Rol. Barley ............ $40 
Shorts, per Ton ...... $27.50 
Bran; per Ton ......... $25.50 
Com. Midlings, per Ton .. $30 

· Supf. Midlings; per. Ton .. $34 
Scratchfood, per Ton ..... $41 

. Mel, per Sk 49 lbs." "$1.30 

tægtei· i Aarets LØb $826.02 ibe
regnet Balance fra ifjor. Udgif
ter $345.16. Ballance i Kassen, i 

$480.8(). Rapporter fra Avl~olds- 1 

. . I 
talerne Storh1Ø og Ager oplæstes 

og he~vistes til Indberctniilgsko-1· 
miteen. Vecltaget, at Bestyrelsen 

søger, at faa istand en RækkC\ 
større Samtale- og ForedragsmØ-' 
der i Aarets LØb. V cdtaget, at 
et Uddt·ag av Referatet av dette 
l\'.IØcle sendes til Bladene. Revi
sionskorniteen raporterede Kasse
rerens Regnslrnber fuldstændig i 
Orden. Der blev talt en hel Del 
om, at udsende Emisærer saavel 
langs Kysten som i lVIontana m. 
m., forat stifte Foreninger og op
arbeide Sagen. Vedtaget, at elet 
lægges i Bestyrelsens Hænder, at 
ordne med Udsendelsen av 'l'ale
re. lVIØdet hævet. 
Lørdag .Eftermiddag. Andagt ved 
0. Gorclon av. Ferndale. Form. 
l\Iijdets Referat læst og antaget. 
Et Forslag til Forandring i For
bundets Konstitution, henlagt fra 
forrige AarsmØde · behandledes, 
stemtes over og faldt. Valg av 
Forbundets Bestyrelse foretoges 
med følgende tJdfald i :I<'orm. 
Prof. P. J. Bardon', Everett,Vice-

ved I form. John Mickelson; S~l vana; j I 911-913 C Street. Lette Afhetalingsvllkaar. I 
blev Sekretær O. S. Sneve; Sllvana, 

Kasserer H. Hevle, · Silvana, Di
rektør for g Aar: ·. N: J. Maling, 
Lawrence. Vedtaget, at Sekl'etæ
rens LØn 'for indeværende Aar 
fol:'hØies til $100. Mr. Berg frem
barpaa Kent Avholdsforcnings 
Vegne Indbyd'else 1om, at h'olde 
:I<'orbundets · næste · .Aarsrii.Øde i 
Kent: li:idbydelSeil modtoges med 
'fåk. · · Mødet hævet . 

arbeide nj)ies med, at prædike at 
en Dranker skal ikke arve Guds 

. · Lørdag Aiten.-Anclagt ved 0. 
':Bergh. Sang av eri Kvartet. 
i Resulutionsk1frrt'. rappbrterede ·og . .. ---. . .. 
l:i;lgei:lde Resolutioner·.·m1toges: l)l · - ·· :::. "-' '•· · .'.. · 

Rige, .eller skal vi paa samme 'l'id I For RBBten av Scssionen pa~-
1 ug især bhmdt de uornke Luthe- tage 'l'yren ·ved Hornene, nemlig hØrtes et Foredrag av IIr. Advo.
' ranere llar Samlings- og .Fore- den 'J'rafik, som skaber Dranke- kat Ifans Bugge .av B~llingham, 
1lingstai1ken g1;ebet stærk om sig. ren 'I J\len Dommeren paa hin Dag P1:esicfont f:or Ordenen Sønner av 
I Fdviklir1ge11s Ga1ig vil alt dette vil fonl11Jmme Drankeren o.g sam: :"rorge paa Vestkysten. Foredra
have sin Betydning. I-Ivad det tidig f:rikjencfo den pene, ædrue" get omhandlede Norskliedens 13e
emlclige Uclfald kan blive, er ik- lige Borger, der ved sin Stemme, varelse .iblandt os. Knn Skade, 
ke sa·a godt at sige. Dog en 'ring I direkte eller indirekte var Aarsag at her ikke er Rum, til at gjen
er sikkel't og det er, at dersom' til hans :I<"alcH Stemme for det vi give det vigtigste av Indhok1et. 
Kristenfolket knmle samles til en vil ha, d_et er GruncUaget for al Vil kun bemærke, at Emnet .fik 
en Rær og j Enighed slaa Slag, Folkeavstemning. Da kaster man en mesterlig J3ehandling, 
i>1ia .vecl jeg, at Ondskabens Jiær ikke bort sin Stemme, selv om naar see8 hen til. at 'l.'aleren kom 
sknlde maatte vige tilhage. man aldrig vinder. .De rim od er hill t H l,anclet i Toaarsalcleren og. 

Dei· kan ikke være to }leninger det, at k_aste bort :-;iu Stemme, kuUleilighedsvis har kunnet gj;J
om, at Majoriteten af Folket er naar man :fØlger Str1Jmmen og ka- r1• Hrng av det norske Sprog, 
kommet til den Overbevisning, at s.ter sin Steinme blot for at være indtil han for :J Aar siden korn 
S11l0onen er et Uhyre, der btirde ]Hia den seirende Side trods sin hid til Kysten og blev indsa.t saa
væk, men paagrund av Uenighed bedre .Overbevisning. En udtaltc atsige til I1eder for Norskdom-:· 

om ~faaden, hvorpaa 'U!1yret skal me.d .He.n,syn ti'l. Loeal Op.tion,.· u.t 1.ne·n· .hc.rude .. Sessionen avsln.tte-1• =""" 1 bekJærnpes, er Avholdsfolket end~ den er flere Slags men ,,t Ru::i- des med en Solo av M.1ss 'l'ollum. ,,---------------..... -. .... ..., ____ .._ ____ ~:;::,: 
nn paa den tabencle. Side. Skal drikpolilikerne :>om Regel gir os Søndag (Pi11sedag) Formillllag. 

Saloonen l . .ieseire. s, saa maa el.ens'\ denslags I1ocal Opticn~, d.c .. selv.·. :-;y- (jud .. st·J··e .. nc .... ste .. i Kirl·'·eu v1.?d St.e
Fienc1er samles i en Hær og det ne:-; bedst, og Stnt1sl1ken viser dets Præst. Past. '!'. J. J\Inen av 
bctyder si1i1pelthen det, at vi nrna forrestcu, at trods det at store Hellingharn. · 
samles til et Parti, eler staar for Strælrningcr av vort T1and i ele SyJrnlags Eftermiddag samlecles 
Saloonens Ødelæggelse. · Loeal se11ere Am· paastanes at vmrr. tør- .Am'smØclet igjen. i Kirken og til
Option er ingen LØsen av SpJ,irgs- lagt gjennem lJOral Option, for- bragte 'rirlen med Samt.alt\ Sang 
niaalet. · Det lØnner sig .slet at Øgcs Salget av Drik Aar for Aar og korte Taler nærmest i. Form :w 
arbeide i Foreninger og tale for endog pr capita. En anden spnrg- et Avskedsmykle. Saa skilles man 
A.vholcl, naar man paa Valgdagen te: Vilcle Loe.al Option gjort no- og enhver drog til sit. 
stemmer for et Parti, der stam· get godt i Ut'l~ nncler Striden om .AarsmØdet maa betegnes som 
for Saloonen. Denne Institution Flerkoneri 1 :i'/Iormonerne vilde meget godt og hyggeligt omend 
eksisterer i de forenede Stater ha Sagen avgjort ved en Stats- ikke saa talrikt besf1gt som øn
idag, fordi en Majo~·itet av Fol- lov. Kei! sa Onkel Sam, den S1}g skelig. 
ket, deri indbefattet mange :Av-1 vil .i<'g avgjØre. Hvorfor ikke I1awrcncc, elfor N ooksaek Val
holdsfolk, gir sit Samtykke til i anvende den sapnne "policy" og- ley, som Setlcmeni:et ogsaa he
Trafiken ved, at kaste sin Stem- saa J'no(1 Saloonen'? TuIØclet hm- nævnes, er en overmaadr, vakker 
me for den. Du .Avholdsven, som vet. og trivelig norsk Bygrl, vel egnet 
er her idag, gir du clit Samtykke l1firrlag·Formiddag. Andagt vi;_cl som Hjem for en saa intelligei1t 
til Vedligeholclelsen av denne Prof. Bardon. R.eforatet fra fore- og. gjæstfri Befolkning, som vi 
hæslige'Trafild Dersom Dit,Par- ganende Dags Jv11~de Ia~stes op an- der lærtg at kjencle. Avholdssa
ti gjØr elet, saa forlacl det straks. toges. Kassererens Rapport op- gens Betydning staar hjiiit blandt 
Den Republikanisme eller Demo- hestes og henvistes tit Revision'S- disse Folle 
kratisme eller So.eialisme, der komiteen. Rapporten viste: Ind- Q; S. SNEVE, Sckr. 

STUDEBAKER 

l:>e 

Seattle. 

osilorg, 
2140-42 Pacific Ave.~ 



40 Acres godt Land .ikke langt 
fra Tacoma en mil fra god By paa 
U. P .. Jernbarieii. Halvparten av 
dette er godt Botl:om Land, ·alt er 
god .Jord. Der er nolt .Tiim1ner 
paa det til at betale for sanune. 
Eieren bor ikke der, og siger salg. 
Betingelser $300 kontant, Balancen 
$100 ·hver ute Maaned. 

4 Vårelses Hus, Lade, H :nsehus og 
BF'lnd, 6 Acres ryddet,: $2',900 vii.rdt 
av godt Tiimmer. Dette er abso
lut det bedste KjBp paa Markedet. 
Prisen kun $2,500, eu. Trediedel 
kontant, Resten paa Ii;ng Tid.· 

E. F. GREGORV CO. Inc. 

Bldg. 

: 1117 Pacific Ave. 

Mrs. Rev. Gjerding blev Ons
dag i forrige Uke bragt paa Hos
pitalet, hvor hun opereredes for 
Blindtarmsbetændelse. Operatio
nen, som foretoges av Dr. Blair 
forløp heldig, og Fruen er nn i 
god Bedring. 

AarsmØde. Den Evangeliske 

Skipper-Sit raa 
faaes i Tacoma KUN hos 

M •. D. MOrlensen, 
Forhandler af 

CIGARER,TOBAKJog PIBER af alle Slags 
Tivoli Cigar Store, 

1207 Pacific Ave., Tacoma. 

• I 

ØINE UNDERSØGES RET, 
Briller passes og repareres. Bedste !Jetjening 

Ca~well. Ol>tical Comf>any, 
M:asonic Temple. 734 St. Helens.Ave. 

talte Urteiniddel. Hun siger: 
"Moder pleiede at blive syg av 
hvadsomhelst hun spiste eller 
drak; men efter Drugen av Kuri
ko er hun blevet frisk og :føler 
sig som ung. igjen. Fader havde 

Vi Ønsker herved 
vor hjerteligse 'l'ak til alle· dem, 
som sendte os Dlomster og ellers 
viste os Opmærksornliet ved vor 
kjære Maud og Fader, Andrew 
Johnsons Begravelse. 

Mrs. Andrew Johnson ondt og Smerter i• sine Arme og . . .. 
sin Hyg, og ogsaa han er, efter Sigurd Johnson 
B.rngen .av Kuriko, frisk igjen. Vi tinskes-At alle Tidendes L1i-
v1l aldrig være denne Medicin sere bliver ove1'.bevist 0~~ t d 
foruden i vort Hjeni:'' · · .. . ' :.i. e 

.Et . t 't. J31 d 1 ld bedstc Strumper I Byen. tifter Pri-
lll eressan a , . rn t . · · " ; , 

"Veilederen/' der giver fuld Be- ~en findes I lllti So. K St. .Dan-
sked om. dette gamle U r'teJl1iddel, rsh Gfove Store. 
sendes frit pr. Post, til hvilken, TIL SALGS. . , 
somhelst Adresse. Send et Brev- 80 Acres, ca .. Halvparten ryd-
kort til Dr. Peter Fahrney &. det,-~ Acres med· Fr1ig~. Gode 
Sons Co., 19-25 So. Hoyne Ave., Bygi:imger og alt medfølger. Pris 
Chicago, Ill. $3.000. 

Naar Alverdens Læger hai· 40 Acres, bedste Slags Larid, 
gjm•t hvad de formaarmen til in- med VandlØp like ved Husene, fle" 
gen Nytte, er der dog altid en re hundrede Frugttrær og ca. 
J:,æge igjen, som kan helbrede, e.n halv Acre med Jordbær. Pris 
det er Naturen. Og de :Midler $2,500. 
han bruker er mineralske Vande 80 Acres vildt Land med ca. 
hvis lægende Virk:ninger er al~ s90,000 Fot Tømmer, nær Bugten 
mindelig anerkjendte. Dlandt North Bay. 
disse mineralske Vande indtar 18 Acres, Pris $300. 
Long's Mineral Wonder en frem- Alt i den norsk-danske Koloni 
ragende Stilling, ti den store .og Menighet. 
l\fængde av Jern og Svovel som · · S. C. Nelson, 
det indeholcler g,jØr .det særlig Allyn, Wn. eller Gen. Del, Tacoma 
skikket til at forjage Rheumatis- Christian J. Andersen, den nor
me, l\!Iavesygdomme: og alle Syg- ske Acivokat vil være at træffe 
domme i Blodet. Faaes tilkjøps i daglig i 910 National Realty Blg. 
Bod 32, Public l\farke,t. Alle ~lags· juridiske Dokumenter 

Paulson Bros., .35c s p.e eie 11 e utfærdiges, Saker ordnes og pro. 
Kaffe er absolut den bedste Kaffe .En stor og vel: at mærke god 
i Byen. Til Salgs Lordag for 29e. Kop ~affe, med delikate SmØrre-

. : brØd til, altsammen for kun, siger 
Sko og TØfler for Aarn, sorte og skriver 5· Cents hos Berglwid 

1 Kellys Hardware Store, 1120 
So. K St. vil du kunne. faa New 

·~. 

HJALP TIL AT HOLDE l;JTGlF
TERNE NE:PE .. 

J\;frs. J. E. Henry;.Al!:ron, ~Iich., 

Kom til H. F~lkestad, 5223 
Fniou Ave., So. Taeoma, skal du 
ha dig et Par Sko eller Støvler, en 
Dragt (færdigsydd eller sydd ef
ter lVIirnl) eller Utstyrsartikler av 
forskjellig Slags. Q. Gotzians be~ 
rømte SkotØi faaes her. 

Bros" 1305 Commerce St. 

Del Store 

Sko-Salg 
hos 

Bedberg &ros. 
vil vedvare en.dnu . 

oog1c 1a1:on1c 
: : . .. '' 

PIOJB-Sko 
er lavet af bedste Sort Læder, 
syet af bedste Skomakere, thi 
de maa udstaa Forretnings· 
mantlens øvede Blik, og er 
derfor de bedste af sin Slags. 

og .ArmstrQngs Silketoier, Royal Society Package og 

flosses --- D. M.· C. Broderibomuld og FJe1shers Ja

min Garn. 

Vor Frelsers Kirkes Kvindefor
ening vil ogsaa iaar holde St. 
Hausfest 21de og 22dc Juni. Den 
vellykkede Aarsfest ifjor har git 
Kyinderne l\!Iot til at ta Fat paa 
Forberedelserne og ele vil ha cncl
cla flere Overraskelser for sine 
Venner iaar. Der vil bli serveret 
norske Retter med den altid vel
komne Fløtegrøt, Jordbær og me
gen anden Midsommermat. l\!Iere 
i Tidendes næste Numer . 

, Disse Sko, kiøbt til m. e.get. bil- J I 
lige Priser, har vi besluttet at 
sælge ud Iige billigt, - !?i Kjø- , 

b7ren he.le Forde~en - for at . a au ·· ''™ '"' ·•~-..:-~ 
v1 kan bh bedre kJendt. 1 · • _ • • __ 

Hedber~ Bros 

ute av vart 0 ale den die Juli . ' 

derfor maa Varebeholdningen som bestaar av 

il\1 Herreltl tlSlg.r 
er leiet ut til et Drugstore og maa ryddiggjores" Priserne 

~ . 

Artihel i hele Huset~ barø for at bli kvit alt saa hurtlgt. som mul/gt. 

som aldrig for . til at kjape nye 

end lndlljopspris. En Mængde 

og moderne Klæder11 

Varer sælges til Halv 

• J. f. PITZfN, 
Mr. L. A" OLSEN vil være tilstede hele Dagen, 



J 
de med Frngt og Gorgonzola. Jeg dygtig Wiener-Speeialist, som han 

den 'ring. har en Kam paa mig, og de andre i sin Vaande havde tilkaldt, da 
- ,Jeg lover det - hØit og hel- Indkj);lb lader jeg Pietrin besØr- han tilfmldigvis var Gjmst i sam

ligt. .Men vmr .ikke . for hmi.rd ge.' - Mynt har jeg nok av for me Ho tel. 
mod ham, siden han er i en saa- nogle Dage, og den sorte Snip, Brevet, hvori han frasagde sig 

duer saues her og der i hvert ene
ste Stokverk graasnrndsket Vas
ketØi, der havde indsuget Regnet, 
hang paa Snore eller over halv
raadne Rækverk. 

dan Knihe. Aa, om jeg ikke hav- jeg h<l t.ilbage i Hotellet, tager sin Post, var allerede underveis I l\tiellem dette Virvar av Huse 
de. havt Dem l Hvorledes slrnlde Du i Forvaring for mig saa læn- til Berlin, for at avskjære ham al 
det saa være gaaet mig? ge, Ferd!. I,ad mig alt:;;aa ildre Anledning til at vakle i sin Be-

Han maatte smile av dette plud- opholde Eder længere, Godtfolk. slutning, og naturligvis - saa 
selige Stemningsomslag, frem- Farvel, COntin, Farvel, Perdl - snart det .var sendt, fik han en 
kaldt ved en !iden Haandfuld av kuss die Iland, Museherl ! rigtig god Dag, den bedste, han 
usle Pengesedler. De i1ørte ham kalde paa Chio· havde havt paa hele Reisen .:._ 

- Da var forhaabentlig en an. zoten v~d at pibe skarpt mellem men saadan. er det jo, Skjæbnen 
den gammel eller ung Onkel ble- ·to av sine Fingre, og saa ham be· pleier at ironisere over os. 

PA.Cllt"IC NA,TIONAL BANKS. olfentlige Rekord 
stl::ækker sig over en Periode av 27 Aar. Dens Kun
der tlleller Folk i alle .. Livsstillinger, som .v;erdsætter 
fomigtige og frem8kridtsvenlige Bankmethoder. 

veri Deres "Trøst." Det kan De tale Kellneren for Brødet og Vi- Der var desværre ikke Anled-

1

. forlade De _mpaa·,· sva~ede. han·.. nen. Kort efter dukkede d~~ ~" n-ing ttl at ~dnytte ;' de1;me .god. e 
- Fy, nei, det var Ikke smukt de Hue, det bernstengule V1k111- Dag synder hg. V eiret var frem

sagt av Dem. Nu faar jeg Lyst geskjæg og den flagrende Barilo- deles saa lunefuldt og vexlende, 
til at skjænde ! HU:n rystede paa tO atter frem paa Skuepladsen, at man stadig maatte 'holde Ka-

korn eler saa undertiden en plud
selig Bresehe, som en Sammen. 
styrtning havde · frembragt, og i 
denne Bi·esche stod i det Fjerne, 
men virlmingsfuld som en Maleri
haggrund av Velasquez eller Rem
brandt, Sanipolokirkens vidun
derlig smukke gothiske Portal 
med sine tre elegante spidse smaa 
Taarne so mf) verste Avslutning. 
Saa snart Regnet holdt op et Øie
blik, saa man en rødlig Taage 
bag disse Taarne. Solen arbeide
de for at trænge igjennem den, 
men furmaaede det ikke. 

" J1tl;~ G., .. NE,LSQN e;r B~§ty;r~r av $pai:~ban~;vdelingen 

:Piat;·1FIO NATIONAL BANK" 
Hovedet, gav ham endnu engang og de to ulige Kamerater for- minilden vedlige og næsten fra· 
taknemmeligt sin Haand, som han svandt, idet den Ene gestikuler<:>- lure Himmelen de daglige Timer 
nu trykkede varmt og fast, og de de voldsommere end den Anden. til Gondolfart og Beskuelse av 
klare Øine fordunkledes atter av * 11yens Herligheder, som "Lub-

Pacifie Ave.. ved So. llth. Equitable Bldg. nder den lave Stenportal, der 
dækkede Indgangen til Huset, 
brændte endnu den lille Oljelam
pe og kastede et svagt Lys over 
deit grønne Gren, som stnkket 
ind melle mnogle plumpe Forsi
ringer av Støbejern antydede, at 
her var der Udsalg av Vin. 

ÆLDST~ BAN,K." 
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Ss Mariposa .......... June 16. 
Skibe og Avgangstid kan for

andres uden forudgaaende Be
kjendtgjØrelse 

De Tte. 
et Par hede Taarer. Ingen an- I fire samfulde Dage saa man i· ke" og "Badeker" fordrede. 
den kunde have været mig en saa- Hote! Bauer-Grunwald intet til Det foruroligede Kiliany, at 
dan •rrøst som De, forsikrede Grev Hochbrunn og hans. Søn, Musehi var saa paafaldende pir-
hun. som Tolsehows saa gjerne havde re1ig i denne stille Tid', da den 

Cqrhoveu havde imidlertid villet indbyde til Hamburg, min- livlige Onkel Adrian var borte. 
ROman·av faaet nok og mere end nok for dre for Musikens Skyld end for Vel havde hun av de av Curho

Bernharcline Schulze-Smidt. I denne Dag uv Sindsbevægelse og at have noget Interessant at vise ven laante Penge strax givet Sy-
Rørelse. frem paa sin Tennisplads og paa pigen rigelig Betaling for et nØd-

- Dette er et nyt Tyveri, De 1·· - Oho! Se til Venstre. Kom- de sommerlige Udf!ngter, der vendigt og kostbart Arbeide, som 
har været udsat for, og det et, teschen ! Der kommer vore saa samlede Hamburger Pengeverden- hun maatte have udfØrt lige efter 
som er endnn mere infamt, end troløst forladte l{eisefæller for at ens flotte Ungdom. Ankomsten til Venedig, men hun 
det første, ytrede han omsider. mØde ·us og vinker med alle fire Nn maatte :!Egteparret reise behØvede kun at tænk.e paa Di
Aldrig, nei aldrig i Verden skul- Arme, avbrØd han hende energisk. uclen at have seet ham mere, og mo for at kjende en Knldegys-
de De have laant denne elendige N f l D · · K·1· ·o t · · 
01 . 1 l u or anger er.es strenge 'Trø"- heller ikke Grev i mny og ... a - nrng ned ad Ryggen. 
," rnesp1! er saa meget som en t , t D ·11 ·1 D R . f Il . t . II N f F i ·1 0 

t 1( . 1 s :er, · a e 1 r re a ene sætter op ter og eres eise æ e vis e sig ver i at -ra < ret ag t1 ns-
enes e . i:euzer. . . " . . . . . F 11 · · 

-I-Iau er Onkel. Adrians Søn ! et fornp1et Ans1gt, men at De og- oftere ved Hotellets s•tore < ic es- dag sad hun mmdst en Tnne vaa-

Hei1des Læber 'begy;idte atter at saa vi~er, at De har rappe Fød- bord; . . . gen i sin S~ng bag l\fo~kitoom, 
bæ-xe. -· Jeg gjorde det for On- der. Skynd Dem! De har Deres Disse Tr,; havde trukket s1g hænget og stirrede angstfulde og 

Han lagde sin sunde Haand Frihed, I~acl ikke Deres Papa ganske tilhage fra de.t Øvrige Sel- grublende incl i Mprket. Altid 
paa hendes og trykkede den. være nØdt til at anstrenge sig med skab. Ligesom tidligere i Riva saa hun Dirnos Ansigt for sig og 

- Netop for hans Skyld burde. at_ ·vade gjennem den blØdc Sand nØd tle m1 atater sine l\Iaaltider Revolveren, hvormed han havde 

Gondolieren i den smuds]ge lil
le Farkost havd-e ladet sig give et 
Glas av den graarøde Væske, ga
bede mellem hver Mundfnld og 
gyste under de Voxdngspjalter, 
Rom han havde. bundet om sig til 
Beskyttelse mod Regnet. En gam
mel indpakningsadresse sad end-• 
nn fastklæbet til dem og Hyssing
stumper hang ned her og del". 
Man den frøs. Hans. Pass ager Jod 
saa længe vente paa sig. Godt, at 
der ikke l:Pnger sad nogen Svire
broder i dm1 mørke Skjænkestue. 
Nu havcle han da idetmindste Op-

D.e ikke have gjort det, mit ,kjæ for. at naa D~;11 • aleue silnmwn i sin egen Salon, skræmt hende og tiltvunget sig vartningspigen at underholde sig 
re Barn .. ::>ercs Kjærlighed gjor- llnn ilede fra ham ·som til et og ligesom 1.len Gang l1jalp ::Vlu~ Penge1~e det' i Dogepaladsets n- med.· 
de Dem blmd. · Væddelf?h. Der var h1111 allerede schi sin nbehjælpelige Ven under hyggelig1; Stanza dei Capi, me- H11n $vm· ingt>n hedaarende Ve-

ved l\faalet, · og Curhoven saa lVIaaltidcruc. Men i de mange dens de to ældre Herrer allerede netianerinde, av dem, som Blaas 
hende indesJ{1tte ,begge Herrer, sniaa Tjenester, hun ydede ham, var underveis til Sukkenei; Bro utrættelig har malet, trippende 
Fader og Onkel, i en impulsiv laa der nu en 1Iengivenhede1is og ele rædselsfnl,le "Pozzi," de 
Omfavnelse. Bare i ,hendes lette Varme, som gav dem en egen underjordiske Fængsler. 

omkring med smægtende Øhie og 
om bundne Lokker, men en under
sætsig korpulent Person paa bre-
ele FØdcler, Ansigtsfarvm1 var rne, 
let, ·og en ffrp, Bads Perlesnor sad 
trangt om den fode HalR Kun 

og yndige J3evægelser laa tydelig Charme.· Curhoven tog det som Aa - hun havde faaet saadan 
ncltrykt, hvor lykkelig hun f56lte et 'l'egn paa hend0s 'ralmernme- Rkræk i Blodet! - IInn h11clede 
sig ved at være bleven befriet for iighed og fam1t denne ganske ua- Dimo ! -- llfon hvor gjorde flr.t 
al sin· Angst og Bekymring. turlig thi jo mere han tænkte -paa hende ikke ondt for den stakkels 

_av I - Al~, dti · sk.iØm~e Ungdom! det, jo sikrere troede han at vide, Onkel! Øinene var smukke og ndtrykte 
en vis li;;tig. KIØgL Deres Glans 

·disse Bekymringer fra D"em, sag
·• de han rørt og trykkede i'aderligt 

hencles Haand. Altid paaii:r saa 
han hos hende det uerfarne Barn, 
nskyldigt som en .netop ndsprun-
get Vaarblomst, dukke frem hos 
d.en unge Verdensdame. - Hvor 
meget, sagde De? Sexti Lire, ik-

llfaatte . vi Invalider bare kunne at det Hverv, han havde paataget i; 

g·læde os ved Synet av dig og ik- sig - - m .. e<.l Di.·_mos. Pe.,ngea.ff.ærer j I. Munch. e. n, for fi1.·e Aar .si·d· en, g. jorde et saa meget me·,·1.·e. pa~fa1-. 
_ vilde blive alt andet end heha- havde hun engang hørt sin ·Fader elende Indtryk mellem di;; uk.Jæm-
geligt.. l\follcm ham og den unge. sige til Onkel Adrian: , mede hyfrg111B HaartØtter; der 
Pige var hele denne Affære sene- -- Han spiller, det kan Du for- lrnng ned' ove~·. dem. 
re ikke bleven omtalt med et lade Dig paa, -- jeg beder Dig, IInn stod i ivrig dæmpet Pas-

det ligge tilhage paa Restauran- Ord. passe pa(! ham, Adrian, og Rim·' !ned Gondolieren, med Hæn-
tens Balkon og stØttede sig nu Derimod drev de flittigt. Kunst- Onkelen havde .heftigt svaret: cforue i Siden og den. venstre Fod 
med Forsigtighed til M:u,schis studier sa:mmen, om end M:usehis -Det er ikke saudt; det er halvt i Vandet paa de slibrige 
spink~e Parasol. Hoehbrunn fæg- I Iver for disse . ofte · yt1:ede, sig Bagtalelse, og jeg frab_eder mig T.ri.n. Saa plat d_eres ~ialekt end 

tnde i. Tmften med li.aus Stuk,. ela 

1 

.. p.aa en noget e1endc.irnm.el.1g l\faa- mere av den Slag.s, .Fc~rchnam.1. v. ,11, lØcl _ den dog smnL med den 
hnn sua ham komme. de. Hun havdc overrasket sin 81ia var hendes Fader kommet bl9i<le Udtale av alle haarclc Kon

- Her har ;jeg Din Baei1his. i Fader ved at fremkomme med ind i det tilst1Jdende Va•i·else, sonanter og Endelser. Den fik en 
C'ontin --: vær saa god· at giv~\ Forslag om, at de sknlde besØge hvor hun sad. med sit Skolearbei- I,i~hed med BØrnelal~en og_ Puglc
mig en Drikkeskilling. Ja, ja, 1 Florens og Rom og derpaa Jang- de, og h1111 blev strax sendt JJCd i kvidder og klang rndsm1grende 
snn'.lan g11nr _det, Haar Tankerne I somt :ende hjcn? ov

1

er Korsika, Haven med sin engelsk~ Gnver- sel~ i dette utækkelige Fruentim
spnnger lrnrtigere, end man kan i M arseil.le og Pans. Curhoven var nante. .i\fon ,fon Ordvexlmg, hun meis .l\Iund. 

ke samlt ~ .J;ad mig strax ullller- f1-ilgll dem, I ikke bleven opfordret til ligeledes havde hi~rt fra Paderens Kahi- - Det er ikke sandt, han er i 
sf)ge, hvad jeg har i min 'I'egne- -- De maa absolnt hvile Dem I at forlæng csin Jfoise og gjØre net, ha.v1fo hun 11ldrig kunnet Heggio, sagde hnn og korsede sig. 
hog. Vent bare - vi deler rede- lidt, min, kjære V cu, fffr vi begi- i den\ 8e1s1rnb paa denne 'l'ur, men glemme. Saa ~and;:, som jeg vil blive salig, 
ligt med hverandre. Femti, sexti, Yer os p11a Hjemveien. De ser saa' han Jtavde jo ogs:ia lwstemt er- * ved Jeg ikke andet om ham, end 
otti, - hnndredc, hnndrede og ·varm og tnl't ml, og det er. altid kl æret, at han maatte vmre tilba- V:1r 11et Dinw, de. havdc tal1 at han er reist. 
femti - hundrede og sytti, hun- nog·et kjs~leligerc paa Vamlet, ge i Berlin de ffirste Dage 111' om? M 011 han m1 spillede bort 
drede og otti. Og saa har jeg end, sagde Kiliany og raabtc nogle Ord Mai. h<mdes femlnmdrede Gulden, av 

CF'orts.) 

nu tyve i min Portemonnæ. Her p1ia Polsk til Thacldæus, der Han gav ingen nærmere Oplys· hvillrn lrnn skyldte femti til Hr. Læreren: __ Man kau kuh a<l
har de hundrec.le Lire. Er det nok fnlgte efter i ærbødig Avstand ninger om, hvorfor dette var sau von Cnrlto.-en? - Dirno havc'le dere Gienstande 80111 er av sam-

" ' for Ø.ieblikket? for at være ved Haanden, og .nu nØdvendigt, thi han f)nskede net- rigtignok ialt om en Ven, som var rµe Slags. .Man kan ikke lægge 
Hun var ganske betagen af skyndsoint ilede tilhage efter Cur- op at undgaa enhver Opfordring i Nrid, og om en Forpligtelse, som s~mmen en Ko og et Paar. Det 

hovens Overfrak. 'l'ag min Arm, til at ff~lge. de To videre til Sy- han rna litte opfylrle, - ellers bliver hverken to KjØr eller to 
- O, hvor lykkelig jeg er! 1 medens vi, gaa~· tilbage til Salen. den.· Hau vidste ikke rigtig selv, skjrid han Hig en Kngle for Pan- Faar. Hvorfor rækker du op 

Hvordan skal· .jeg kunne takke, l\Jusehi spiser derinde, saa holcler hvorfor han fortang den virkelige den og det lige for hendeR Øine. Haanden, Hansernand ~ 
Dem~ Det er saa altfor meget! I hun os med Selskah. Vil Du ha- Grund til, at han f16lte sig saa Naar sua hendes Tanker efter Hansemand: _ Jo, jeg vilde 
Der gik ligesom Solstraaler over I ve den Godhed at give Kellneren stærkt tilskyndet til at vende denne Rnndfart var naaet tilba- bare sige, at naar man slaar en 
det blege Ansigt, og med et Slag I Besked, Adrian? hjem Kanske .·fordi det virkede ge til Htwolveren, kastede hun Liter Varid i en· Liter Melk, sua 
var det atter ungt - yngre og· -Med FornØielse, men selv vil i hØi Grad nedstemmende paa sig paa sit Ansigt tilbage i Sengen bliver.det to liter l\Ielk. 
lykkeli ... ere end uogensinde for i jeg sige Eder Farvel. Nei,. ·nei, ham at hans Nervesmerter daglig og anraabte i .sin An.gst og En-

• 0 - , ' 

disse fæiles Reiseuger. mig faar I ikke med ind i Salen, syntes ai tiltage, og at han daglig sornhed sil) avdøde l\1:oder: ---
Han smilede ogsaa og ghedede Børn - ikke om 1 saa tog ti He- fi}!te sig mere og mere gammel· - Hjælp Du mig, at dette Moren (til Huslæreren) : 

sig med hende. stekrmfter til H,ja•lp. Fru von mandsagtig, men alligevel - ~P.i, Skrækkclige ikke niaa ske ! Ded Hvordan kan De finde pmt at slaa 
(t ÆGTF. DANSK -Intet at takke for, Kom- 'l'olschow sidder nemlig derinde han nrnatie nødvendigvis tilba3~ Du Gud for mig om hans Bistand Barl!,et slig, nden at der er nogen 
RU L .: E • tesehen. "Onkel Contin" fØler - det m:1sik.gale Fruentimmer, til sin Pehersvendeh~bel og i. L~!- - .- Du ved, at jeg behøver il~ke Grund til det? 

sig meget smigret ved engang at som endelig vilde vmrc) en moder-' bet av Sommeren gJØre et s1dste chsse femhundrede Gulden; Jeg Læreren: - ,Teg straffede ham, 
S K R A A ~ faa Lov til at konkurrere med lig Veni.nde for !)imo. Meget ForsØg pt~a at stille Srnerterne i vi_l lære mi~ at ~pare -:--- kun en fordi han ikke engang kunde 

Onkel Adrian. elskværd1gt, men v1 het.akker os. de gamle 8aar ved at prøve·et nyt j Tiendedel vilde Jeg gJerne have svare mig, da jeg spurgte ham, 
sendes lige fm Fabrik-1 - Ikke "Onkel." Min "'l'rØst" Det :Menneske skyr jeg som .Pe- Bad eller kanske hellere en lang' tilhage for ikke at maatte bedrØ- hvor l\tI.iØsen fineles. 
~~h~ifo{;~2b~~'i~~·fø~ er De, og det for alle Tider. sten! Sjøreise. Der ndsendtes saa man- ve Pa pa! - ·.Ak, kjære elskede - Det var da ikke noget rart, 
$100·roRullerfor$3.oo· · · · · I" .. D" ·11 ·. Ed"' "D l\I h··1 ··1 · trittilenhvervedM.!>d-j .-Ogsaa en Hæderstitel, som ~.•onvre ig 1ne, men gaa ge Slags •xpe 1t10ne1· 1 vore a- !'ama, Jæp mig. . . at Gutten ikke svarede. Han 

Berglund & Forsman, 
Skrredderforretning 

1304 South D St., llj. av 13th 

' 

Fiskegreier, Ba$ebhlls 
Sportså~er 

og 

'", 

1307 Pacific Ave. 

og. billige Relinquishmenter nær By
en-med Kirker og Skoler. 

Tilskriv (norsk eller engelskl. 
George Sollid, . 

Dutton, Teton Co., Montana. 

d 

Electric 
Railway 
TIL SEATTl.,.E-Gjennemgaaen

de (limited! o~ lokale 'T?g hver 

Time. De limited Tog bruker en 

Time og ti Minuter. 

GJENNEMGAAENDE.;;.;;.7:35,_. 8:35 

9:35, 10:35. 11:3.5 Form., 12:35, 

1:35, 2:35, 3:35, 4:35, 5:35 og 6:35 

Aften. Alle gjennemga,aende Tog 

stopper i Auburn og Kent. 

LOKALE TOG avgaar 6:00 Mor-

gen og hver Time indtil KJ., 9:00 

Aften og 11: ~5 Afte!l (sidste Tog). 

1)Togehe utgaar fra .8de og 
I A Streets, Tacoma. ~ 

PUYALLUP SHORT LINE-Tog 

avgaar.fra Tacoma 6:10, 7:10, 9:10 

log 11:10 Form., 1:10, 3:10, 5:10, 

1
6:10, 7:10, 9:10 og 11:30 Aften. 

Enten De ønsker at kjøbe 
en Diamant, eller De kun 
ønsker et Juvelstykke re
pareret, er der kun en rig 
tig Plads i Tacoma, og det 
er 

HART'S 
950 Pacifice Av 

IT ,SOL VES THE 
~ 

BREAO QUESTION 

~I 

ASK:VOUR~GROCER 
i:.'å":;":l.cra,;_,od~i;~\ruan kan .være stolt av. Jeg er Dine egne Veie, hvis Du fore- ge, og de medtog ofte en literært Hele Onsdag strømmede Reg- var naturligvis fuldstændig stum 
:f~t,':,1~~.fr:. 011 'h1 

$1.00.,.vel for. nØiet med den o.g glem ik- træk~er ~let,,k~æ. re Ven. Curho- dannet l\fand ti_l at forfa.tte _Be- n.et ned, og. Nat· til Th.o:sdag over Deres Uvidenhed. 
PETERSEN, ' ke, at De sagde "for alle Tider." ven forkJØler sig - skrivelse av Reisen. Avsked1ge- faldt det fremdeles ned som i Jan- . 

• .. • .. -.·~ .... Wl~. 1 Det Ord skal jeg al. tid være vil- -?odt, sa_a s!ge~· jeg Farvel. de Offieerer plei;-de endog ~ærlig ~~:- lo.~:·ette Striber; thi det var t- i'J 
· .il. lig til at indlØse. Korn knn til Jeg fplger 'Pietrm l hans Baad at være i Kurs til dette Brug. 

mig, ·.n .. aa.·r .D· e. har Brug for mig,/' ?ver til C~~oggio, . og s.iden. reise. r Hvordan det saa el.lers maatte 
Deres "Trøst." Jeg ud og fisker med ham til Ons- blive for l1am, et stod fast : Han 

-"Og tilgiv De mig mine 'l'aa- ·dag. Da kan jeg vente Dimo til- vilde frasige sig den Redaktørs
rer, som .jeg nu har plaget Dem hage. stilling, han 1ietop havde skullet 
med den hele Dag. De ved idet- - l\Ien som Du staar og gaar? tiltræde. Folk, der var saa av

ei;uuloid. Badges, Buttons, Noveliteter, mindste, at jeg ikke pleier at væ- Hvad tænker Du paa, Adrian! hængige av sit J_,egeme som han, 
Rubber Stampa, Sea! for Loger etc et, ·. . . · · . · · . D l . · ·kl d · d "' . · · l ." ..• " S141•ft works re. k.lynkende av nug eller tage til ll l~l' JO i . l:~ en 111111 ste omn- maatte ikke paatage. sig iestemte 

'"'" "' . I' , . 'l'aarerne, uden naar Papa er sua le TØ1 med D1g. Pligter i Andres T,1eneste, saa
JOU) A Street, Tacoma. elendig, som han var igaar Aftes. . - Bah, hvad gjØr det1 Først fremt de alligevelkunde existere 

' Ikke sandt, elet ved De godt Z Er reise nd til Bini, det tager for paa en nogenlunde standsrnæssig 
vi sua lige gode Venner som fØr? lang Tid. l\ian nrna i°kke være l\Iaadc. IIm1 havde fattet denne 

- Javist, de allerbedste Ven- raadlØs. Over i Chioggia findes Beslutning i J,øbet av to Gange 
ller. - l\1en Pengeaffærerne med der en Merceria, og i denne l\Jer- fire og tyve Timer - tunge, 
Grev Djuw tager jeg i min Haand ceria sælges TanclbØrster, Sæbe, smertefnlde T.imer og eft0r 
og De maa hel1igt. love n1ig, at De UndertØi og Skolidser Side om Si- Jængere Konsultation med en 

FEMTE KAPITEJJ. 

I Thorsdagens alle:rtidligste 
Morgendænirfag laa en smudsig 
Gondol gyngende foran de grøn
slimede 8tentrin, eler førte op til 
Casetta Bini Det regnede frem-
deles, men ikke saa voldsomt som 
om Natten, der nu var paa Over
gangen til Dag. 

Husene til HØire og Venstre og. 
ligeoverfor Casetta Bini var sort
graa av Væde. Brokker av hcn
smuldrende 1\1 ure laa lige nea· til 
Vandspeilet, istykkerslaaede Vin-

• i)#. pet~~·• • 

Uu•if o 
er et ~ægemibbcl, fom ljar beftaaet !tibenB !UrØbe. ~ ober tt ~unbrebe 
~fot ljat ben bæret i ftabig mrug. S!)en renfei: mfobet, 'ft17rfet og. opli• 
bet ljeie ®t)ftemet og gibet 2ib9organei:ne forn~et ~aft 09 l\'t)ci.gljcl>. 

~ir6crrbt nf fnnb~ebllglt1enbe !Røbber øg Urtrr, inlle~olbcr beat 
intet anbrt, enb fJbnb føm er onbnligt. llJlob 2n <!Jr4'iie, QliQt, llJlaUe=, 
2eller= .og !Jll)re.onbcr er ben ullen 2il)t. 

~an me .faae~. vaa Wvotlje?et, men mmenljeben forft)ne9 bitefte 
gjennem foeciert anfatte \lrgenter. ,\;ibi!l ber me finbe!il nogen &gen± 
i Sl)eres !nalioiag, fftib til ænefa6ti!anterne og (Eierne, 

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., 
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men sa~ blev_ ogsaa h~m 1 • 
Folk her ved ikke, hvor 

elet er hlevet av Pigen eller hen,, 
eles .i\loder.-

Bekjendt KjØbrnand dØd. Ole 
Langlie, der i omtrent tyve Aar 
clrev alminclelig KjØbmandsfor-
retning i Lanesboro, :M:inn., og 

dine 

WILLIAM G. HAMELIN, 
OPTOMETRIST 

1120 So. C Street ·• Tacoma, Wash 

de i denne Verden, siger et gam
melt og sanclt Orr1Rprog. Av 
mange Grunde er det derfor vis
selig av stor Betydning, at Ver
dens J\Iægtige ogsaa lærer ~t 
Haandverk. _ Og ele gamle tyrk
iske Herskere havcle utvilsomt 

til sine S1fancr: "Hvis Dn ikke 
er istand til med Dine--I-Iænder at 

som senere i mange .Aar var Med
lem av Firmaet Langlie & Ost
tr}\at. i Lake Preston, er den 12te 
Mai avgaaet ved DØ~1en i sit Hjem 
dei·steLls, hcniinod 86 Aar gam
mel. Avdøde var født i Stenkjær, 
hvor han nØd en god Skoleuddan
nelse og i flere Aar virkede som 
Aln.meskolelærer. Han kom - til 

den ~~ft_:n, KongefamHieuflygte-) ernære Di.n Famili_e, duer Du· hel
de.--t1l Yarcnnes, var ·:-en: av Dør- 1 ler 1 klrn til at regJei'e ! " 

laasene i Tuilerierne gaaet i Bag
laas, og at det alene skyldtes 
Konge:µs Færdighed, at' den blev 
aab_~et. 

DANMARK. 

Et karakteristisk Træk 
les om avdøde 

Thompsons Cafe No. 2. Thompsons Restaurant. 
S. W Hj. af 3rd & University Sydøst Hj. af 2nd & Marian. 

Bedste, Reneste Mad. 

Det er neksom bekjendt, -at 
Philip av Orleans var en meget 
fremragende Kemiker, som til
b1~agte sine ledige Stnnder me.l
lem Hetorter og Smeltedigler, og 
at ogsaa fo1dvig den lSde var en 
.ivrig Porsker, som anstillecle tal
rige Ekspei·imenter _ paa dette 
Omraade. 

Brarnlts Forhold til Kontorperso-1 • - -~ - - • - - • 

De_t er hdlcr ingen Hemmelig
hed, at Georg \T i 1908 konstrue-

1.Jangli_e, rede e11 J)obbeltovn for Arbeider
Geo. Ed- bolig·<'1', _ der skal være meget 

wards, Bnrn, S. Dak., samt Peter praktisk. Komforen i KjØkltenet 
J-. og J\Ielvin i I.Jalm Preston. Be- og· Kakelovnen i dtc tilstØdende 
gravelsen foregik under stor Del- i Værelse maa stan mod sammP 

Væg. Naar lVIaden er ±'ærclig, lØf
tes - ved en sinclrig ·Indretniug 
Komfnrens Hist, og ved en Løfte
stang fprPs G!Øclerne over i Ov-

tagelse fra den norsk-lutherske 
Kirke, hvor Past. W. B. Dahl 
forrettede. 

NAAR. FYRSTELIGE PERSO
NER HAR "STRIESKJOR

TEN" PAA. 

han en Haandbevægelse, og Kon 
torcheferne kunde gaa. 

nalet. En Dag lrnldte han Kon
torcheferne incl i sit P.rivatkon
tor, satte sig ved Borclet, lagde 
sit Uhr foran sig og begyndte at 
spise av en mcdh1agt S~wJrre
brpdspakke. IIan· clrak en halv 
ØL Kontorfolkene var ved at gaa 
fra Fol'Standen · av Forbauselse; 
ele forstod ikke, hvad lian mente, 
og ventede til han var færdig. 
Da han havcle spist og krøllede 
Madpapiret sarnme:Q, reiste han 
sig og sagde: ''Nu er der gaaet 
et Kvarter, mine Herrer, og nu er 
jeg færdig nrncl at spise Frokost. 
Længere Tid behøves ikke, og jeg 
kan igjen arbeide." Saa o·jorde 

nen, hvorved man opnaar at an- 1 - - "' 

vende sarnnle Brænde i to Ildste
der. ·Det er meget enkelt og Øko
nomisk. Keiser ·wilJielm er og

Folk l'l0st gjør sig overdrevne saa Opfindcr. mandt andet skyl
en av J\larsh~l Forestillinger om kongelige og des ham en Bremse og ·en vand

Conntys Pionerer, dØde pludsehg fyrsteliire Personers fov. Sine tmt 8kyveclrJr, som skal hindre 
:.__..__.._ __ ,_..-_____ .,av et Hjertetilfælcle i ;sit Hjem rricltryl~- henter de fra ol'l'icielle 

Alt fØr sin Tronbestigelse var 
Kong Christian X den mest po
pulære Jl!Iand i den danske Kon" 
gefarnilie. Hans aapne og frei
dige Væsen og· hans djærve Hu
mfJr, :;om ofte har foat Uttryk i· 
de '!'aler han har holdt ved for
skjellige Anledninger, har utpræ, 
get ham ;mm typisk dansk. Han 
er vel den. første Konge av Hu
set Glncksborg, som det helt, 

nær .Langford, So. Dak., 61 Aar AnlcdniHger, hvor de hØie Her
gammel. Han efterladp,r sig Hu- skaher m;a vise sig i sit fyrsteli
s tru. men ingen BØrn. g'e Skru el. · De tænkei' ikke paa, 

Hjalmar Olson hlev forl_ede'.1 av 1
1 at Konger og -Fyrster ved Siden 

V amlet i Ski be, som faar Lælrnge, 
fra at trænge ind i Hummene. 
Og. Keiserens Bror, den populære 
Storadmiral Prins Henrik, har 
faaet Patent paa et Apparat, som 
mekanisk fjerner Fugtighed og 
Støv fra Glasrmlcn foran paa 

e11 forvirret , av fører sit private Liv, da de saa 
lJlev sendt til I at sige avlægger Krone og Seep-

-- Wis. Olson I ter ;g blir almindelige Jlifenne-! .Automobilerne. igjennem kan sies om: Bestefaren 
Christian IX var jo av FØdsel 

-
t-_1 ___ , __ o _r_,_-___ 1_1_1._1 _n ___ - e_r_ r_~onge av Norge_, ogl s_kc_r med disses Livsvaner og In-
at alle KjØbmmnrLher driver ]<'or- teresser. Det 

, i etning med hans Penge. 

En Prins som praktiserende 1 1 d _ 'Ø ' 
1 1 . _ . tys ;:, og ogsaa 10s en avu _ete 

er saa ec_ es en Advokat! Det kan Berlm opvise. K--~ · F 
1 

_ -
1 1 1 

· 

Mrs. Ole H. Ranum djJdc forle-
- · - · · . _ - - ong rec en c nmc e man 1 

at en F-lerhed av Der 11ar l}rnn ne1nl1g ople'Vet; at S _ . . v " f' d S . F· 
E F t · · -- "F · •· -- -. . k mag og , æsen _ 111 e po1 av _ a-,nropas 1 yrs .er 1 sme 'nstun- Hans 1IØ1hed F~Tst Rat1bor, av .. - . , 

1
. N · 

1
. 

" - ·. . .mihens oprmCte ige 1 at10na 1tet, der er opta_ get av almene. bore den gamle ... Familie 1-Iohe!1lohe, -- . . 
11 

f . 
0 1 . · · ·: · · - - - .- - · · · skJ~Jnt hun hac c e aat sm pc nt-

gerhge Sysler, d'Ørcr sig Arbeids- har staaet ved Skranken og ført . 
1 

. 
11 

.-
11 1 l · T · - . - - - . _ , gelse 1 Danmar c og i a e srne , -- - I c æc er og ene og gJØr _ Jeneste Forsvaret for en Arbeider som i 

de vai'fØdt i S_'_æte_rs __ da_ len og kom_ -_ - S "d S -dl · 'I'_ " d . 1t lt f T _ . l\i-' : Svmp_ atier var dan_ sle _ - _ . . _ _ . , som nk , ne mr, ypograi:, var .,;1 a or yver1. -1' en no- • _ _ .. 
som Barn med .sn18 Forælclre til 1 l\'r 1. .1 I p _ _- _A I t .11 - Den nye Konge er helt.1g,1en-. - _ -- . . he mm eer o. . gen - ersons _ nsee se og 1 z rn . : . . . 
1~menka. De boede først i W1s~ Denne· J:<'"i·sternes Dobbeltstil- 1_, .1. -D - _ t 1 'I'. l · F . _ _ nem mclforhvet i sit Folle _, . . . _ _,e1 ms oms o . I oc s ornva . l' . · 
consin og kom. i 1866 til Pope 1. 1 1 . 1 .11 t d _ 1 . _ R- T't 1 bl har helt fra sm ;ngdom tat ivrig _ mg s rn v1 . icr i us rere ve 

1 
rerens iø1e ang og i c cv . . _ . -

hvor hun for omtrent 1 El l 1 t t 
1 1 ,_ l l 1 .1 .. t L D_ el i Offrnershvet, og som dansk_ . _ _ . . _ nog .e rnemp er, som er rnn e -,c en .i-'11 l: agec e 1 ag ovens ., . , _ " . , . 

siden blev gift med Ole " _ -t-" _ i --T· 1 1 ."t,_ :- - . . S f " . B "l Student har han ofte >æret G.iest i.ra e rrans c - re ss Ull. , og som stnmge_stc , tra . .:or sm r},c e. · 
.vil stille M:ocfoætningen i et nok- Det er heller ikke noget ukjendt 
saa grelt JJys. 'rill'ælde, at fyrstelige. Pe1;soner 

Voltaire ka ldte Peter deu Store har som Læger udfØrt Hospitals-
for :'.\fordens bcdste TrJ111rne_r1111m<1. tjeneste og som Prædikanter be-
Den smnme kongelige Haancl, traaclt Prær1ikestolen. I Hospita-
som førte Sceptrct saa kraftig, let ·i Kreuth' i Bayern har St~r
huggecle 'J\~nnneret til og hygge- fyrst Ka1'l Theodor av Vvittels
de SkibsmodellPr og Baaclc. Si- baeh, il'Ørt den hvide Kittel, fore
den hans Tid har Fyrsterne saa taget mangen Operation, og i en 
langt fra ladet hannt om Haan- av Paris' Kirker har Pastor Max 

lykkelig og idyllisk Familieliv og 
vandt Befolkningen ganske for 
sig· ved -sin overordentlig jevne 
l<'orclriugsliishet overfor alle Be

<lens A_- rbeide. at manbo-e _ av rfom s-·-ainl_ et __ talrL_0 ·e 'l'ilhØ· rere, s-om ikke I _ -,1 1 -_ J' _ _ -1 11- 110- r·"l'e ' · ~ - .r ens ums "ror, c e " ~ 
hlit dvgtige Haanclverkere. mrncle, at Taleren var Kongen av rr 11 1. ·1t· 1 t'l 11;rari'ner· .,. · - \._onge~ 'J ev \:11Y ~ e: .1 l\:.Lc i. 

spkencle. 

Uddannet ved Kristiania Univer· 
si tet. 

2=0=l=-2=-3=-4=Ei=le=I B=ldg=_ =·· N.~~o~dr&ePike 
Kontortid. 10-12, 2-4, 7-8, 

Søndag lu--11 
Telef. Main 7959. Ind: 3504 
Privat-Telef. Sunset East 6315 

Drs. har og Eiliv Janson. 
311-314 Cobb Illdg. 4th and University 

Telefon Main 1024. 
Kontortid: 10-12 Fm., 2-4 og 7-8 Em 

Dr. Eiliv Janson, Speeialist i - Hnd• 
og Kjønssygdomme. 

Dr. I var J aneon, 606 W, Galor St. 
Telefon Queen Ann 1217, 

DR.D.S. SHELLABARGER 
Specialist 

Øie, Øre, Næse og 
Halssygdomme. 

300 Cobb Bldg., SEATTLE 

Kontor: 501-5 Lyon Building 
(Bjørn. 3rd Ave. og James St.) 

SEATTLE, W ASH. 
Elliott. 3603, 

Kontoret er aaben .fra 9-12 
og fra 1-5 Efterm. 

0. L. Willett Frank :meson. 

FRANK OLESON 
Norsk Advokat · 

:.;;.; av Firmaet Willett & Oleson. 

Suite 431 Lyon Bldg. Seattle 
Hjøm. 3rd A_ve & James St. 

Tel. Main 5803. 

Telefon: Main 148 
~~ 

• J. LUND, 
l'Worsk•Ad..-okai, 

NotaryPublic. Sager føresfor alleRetter, 
Room 859 Arcade Building, 

Øeorge firegorq 
NORSK ADVOKAT 

436 White Building 
'union and 4th Ave,, Seattle. 
Telefoner· Main 7343, Ind. -1707 

P. OSCAR STORLIE 

Forlang 

SOUTH TACOMA. 

Bedste Betjening til rimelige 
Priser. 

AUTORISERET EMBALMER 

Dame Assistent_. 

1\,,- ·-UT 1122. -~~ 

CARSTENS WASHINGTON PURE LARD 
absolut rent fra Leaf Lard og Back Fat. 
Ledende Kokke anbefaler det. Alle le
dende Grocere sælges det . 

acv <forn. som her ,trætler ster- :Sachsens Bror, Prins Max, som · · · · har -Kong Christian X gjennem- ..._ ________________________ _,_....,....,....,"" 
kcst frem, er Keiser Wilhelm I av, sl~jyjnt Rtram ~fi1itær og IIofrnand 
Tysklarnl. Denne store lVIonark' en vakker Dag forlod sit Regi
og Ei·obrer var en ypperlig mnt og Palaclset for at lade sig 
Kunstsnedker. Paa Slottet Ba- intlskrive som Elev ved det the-
helsberg i Potsdam fimles endnn ologiske Fakultet. 

gaaet en lang og grn11dig Utdan
nelse i den danske Arme. En 'l'id 
var han Chef for J..1ivg·arden, 
lrnns iw l mirnlelig hr1ie, ranke 

. Skikkelse saa brilliant ut i Spid-
1kkc paa I . 1. 1 1 . t . . . . _ . . . sen J:or - )aumar rn 1yi1es e og 

~l,_Tiver sig fra hans kongelige Fyrstmekr, som arbeider hgesaa ]_ 1. . _ t S_'_ 1 _1 t · D _ 1r 

et Arbeidsværelse, hvis U ds tyr Det mangler heller 

~ · ·rT·t1as ·p , o r ·i ·er en nye _,.__on-
Ilaa_ ml. Det er f_ormentlig An A1·v in·ig som nog·en · KviJHle, der er ' ' - ':'

1
'.t' __ 

1
. 't. ·_ · t 

. . · . ~ . - . ges rm 1 ·ære n eresse er u prte· 1 
fra hans store Oldefader, som har nødt til __ at fortJene sit Brød. · _ -
gjort dPn nnværemlc ty:;ke Kron- Prinsesse lJonise Angnsta av Sles- gelt~ C . . Xr l l f 

kan reduceres betydeligt ved 
at gaa med 

oag's 61g five 
udmærkede Overalls og Skjor
ter -tui de vaaer længe. · .1 . . I-I 1 1 . r 

1 
_,._ong hnstrnn ~ 1ar c en or 

1 
prms ti en saa mforesserHt v1g- o Rten mr sit \ crkstec, el _ 1 IT . A t· 

. . . . . ans rn \.onger 1 mange ar ·1er 
'.Dreier, at han har ladet mclrede hvor hun fabnkerer de nydelig- , _1 . _ 1. 

0
• 1 _ , Al 1, . ,12 , . 1 

-" 1 · >T l l 1 1~ r · p . - I ttsec V an le, a \ e -( el - - .1.\aI. et J.Ornrn 1gt _ v er rntec, 1vor han sic <,rna JUvarer, og· rmsesse )' a- D . LAI 
1 

. 
3

., II 

bleg Attenaaring, der ikke knnde 
et Ord Engelsk, av et JVIilwaukee
Tog her idag. Jlilccl Advokat B. 

IIjælp blev Gutten 
sat paa .en North Fond du Lac 

f. l ·1 S 11 , · -n . · . · . ronnmg exancnne er 0. - un 
selv_ a)n ;;:erer to_;;: rn- og·_ I_ ara- ne av . umæmen. der er hekJendt "f _

11 1 1 
II t. - --1 . . - . ·. . - · , e1· en li_ec ;;: en Jurgs;;: - er ugmc e, 

plyhaandiag·. Og til alle lVledlem- som :ll,ialermde, tilbrrnger en stor o- -
1 

, . d- · 
1 

· _
1 1

. 
0

• J\·I 
mer av Dreierlauget har han 
sendt Cirlrnlære med Anmodning 
om at anerkjencles som Staldhror.
D<:ot er forØvrigt ·ikke bare Kron
prinsen, som Llyrker et Haand
verk, næsten alle llierUemmer av 

D 1 · T'-" 1 t t 'kk o~ c et 'ar en a mmc e 1be l e-e av sin 1u m ec a , s .ri e og . , . 
Kl d t .1 F tt' 1 1 nmg, at deres ]< orbmdelse var et sy æ er 1 1 a 1ge, saa ienc es . . . . 

n , . 1 - 1 -11 . .11 . f Inkl111at10nspm·t1. Dem sunde o_ g 
"æren g iec 1 ;: ;:e sia ar ti xio·e ·or . . 
- - ·8 . 0 I 1_nuutre I11kevegt, som har gJort nogen vp1 o·es. r 

- -· · b f den nye l\.ong·e popn lær, uclmer-

l __ I Fimilkn Hohenzollern har sit. 
sætte mm av paa - . ·r 

T' s n· f'l G I Den unge Prms l\.arl gaar saalc-

Konduktøren . blev 
Men Fyrsterne er ikke alene I ker ogsaa Dronningen. De har to 

An1atører ~aa Haanc1vcrkets Om- sø:rner paa :2 og ~::l Aar, Kron
raade, de Heste av d<:m er ogsaa 1 JH'rns l<'redn~1k og hnncl. 

1\ mnebago , treet. _ er ·a ut-
tcn en glacl Modtagelse av sine I 

Porretn ingsclr1vei1cfo og Fiiians-1 
Uo·e en Dao· i Smede- · - . 0 0 

-- mænd. I Pommern har Keiser 
Wilhelm Teglverk og Fayancefa- Mama, Papa og Lillernor sic1c1er 

et IIaandverk være en be- I brik i stor Stil, og i Hannover er ved Bordet, og Papa siger: 
han Medeier i et Bryg·geri, som - Men, Lillemor, hvorfor sicl-

og liv~glad Prins, kan cfot ogsaa leverer et excellent hviclt. ØL der du eg stirrer pml Væggenc '! 
yde 'l'rr5st pg være til Tidsfordriv Kongen av FJnglaml har en Whi- - .To. jeg s 0 r el'te1', om ele har 
ror en_ gammel og avclauket Fyr- skyfahrik, Kongen nv Wurtcm- (Orc1:. 
ste. SnJf~n A.bclnl IIamicl forc1ri- he1·g <lriver to store Hoteller og --- 11 va<l rnHnPr <'ln? 

Kof1geu av Sachsen "gjØr i" ki- _:_Jo, da_ ]~f)itnant Hansen 
In i Salonika med Snedlrnrarhni- nesisk Poreelæn; her igm1r, d11 du var 1ttle, saa sag-
de .. Og' han har drevet det saa Men .Rekorden av alle de fyr- de Marna til ham, at han ikke 
\ridt, at han for nogle Aar siden s1elige l..1ic,hhaverier slill\T visselig 8lrnl<1e tnfo sua h1Jit. for 

sendte ;'.J':mr l\ikolaus en sindrig l!'yrst l<'elix av TaormiFa, der har ne lrnr ØrPr. 
liicli·ett}t Sekretær, som han selv som Spcr~i11litct va~t sig den van-
havile i.c11nstrneret og forarbeidet. skeligste av alle Professioncr: Spar dine -Peng·e og anbring 
Den nimmedc· ikke mindre end D,vkkerens. ·og <lette farefnldc dem i r,and. - $1.00 konta11t·og $1 

Ilaandverk llriver han merl e11 per Maancd vil slrnffe dig en 21/~ 
sand :Lidenskab. Medens andre Aercr; Chieken .Ran'ch. Dyp sort 
idflr _Opda11,·elr;er i Asien og Ame- Jord, nær Skole og Sporvogn, ik
rika, udforsker han i sit Kobber- ke 11 ]\fil fra Tacoma. $12,J.OO 
og Blyhylster alnlc. Øvrc-Italiens per acre. 

Indsjper. MntnalRealty Co. 
Jng(']l n•<l. hva(! <ler kan lum- 200 California Bldg. 

washm~ton Pipe mul foun~rg 
Fabrikerer alle[Sorter 

'TRÆRØR, V ANDRØR 
med Staaltraad rundt og- Jerntillæg for Vandsystemer. , 

WASHINGTON TOOL & -HARDWARE CO. 
H. E. KNATVOLD, Pres. 

· reneste, som findes, direkte fra Norge til vort Apothek, 
Nor s k e M e di c in er: N aftadraaber, Kampherdraaber, ·Riga 

Balsam etc. · 

Main 7314 




