
ladet forarbeide et Par udmærkede 
Ski af Furu, soru han er meget vel 
tilfreds med. Forøvrigt veier hans 
Proviant 700 Pund, hvilket han 
beregner vil V.are omtrent 9 Maa 
neder. Mr. Erlandsen har tidligere 
været •Bogholder for .Alaska Corn· 
mercial Company paa Unza, Ala· 
ska. ~En norsk• Snedker har for
arbeidet saavel Skiene som Kjæl
ken. 

----~"-------

~- ...... ----~ 

Gamle Duer. En ~ngelskmand, 
som Iænge har observeret og stude· 
ret Duerne, siger, at de kan opnaa 
en forholdsvis høi Alder. I 1868 
toghan en ganske ung Due fra Sla
get og holdt den i et Slags halvt 

. Frengsel. Denne Due døde først i 
Slutningen af forrige Aar, og som 
det syntes.paa naturlig Maade, og 
blev saaledes 28.! Aar gammel. 
Denne overtræ:ffes dog afen anden 
Duefra. Japan.som endnu er. iliye, 
og som mindst er 33 Aar gamlllel. 
Det er en Han. Hunnen - Duer 
ersombekjendt strængt monogame 
- døde for>5 Aar siden, alteaa i en 
Alder af 28 Aar. Da dil!!i:;e Duer 
allerede var voksne, da de kom i 
sin Eiers Besiddelse, kan man ikke 
nøiagtig bestrmme deres Alder; 
dog har de levet mindst et 'l're· 
diedels Aarhundrede. 

-------"-·· . 
Dr. King's New Discovery for 

Tæring. 
Dette er den bedste Medicin i 

Verden for Host~ og Forkjølelse i 
enhver Form og for Tæring. En· 
byer Flaske ergaranteret, Den vil 
helbrede og .jkke skufle. Den har 
ingen Lige .for Kighoste,. Asthn;ia, 
Feber, Luugebetændell'Je, Bronchitis, 
La Grippe, Forkjølelse og for Tæ· 
ring. Deu er . paalidelig . for alle 
.\lden Hensyu til Alder, behagelig 
at tage og • fi•emfor alt en aikker 
Kur.. Det er al tid godt at tage Dr. 
King's .New Life .Pills i Forbindelse 
med ··Dr,• King'!!! New Discovery, da 
de reglllerer og styrker Maven og 
Indvo.ldene. Vi garanterer fuld· 
stændig 'l:ilfredsstillelse eller til. 
bagebetaler Pengene. Prøveflasker 

Edwin Ingelstad, der har drevet 
Httndel i det Indre af Alaska i 
mange Aar, •og A. • Kjellroan, Super~ 
intendent for Teller Rensdyrsta· 
tion, l!!ige71 at Fødevarer maa brin~ 
ges tilDaW'son City i Vinter, hvis 
Minerne ikke skal sulte ihjel, og 
anbefaler Dalton Trail som den 

ad hvilken man kan 

No-Ta-Bil.efor femtiOents. 
Garanteres at helbrede To bakslysten, 

gjØr sva.g:e Mrend strerke, renser Blodet. 
50c, $1. · Faaes hos alle . .A.pothekere. 

* ** 8, Aarg. 

Staterne. 
Præsident McKinley har sat til

side Torsdag den 25de November 
for "Thanksgivings Day" (Tak· 
sigelsesdag). 

C. !I. Anderson af Pierre, Syll• 
Dakota, Hovedkon torist for Statens 
Assurance:Kommission, er arreste• 
ret for Underslæb. 



-· ..... ............. .............. ...... -··- ·~ -· ..... --. .,:;;..;;;:;;;, ........ 

En unaerhar Metticin fri. 
Sendes prompte til enhver :Mand, der tiltrænger en 

virksom Nervestyrker. 

Den giver fulllliommeu .Manddom til Enllver. 

Den største Opdagelse gjort af det berømte 

PHYSICIANS' INSTITUTE 
CHICAGO, ILL. 

Vi sender <len med Fornøielse gratis til alle Mæ11d, 
der behøver den og vil skrive efter den. 

Et stort Antal Mænd er fol' Tiden, bedrøve:ict nok, i 
Behov al det rette Slngs Lægerniddel for Belrnndling a[ 
8vagheder, der er egne for Mænd. Mange Tilfæld e skriver 
sigfrn.1Jn~don1eubesind.ighP<l, andreigjen fru Udskeielser, 
medens mange Tilfælde har s:n Aa"ag i Overanserængelse, 
Ilrydsomhed og almindelig Nervcsvækkelse.. Det gjØr 
intet til Sagen, hvad Aarsagen er, Faktum bliver dog, at 
nødvendig rneJkimk Bebandling rnaa man Øle L lik
k e 1 i g underkaste sig. 

Skriv uopholdeligt og beskriv Deres 'rilfælde, og vi vil 
til berede en Behandling, der hær passer for Dem, og 
sende Dem den ausolut frit i en alrnindelig for

seglet Pakke; Vikan bibringe fuld Kraft, Udvikling og Spænetighed til enhver 
Del eller Oriran i Legemet, stanse alle Udt9lmmelser og 'rab og gjengive Dem 
fnldko1nmen Manddom. Feil•lagenhed er umuLgmedvorMethode. Vi 
ha~ Tusinder af Vidnesbyrd fra hele Verden over. 

Læs hvad disse Patienter siger: 
Blanclrnrd, Wash., 28de llfarts 1806. 

Physichi usJ IhStitutet Chicugo. 
l\Iine Herrer: Jeg har nu næsten fuldendt Be!mrnllingen 

og finde , at ,jeg er et gan• ke andet .Menneske. .T eg klln ikke 
finde Ord stærke uok til Ros og til ai udtrykke den dybe Tak
nemliglrnd, jeg fØler. Deres lleltandling er viduudcrlig. .Jeg 
er fuldstændig helbredet og takker Dem tusiude Gauge. Skal 
gjØre alt, hyad jeg J<an for Deres gode Gjeming, og maa Gud 
velsigne den; Deres med Agtelse C. E, P. 

, " .· Physician's Institutes Havana, lS. D., -9de J anuur 1890. Hjem 
Physicians' Institute,. Chicago. · 

Mine. Herrer: Jeg Ønsker at udtrykke min hjerteligste Tak for Resultatet af min 
Behandling. I de sidste to Uger jeg tog Deres Behandling var Forbedringen vidunder
lig. Jeg har ikk.e hsvtnogen UdtØmme!ser eller andre SyJLptomer, siden jeg beµyndte 
a.t tag. e D.eres Med·. ie. in ... Mine Venner. er alle overraskede over Forbedringen i mit Ud-
seende. Ønskende Dem Fremgang, forbliver jeg Deres med Agtelse -- --

Hundreder af lignende Breve bar vi paa vort Forretningskontor og alle er 
"bona nde" Udtry,k fra .Mænd, der har erholdt fuldkommen Helbredelse. Udsæt 
ikk(l med at skri.ve til osog husk, at vor Institution ikke alene er ansvarlig i en
hver H"nseende, men ogsaa den største medicinske Anstalt i Amerika som gjør 
Kjønssygdomme Og nervøse Sygdom m e til .en Specialitet. Vedlæg 6 
Oents for Postporto paa Medicinen, der altid er godt og almindelig forseglet. 

PH:YSICIANS' INS'l1I'l1U'J1E, Masonic Temple, Dept. 75, Chicago, Ill. 
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ORGE. Lig er sendt til Tønsberg, hvor den 
afdøde StyrmaFid skulde begraves. 
Begravelsen paa Sofienberg Kirke· 
gaard maatte derfor indetilles. 
Forvekslingen skyldes Vagtmeste· 
ren. Han skal i længere Tid have 
vist Tegn til Sindssygdom, og han 
er nu indlagt til Observation. 

Un·d e·r aa· ·b e·n ··H'iminel til at h~ æl pe e~ eu~1· an~en stak· ~ o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 0 0 0 '"' 0. 0 0 0 0 0 0 "' 0 0 0 0 0 0 0 0 : 

• kels D1ævel, 1eg hlfæld1g træffer 0 G I~ u·11 p . M' 0 

p. ariserpolit:i~:stiller. fra Tid ~:~e;nm;~~~;fl::~~~gen~:g ~~:1:. ~ n I . f" Q~ p Pf IIll ~ Ill-~ ~ ,.-,...._,,,,.-.._..,-.:::::;~~-;;:::, ...._.;..-..,..__..._...._,.,.-......_.,,~...._,. 

En Elgokse med 21 'Takker blev 
forleden skudt i Landegod State til anden natlige Razziae1· i Vincen· og det eneste Jeg tager m1g til, er 0 U U ~ ~ ~ o 0 0 

nes og Boulougneskovene, og Jagt· hver Maanedsdag at hæve de Rente· o 0 almenning nær 

Bestyrer af Bergens meka
niske Værksted er ansat Ingeniør 
Ha.as Cappelen Flood fra Pors 
grund. 

udbyttet er ofte af en løierlig Art. penge, ~eg har tilgode hos min No· ~ Development Company : 
.Blandt de 'l'i'gaere og Landstrygere . tar, hvis Akkuratesse er saa mage· o h )"") ' ' ~..-..._..~..._,..,.-......_.....-.,..._.,,.-......._.,~~..-. .......... ..-......_,.~...._,. " 
der overnatte i Buskadeerne1 tindes løs, at jeg hidtil aldrig har behøvet I~ . . . . o 

Endelig skal da Norge faa .·de i 
Udlandet bestilte Geværer. De er 
nu allesamm1m færdige, 33,000 ialt, 
og 2200 af dem er afsendte til 
Norge. 

Dr. Ole Moen, som nu er valgt til 
Stortbingsruand fra Finmarkens 
Amt, er fra Søndre Odalen. Han 
er født i 1865, er saaledas bare 32 
Aar am mel og vil rimeligvis bli ve 
den yngste Maud paa kommende 
Stol'thing. Han har en Tid prak· 
tiseret som Læge paa Kongsvinger, 
hvor han er anset som en særdeles 
dygtig og retskaffen Mand, baade 
som Læge og som Menneske. 

ofte ikke blotForbrydere, der efter· ~t søge ham .forgjæves. Det Liv, ~ udbyder nu 500 Parte~ af dets Ak~iekap1tal til·· ~ 
søges af Politiet, men ogsaa mange Jeg f~rer, er l el.en G~ad nat_urnød· 0 s~lgs og he.nleder Publikums Opmæ1ksomhed paai ~ 
mærkelige Eksistenser, hvem Ka· vend1gt for mig, at Jeg, hvis man o folgende glimrende Punkter: 0 

rakterevaghed eller Skjæbnens hindrer mig ,~eri, vil blive nødt til ~ ) Den hele Aktiekapital er fordelt paa kun 10,000 Aktier ~ 
Haardhed hei· have ladet finde Til· at ud vandre. o uden nogen foretrukken Kapital. o 
flugtssted i Kampen for Tilvære!· . Et Mennesk~ af den. Arte.ren ~ 2) Alle Aktier sælges kun til den paalydende Værdi. 

0 
sen. En afdesidsteNattekampag- SJælde?hed, hvis Hanfllrnger 1~ke ~ 3) Alle Pengesun;imer tilveieb~agt ved Salg afAktieranven· o 

10,000 Kr. har den norske Kre
ditbanks Direktion besluttet at ud
dele til Bankens Funktionærer i 
Anledning af Ba.nkens 40~Aars 

J ubilæum. 

ner førte til Opdagelsen af en syrn· lade:r sig henføre under en almm- des udelukkende til Forbedringer; ingen Adgang til at o 
holistisk Forfatter og Digter, der delig Lovbogs Paragrafer. Asses· ~ sælge til Ko!llpaniet tvi vlsom Mine-Eiendom for store kontante ~ 
fandtes slumrende i Skyggen af et soren, der havde med Sagen at ~ Beløb er mul~g under dets Love. . . o 
Elmetræ udhvilende sig efter Stri· gjøre, har udentvivl havt en lig· o 4) · ~ktierne sælges for en Udb~talmg af 5 pCt. aarhg, hvor· 0 

Paa Gaarden Dovland i Vigmidal 
hændteforledenOnsdagdenUlykke, 
at et 3-4 Aar gammelt Pigebarn, 
Datter af Aasmund Gundersen 
Dov land, faldt op i en Balje varm 
Lud. En større Pige eitod i Nær· 
heden, men under et Øiebliks Uop
mærksomhed stupte den Lille op i 
Baljen .og blev saa forbrændt paa 
Hænder og Ansigt, at hun efter 12 
Timers Forløb afgik ved Døden. 

' · · d T k f b . 1 d 0 ved de1· sikres et permanent Fund til Fortsættelse af Arbeidet og 0 

den og glemmende Publikums uen e . an eg~ng, e ters.om ai~ 0 o gives Aktie-Eiere Anledning til at lade fradrage Udbyttet den ~ 

Under Tønset· Udstillingen solg· 
tes en 10-aarig 2dei1 Præmieokse, 
"Gubben Noah", tilhørende G. P. 
Grindflæk paa Undset, til Yset 
Kvægavlsforening for 400 Kr. 

Uimodtagelighed og Forlæggernes den besynderlige Fyr slippe frl for 0 aarlige Udbetaling af 5 pCt. og selvfølgelig skabe et stort Reserve· o 
Kulde overfor den store, sande, ene· videre Tiltale. g fond af Aktiekapitalen. ~ 
ste ægte Kunst. Kort efter opstø- o . • o: 
vedes,tætvedhinanden,underden , , . " g Kompaniets Kontor: :· 
samme Nøddehæk en bekjendtMo- T1ækanone1ne paa "Italia 0 lb R r:o,f c liti . B 'Id" T w 0 

deherre og Cirku~tilbeder, der af ---- . g 00fil d 't a Orlllil Ul lilg', aCOIDa, i18h, : 
Hans Cappelens Enkes Skov· 

eiendom i Grans Herred og .Hovind 
i øvre Telemarken er vee1 Firmaets 
Administration solgt til Brødrene 
Konow i• Kristiania for 500,000 Kr. 

Begeistring for en Beriderskes I 1886 begyndte, som bekJendt, o • 0 

smukke Øine havde ladet sig for· allerede Græker?es Krigslyst at g E. Steinbaeh, Rob. B. Bradley, W. H. Pratt, ~ 
lede til at opbruge sin betydelige flamme betænkehgt op, og Magterne ? Præsident. Sekretær. Kasserer. o 

Formue indtil sidste Hvid - og en sendte en Eskadre til Piræus for at ~ o o o o o o o o o o o o o o o oo o_<;i_<:>__oci__e>__o o o o o o 0 o 0 0 o 0 0 0 0 0~ 
forhenværende Skuespiller, hvem lægge en Dæmper paa den. Der· 

Flere nye Eøger af de yngre For· 
Hotel Victoria i. Kril'!tiania er fattere ventes med det første. Saa

blevet solgt for en Kjøbesum af ledes af Peter Egge en historisk 
900,000 Kr., hvoraf Halvdelen ud· Roman med Emne fra 'l'iden om 
betales kontant. Kjøberne i·epræ· 1858 i .Norge, med Revolutions· 
senterer udelukkende norsk Kapi- aarets afdæmpede og temmelig 
tal. epagfærdige Efterdønning i Norges 

tlll altfor udpræget Interesse for iblandt var ogsaa to store italien· =fiilliilllilliiliilfiilfiilfiilli!lliilliillllliillilll.illiillillii'lliMllliillllllllill:llllliill:lllillillilliiilfiilliill:!lfiilliirÆliilliiliJlliilliillll:Dl!.lllllllllHllllllB 

V. æd. deløbsb.anens Forteelser havde ske ~~~1serakibe, det ene af dem E GOLDE'" sou Mf UJUG ,, mlllfUll. oomnpJJ I 
berøvet en opsparet Kapital og et "Haha med den nu ved Creta kom- fiil J1 JI JU J1 J1 (I JU J11J .J.U.JI · I 
medfødt Talent, der langtfra hørte manderende Admiral Canneva.ro ~ .. . . • I 
til de almindelige. Man skulde ombord. I sit: Midttaarn fører dette ~ (Inkorporeret under Staten Washrngtons Love). I 
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Jon as Lie, ~om i disse Dage er 
afreist til sit gamle Vinteropholds· 
sted ··Paris, arbeider efter For ly· 
dende paa et Drama, som i høi 
Grad vil skille sig ud fra hans 
øvrige Arbeider. V ærket vil anta· 
gelig komme ud til ,Jul. 

Thraniterbevægelse som social Bag· 
grund. Hans Aanrud har en Sam· 
ling nye Smaahistorier og Bernt 
Lie et Bind Skolehistorier paa Sta· 
belen, 

undre sig over, at Mennesker, der o ossa e ags 1 Jæmpa a?o· \I J. O. BROTrEM, Præsident. I 
ikke er hel.t uden .Begavelse, i de·n· ner, som stak truende frem af sme lii.· O. 0. S'fORLE, Vi~e-Præsident. 
G d k 1 M d t d k ft Porte men som naturligvis aldrig lii .r. M. ARNTSON, Sekretær og Kasserer. 

ra an mang e o B an s ra ' lill E" , · ' Id · Gl · d · d 1 d · h . d d E f Id d s l!ll 1er mega~ nge Gu mme- ainis - er er beliggen e paa en 
og Selvagtelse, at de v~rgeløst, ud~n ° sig øie, a . e ore .a en , e a· ~ sammenhængende Aare, 6000 Fod lang og 30 til 150 Fod bred, I 
at forsøge paa Rednmg, lader sig lutskud afgaves med mmdre Skyts. l!ll rigt forbunden med Mineral - paa Colville Reservation 7 Mil a 
synke ned i Dyndet, der tilsidst Men Raa fandt den græske Vittig- ~ fra det berømte Rossland Minedistrikt. Den fårste Udstedelae aj = 
uigjenkaldeligt lukker sig over de- bed paa, at Uhyrene var af 'l'ræ, ~ Alcti~i· tilbydes ,for kun 3 Cent~ pr. Aktie. 4ne de ved Aktie-- I 

Den norske Stol· og MØbelfabrik res Hoveder. Blandt de mærkelige altsaa ikke andet enTeaterkanoner, ~ salg rndko~ne I enge anvendes til Grubernes Drift.og forøger s~a.· B 
· ·M k · · d f 1 d T'l · · , · d 1 · p f d f d · lii ledes Værd10n af samme. Alle Ordrer pr. Post vil prompt bhve 11 
i 08s onstltuere es or e en. i Personer der er .paagrebet under og ette yst1ge aa an an t srn lii besva t k 'tt t f ... 

• · • · ' • • • lii re og VI ere or. " 
I Bergen satte øn Bonde forleden Direkt10n . valgtes . Gene1:alkonsul lignende Omstændigheder _ved de Vei l Landets Presse o~ blev GJen- ~ Foi; ni;ermere Oplysninger henvender man sig skriftlig eller I 

t.il. livs en. F.laske N. aft .. a. K. ort. ·e.ftar M. B. Ohns.tophe.rsen,. Sk1bsrheder sids.t afholdte Razz.iaer, kan nævnes stand for alskens Epigrammer og fil mundthg til 1 tændte han paa Kridtsnadden sin. Chr. Møller og Sagfører Huitfeldt, ingen ringere end Ex-Kok hos Karikaturer. Tilsidst blev Canne· : J M ARNTSON · 
Pludselig stOd hans Overskjægi lys Moss. Aktiekapitalen, 100,000 Kr., Kong Menelik og en forhenværende varo kjed af denne d'Hrr. Hellene- ~ • • . · ' I 
Lue. Der var blevet igjen lidt er .fuldt indbetalt.-'- Aktieselskabet Overretssagfører, der paa klassisk res Morro, og besluttede, at han = 424 & 42"' W h. Sekretoo~. . I 

h f. p t s · M · d · . · . . . d L ·1· h d k k ld f · t l!'I .., as ington Hu1ld1ng Tacoma Wash. 1111 Nafta i det. Han skulda aldrig ar a e erson ·og. øn 1 oss m . Latm be11varede Pohtiass1stentens ve e1 ig e no s u e aa mor I!! ' ' · · I 
smage Nafta mere, lovede han. kjøbt Bergmannei Fabrik for 60,000 Forhør. I en Slags Hytte, dannet Ende paa Lystigheden. Leilighe- l!'.UlJl:!lllll:!ll':!ll:!lllll:!ll!!l!!l!!l!!l!!~~l!YllllllllllllllJl:!llllllll:!llllllJl!!l!!l!!l!ll!'l.l!:ll!ll!'ll!!l!ll!ll!!l!'ll!!ll!!llllHllllllllllllllMlll 

Kr. (brandassureret. for 102,500 af Blada og Grene, fandt man for en den frembød sig snart paa .Aarsda· 
Poteteshøsten utlover Jæderen Kr.)·· og· .• Virksomheden antages at M d t'd ·a M ·a d • gen for Kong· Georgs 'fron bestigelse 

bl. · ·. k · · ·d · . d 1. • . · . ' . . .. . . • • . r aane s i s1 en en an , er un . . 1 

iver no. mrn re rnar en .van ig, kunne tage sin Begyndelse straks. der sine Pjalter bar en Skjorte, der da samtlige Skibe i den internatio· 
og det vedho. Ide. nde Regnveir, som • . .. . . . t f Sl h d •rft t nale Flaade skulde afgive de regle-
h d t l Ef ~ · · Ri·n9ernn heddet et Ugesknft var sye a ange u · i!J er a 

ar raa e uc over " ter, ommeren, . • . . . . . ' h d It · t · F ltt · T · menterede 100 Salutskud. Canne-
har nok 'ort adskillicr Skade" som skal udg1ves i Knstiama fra ave e _age i e ogene I ums . . 

g) . ·· "' ·. • 1 t J · . N · t > 1 t f d' og Tonkrn var han bleven ansat varo .. gav Ordre til, at Saluten den· 
Muld.en er nu baade vaad og kold se anuar. av?e ~r vag' or I ··F . b d' . t f d F t- ne Gangskulde gives med de fire 

t · B a· t .~ • · d . 1 Organet sætter sig til Opgave at som yr Ø er paa e a e rag· 
a grav. e i. . e .. s iarne er. e, i1e1· . . . . - ·. k'b· d b f . d. . . d Fl -" Trækauoner.'' Virkningen var for· 
b dt 0 · t' 11' ·· lade Klokken lyde for alle de Nu· s 1 e er e arer" en lØ e od , " 

egyn e pgravnrngen H lg, og . . . . h h d h . ·a · t · færdelig. Da de. dundrede løss. prang 
d t·a1· t t. p ·t t · · t t1dsspørgsmaal hJemmeogude som og er av e an paa rage sig en 

e ·l igs op agne· o e er syr.ies a . • · . . ' I dd · t ·. . L · 'f k' alle Vinduesruder i hele Piræus og· 
have lidt mindst Skade. paakalder vor AlmenhedsOpmærk· ~e egig' som en . æge i on rn · . ' 

h d .· ""d k 'ft t · ·1 bl'. · havde anbefalet ham at kurrere Befolknrngen, der troede, at der 
F R kd I . rr 'l •b SOlli e , .1! 98 rl e VI !Ve re . . . bl k d d k d · ra · ~ys. · aen 1 rys1 erettee, d.. t . f D. s·. ·d lb.· . d ved Hjælp af et Stykke Kvæler- ev s u t me s arpt, styrte e I 

"·A . 1 , . . ·. igere. a . 1. igm sen un er . . . . . . d p 'k H 1 at. en. o. ar gamme Gut, som var M. d . k .... fB' t• . B"ø slangehud der efter at være. b.leveo den vil este am over as og . . . e vir nrng a Jørns ~erne J rn- . ' 
m.ed .G.aa. rde. us F.i ol.k 1 Skoven for at . ·I> f J Jr S . F tilberedt paa en særlig Maade an· Hoved opover mod Athe. n. FørAt 

k L h d k.1 . b son og. ro essor . "· a1s. . ore- . . . . ' d b d . df d • . D 
s.a .. n e . øv, av e s ·1 t sig u. em ær· t d• t b . t Al t• 1 bragtes paa Kr.OJ)I)en Det var da er om or m an t sig en e-. . . . agen e · er . asere paa r iese . · . . . . 
ket fra de øvng. e, ~ormodenthg for k b h. . B .t 1 f t ·r Overholdelsen af d nne Kurmetode putat10n med den mdstænd1ge Bøn '·'· . · . s a , vis . es yre se ores aaes a . . . . . . ' . 
at. plukke Bær, og var ikke til at O . t f Ol .f M d som gav Anledning til, at den tid· om, at Uhyrene m&atte faa Lov til 
fi d . . k" t . . 1 dt 1.. vene seag ører a . a. sen. . .11 . . 1 d d . 1. k 

n e 1g1en, s JØB !))an e e uc • . ligere Fyrbøder syntes forvandlet at trn sti e 1gJen, o en 1ta rnns e 
over Natte11, Bom døsværre blev 'l'rondhjem. - Pa.a Reisen til til et Slangemenneske. Kommandør den forfærdelige Ka-
kold og Tegnfuld. Dagen efter 1'hinget. fr~ Frøien kuldseilede Armod og Elendighed er selvføl· ~,?nade indstille. Me~ s~den den 
fandt. ma_n det tyndk1ædte Barn Lensmand 'lhorgaard. I ~aaden gelig oftest Drivfjedren til, at Folk 11~ ved Grækerne til I unkt og 
som L1g. var IJensmanden, hans t? Skyds- lægger sig til at sove under aaben Pr1kke, hvor de har Cannevaro 

En Konvolutfabrik skal anlæg· karle og 5 Pass~gerer. HJælp kom Himmel, meri for adskilliges Ved· henne. 
ges i Egersund og vil træde i Virk- ganske 15traks tilsteqe, men den ene kommende er det dog kun ren og 
somhed fra. Nytaa,r af. Man skulde af Passagererne, . Herredskasserer skjær Trang til Friluftsliv, der gjør 
tro, at Konvolutterne er norsk Pro- Schanche, var allerede m~get med· sig gjældende. Der gives Naturer, 
dukt, men · saa er ikke Tilfældet; taget, da ~an bragtes iland: . og der ikke for nogen Pris kunne finde 
alt er bidindtil impdrteret. - trods al Ple)e og _Forsøg paa, igJen sig i en regelmæssig, ordnet Til væ· 
Denne. }Pabrik ;bliver altsaa den ~t faa ~am ti.l Bev.idsthed lykkedes reise, og som aldrig sover bedre og 
første af sit Sl;i,gs her i Landet. ikk~ dette. Lensmanden . og de fastere, end naar Nattevinden suser 
Efter Forlydende tænkes Fabriken øvrige Passagerer befandt 81~ gan· gjennem Løvet over deres Hoved. 
udvidet ogsaa til andre Grene af sk~ bra. og f?rtsatte om en Stund Et interessant Eksemplar af denne 
Papirindustrien. Reisen til Thmget. En af Skyds· mærkelige Race blev nylig arreste• 

. . . . . . . . ka~lene .var . noget medtaget, men ret for sjette Gang, bedst som han 
Til et Monument ":r;.Jut1den hyl· ble:v dog snart bedre. I . d d l' B k · 

der Oldtiden", der agtes reist paa . . 8 umre e BØ e ig paa en æn 1 

paa en Plads i Stavanger, og som Paa en Gaard i Nærheden af Boul~gneskoven. Det var en vis 
er kalkuleret til 10.000. Kr er .der Indresæter, Tustern, hændte Søn· Benoit, der er 38 Aar gammel, og 
indkornmet 4.000 K;. Haandværks· dag Aften den 26. September under som disponerer over en aarlig Liv, 
og Industriforeningen har nedsat Bryllupsfeiring den meget ubeha· rente paa seks Tusind Francs, som 
en Komite . til Sagens videre .Frem· gelige. Tildragelse, at en Mand fik for nogle Aar siden blev ham efter· 
me. Foretagendet .anses sikret. Blodstyrtning i den Grad, at den ladt af en Præst, der havde staaet 
Monumentet skal modelleresafen havde Døden tilfølge. Vedkom· Fadder til ham. Seks Tusind Frcl!l. 
i Stavanger født Kunstner Billed-· kommende, der var Brudgommens er ·just ikke nogen Formue, men 
hugger Neandross. ' Broder, gik ud og blev borte i det det er dog tilstrækkeligt til, at den, 

1'idsrum, da man spiste til Aftens der har en saadan Sum i aarlig Ind· 
Ved Rig;;bospitalets Ligkjrelder og da Brudgommen strnks efte; tægt, ikke behøver at sov.ti Nat efter 

er der ifølge et Kricltianiablad be· skulda lede efter ham, fandt ban Nat under aa.ben Himmel. Sidste 
gaaet en beklagelig 11"orveksling. ham. liggende i den nævute Til- Gang Politiet anholdt den velha· 
E~i Arbei.dsmands Hustru døde paa ctand, til Sorg og Bestyrtelse for vendeVf1gabond, erklærede hanlige 
R1gshosp1talet. Hendes Mand øn· samtlige Tilstedeværende. Afdøde· overfor Assessoren, der bebreidede 
s.kedeikke, at Liget slrnlde obdu- var Martinius Hansen Nordvik af ham hans omstreifende Liv, at det 
ee.reB; og det blev derfor. ned•at i Stangvik, omkring,23 Aar gammel. var ham aldeles umulig at drage 

Ligkjælder og py11tet. _ Aande i en almindelig menneskelig 
Begravelsesda. gen . k•)lll. , tile. n . da All b . d . Bolig med Vinduer og Døre. Det 

· · · k l · · · · · · .· · • . e og en ver siger et. . " 
L1ge.t .s ... u de .. he .. nt.eei,. ·.var .de·t· f .. or· C. . '.· C ·d C th t· T'd Id en. este. Loft Je.g kan finde mig i at • . . .· . . . · . . aacan34s an y a ar 1c, . i sa e-
s vundet, og 111gen kunde g1ve .Be- rens mest vidunderlige !lleclicins~e Op· haveover mit Hoved", tilføiede han, 
eked orn hvor det var blevet af. daget.se, ~ar en ~hagehgogoplivende er Himmelhvrelvingen I de sid-

. . . . . ' . ·. • . .· . . . · . ·. •.. . .. . Sm11g, virker . mildt og sikkert paa " . . · , . 
Ved Siden afdette Kvmdehg havde Nyrerne, Leveren og Indvoldene"renser ste t1 Aar har Jeg næsten alt1d til-
d·e .. r .. staae·t· et .Li.g af. en S.tyrma. n .. d hele··· Sy.a.tem. et.' ·. alværger Foi·k3Ølelse, bragt Nætterne i fri Luft og J·eg helbreder Hovedpme, Feber, Forstop· · • 
fra 'l'ønsberg, der ogsaa var døe paa pelse og Ga1des}'.ge. . KjØb og foraøg en har stadigt befundet mig vel ,der· 
R. i.g .. s .. ho·s·p· it·a. le .. t. . . E.n . F• or .. v: ... e ... it:i. ling Æs·k·e .. C.'. C. C. i\! .. a. g; lO, 20• 50 Cents. ved J e. g ·gJ·ør ikke e.n Kat F01·træ.d. Sælges og garanteres at helbrede af alle ' · ' 
har fundet Sted, og den døde Kones 1\.pothekin:e. men har tvrertimod ofte Leilighed 

H voraf kommer Racer11es 
Farve? 

.._......., 

Vi ved, at Menneskeslægten ind
deles efter. Hudfarven. Europæ· 
erne og Ve11tasiaterne tilhører den 
hvide Race, Afrikanerne er Borte, 
Kineserne og Japaneserne er gule, 
og Indianerne er røde. Nogle har 
deraf villet slutte, at Mennesket 
ikke nedetammer fra et Par; men 
en franek Videnskabsmand, Mr. 
Breul har nu godtgjort, at de for· 
skjellige Racers Farve beror paa 
Pigmenter i Huden, il5ær i denneø 
dybere Lag. Farvestoffet. ligger i 
de indre Hudceller, medens endog 
hos. Negrene Rmnmet mellem dem 
er hvidt. Pigmentet selv kan være 
enten ganske sort, eller have En 
Skygge af lysegult, og det kan være 
iridskrænket til Midtpunktet, eller 
være spredt over-hele Celler. En 
nøiagtig U ndersøgelse vi sel', at det 
forekommer somPletteroverHuden, 
og at Cellevævet mellem dem er 
farveløst. Dette sees endog hos de 
sorte Racer, skjøndt Pletterne hos 
dem etøder tæt sammen og ikke er 
mærkbare, uden naar Huden stræk 
kes. Denne 1!,01·deling af Farve
stof er fuldstændig den samme hos 
alle Racer, og dets Mængde er sand
synligvis den samme hos alle. For
skjellen i Udseende kommer afden 
mørkere eller lyl!lere Art af Farve
stoffets Korn. 

a••••••••søsoe••*••O.••••••••••••e••••••••••••••••• 

. n~lo-:t~;tii!ltiiiiit;il!t14;P DR~ 
i ABSOLUll1ELY Gr. "R•NTEED t!> core any case of coi;istipation, Cascarets are the 1.rleal I.au 

1 Ull li hve. never grip or gnpe,but cause eaøy oatuulreøllltl. 81111 
plcand bookletfree. Ad. STERMNG REillEDY co" Chicago. Montreal, Can., orNewJqrL su._ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Dr. Sanden's elektriske Belte 
har gjort <let muligt at bruge Nature1111 
store livsgivende Kraft, Elektricitet, 
uden Skade. . Han har opfundet ,en 
Maade, hvorpaa Manddommens fulde 
Styrke kan tilbagevindeø. Hans Studier 
har gaaet ud paa at søge Midler, hvorc 
ved· svage Kvinder kan gjenvinde den 
livog·iveude Kraft, som vedligeholder 
Sundheden. Dette vidunderlige Middel 

Dr. Sanden's elektriske Belte 
har gjort 'fusiuder af Mennesker lykke
lige ved at tilbagegive dem den største 
Betingelse for Lykke - Sundbed, 

"Jeg synes meg·et godt om det. Vil vedblive at bære det, hadtil jeg slider 
det op, og hvis jeg da ikke er 1·ask, vil jeg faa et andet hos Dem, thi jeg ved, at 
Beltet vil helbrede mig".-MA!t'.rIN FuLLER, Ennis, Mont. 

"Smerten i Ryggen er helt borte", -Jo11N GilAlm, Anaconda, Mont. 
"Dere9 Belte har udreltet meget for mig. Jeg er overbevist om, at det vil 

helbrede mig. "-CnAR. GARNJnt, 208 Washington St., Seattle, Wash, 
Dette er nogle af de mange Hundreder af Helbredelser, som Dr. Sanden'.11 

elektriske Belte har bevirket. 
En Lornmeudgave af det berømte elecktro·medicinske Værk 

"THREE CJ,ASSES OF MEN", 
illustreret, sendes frit pr. Post paa ]forlangende. Enhver ung, middelaldrende 
eller gammel Mand lidende af den ubetydeligste Svaghed burde læae Bogen, der 
vil vise Dem en let, sikker og hurtig Maade til at gjenvinde Styrke og Sundhed, 
naar alt andet har slaaet feil. 

Iudfind Dem paa Kontoret og se og prøv det vidunderlige Belte. 
ikke kan komme, saii tilskriv 

SANDEN ELECTRIC BELT CO., 
255~ Washington Street, Portland, 

Ull~ all.nruS. ~u Inn 61ibcfulbflll!b .. is !Ill{ A.A.' 
li. UJl.nnU ~tllmbct fot lflil'+VV' 

Dr. · all's Royal Tablets et !>en melh ll•talibel!ge !Ille• 
btti11, font julbflllnbig ~elbrcbct eidlll>efmittdfe .i911ll:c lltllo 
neH totfiitbcligc ifillgcr, jont f~bua11lig 
G~m~tomm !lletbilfitd, organlft @ibo 
Ii11g, 11uah1tlige .11!.roftubtbutmclfet 11nbci Gøiunn, . 

··~· ~-" &f9teif11b, 'lllffU for IEitlfla(J~libet, !lab of Clinngi, 
~\\ Gelll!inib. !Dlelnnfoll, baar!lg ~Itipdit, 'lCattMfUbbeb, 

· . . linnlcn, -l)ollebpine, Gufe1t fot jZ)rcne, hntltg ~ 
~ill' Q;ftev 6iiUnlil~~eo, ble§ (!11b fiinuer i 'llnllgtet f11mt 

ISmuter i fo1jfjenige ilclc af ftroplJ•ll, -!om, lJnig he ilfe -~elbrcbeg. bilfotntltf1 
big~ell, 2ungefuinbfot •Il f&anui~. e>11artct Cl!n t11flt Ajih1ii~f!il Gibeii f~U1fCA1. 
11cb betllle l!Jlellicitt. llisfe ":tabletter" er m fulbflhbig otil\inal !mebidu ug. in 
!mebtcin, ben fiilge~ fu11 ljot i}obrifnnlmt<, The Royal Tablet co. ilen 
nbetletebe ~elbret>clfeØmibfcr !Om :<ing 09 !Ila!, tt \ngen Gtimufont, font hn 
IJleruerne o~ eJdtncl), llbm at iirlnsen~ ~raft og frilf 2ill tbct 11ebbtnbltl5~~·m, tibe 
G11nbIJehen~ !J!ofer ttll>age tina tie blege Rrnbet. fiorbaufenbe ttbe fletultater. bet It 

- ·· · tb fro ~erfottet. fottt cu ~ellirebebe, foreligge. lllri m er $1.00jlt. 
on fenbe~ 1>ot!oftit mob 3nbfenbelfe aJ IBelillict. !Ille l!bet!:ltbte tio 

. . • . bet, ftttllell toøt fltlflli!le @11i11nti for at !Pmøeue t~1!9efmØØ 1911!1 litt• 
bicinei• Ufe. (le!l>nbn •. f;!till paa !llorlf og jfrill ibng. tbi O\lfHttelJe er fnriig. &iriu libttlP 
~bre~fe t~belig og ubte~fct: THE ROYAL TABLET CO., Council Blntrs. Ia, 

THE BONNEY~DRUG STORE 
(VIRGES & CO., EUROP ÆISKE AP01.'HEKERE). 

DET STØRSTE .A.POTHEK, 
DET BILLIGSTE APOTHEK, 

DET BEDSTE APOTHEJt, 

1142 PACIFIC AVENUE, TACOMA, WASH; 



bnr et. BVA.nrit· eller·flYgt Hjærte. Ikke. ·~u Dag gaar 
hen uden, at Bluclene nw<lU.eler e11 bekje111lt.l\:fands 
eller K\'indet> Dod uf lijæl'tesygdom. 'Dette Jr.an lot 
tllldgnaes1 hvis de tidlJge Syu1ptomer blh~e 
rlgtjgt for;,;ta.aede og skjamkede Opwærk
sumhed. 'Men det. er aldrig for Bilde. Selv 

I) ,, l\tfi'l·es· ' ae farligste .. 'l'ilfælde I llJ. i er helbredede ved 
0 

· at behandles med 

Skandinavisk • H 'C 
ii.;~om ·iir;:~ ." . e·a·r·t . U·ro og Nerver frit .llJ I 
ved at nævne dette Blad. TlliskriY 

DR. l\IILES MEDIOAL 00., Elkha1·t, Ind, 
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Prisbelønnet -
ved Pierce County Fair. 

Forlang af din 
ljobmand 

Fiskeboller 
i 2 Punda Daaeer. 

Fiskepudding 
i 2 Punds Daaser. 

Helleflyndre 
i 1 Punda Daaser. 

Smelta 
i 1 Punds Daaser. 

Laks 
i 1 Puuds Daaser. 

Anschovis 
i 1 Punda Daaser. 

Cl am 
i 2 Punds Danser. 

Clam Nectar 
i 2 Punds Danser. 

Clam Minced 
i 2 Punds Daaser, 

Ham burger-Steg 
i 1 Punds Daaeer. 

I{jødpudding · 
il Punds Dasser. 

Smørrebrødskjød 
i 1 Punda Daaser. 

Disse Varer. nedlæ,<rnes her 
i Byen paa norsk Maner og 
kan kjØbes i alle "Grocery 
Stores". Hvis en Kjjilb
mand ikkehar dem, da for
lang at han skal skaffe dem 
fra Fabrikanten eller West 
Coast Grocery Oo.,Taeoma, 
der forhandler Varen. 

For Skibs brug, Logging 
Camps, Jernbane-Camps 
eller. hvor store Portioner 
ønskes, kan KjøJ, Fisk, 
Clams og Smør skaffes i 5 
Pd.s Daaaer, hvilket. bliver 
billigere for Forbrugerne. 

Varerne leveres fritom
bord og emballeres frit i 
solide Kasser. 

('BOSTON; 

I NEW YORK, 

l.
M .. O. N. TREAL, 
TORONTO, TIL 
ST. PAUL, 
CHICAGO 

OG ALLE PLADSER ØST OG 
SYDØST. 

Billetter 
................ .._...._...,._...._....._...._..,..._... 

til og fra alle europæwke Havne Of 

Indlandsbyer til laveste 
Priser. 

R 
u 

N 
s 

Qrl}r.ough C!t1tr~ 
TO 

St. Paul, Minneapolis, Duluth, Fargo 
Grand J;'orks, Orookston, Winnipeg, 

Helena and Butte. 

THROUGH TIOKETS ro 

Chicago, Philadelphia, Washington, 
New York, Boston and all Points 
East and South. ......... 

Time-Ta bel. 
~·on I AFGAAR I ANKOM. 

St. Paul & Chicago, . I 5.0o p. ;.11.io a. ru. 
Omaha & KansasCity 5.00 p. ru. 11.10 a. ru 
Spokane & Kootenai 

Points"".,,,", .. 5,00 p.m. 11.10 a. ru, 
Portland . , .......... 11.30 11. m. 4.40 p. m, 
Aberdeen .......... ,. *11.30a.rn. *4AO p. m. 
Southl3end ..... , ... , *11.30a.m. *4.40 p. rn, 
Olyrnpia ........ , .. ,. •9.00 a. m. ·•4.30 p. HL 

Seattle """ "" "" 6.40 a. m. 8,50 a, rn, 
Seattle "" ",. """ 10.30 a. m. 11.20 a. rn. 
Seattle""""""" 4.50 p.m., 5.30 p. ru. 
Seattle . "." ... "", 6.50 p. 111. 8.30 p. m, 
Carbonado , .. , .. , ... *4.40 p.m. *8.55 a m. 

*Daglig undtagen Søndag. 
Alle andre Tog daglig. 

Dampskibet "City of Kingston" 
for 

SEATTLE, PORT TOWNSEND OG 
VICTORIA 

Aig. Tacoma (daglig u. LØrdag)S.00 Em. 
Afg. Victoria (dagligu. SØndag)8.00 Fm. 

Gjennemgaaende Billetter til 
Japan og Kina via Tacoma og 
Northern Pacific Steamship Co. 

For nærmere Underretning, Kort, Time· 
tabeller etc. henvender man sig t.il 

A. D. OHARLTON, 
A, G. P.A., Portland, Or. 

A. 'rJNLING, 
Genel'al Agent, Tacoma, 

,CITY TICKET OFFICE, 
925 Pacific A venne. 

DEPOT TIOKE'r O.Fli'IOE, 
1825 Pacific Avenue. 

Je[ er Å[ent for 
" . 

l.'.'i " .... C'i '-""' c:.. ~ ~·--~~-"--

TIDENDE, Nordlyset, Ugebladet, Skan· 
dinavisk :Farmer-Journal, Amerika, 

Den Christelige Talsmand, Folke· 
vennen, Refo1·m, Svenska Kuri, 

ren, Vestkusten, Westra-Po
sten, Hemlandet, Nordstjer

nan og det i Kristiania, 
j'Borge, udgivne illustre-

redeB!ad Folkebladet. 
Tager Abonnement paa alle skandina

viske Aviser og Bøger. 
Send efter mit Oil kulære, der faaes 

fritog er af stor Betydning for enhver. 

JOHN BL!!UlV, 

TRADE MARKS, 
DESICNS, 

COPYRICHTS &c. 
etoh and desc1·Iption may 
, whether an invention ie 
Communications etrictly 

Oldest agency forsecuring patenta 
In Alrier1ca: _ We ha.ve a 'Vasbington om.co. 

Patenta -taken_ through Munn & Co. reo~lve 
spocial notlce in the 

SCIENTIFIC AMERIOAN, 
ben-utifuUy. Hlnstrated, ]argest circulation of 
nnY selentitte journal, weeltly, terms$3.00 a year i 
$1.50 six: montbe. - Specimen copies and li.AND 
noo.K. ON PA'l'ENTS sont tree. Addre~~ 

MUNN &. CO., 
361 Brondwnv, New Yor~~ 

ERIC EDV. ROSLING, 
SKANDINAVISK ADVOKAT. 

Giver Rnad i nlle Slags Lovspørgsmaal. 
Praktiserer for alle Retter. 

Kontrakter, Deecls, Mortgages o. s. v. 
udskrives. 

NC l•'IU trNHEUSOCiRl1SE ai: alle,•orn Ul1re, 
SE ni; Dt! kan n11.•gh~ llt.modt,nge dem og scn
S do dem tilhage pl<il \•01· .Bckostnittg, l1vi~ 

Clldo iltl;e i nJt er fuhlgode med, Jn·ad vi 
panstna1· dem ut være. Intet andctlo'irm:l 
i Veulen knn smlge ~rna hilligt ~cru vi. 
mlllsen pna Ubrct vi averte1·cridager 
fint grnveret" tykt 14-·li:, guldpletteret, 
:'.l1_u11ting,','_.~! - · · · ,.,, · 
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SANFORD, STONE & FISHER COMPANY. 

--.Æf OHR. J.IHCHELSEN. 

For et Par Uger siden kom jeg 
til Sa.ltFØstaden, der nu n en llf de 
smukkeste Byer i Do For. 8ta1er. 
Det intel'esserPde mig at He det ko

øt nxe op Hie ene 
lossale Tempel, Tabernaklet. Brig- er som at fi15ke for SukeeB - rr,an maa begynde fra Bunden, fra Gul vet 
hamsBronzedtatue, Bikubehuset og og op. MedeIJs Markedet har gjPnlydt med "vidunderlige Salg" og 
~øvehmie• eller ,._DueslagP_t'·, som ,,fænomenale Nedslag i Priserne" paa Artikler for Hjemmene, saa har 
s1dstnævnte Bygnrng hypp1gt kal· I · 
.] h. t A t l f p f , vi rolig lavet Gul vtæpper. Vi tog en stor Hob af værdifulde Rester og ues, vor et s ørre n a a ro e· 1 · 

tens Koner i sin Ti~l boede. omdannede dem t,il smukke Gulvtæpper og Kamintæpper, og vi fal 
Søndag Eftermiddag gik jeg i Ta· byder d1~rn idag for 33t Procent mindre rnd den regulære V ærdi. Hvis 

bernaklet, hvor et Sangkor bestaa· De har et Gulv, der tiltrænger et Tæppe, da er dette en udmærket 
ende af ca. 200 Personer blandede Anledning. 

henrivende Stemmer med __ _..,~--"· - ........ ~ .. 

lKjæmpeorglets Toner. Dette var I G 1 t e· r 
lill.eget in~eressant, men Talerne .. var . u V æpp . 
det bare V aud. Det var de selv
samme gamle Historier, som har 

. været fortalt de Tusind Gange, om 
._,Lydighed mod ,Præstedømmet -

Guds Repræsentanter etc. Idet~jeg 
saa ud over den uhyre Forsamling 
paa 7000@ 8000 Mennesker, kunde 
jeg kun føle Bedrøvelse; thi her fik 
jeg det igjen bekræfte"t, at naar der 
;i.tppelleres til Menneskets Lettroen
hed, Sandselighed og Daarskab, slla 
kan det gi ve Møde. Syng for Mas
sen, spil Komedie for T:>sserne, op
før Gjøglf'ri og Humbug for de Tan 
keløse; ja, saa er de alle medl 

1 U uion Ingrain-Gnl vtæppe, 10 6x10. til. ............. . 
1 ,, " " 12x12 IJ ..•••••••••••••• 
1 " " " 10xll ..... "." ... ". 
1 ,, " " 12x12·4 ............... . 
1 hel ulden " " 13x15 ............... . 
1 " " " 15xl5·9, usæd vanlig smuk 

Mønster ...................................... . 
1 Fløiels-Gulvtæppe, nydelig Mønster, oliven Grund, "tan 

scroll" Møm1ter, 11·3x12 ........................ . 
1 Fløiels Gul vræppe,. meget smuk Mønster og Farve, 

11 3x11-9 ..................................... . 

Karnintæpper 

$ 3.95 
4.95 
4 29 
5.47 
9.95 

11.95 

13.95 

14.95 

heide; da jeg ikke er Pnest eiheller 
Shuespiller, saa jeg kan reise for 
halv Betaling, og ikke bar nogen
sombelst, der vilde eller kunde ga
rantere mig mine Reiseudgifter; 
men har maattet stole paa de F1atti
ges ringe Evne og gode Vilie til at 
hjælpe mig fra Sted til Sted, saa 
var det jeg meget mod min Vilje 
m1.1atte nægte at komme, naar Ind
bydelsen laa flere hundrede Mile 
udaf Veien. 

Mine Venner vil behage at erin
dre, at min Adresse i Fremtiden er: 

Chrh;tian Michelsen, 
441-23de Ave, 

Los Angeles, Cal. 

Jordens varmeste Sted. --
I l\fodsætning til Werchogansk i 

Sibjrien, der er Jordens koldeste 
Sted, idet Middeltemperaturen er 
50 Grader Celsius under 0, er, saa· 
vidt det kjentles Jordens varmeste 
Sted ,,Dødens Dal" i Mojava·Ør· 
ken iAmerika. Den ligger paa 117 
G1·ader vestlig Længde og 22 Gra
der nordlig Bredde, Dalen har ikke 
U dgang til nogen Side, men er over
alt indesluttet af Bjerge, der bar 
en Høide fra 3,500 Fod til 8100 
Fod. Barometermaalinger have 
konstateret, at Dalens Bund ligger 
150 Fod under Havets Overflade. 

I Saltsøstaden iagttog jeg Alt, 
hvad der kunde have særlig Inter· 
esse, med Undtagelee af Mu11æet, 
hvor der nok fandtes adskilligt, som 
kunde have været fængslende, f. 
Ex. Brighams gamle Bukser, men 
det kostede ·25 Cents for at k')m me 
ind; men da det har knebet haardt 
nok med at udrede Penge til mine 
Jernbanebilletter, maatte jeg nægte 
mig selv den Fornøielse. Man ser, 
det er med Mormonerne som med 
Katolikerne. Dil'll'l0 har jo som be-

1 Brysseler~ Kamintæppe, "tan" Grund med grøn "Scroll"-
Mønster ....................................... . 

1 Brysseler-Kamintæppe, nydelig .Mrids, mahognifarvet 
Grund med rosenrøde Farver .................... . 

9.39 I Dalens Navn hidrører fra, at 
nogle Flygtninge her døde af Tørst. 

l6.95 1 I .denne Sommer er der blevet fore-

1 Brysseler· Kaæin tæppe, god Kvalitet, nye og tiltræk-
kende Farver ........................ · .......... . 

1 udsøgt Tæppe for fine Møbler, ,.body Brussels, tan 
ground with old rose color, scroll pattern" ........ . 

Special Body Brussels, marineblaa Grund med "tan" og 
nrøde Farver.... . ................ ; ........ . 

Rullegardiner 
lt:jendt Jesus Skjorte\til U dstilling i usæd vanlig gode V ær dier - indfattet Fjederrulle; Stør-

taget Thermometermaalinger, og 

12 95 1 disse har vist, at Middeltem pera-
. turen for Juli er 30 Grader CelRius. 

20.95 

22.95 

Den høie~te Varme var 50 Grader 
Celsius. og enkelte Dages Middel
temperatur var 45 Grader. Alle 
Maalinger bleve foretagne i Skyg-
gen. 

To Dage i Grev Leo Tol
stois Hjem. Treves for høi Betaling. reise 3x7 Fod, til. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25c 

Man fortalte mig, at Mor!11onerne Uigjennemsigtige, Størrelse 3x7 Fod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45c ................ .._. 
-endntrpraktisereFlerkonenet rundt Rullegardiner for Vinduer af hvilkensomhelst Størrelse En Engelekmand, der for nogle 
-om i Utah. laves paa Bestilling med Hartshorn·Ruller. Aar siden tilbragte Dage i Grev 

I Saltsøstaden holdt jeg to Fore- Tolstois Hjem, giver i et engelsk 
drag -:-et paa dansk·og et paa en· K k ·.· • • • t. t Tidsskrift en meget interessant 
~elsk. Mine danske Mormonbrødre Q QSrrJ.aa er . Skildring afGreven og hele hans 
-erklærede.mig sin enstemmige Tak Alle Størrelser. Priserne varierer fra 59c til. . . . . . . . . . . . 1.25 Familie. 
derfor, medene flere Amerikanere ' Grevinden, siger han, er fuld af 
kom op til mig, da jeg havde slut- S . Godbed og Kjærlighed, og vil gjerne 
sluttet minTale paaengelsk og gav -w-eepers gjøre vel mod alle, men deler ikke 

mig Haand~n og ~nskede, at ~ud Chicago Carpet Sweepere, god stiv Børete, pr. Stk. . . . . . 69c sin Mands Opfatninger. Hun for 
maa.tt.e.sels1gne mig for den GJer- B Act• Carpet s.w .. eeper· stærk varig og net for- talte at en af hendes Sønner var 

room .ion · ' ' bl k Id ·1 · · T. t · ning·,.jeg .. u. dfør ..... te. b 'd t e t. •. 11. ''. " 11.tet ti·l $l 75 og 2 47 aven a t t1 at gJØre Jenes e 1 ar e1 e , 1or nn g J.\.. v... , ' . . . . . . . . . . . . . 
En Afstand paa ca.500 Mile efter Hæren, men havde vægret sig af 

jeg forlod Ufah, gik Reisen over . - Samvittighedsskrupler. Hans Hel-
thegr'eat American Desert", hvor Gulvtæpper, Gardiner.,. Ru. Uegardiner, Kamintæpper, bred var imidlertid daarlig, og den " - ' - _, 

Jorden var øde og golg. Siden ef· Linoleums og Mattings i 3dje Etage. strænge Fængselstraf, der er en 

~ :n·e·~•!· i.j1·ø·. r~:;e·
1

··t~:an.·d;e1~; 
0

fø~·ri~~::~ ~·l~·f·ij~~ . ~·Jij·. ·~· (· ~ f 1~~1~· .~ijM·~·~~r !::;~;~~ ~:;~::~;:~n!~. s~:.1:;d. 0~~ gang paa Sierra 1~evadas BJerg- • ·. · · · · .· . de med Døden. Madam TolstoJ 
toppe. Udsigten var henrivende! .· . . kunde ikke bringe det over sit 
Mere end hundrede Mile løb Jern· · ' Hjerte at bringe et saadant Offer, 
veien paa Toppen af Bjergene. Eg, og den unge Mand gik derfor til 
Fyr og Gran gav Bjergekraanin- og paa disses Ruin blevet Eier af hvor Palmerne og og de Tusinde Hæren paa sin Moders Ansvar. 
.ger~e et idyllisk Udseende. Her mange Millioner Dollars. Medens Roser viftede En cit "Velkommen Hans Helbred havde imidlertid 
og der løb Toget ikke mere end 2 @ Arbeideren sled og. slæbte for. at til hage til Amerikae Paradis!" ved de aandelige Lidelser han hav-
3 Fod fra de næsten lodrette bane denne stærkt befærdede Vei, Jeg er glad ved igjen at være i de udstaaet, lidt saa meget, at den 
Klippemure. Man aaa Tusincler der forbinder Øst- og Veststaterne, California. vanlige gamle Oberst sendte ham 
Fod ned i de svimlende .Afgrunde, levede han paa Bønner, røget Flæsk Efter et Par Dages Ophold i San hjem igjen med den Erklæring, at 
hvor Vandstrømme snoede sig. og sort Kaffe. Om Natten redte Francisco og Omegn tog jeg med han var for svag til at gjøre Tjene· 
lt'arten oppe i disse høie Regioner han sit Leie paa KHppebjergenes· Toget til Los Angeles, hvor jeg traf ste. Og jeg maa sige, tilføier vor 
fik eB. til åt tro, at man. var paa en 'foppe; hans Aftensang var. Bjør- min Familie i bed ste Velgaaende. Hjemmelsmand, at jeg eynee alle 
Luftseillads i en Ballon. Det saa nenes Brum men og Ørnenes Skrig. I omtrent 3 Maaneder har jeg vedkommende - Far, Mor, Søn og 
ud, som om hele YerdeII. laa ud- Efter at have .Passeret Summit været borte. I Illionois,=Michigan, Oberst - havde gjort sin Pligt. 
strakt for ens Blikke. Ll~ften-var~ i:3tation rullede Toget afeted, nedad Wiecon11in, Minnesota, Iowa, Ne· Grev Tolstojs Eiendom er nu en
klar og· ren, saa man/kunde se og .nedaci med en halsbrækkende braska, Colorado, Wyoming, Utah delig delt mellem hane Børn, men 
langt, langt .. bort over de mang- Fart, det syntes som om det aldrig og California har jeg holdt 51 Fore- en af Døtrene, der er af samme An
foldige skovklædte Bjergtqppe. Det skulda. faa Ende. Trods Bremserne drag, - forkyndtSocialismen1 Hu- skuelse som sin Far, vægrer sig 
var med en vis Ængstelse, da vi var paa for at holde igjen, saa løb manitetens Evangelium. - Disse ved at modtage sin Del af Arven. 
rut11chede omkring Cape Horn, at Toget nedad i vilden Fart. Som Møder var paa et Par Undtagelser Alt dette er naturligvis til stor 
jeg aaa ned ad de steile Bjergskraa- vi kom dybere ned beholdt Landet nær besøgt med fra 50 til 300 'fil- Sorg for Grevinden, som endog maa 
ninger. Dybt, dybt ne.de laa de endnu det samme vilde, ujævne hørere. Omtrent det halve Antal tinde sig i, at hendes Døtre gaar 
r.ædsomme Afgrunde. Toget. fo'r Udseende. D~t var dog ei mere de af mine Foredrag var holdt i det ude paa Marken, og sætter Poteter 
ø.fsted, som om Htintington havde vældige, steile Bjerge og dy be Af danske Sprog, og Resten paa en- sammen med Bondekonerne. 
atjaalet det, hvad han efter Sigende :grunde, men høie Bakker og Dale, gelsk for Amerikanere. Jeg har Familien sidder længe oppe om 
ogsaa har. ])et rullede afst.ed, som akkurat, som man kunde tænke sig wødt med den mest udsøgte Ven- Aftenen, da Posten ikke kommer 
om hanfrygtede for,at den retmæs- først d.et oprørte Hav i Rum Sø, ligbed og Opmærksomhed baade af før Kl. 11, og Grevens Post er altid 
sige Eiermand skulda komme efter hvor Bølgerne er taarnhøie, men Landsmænd og andre. De romersk- en stor Begivenhed. Tolstoj faar 
ham. DEjt var her, at Arbeiderne som man nærmer sig Kysten, tage katolske Polakker i Manistee, Mi- Bøger, Breve og Aviser fra alle Ver
maatte hænge i Reb, fastgjortei de afi Størrelsti. Bakkerne og Da· chigan,ignorerede,atjegvardansk, dens Kanter, selv Mormonerne i 
Træer, hænge mellem ·Himmel og lene var overalt plettede med Frugt- - vi var Brødre med fællee Inter- Amerika sender ham sine llterære 
Jord; thi der v.ar mindst 1000 Fod lunde, af forskjellige Arter. Æble-, esser. Tyskerne i Da ven port viste Produkter, og gjennem denne Mid
ned, for 11t de med deres Hakker Pære·, Fersken- og Kirsebærtræer sig som mine oprigtige Venner, de- natspost bliver han holdt a jour 
kunde hugge Trin i de steile Klip· saavelsom Vingaardene endog res udmærkede Sangkor foi:høiede med Alt, hvad der gaar for sig ude 
pevægge, saa de kunde faa Focifæ- Oran gen og. Citronen lod sig tilsyne. Stemningen ved mit Møde der. So- i Verden. 
ete for at arbeide videre og lave den Det var .smukke Afvexlinger. Som cfalismen udsletter alt National bad. Saavel Greven eom Grevinden er 
nuværende Jernvei. Saaledes har .trølge af den .~ene Aarstid var Løvet Der var fire Møder, som ikke blev ofte eysselsat med Oversættelse af 
.Arbeiderne møisommeligt og med rødt paa nogle Træer, gult paa an- afholdt grundet paa Misforstaael· Bøger etc. Deres Datter fortalte, 
Livsfåre hugget, gravet og sprængt dreog atter andre som f. Ex. Oran- ser og daarlig Avertering. Invita- at hele Familien, hver Gang Gre
Klipperne bort for at bygge dette gen prangede med sine eviggrønne tioner til at afholde 10 andre Mø- ven har udgivet en Bog, er i den 
uhyre vidtetrakte Jernbanesystem, Blade. Alt dette hjalp til at gi ve der maatte jeg med Bedrøvelse af- største Angst for at blive e.endt til 
d,erer eiet af en af de mest hjærte- J ... andskabet farverigt og pragtfuldt slaa, fordi de kom fra Egne saa Sibirien. Zaren har læst hans sid
lØae, utak~emmelig0Corporati(}ner1 .Udseende. Or:nsider kjørte vi forbi langt borte fra min Rute. Da jeg ste Bog: "Guds Rige er indeni 
sQm i omtrent 30 Aar bar plyndret Sacramento, Californiens Hoved- ikke er Kapitalist, men maa tjene eder," en Bog, der skal være meget 
Agerdyrkeren og Haandværkeren, stad og igjennem Sacramentodalen, mit Brød og mine Penge ved Ar- haard at døie for en Regent, og ef· 

;..;.:~~ ·- -~···:.:_··-··-··-·;::.... 1-'••r- ·~ ....... ....... • ........ ,--i·-·-~. ....... , ~· .......... "...-! ....... • ..- •• ,..._ ...... -4': 

ter Læsningen havde han udstedt 
den Befaling, at Grevene Navn ikke 
maatte nævnes ved Hoffet. 

~~----~~~-~--~~~~~--a 
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i DB ffiBSt BlC[HlltB HBrreklædBr . ~ 
~ BBdStB HBrrB-EkViDBrin[sartiklBr J 

Tobaksrogens Velsignelser I f FillBStB Hatta 0[ HUBr } 
I et engelsk Tidsskrift tager ad

ekillige Læger, der hylder absolut 
Afholdenhed med Hensyn til spiri
tuosa Drikke, Ordet for en maade· 
holden Nydelse afTobak. Dr.Nor· 
man Kerr skriver, at han vilde for
synde sig baade mod Videnskaben 
og Sandheden, naar han paastod, 
at Tobaksrøgning altid var skade
lig. Foruden andre gode Egenska
ber virktir Tobaken desinficerende. 
"~~ aai jeg gaar gjen nem et Sygevæ
relse, hvor der ligger Feberpatien
ter, røger jeg altid. Tobakken dræ· 
ber baade Kolera og andre Bakte
rier. Naar en Familiefader døds
træt og pirrelig vender hjem fra sit 
Arbe\de og klager over Maden, over 
Børnenes Støi osv., behøver hans 
Kone knn at opfordre ham til at 
røge; den brummende Bjørn bliver 
til et Lam, og Husfreden er gjenop· 
rettet. 

Agenter onskes !::ig~ten ny Bog, 
skreven af den bedst kjendte K vinde 

i Verden. 
'400 Sider. 100 Illustrationer. 

Norsk, svensk og engelskUdgave. 
ICjØbes af alle og enhver. 

Liberale tletingelser. Frit Udstyr. 
Vi betaler .I<'ragten. Skriv snarest til 

John C.Winston & Co., Chicago, 
de stØrstc Udgivere af skandinaviske 

BØger i Amerika 

VAUGHAN & ~IORRILL CO. 
BO[- & PaDirhandlBrB, 

926 Pacific Avenue, 
sælger Skrivematerialier al alle Slags, 
Bøger, Skolerekvisiter og Nipsgjen• 
stande, foruden Magasinsr, Biade og 
Tidsskrifter. Prieerne er de laveste. 
Skolelærere saavelsom Elever bør skrive 
til Firmaet for at laa Oplysning om Pri
serne, hvis de ikke har Anledning til at 
komme personlig. 

i SnrnkkBStB Sko . ~ 
( ) 
( ----i- ) 

I He«Front ! 
t 14'.l ... Q i_ 
( ~ . 
< P "f· A > < ac1 1c ve. ! 
( I 
rn~~~~~~-~~~~~~~~-~~a 

-~~~ El G I N ""'UH R: 
fl s.tr Nogct bedre Uhr end Elv:iu·Ulttet. 

\,A.0{$$ kan ikke foaci;. Dersnm Do kjOh<l'J' 
set, ".il De vide, at De har den bcdste: 

'ridsviser, Hom amerlknnsk Kyndlghed3 
knu frembringe. Alle vore Ulll'e m.~ 
Elgin Yærk er forsynede med 

ÆGTE DUEBER KASSER, 
vakkert graverede, tykt guldplettel'th. 
de; de •<'il vare en Livstid ol? er ve~ 
densbcrOmte som "Standard' for det: 
amerikanske Fabrikat. Vi sender tU 
enhrnr, som giver os fuld Adresse-& 
dette Dame· eller Herre-Uhr, C. 0.1).., 
pr. Express med Rcttil UndcrsOgolse" 
Om tilfredsstillende, da lmlalAgcntea 
$0.UO og Ex1Jressen; In· is ikke, dn.liett,tl 
det tilbnge pan vor Heko!!tning og~ 
tal intet. Alle Ulin~ er gnrantere®" 
Sendes rengt~ m1.111 Ordren, d1L betal~ q vi ExpressomkostninJ;crnc og gi'Ve:t'.' 

;,-~&a et vakkert Hja~de frlL 
<Jf ltOYAL MFG. co" 

,,, 334- Dcnrllorn St., Chleugo1 ~-

Kontor·Telefon 624. 
County Undertaker. 

Aaben Dag og Nat. 

~· ~. ~oh.ert!f 
(Slayden-Roberts Efterfølger) 

UN DERT AKER. 
BALSAMERINP EN 8PECIALITET. 

914 C STREET, Theatre Building, 
TA.CO~U, WA.SH. 

THEODOR EGGERS, 
Fisk elmndler 

(Wholesale & Hetail ). 
Al Slags fersk og saltet Fisk kjØbes o~ 

sælgee. Laka, fersk, lOc Stykket. 
S11ltet og rØget Fisk sendes over

alt i Landet ordentlig pakket 

St. J ohn's Ass av & ChBIIliGal Laboratov. I noMMERclltnocteTACOMA WASH 
Walter ISt. John & Son. li I 1 • 

938 Pacific Avenue, 937 Railroad Street, 
TACOMA, WASH. I ffi). b' I ~' Erte undersøges eller analyseres. Prøver ;if.Jl.llll IQ )Cu + 

kan se.ndes i Posten og vil bli ve 
~uinbcliglJcbt 

behandlet ombyggeligt. 
Guid og SØiv $1.50, SØlv $1.00, Kobber $1.50. 

Specielle Priser ved Konttrakt. 
ASSAYERS' UDSTYR. 

~mtiif.aj fh~tftt ~oiietuiug 
mrb 

norffe og l)anffe ~øger 
;\ll11ftrrr.rt .\h1inlø!l frit. 

JOHN ANDERSllN PUBLISHING CO. 
CHICAGO 

CH!S. G. BAllELIN, 
Praktisk Uhrmager og Juveler. 

Handler med 
Uhre, Stueuhre, l:lØlv- og Plet-Varer, 

Optiske Varer. 
REP .d.RATION AF UHRE. 

1342 PACIFIC AVE., 
'.1.'A.COJIA, WA.SH. 

Dr. W. E. Burkbart, 
Tandlæge. 

930 PACIFIC AVENUE, TACOMA, WN. 

TELEFON: 7llZ. 

Dr. W. Van Deventer, 
Tandlæge. 

Gor. PaGifiC AVB. & 15th St., Ramn 202. 
26 Aars Erfaring. Tænder udtrækkes 

'llentcjfabct og beto tyotljinbriJtgct, utudige IS~g· 
bonuue, Sliøu.Gf1JqtiL1111nh.·, ~tJPhilitl, 5mputen~ 
{tolr1rtnc nf llno-oom~fl)ubcr, st'Uinbcjtrnbommc oju., 
bc4u11bJcg i "9tt~ning~"Qlnfcr<t" (Wbc !::JIJ!ug, l!f.l. 
Giber mel> mange lætcrigc ;'(Unflrotioncr) ~nu tit 
mcftrt!ig ~llMh• 011 1>i[er urre @~o< brn entflt fil're 
!Sd til nt g.jenuiuhe {iclb1"~"'· Sl:u\inber nf .!iel• 
brebcbe otnbcfnlcr !!logrn til brn librnoc 9Jlcmttff<~tb. 
6mb<~ jJottoftil, nobt i11\1pa!fet, bcb 9J!obtug<lfm 
af 25 (tcnt!J. 
Dr. M. A. Ell UJHJS• Tlicdical Institute~ 

11 Ulinton Place, New Ym·k. N. Y. 

J. Wenger, 
Den eneste scbweitzisbe Uhrmager 

i British Columbia. 
.A.lle Slags Uhre reparerest il laveste Priser. 

STORT \JDV ALG AF 
Uhre, Klokker, Sølv· og Guldsager. 

90 Governm. St. (2 DØre syd for Posthuset), 
vrnroRIA, B. c. 

PROVIDENCE FUR COMPANY, 
49 w BSllllinstcr St., ProvidBllCB, R. I.1 

ønsker al Slags utilberedt Pelsværk, 
Skind. Ginseng, Seneca etc. Høieste 
Priser garanteres. Omhygg·elig U<lvæl
gelse. høflig Behandling, øieblikkelig 
Remis~e. Mærkelapper, Reb leveres 
!rit. Skriv efter nyeste Prislister. 

Great Western Box Mfg. Co., 
Tacoma, Wash. 

Alle Slags Kasser. 

Boxer for Frugt billigst og bedet 
fra vor Fabrik. 

'or 25c og 50c. Kunstige Tænder fra I V· k · b · J 
~5 til $15. Alt Arbeide første Klasses. 1 JØ er og sæ ger 

Kontoret er aaben til Kl. 9 Aften. MØBLER, OVNE, KOM FURER, 
INVJ~N'fAHIUM AF ALLE SLAGS. 

Il J h S 
r1 rl I Et stortUdvalg af Frugtglas (Fruit J ahIB) r. 0 Il VBiluS~aaru, tilsalg~ fo~~~~;~~~ 6~~~r. Dusin. 

W. J. Wallis & Son, NORSK LÆGE. 

Juneau, Alaska. 

Dr. J. L. Rynning, 
Norsk Læge. 

French Building, Oor. 13th & PacificAve. 
(over London & San Francisco Bank), 

'l'acoma, W ash. 
Kontortid 2-4 og 7-8 Em. Søndag 2-3Em. 

Telefon l3lack 1391. 

.Q EVLI, 
Norsk Doktor. 

Jli lll-lli2l C St., 'J'acoma, Wasl1. 

~!f-<!tr.eam, 
den bedste og reneste Oream fremstillet, 

$1 pr. Gallon. 
Enhver Smag. Vi laver kun en Slags 

Is·Cream og bar kun en Pris. 

M. E.WEIX CO. 
946 Pacific Ave. Tel. 478. 

Edv. Isakson. 
Eneste norskeUhrmager i Byen 

1106-llth Street 
{samme Butik som Andrew Johnsons). 

GAMLELANDSUHRE 
Kontortid 11 12, 2-4, 7·-8. Søndag 12-1. repareres til meget rimelige Priser. 

1101! Tacoma Ave.* i4f~~:i ALLE SLA.os 

c. Skandinaviske Mediciner 
DR. P. 8 ALA ~A NO FF' og Recepter ekspederes fra 

1102! Tacoma Ave. f1 t 1 D St 
Kontor: R~~:!i:B;~n~~g. Residens i uBil ra rug . ore 
Kontortid 8-lOFm" 12-4 Em" 7-lOAften ' 

TELEFON Red 153. Cor. lltlt & Tacoma Ave 
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. rti ~tir I SPECIELT ·. . . . 

~ueansanons-Saig 110 ma~!!!!~,~~es 110 
2cb.nf;i)IJ~iJt.\Jiia i ut f1el lmc1mcffenlbct og 

f111:cttbcl} fei;ti ~lnr gammel. 

(fat gamme I llianbs Ubvarf el. 

~iJ1!1Je1Jfia fto \Sttefe illnr!, 
~e. f \lllt llU li ber, trett! vaa, ~bab førti 

faallom1e IJ!ar T:J.ar at llet11be l 
~11 gammel \.lJcanb .paa fe6ti \!for, f om ueb, 

Wab bet lle.ttJber, ffriller b.ette lBrcll for at 
frelfe nnbre fra .j1ige DµIebeljer. 

. ~an bab oil offentliggjøre llet i)borjom• 
i)etft bla]tbt Ilen. libellbe ))Jlenneffe~eb. ~.an 
fig er: · "ilall an bre IDlenueffer ijin Ungbom 
lære at fjenlle,l)tJOIJ jeg m ~el .Sebealller'f øgte 
efter . o.9 jØrft fnnl>t, . ba ieg . llor. ferti IJ.inr 
gnmmet." 

~ani! ?}lob1ter ~. [. %al)lor fra %l)rone, 
$a" og. unb.er.· ;,Da.to af. 31te m. t.ober. 1895 
ffti\Jer l)lln i Ubllrag fom følger: 

I ".s' fprti mar lell jeg i)ele :tiben af OP• 
CE~TRAL • J>RUGSTORE's Emulsfon blæf enbe j}t)speHio .. Omtr~nt \Jeb !J.Ylillten 

'o ....... a.· .•. · ... Li ..... ·.v.er. ·.·· .. ou.· .. ·.er e ... t .•. u .... drn. er.ket af.f1 .. bftlebe.n3'1mi b. cgt11.1b.te JC9 ..• at tag.e 'Il.·· r. 
d l 

~ D" ; • · · 6~oop~<M1elloj)l'etter(Restorative) og fort• 
• e ior. ;o.oete, Bronch1t1s og. fqtte mei:> at toge benue inbtil min je;i;ti• 
·mg. oorige g:øtif elsbog ben 22lle 6eptbr. ,s<eg 

glemte at tage ben en eller to @ange og OlJ• 
llagelle !Jo, at jeg tJar l)elbrellet. ®illen l)or 
ieg allJrig llæret plaget af j}t)!3+iepfin." 

S>r. 6~ooµs .@jenovretter (Restorative) 
furerebe lJalls inbllenbige lRerber ~be lRer• 
ber, ljbiUe iugen onbeu lmelJicin nogenfinbe 
l)elbrellebe. 

j)i!3fe ftt)rlebe lnerbcr fatte lmobefjertlerne 
til .at arbeibe pnn rette lmaaoe. 

* 

200 Sorter at væl~B imollem. 
V ore regulære Klædninger til $25.00 vil blive realiseret 

uden Hensy:t'.i tillndkjøbspris. 

Deres Valg for 

~$15. 
,,,,... ,..--....._ 

u~ 
Stil og S.nit garanteres. 

Forså! vor nve Tilskjærer. Han er et Vidunder. 
' .... _,,__.._...,-......._... 

TACOMAWOOLEN MILL CO. 
920 Pacific ·Ave. 

af Herre-Mackintoshes til denne Pris er netop 
ankommet. Det er en m;ædvanlig lav Pris, 

og vi vil aldrig igjen have en saa gocl 
Mackintosh til clen Pris. 

_ Gutte=fViackintoshes til $2.50, 4.00og4.50 
I (de bedste, som kan erholdes til di~se Priser). 

VORE OLJEKLÆDER 
er alle nyp og friske fra !i'abriken; 

hvis De kjøber den Slags Varer billigere andre Steder, saa er det 
gammel Beholdning. Kjøh kun "Shi.-ld Brand" eller "Fiah 
Brand", saa er De sikker paa at Jaa gode, vandtrette Kiæder, hvis 

Varerne er friske. 

DICKSOH DØDS. p:~~f~~11::0. 
lmebiciner, tiUatJebe qf \}Sepfin og $is• 

mut!),. bil linlJre jaa Iænge ·be barer. 'Ile 
mebbringer enlJel af ben !Sællffe, fom \Ulabe• 
fjertlerne ffulbe frembriuge. 'Ile peuirfer I ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~:::::::::::::::::::::::: 
funftig lrorllØielJe, bedun foregoar, faolænge -' 
wtebicinen barer. ·S>en maa tages ljuer j)ag ~FlJtnina~-N ~tiK~ 

SG ANDINAVIAN-AMERIGAN 
og frir beftimbig. .. . . . 

roten ingen ~ar uogenfinl:le fureret ~tJ~· 
pepfill µben tJtb at form bif.lje Wer\Jer. 

5.\t)ttil Ilen. gamle WtanlJs. Orb'-- 'f)an, 
forn forf øgte bet i førti ~for. 

\Sirib efter $r. \Sljoops !Bog om ~tjs• 
pe!Jfia .. Sjan . ofrebe •en ljel IDtenneffenll>et 
paa at finbe en. wtellicin, ber llilbe bringe 
SJ~lbrebelfe. 58ogen fanes frit. 

'Ilr. <Sl)ooµs@jenopretter (Restorative) 
fofter $LOO pr; g:taffe l)os lll:j)ottjeferne. ellet 
n1eb @rtires. betalt i. ijorilub. ®e! trlnile1 
for $5.00" . \!illr~~fer: · 
Dr.Shoop,6612ndStreetC, Racine, Wis. 

Pastor Blekkan .fra Eureka talte 
i Vor Fi:elsers Kirke sidste Søndag. 
Paet(lren .var. her paa Gjennemreise 
til Synodens Distrikts-Møde i 
Seattle. 

'.En Ba8ar og Fest afholde1:1.i .W.al· 
halla Hall, 1310 Tacoma Avenue, 
Fredag. og Lørdag· Aften, den 12. 
og +s. November, af Kvindernes 
Syforeniug. af den s.kandinaviske 
Bap1iatkirke .. · Et godt Program, 
og derefter Salg og Forfriskninger. 
Fri Adgang. Alle er venligt ind· 
budne. 

Byen .Winlocks Borgermester, 
Mr. Ole Roeten, og Hon. H. H. 
Fatland var Mandag i Byen paa 
Visit; de besaa blandt andet ogsaa 
det norske Universitet i Parkland. 
Hon. Fatland 8agde, at flere Lands· 
mænd agtedc .at. hosætte sig i Win· 
lock. Fot saadanne, s.om søgte 
gode Farme, var der Anledning 
dertil, mente.:Mr. Fatland. 

CA VENDER·FOWLER INSURANCE ::;,-0--0-0-0 0 0 0-0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

lGENCY, 201 and 202 Merchants ~ H .. ~ 
Bldg. Telephone Red 1291. o o 

. 0 0 p!;:[:b~:::~.d;~, b~·.,.;:g~l.~~ : n~~r ~n~t~~ I ~ TAOOMA WASH 
bh ver i d1ese Dage optagne og viser I lo ~ o · . '. ·' 

ANK~, 
sg at have holdt sigfortræffoligt. o 7' o er nu flyttet til sit nye Lokale 1 

0 t b d. t B b' a· .... B ~ Hoieste Markedspriser.betales for ~ B E R L I N B U I L D I N 
3olidt og es!~kt 1~b~fde~r1kim!i~;~ ~ allB Sla!S Huder D! Skind. ~ . . . . . . . . . 'l 
Priser. NEII, & ANDERSON,Wallace ~ 110· ~ p •r• ff . . oi 
~uilding, Hjørnet af12th & A Sts. ~ 't iJ 3Cl IG nYBDUB, 0 

Hvis andre ikke har kunnet re.~ 0 Taeoma Wash 
parere Dei;es Uhr tilfr~dsatillende, ~ Sælger til la ~~ste Markeds-
Elaa g~a t:I 1322 PacifieAvenue. o priser al Slags Læder o 
Skandmav1skUhrmager og Juveler. o Udst r· f R · t" g 

0 . . . y or epara 10n 
Norsk Slagterbutik, Hjørnet af 0 af Sko ~g Seletøi. 

2lde & G Sta .. Friske Kjødvarer ~ 1 405 Paeifie Avenue. 
0 

havesaltid paa Haanden og sælges o o o o o o c- o o o o o o o o o o o c 

til billigste Priser. A. J; BAcKE, 
Cor. 2lst & .G Sts. 

Enhver Ting fornøden ved .Be~ 
gravelser paa kort Underretning. 
Balsamering en Specialitet. · Murph'!J 
& Fraser" 936 C Street, ligeoverfor 
Ohickering Hall. Telefon Red. 351. 
Aaben hele Natten. Kvindelig 
Betjent. 

Metropolitan Savings 
Sparebank 

(Inkorporeret. 1887 .) 

I Tacorna Theater l3ygning,, Hjørnet al 
9th og 0 Streets. 

Aaben fra KL lO Form. t'il 3 Eftm. 
Indbetalt Kapital .............. $200,000 

(Forøget fra $100,000). 

P. V. Caesar." ................. c. President 
T; W. Enos ................. Vice.President 
OleB. Selvig .........•.... , ... , . , ... Cashier 
J, H. Vanderbilt." .... "Assistent Cashier 

DIREKTØRER ; 
Dommer T. L, StUes, C. W. Grigg!'i I. W. 
Anderson, G. L. Holmes, Theo. uosmer, 
George P. Eaton, P. V. Caesar, T.W. Enos, 

J. H. Vanderbilt. 

5 pCt. Hente. 
Renteme udbetales halvaarlig, 1. Januar 

og 1. Juli. 
!'enge udlaanes paa Jæugere Tid samt paa 

maanedlige Betalingsvilkaar. 
Auvisuing(lrpaa aHe Steder i Europa. 

N. E Cor. Pacific Ave.·& Uth Street. 

nye forbed<ede 

Anledning til at faa 
det verdensberOtnte er o-od for 

DR~ HORNE'S $IJ.J4 
$20.00 k . d . fff.""l 

Elo. kti· · 'ke Bolt'e vis e1~. merv o ger 
IS v Ordre for et $20.00 

fo<kun Belte, dog ikke se-

$ 6 6 6 nereend30Dagefra 
ORD? I . " dette Blads Dato. 

Dette lilnu~ staar ve~ Ma~t ~un 30 Dage. 
Vi gjiir delte specielle, eneslaaende Tilbud for hurtig! at in· 
troducere vore Belter og erhverve Agenter i nye Lokaliteter. 

Foi:. hurti~t at introducerc og f:ia .Ag1:mtet• paa. snn nurnge uye Steder som mulig 

Garanteres uden f i){r~:: ~!!?n~1e:f ~6en~~;!~~r:~ig:;~~~Y~~.0 f ~!-~eH,~;11 ~\~P;:~:~t e~~rt!~r~1~ie:;;~J~~~ 
l\iediciner at kui-Ci•e $20.00 elektriske Belte for hm $6.Gtl, Mi Pri<;, der ·•..il gjOre, det muligt for enhver 

fOlgende Sygdomme: ~~~~~1~;n~1~~1;i::;~.i:. d~i~~·igA;·~:t~si~~~~~:t~;h~~s 11(f,J~~l~ l'1~~e v~et~f~;1:t°!iesræ~~ee~1!!!. 
Rheumatisme, ~~~;f!e~:1tj~,~~~1~~ 1~:1t1;:· 1~.'n11D~1tl'ii' l~:1~;fi1;f~·~t~~~11~;1 ~~t, ~tD~\f1t!~te~1gse'i~i~~1rfie~! 
RYgsmerler, som11fS~ P~A: ~~/td~~f.~0B~I~:,1~~e ti~tyd!_Dem for Kun $6.6G, er vort No. 4 Dr. 
lændesmerter, Jlorne's nye forhctlrede regulære $20.00 l{omllinutions-bll.lte for l\lænd og ]{,•inder. 

Clllarfh, Pu~t Ji;~J:is~~~~!i!1!ltr;;~tlfs~~ IU~i~eF~~1~!~i1~11~11b~i1~~~~~1~sj~!':i~t rJ;!d~!dt ~vert Belte 
Asthma· vi gji.ir it1gen lJu<ltagelse fr il denne Paastund. Det\'il vare i Aarnvis 111e1 

Neural~ia, ~:~~M1i~ :,!~S~r.!~1;:, ?i~{~1:1d~~~~r d~~e TD1:::~~:~;1 ~e~~J;' d~~\r 11~!isl~1~g t~~iigstc Lregc, 

Dyspepsia, ;~yi~~~rl.1&~-~~11~~':,?e:~: g~~i~~~ ;t;k[ri1:~~ n~fttc~,~~n~1l;!H::c3~1 T~~;i;~;r ~~-~A-~1':!i_= 
Forstoppelse~ hrede D~m 1 kvis De kun gi'r. t1c1c_ en Prl.lve, h\'ilket ma11ge Vi dues byrd i"vor Katalog 

- 11 Hjertefeil, kan be~~' LfiBER INGEN RESIKO VED AT HANDLE MED OS. 
Lam_hed, Vi :forlanger iklu~ l,lmge t l~or11knd. HYIS de Onsker et uf disse Belter, saa er 
Nervlisitet vi aldeles villig til ntsemlc dilt W Deres nærmeste Express-Oftice C. o. D., med 

De s,kandinaviske og det tyske Sprogtalea .. Rygmarvs·~ygdom, ~~t cl~1 ~~,;: 1~~1c:i~1~~o'~r1(c~;~~o~~t~~~:~1111dht~~ i~;ti;~~e~g ?i~~D~~~fi~~~~;~k~~~~ ~~~: 
Varicocele san betal I~xpresagentetl"l'risen paa Beltet, og Expresomkostniui;cr; I modsat Fald 

' vil det hlive returnerct til os. }(an et rimligern 'rilb11d gjOres end detJe~ Vi er ele 

Fred Larne (The Adjuster) 
Uhrmager, .Juveler og Optiker. 

Et·stort o~ fu!dst!X)ndigt .Ud.valgafJuvele.r. 
Reparationer ndf'Øres til rimelige Priser. 

Spemelt repareres Uhrefra det aarnJe Land. 
Reparerer al Slags vanskeligt "Uhrarbeide, 

1151 TACOMA. AVENUK 

C. E. RAYMOND, S~aveng0r, 
31 SCalifornia Block. 

Affald af ethvertSlags besørges bo1·tkjØrt. 
Tømmer Water Olosets og SØppelknsser. 

Giv AGT, 

FARMEREI 
og alle, som bar Huder at I 
sælge. eller behøver Læder. 
Hvis De har Huder eller8kind, 
saa lad Dem ikke snyde af en 
eller anden Peddler, men bring 
dem. til mig og erhold fuld 
Markedspris for dem. Hvis 
De behøver Læder, s11a under 
søg Lager og Priserførend De 
kjøber. Derved vil De spare 
Penge. 

JOSEPH SLA.DEK, 
Garver, Skind· O>t Læderhaudler, 

1532 Pacific A.venne. 

I Den bedste Pl~ds i Byen 
for et 

toe Maaltid 
er i 

B~~rnnKit~b~n, 
1307 Pacific AVB. . .. 

R. 1. 0. HALL, Prop.1 

2 6. 
Cents pr.·.~M. aahed for alle. Bøger man 

kan læsei 
WASHINGTON NEWS CO. 

CIRCULATING LIBR.A.RY, 
1203 Pacific Avenue. 

Leversyge, eneste 1''nhriknntcr af clektrislrn Jleltcr, :;om sender dem C. O.D. for Undcnii.igelse, 

Strubesygdomme, ~~e~·1i l;~:f~:~ 1~~lf~~ ~~1p~-~~~~~1~1~~~11~i~:~11'.·s:;1~;1ra~~;enB0:t:;~~t~· ";,~i;g~1~1~i~s ~~~~r1~;~: 
NyresJ.gdomme i;hct eller bihte.$100.00. 
SQvnldsh d ' ''i bnr mi fillmdt Ue-m e11 At1lNlnlt1µ-, Mm lrnmder mn:iske lom en Gnng i Lh·t>t; 
•• . ekk' I og }n·fo ne ikke modblgcr det- nu, k:m de komme til ;1t Ull!!l'l' drl.,tla '\'i lJldri!{ smlge 
uerve~væ e se, Belt.erne for den Prlfl igjen. Det er unilth'l'lltligt nt. fort:Pllf>, att vi.t.nbcr jllla. dmm 
Tabt Livskraft,. Pris, men dHt.fald.er billigere tttt intrmlnccre dem i nye 1.oknlitetcr }!Ila tlelllHt 
Kolde Flidder, l'tl:imie, Nul at s1mrfo r.ei<:pnrle Å[!enter omkrin~. lh'iio; Du iinskcr et a.f tfo:;se 
Kvindesygdomme Belter, io;m KJ.IP 0> OVENSTAAEND); COUPON -og O})giv hn1r m1111ge Tommu 
Smæi'ter i Rygge(t' og Decr r.undt, Livet. Betæ11k D.em ikke. Bcstil idng om mulig, ellers kunde De 

Lemmerne_, glcnnue (let" Adtlreslier ty_de11g: 

Alle svaoheder hos Mand DR. HOR NE ELECTRIC BELT & TRUSS CO" 
og Kvind.e. 112·114 DEARBDRN ST., CHICAGO, ILL., U.S.A. , 

_P. S.-Hvis De ikke lu1r Brug for nogct elektrisk Belte, \'mr saa. Ycnlig at.levere eller sende det til en, De ved 
ikke er ved god Helse. De vil d_orved gjOre t;otlt lmatle mod ham c~ os. Yi nusker en g{l(l Agent 11a11 ln•ert Sted <lg 
ltnn give hnm stu(lig l~ol'tjeneste. Vi antngcr lrnu imml1ume, som har 1niivet. vurc_ Belter og kan tale om dem 11.f egen 
I~rfnring. 

R~FERENCER:_,F-Or vOr PriaJidclighed henvism· vi til]1vilkctso1nhclsl Expres Co. oghvilkensotnbelstBank i Chi'!'. 
cngo immt maugc Tusinder over hele de f'urcncdo Stater, flom har brngt \•ore elektriske-Belter og Tilbeh5r i de sidst.e 
20 AiiT. 

aaaaaaaaa6~66llilm6~allilllil~m~~llilllilaa~m~llltllmmm666mllilllilllilllilllilmmllilllilmm~llil a m 
E Skandinavisk ! 
i Uhrnla[or, Jnvolor I 
; & Optiker. i 
~ Hvis De behøver at Lomme· li 
; uhr, Stueuhr eller Sølvtøi, ~ 
, æ ·.. Juvel er, Briller o. IJ, saa husk, I 

,". Stod)fijWår~ Udr ·sarmson: ~ h·· I 
~ 930 Pacific Avenue~ . =i 
I SPECIA.LITET: Reparation af G.AM.L.ELA.NDS·UHRE. l\il 
l!! ..... ·.. . . . . llil 
l!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!~~~~~~~~l!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!l!!~~~~~~~rml~~~l!!l!!l!!l!!l!!Dl!!llil 

AMr~w J ~bn~~n. 
l 

Skandinavisk Sko-Forretning" 
ll06-lltll St., nær K St. 

Skolesko, Dame-Kalueskindssko. 
Man bør ubetinget undersøge "mine Priser, før man kjØber andetsteds. Jeg 

har smaa Udgifter, arbeider selv og kan og vil sælge 

Sla aWeekEasY, "~:.:'a'h~::.lg~ I billigere end nogen anden her i Byen. 
• ·... N•lronbl• 1o mak• s1sa :.!'~":.:!y~'iv~afo Reparationer udfores til meget rimelige Priser. 

mqnlek 011 w1ll btun edathoweaa7Ucanba 
done. B•nduay<>ur;.;l:'..nyway. ~wtllb&for ,-our totem• Huder og Skind kjøbea til Dagens høieste Priser 
~:W~Yiiteilrtf.· c~~:B°!':.:1t":~o::Oft.'M.l · . 


