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omkring $500 i Kontanter, hvoraf 
$120 var Mr. Clarks private Eien
dom. Clark blev bragt hjem i be
vidstløs Tilstand, men er nu i 
Bedring. 

Tacoma, Wn., Lc:>rdag den 6. Marts 1897. 

Kaptein Blekkum. Albert Thomp· 
son, Kapteinens Svoger, der var Taco1na. 
Fyrbøder ombord, kom nemlig af· / ..-,._, 
dage paa en skrækkelig Maade. Et af Byens Dagblade klage~ 

WASHINGTON. 
Apotheker S. .l ørgensen i La 

Conner kunde den 18de Februar 
fremvise fuldgroede Ræddiker fra 

Dampbaaden afgik som sæd vanlig oy:er, at ~'acoma vil tabe ~70,000 af 
Kl. 7 om J\lorgenen fra Fatlen af sme a,arhge Indtæ_gter, hvis Forsla-

A. Berg, der arbeider paa Huene- I 1\K a· St t . s ttl t"l. p ·t get ved Lov at g)ennemføre Gøte-
• • 1 J.ua rson ree 1 • ea e .i 01 borg-Systemet for Kontrollering af 

gars Skrbsværft 1 Ballard, b,ev, Blakely. Kapteinen opholdt sig i Drikketrafiken antages. Men man 
efter .at have træltet med en and~n Styrerummet, Maskinist Farmer maa dog ei forglemme, at en hel 
Arbeider ved Nav11 James~· Mit· var et Øiebli.Jr forud og Albert ,Del ogsaa. spare~ veden ~educering 
chell, af denne. sla~et bev.idstløs Thompson i Maskinrummet. Km:p· af Fylderiet, th1 det er r Drukken· sin Have. 

. , . med en Klubbe, r hvilken Tilstand k h , skab de fleste Forbrydeleer begaa.es, 
Kapt. R. JohannnE>sen, hvis Sk1b . . . men et Sty ke fra Bryggen ørte og det koster Byen mangfoldige 

. . han forblev over enTrme. M1tchell l{ t · ·d 1 f ld · R b · tager md Trælast i Port Blakely, . ap emen ræ se su e aa om Tusmder om Aaret at vaage over 
1J holder si for Øieblikket aa blev af Domruer Vernon ilagt en Hjælp fra Maskinrummet, og Ma- Fredens Bevarelse. 
P g . p Mulkt paa $5 samt Sagens Omkast· k" d k "k d h 1 

Northern Hotel i Seattle. . . . s men, er un gr me a v Tacoma kan glæde sig over Op· 

De offentlige Skoler i Olympia 
lukked.es forrige U ge, da de nød· 
vendige Midler til Lærernes Afløn
ningikke kunde til veiebringes. 

mnger. Domme.ren gjorde Mul~- Kraft, begyndte at stanse. Kap· førelsen af flere og flere Fabrik· 
ten saa let, fordi Berg havde til- teinen og Maskinisten ilede til anlæg. Et Sagbrug er netop opført 
budt at lade Sagen gaa upaatalt Maskinrummet hvor der mødte i Old Tacoma, et andet er under 
for $25. Berg ta.ler ikke Engelsk d t f ld't 8 ·R· ·b Opførelse nær C. M. Johnsons Brug. em e gru u yn ·Og .· aa ene: · M k' k d d K l og vidste ikke, at han havde været . . . " .. Et as mvær ste ve ana en 

Toldstationen i South Bend, 
Grays Harbot', er opbævet, da den 
kostefile $2000 aarlig at vedlige· 
holde og ingen Forretninger gjorde. 

b ·a 1 1 "Tag img ud, tag mig udl · Det sysselsætter nu 15 Mand. Et Fiske-
evi at øs saa ænge. var Albert 'l'hompl!!on, der var iml- fo1·ædlingsetablissement vil i Løbet 
En ung Pige tilhørende en agtet viklet i Maskinen· begge hans Ben af Sommeren blive opført i Old 

· · · · · · d' d .· Tacoma og efter Sigende vil flere Famrl;e r Everett rømte fornyhg var maset og m tvun et, saa man .d, F' b 'k bl' b dt . . . . . . an re · ia n er ive paa egyn . 
bort fra s1tHJem, fordi - som hun rkk,e kunde faa ham løs. Ha~ var Byens Kjøbmænd siger, at den 

Seatco Mfg. Co. i Bucoda har 
modtaget en Ordre paa skaaren 
Last, som skal benyttes til Byg
ning. af Dampski be i Cincinnatti, 
Ohio. 

fortalte Pol.itimesteren i Seattle - faldt og kommet under Maskmen. sidste Maaned har været livligere 
hun ei kunde enes med sin Tante. Maskinisten forsøgte at faa Maski· end vanligt. 
Denne Tante, som dog kun vild.e nen agterover fo~ at faa Thompson . Syforeningen afden norsk-danske 
hendes Bedste, kom efter bende til ud; men da det ikke lykkedes, lod M~thodistkirke vil have en Auk
Seattle, men kunde ikke formaa Blekkum Dampfløiten · lyde fire tiQJ1 Lørdag Aften den 13de Marta 

T Idk G t tJ 
hende til at gaa med aig tilhage Stød hvilket betyder at Fartøiet i Valhalla Hall, 1308 Tacoma Ave. 

o utteren rant er re urnere · ' . '. · Man vil have et godt Program 
fra et Krydstogt for at finde den Den unge Dame, der kun er noget trænger HJælp. Kaptemen og Fyr· samt god Bevrertning. Fri Ad-
amerikanske Skonnert Aida, Kapt. over 14 Aar gammel og s~r~eles bøderen paa Brandvæsen.ets ~am~· gang. AU\} er v~nligt indbudne. 
Andersen Det anses nu sikkert uerfaren, forstaar sel vfølgehg rkke, baad hørte det, kom øieblrkkehg . . . A 

• > h d · ·1 d. d t"l d b d M · · d t··1 0. G. Storaash, som r mange ar 
at Fartøi~t er bortkommet og Mand- va der t1ener. t1 . hen . es Be ste, 1 ste e og ugsere e ystic m I . var bosat her i Byen, men flyttede 
skabet strøget med. da hun ellers ørebhkkehg paa An- Bryggen. En Læge blev strake til Oregon, vil i næete Uge atter 

" . . modning vilde have vendt tilhage hentet. "Giv mig Vandl'' bad boaætte sig i Tacoma. Mr. Storaasli 
Der var 8u Skibe, der rndtog Last "" larlot rla~~a rn1" ~lr~mlr hn~ 'l'l-.nm~~n~ l,":. t>:"n n~.:i~" ~l.l.n ._ ... _ ~n-1 UnNin~>l-.n.:l nt, T""vn~LUR 
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ved Puget Sound sids~eUge, ~vilket indgjød sin Familje, tjene til Ad· var over. Det en.e Ben var imid· gaar en god Fremtid imøde. 
ur det største Antal 1 de srdste 4 varsel for Tanten, ·saa hun behand- lertid kommet løs, men kun som 
Maaneder. Dette skyldes nærm.est ler hende med mere Mildhed i en uformelig Masse; det andet Ben 
den forøgede Forespørgsel elter Fremtiden. En ung og uerfaren blev af Lægen skaaret af. Thomp· 
Træl~st og Kul og ~ommer paa en Pige paa 14 Aar, der i Letsindighed ROll døde straks efter. Han var 
~aret1d, da _Folk 1 de Brancber forlader sit Hjem og ingen har at født i Norge, 40 Aar gammel og har 
gjerne er ledige og derf~r uventet støtte sig til, bliver saa let et Bytte i flere :Aar boet i Port Blakely. 
har :fuaet 611 hel Del Arbeide. for Libertinere og havner som oftest Han har to Søstre her, Mrs. Blek-

Hver Dag ankommer flere og i Sarnfundets Lastbuler. kurn i Seattle og Mrs. Evanson i 

En prnfessionel Aagerkarl fik en 
slem Medfart Onsdag Formiddag, 
idet 0. S. Robinson sendte en He
volverkugle i Hovedet paa George 
M. Bearce under en Disput i sidst
nævntes Kontor i Gross Block. -
Bearce er et af disse velklædte, 
stenhaarde, hjerteløse Mennesker, 
der forstaar ptta en "lovlig" Maade 
at aflkrede Medmennesker, der er 
st~t i Nød. Vi kjender flere saa· 
daµne Subjekter, der lever af at 
"laanef' bort eine Penge mod Blod
renter.' _Af alle . usle Forretninger 
mø,a< ilet vel anse~ at være. den 
elendigste at være Aagerbrl eller 
snigende Agenter for slige Røvere. 

:flere Fal'lnere fra Østens Stater for D d t"l . d Sk k Port Blakely, samt en Broder, der 
fi d . . H' K t et er me r tagen e l'æ f d t "k k Sk'b R' "· at n · e sig Jelll paa ye en. St B l 1 IT ører e amerr ans e r itc1oie. 

D l · k h. 1 TT 1 · E atens argere reser om c et ~aos e v1s ommer e e ..o..o omer. "n . 
.:. k K 1· · 1· 4 F .1. t af Love, som vore vrerd1ge Repræ· uane o om paa am1 Jer æn· . . . . . 
k t >. tt · d p t sentantec drnker op med i Olymp1a. er paa a oosæ e sig ve uge · . . 
S d E 1 k T{ 1 • d t 1 Nogle af dem er saa rent borte r oun . n po s .i: o om, er æ · 

. Natten, at man med Ret turde 
ler 200 Medlemmer, skal ba ve sik- d "kk h 11 h. t . " spørge, om e 1 • e e er ør e 
ret sig Land nær ;:south Bend. h" . s· d · 1 t · S ·1 3emme i m seygeasy e i te1 a· 

Legislaturmedle,m H. Hansen af coom. Vor Landsmand Hans Han
King County har fremsat Forslag sen har sin Styrke i Antal af For· 
om at forbyde Anvendelsen af slag og afviger ikke··fra andre i at 
Sættemaskine paa offentlige 'l'ryk· foreslaa meningsløse Love; han er 
I.lager. Hvis Mr. Hansei;i ei kan øienl!lynlig ikke i Besiddelse af saa
snvende sine Evner paa en mere danne grundige Kundskaber, som 
værdig J!1Iaade, hnrde .han helst man burde kunne forlange af et· 
være bleven hjemme, da Statene hvert Legislaturmediem. Hvis bare 
Legislatur neppe er Stedet for Hansen vilde indlevere et forst.an
Guttestreier. digt og ombyggelig·udarbeidet Lov-

En Nordmand ved Navn Hekner forslag, da vilde han sikkert vi11de 
blev frygteliglemlæstet i enShingle· mere end ved eit nuværende rast· 
Mølle nær Machias siilr.te Mandag, løse Arbeide. Der maa dog være 
idet hl!>n gled og faldt paa en en Smule Mening i Arbeidet; dette 
Cirkelsag, der skar:fowmelfingeren bør gaa i en systematisk Orden. 
af ham og splittede Armen helt til Istedetfor ramler Forslagene ind, 
Skulderen samt rev Skulderen op i og ingen k:.an finde nogen systema
Strimler. Han blev øieblikkelig tisk Orden i Lovgiv~rnes Arbeide. 

bragt til HC>spitalet, hvor hans SEAT'rLE·~ \.1 

Arm blev amputeret. 

Ex-Guvernør McGraw blev for
l'ige Lørdag af Dommer Hanford 
udnævnt til Administrator af Bank 

Mary Erickson blev paa Forlan· 
gende af Pastor Larson eendt til 
Sindssygeasylet i Steilacoom. 

of Everett, der fallerede i 1893, og Carl Hammer og William Nelson 
hvis Aktiva den Gang værdsattes blev i denne Uge sendt til Stats· 
til $70,000. M. 0. Tibbets, der fængslet i Walla; de er idømt 1 
først udnæv:ntes til Administrator, Aars Fængl!!el for Ind.brudstyveri. 

er imi~lel'tid flyttet til Britiish Det norske Dampskib Tmnsit, 

CALIFORNIA. 
Fra San Francisco skrives: Man 

begyndor nu for Al vor at udruste 
Skibe for Hvalfangst og Lakse· 
fangst langs Kysten af Alaska. 
Flere Firmaer har lagt sig efter 
denne Forretning iaar end nogen· 
sinde tidligere. Damperen Jeanne 
er afgaaet til Alaska med en Lad• 

Ved Hjælp af X-Straaler fandtes 
Kuglen, som Politibetjent Brotton 
fik i Hovedet for en Tid siden. 
Kuglen laa bag det ene Øre. 

------------.---.::=;-

ning l\faterialier og Maskineri for H;vem kjender ikke Kvinder og 
et nyt Lakse-Oannery samt Pro· unge Piger, som uophørlig fælder 
viant for Sæsonen. Hertnetik- Taat'er? Som altid s~r den mørke 
fabriken skal bygges af Pacific .Side? . ~~m har hyppige An.fald af 
, . , . Melankoli uden nogen t1lsyne
Steam Whahng Company, der har }anende Grhnd. Den intelligente 
begyndt en voldsom Konkurrence LIP,ge ved, at det er en eller anden 
med Alaskii Packers Association i Uorden i de indviklede og øm
Lakseforretoiogen. Denne Kon- følende kvinde!ige Organer. Den 
kurrence mellem de to-Kompanier ~I}.ge.Pig~ lider, legemlig og.aand~-

. hg, I f;)tilhel. Der er utrlbørhg 
har bragt det til, at de nu over- Ttæthed uventet Smerte, ufornuf-
byder hinanden for at sikre eig de tige Taa:er og Ar.fald af Heftighed. 
dygtigste Fiskere paa Kysten. - Dr. Pieroe1s Favorite Prescription 
Pacific Steam Whaling Co. tilbyder udøver en vidunderlig Kraft over 

· u d $1r.: "" , 3 C Kvindens ømfindtlige Organisme. sme .uæn , o pr. ihaanec1, ents De .. t t t k b · d M"dd 1 , ,., \ . er e s yr e rmgen e . i e 
for hve.r Laks og / Cent" for hver og er eiendommelig for Kvindena 
Konge·Laks fanget. Alaska Pack· særegne Svagheder, Uregelmæssig
ers Association byder sine Mænd heder og smertefulde Uordener. 
$50 for Turen 4 Cents for hver 15jrjødesløse, utvungne Læger be-
l k lo C ' t f h K . handler hyppig sine k vindelige Pa-... a s og en s or ver onge- . . · ld N · . .,, . . · tienter for Ga esyge, ervøs1tet, 
Laks fanget. l; ølgen heraf or, at slet .H'ordøielse, Lever- eller Nyre· 
fra 2000 til 2500 Mand, bestaaende Besværligbeder, medens den virke· 
af Hvalfangere, 15ømænd, Lakse· li~e 1:5ygdom er Organer tydelig 
fiskere og kinesiske Oannei·y Arbei· kvindelige, og ingen Hjælp er mulig 

. før de er gjort iuldstændig stærke 
dere, vil gaa Nord. F?~.resten s!nes VIJd Brugen af Dr. Pierce's lfavorite 
Alaska at have stor lrltrækmngs· Prescription. .. 
kraft fm· Mænd i næsten alle Livs· Send 21 Cents i 1-Cents Frimær-Columbia og har overladt Bankens K t 8 hl tt tt t'lb f . ap . c y er, er a er i age ra 

Affærer . til at ta.ge V are. paa. ~ig Centralamerika. Ski bet vil afgaa I stillinger. 
selv. En Banks finan?ielle Til· herfra med fuld Last, hvorimod det --==-.-=--
stan.d er i Sandbed daarhg, naar en k h ·t"l · B 11 t 

ker til W orld'a Dispensary Medical 
Association, Buffalo, N. Y., ogmod
ta:g Dr. Pierce's 1008-sidige illu
strerede Oommon Sense Medical 
Adviser. 

.
11

. . .
1 

. om er i i a as . STAAR I SPIDSEN. Adminietrator er v1 ig t1 at gr ve 
op sin Stilling som saa~an. Uhyggelige Hammerslag høres i . ..;ug. J. Boge!, deµ .ledende Apot~ek~r 

disse Dage nær King County's i Shreveport, La., siger: "Dr. Kmg s 
Et frrekt Røveri fandt Sted paa Courthouse. Det er en Galge som New Disco~ery er den eneste.Ting, som 

N. P. Jernbanel!!tation i Aberdeen , . Pl t" D • 26d kurerer mm Hoste. Jeg har ikke nogen 
. . . . rnises paa en a lOrm. en e J\l[eJicin, som er saa let at sælge". .J. F. 

Endste, T1.rsdag. Statwnsmester Marts. skal William Carey hænges c b li 1r·øb d · s "' d A · · . . . , amp e , "-l man l auor , r1z" 
Clark, d~r var alene pa~ Kontore~, og den 23de April skal Tyskeren skriver: "Dr. King's New Discovery et· 
hans Ass1etent var nem hg gaaet til Cramer og Svenskeren Nordstrøm hvaq den udgives for at være; den slaar 
Middag, sad ved sin Pult og gjorde bøde med Livet. aldr.ig feil og er, en .sikker Kur for 
op sin daglige Rapport, da en . ". . :rænng, Hoste og 1'orki~;else. Jeg ka,n 
M d t , dt · ·d idet Clark ser G. A. Me1gs, Eier af Sagbruget l ikke noksom rose den . Dr. Kmg e an . raa e in . . . . N. D' . 1 . T · 11 t 

f h Sl H d Port Mad1son, iandtes liggende død ew 1scove1y 01 ærrng, -os e og 
op, aar an et ag over ove et b d D. k"b ]> . 1 .Forkjølelse er ikke et ExP,etirnent. Den 

Simdhedssalt er det bedste Middel 
for alle Sygdomme, som kommer 
fra en daarlig Fordøielse, saasom 
kroni1Ske Lever- og Mavesygdomme, 
Mavekatarrh, Syredannelse i Ma
ven, Modersyge, t(ongestioner osv.; 
erholdes for 25 Cents pr. Pakke paa 
CENTRAL DRUGSTORE, 1101 Tacoma 
Ave., Cor. llth St. 

, . ri bb · d t · d om or paa amps 1 et ·capw . ar en K u e, men e te gjOr e . . . har bestaaet sin Pr"1'e i en Fjerdedel 
ikke mere Virkning end at Clark Transit. Om A~tenen havde h~n af et Aarhundrede og staar idag i Spid· Øen Rockall (Bare Fjeld) mellem 
kunde springe op og forsøge at faa ~t~bt udfor. Kaien og sla'.iet sig 1 sen.: Den s.kuffer aldrig. Prøvefiaskor Island og Hebrideri;ie skal 15jøres til 

paa en stor Ildrager til at be- ihjel :nod Dampbaadene Skanse I grat18 hos :s-rEwAnT & HoLMEn Dnn; Co. engelsk met~orologisk Stat10~. Øen 
k t . d . · · 11 ra n klædmng. I er ganske liden og hæver srg blot 

~ .Y te 151g me ; men imic eri . 1 ~ . . • . T • 70 Fod over Havet. Den ligger 400 
rø10r Røveren ham efidnu etSlag 1 En skrækkehg Ulykke lLHlt.raf\ \~rt LIN1;1EN1' o:r ~~t bedste M1.lidel Km. fra Land i de atlantiske Hvir· 
I~ovedet, der strakte .ham ud b:- forle~en om bord paa Dam baaden I~': ~~=~r~Tg~:.g e:i'.;:~:d~~t, ~~~~ 11:J:;~~~~ _ vels~ormes_Yei og vil der~or blive 
v1d1Stløs, Eøver.ep t~lvendte sig A1y~lic, der føres af den nQrske DR,UGtiTOHE_, 1101 Tac. A"·e,,, Oor. Hthl:)t, I nyttig som Stormvarselstatron. 

.,. 

Blandinger. __ ._.. 

I Preussen er der udbruclt en 
underlig Strid mellern Børsens 
Handelsmatadorer og Agrarerne. 
De sidstw har faaet vedtaget en 
Kornbørslov, som de første finder 
det umuligt at arbeide under. Føl
gen er en Streik af Børsmænd og 
Grosserere og Oprettelse af "frie 
Børser." Agrarerne mener, at det 
er Handelamændene, som trykker 
Priserne ned ved at spekulere i 
udenlandsk Korn,eom ikke en Gang 
virkelig bliver indført. De haaber 
ved sin Lov at kunne bringe Pri· 
serne op. 

En Kineserhaller. En Lærer 
ved en engelsk Skole fortæller føl
gende Historie: 

Jeg foredrog forleden i en Geogra· 
fitime over Kina og fortalte bl. a. 
om dets!store Folkemængde - 400 
Millioner. For at give Børnene en 
Ide om Idet te store Tal sagde jeg, 
at hvis vi tænkte paa Dødsfaldene 
i Kina,:døde der mindst 2 Kinesere, 
hver Gang vi trak Veiret. Senere 
hen:paa Dagen lagde jeg M:ærke til 
en liden:Gut, d~rpusted og stønned 
som en Dampmaskine. 

"Hvad er det, du gjør, Tom?" 
spurgte;jeg - "Jeg dræber Kine
E1erne. Jeg kan ikke lide de akjæv• 
øiede Fyre, og jeg vil gjøre Kaal 
paa:saa mange, som muligt ved at 
trække Veirat ret hyppigt!" Saa 
fordærvet kan Ungdommen være i 
vore Dage li I 

Dr. Nansen i London. Den 
Banket, som Royal Societies Oli~b 
ga V til Ære for Nansen, var en smuk 
Festligbed. 

Over Præsidentens Sæde havde 
man pyn(~t med en Krans af Laur
bæ1blaele og de nor13ke'Farver. 

Da Dr. Nan.sen og Scott Hansen 
traadte ind i Modtagelsesværelset, 
spillede Musikken See the conqi~ering 
hero ·comes. 

Nansen tog Plads mellem Præsi· 

* ** 8. Aarg. 

~n rnj ~rum~E 
,~,.... -·--...-:--~~---~-----....--..~..-..-

Hon. · Marvin Harris i Kendall, 
Orleans C<;mnty, N. Y., er veikjendt 
blandt mange åf de gamle norske 
Settlere, de1· hor været bosat i 
samme Distrikt. Mr. Harris satte 
den IDorske Nation meget høit og 
foretrak bestandig Nordmænd, hvor 
der var noget ('Arbeide at gjøre. 
Han var anset som en ualmjndelig 
dygtig og hæderlig Mand og har. 
flere Gange været betroet offentlige 
Hædershv.erv. iDen Gamle er nu 
gaaet bort; ha:ns store Eiendom 
skal sælges, da ingen· af hans Børn, 
deriblandt M:rs. S. Munch Kielland, 
Hustru til den norske Civilingeniør 
S. M:unch Kielland, vil overtage 
Eiendommen. 

Der skal være mern end 8000 
Måiiiiåå:k:"er i Chicago, som virkelig 
sulter, og 50,000 til, som nær har 
naaet samme Tilstand, og medene 
dette er Tilfældet i Chicago, eaa 
læser man i Eladene, at en privat 
Familje i New York har givet et 
Bal, der kostede $300,000, og des· 
uagtet paastaar man, at der ingen 
Klasseforskjel er, at i den frie ame· 
rikanske Ropublik er alle Menne
sker lige. Hentyder man til det 
gabende Svrolg; der eksist.erer mel· 
lem de meget Rige og de meget 
Fattige, saa kakles man Anarkist. 
Det væn1te er dog, at Præsteskabet 
i Almindelighed synes at staa paa 
Pengemagtene Side; saaledes frem· 
stod under Valget ihøst en Præst i 
New York og forklarede sine Til· 
hørere, at der ingen Klasser var, og 
at han heller vilde ofre sin høire 
Arm end underetøtLe et politisk 
Parti, der lærte sine Tilhængere, at 
der var en Forskjel mellem Mas• 
serne og Klasserne, som maatte ud
jevnes ved Lovgivning. 

·-·---···---
..;._==--~~-6-· __ _ 

denten og Sir .elements Markham BRITISH COLUMBIA 
og den danske Minister. Paa Præ- ' 
sidentens venstre Side sad Kardi- Danskeren Julius West har atter 
nal Vaughan. Omtrent 200 Per- gjort et Fnnd af en Guld- og Kob
soner var til Stede deriblandt den . bermine, som synes at love meget 
norsk-svenske Ge~andt, Markisen for Fremtiden. Sel ve Aaren er 30 
af Lorne, Gol!lchen, Curzon, Lord' Fod bred og ?eligge~de i Nærheden 
Lister, Charles Beresford, Chelins- af Black Prmce-Mmen paa Va.n
ford, Admiralerne McClinbock og couver•Øen, der ogsaa eies af Mr. 
Nares, samt de fornemste Repræ-1 West. Han agter om nogle Uger 
sentanter for Kunst, Videnskab og med ~t Antal Mrond at paahegynde 

Literatur. 
Præsidenten udbragte Nansens 

og ExpeditionenR Skaal, hvilket 
modtoges med Afsyngelsen af en af 
.Markham fra Norsk oversat V el
komst!fang. 

Senere fulgte Banketten, hvor 
Nansen blev modtaget af 800 Ind
budne. 

Den tyske tremastede Skonnert 
ProvidentiaafGeiswald; Kapt. Holtz 
var i Begyndelsen af forrige. Aar 
paa Veien fr~ New9astle til Stral~ 
sund med en L11:dning Kul. Unde1·· 
veis mødtes Ski bet . med heftig.e 
Storme og voldsom Søgang, saa det 
blev stærkt beskadiget, og i næsten 
14 Dage drev Skibet i hjælpeløs 
Tilf3tand i Nordsøen, saa Mandska
bet var aldeles udmattet af de ud· 
staaede Anstrængelser~ Den 2. 
Marts, da Providentia allerede var 

Arbeidet paa diese Miner. 

Det norske 4-mastede Barkskib 
Lyderhorn, der fornylig indtog en 
Ladning paa 2 Millioner Fod skaa· 
ren Last i Cbemainus, B. C., den 
største Ladning, der nogensind,e 
har været afski bet derfra Stedet,· 
maatte vende tilhage m Esquimalt 
for· at faa Styrnapparatet repareret" 
Den var paa Reise til Sidney, 
N. S. W. 

Canadian-Paci:ficbanen forlanger 
en Præmie af li!l0,000 pr. Mil for at 
bygge en Bune mellern Lethbridge 
og Nelson, e.n Distance af 300 Mil, 
og have den færdig til Afbenyttelse 
næste Januar. 

Forleden,Dag blev en Guldsmed· 
butik i Rossland, B. C., plyndret 
for Varer til en V ærdi af $5000. 

==:;,..__,..- ·---~~-

synkefærdig, blev Besretningen op- ELJ<:CTRIC BI'rTERS. 
taget af den norske Bark Fruen ca. Electric Bit.ters et el1. Me<licin, som 
20 Mil ud for den norske Kyst og passer for enhvel' Aarstid, rneni Alrnin
bragt ind til Grimstad. Som Aner· delighed mmiske., er mere nødvendig, 
kjendelse for den Hjælp der blev naar sløve, udD,Jattende Følelse.r faar 

. . ' . Overhaand, naar Leve1·en er uvu·ksom 
ydet Providen_tias .Besretnrng~ ?ar og sløv og Traugen til lloget styrkende 
den tyske Keiser efter Indst1llmg og\ gradvis helbredende indfinder sig'. 
fra .det i Kjøbenhavn værende ty• En nf?)iagtig Brug af denne Medicin har 
ske Konsulat uddelt følgende Be· ofte afvendt lange og maaske !atale 
lønninger til Frnens Besætning· Galdefebre.. Ingen Medicin vil bedre 
, ,. · · gjøre sine Virkni11ger gjældende i at 
lrl Ka1~t. Bessessen et G.ulduhl' modvirke og fri Systemet fra Gift opta-
med Keiserens Navnetræk rndgra- taget i usund Luft. Hovedpine, Ufor
veret; til Styrmand Smeland en dØielighed, Forstoppelse, Svimmelhed 
Marinekikkert med Keiserens Nav· krmver Electric Bitters. 50c. og $1.00 
netræk · til Stuert Gouertsen, Ma- pr. Fiaske · 1we S'rnwART & HOLMES 

' Dnuo Co. tros Andersen, Tømmermand Gun-
dersen og Seilm;iger Jakobsen hver 
20 Kr. Belønningerne blev uddelt 
gjennem det tyske Konsulat i Kri· 
stiania. · 

MAGIC CLO'l'HES CLEANJrn, det bedsle 
MiJdel for Boittagelse ar Fedtfiekker, 
erholdes paa CEN'.l'RAL DRUGSTORE, 1101 
Tac01mi Ave,n~e, Cor. llth St • 



---KjØb et Stykke Land og bliv din egen 
Herre. - Pris og Betingelser 

er billige nok. • --

160 Acres Land; 60 Acres deraf 
er fint Høland, 100 Acres godt 
Frugtland. 4 Acres under Opdyrk· 
ning •. Have med 250 frugtbærende 
Træer. Hus 18M 24 Fod. Stald og 
Fjøs 14 M 24 Fod; andre Udhus·e og 
Hønsehuse. En Del godt Sage
tømmer. God Vei lige til Skole og 
Butik. Pris ~8.50 pr. Acre. ' 

80 Acres "Homestead'' syd for 
Tacoma; • alt indhegnet. God Be~ ·· 
liggenhedforHønsefarm. Godt l;Ius 
paa 4 Rum; flere gode Udhuse. 1 

c~m~m1~m 1 
lii}~BIBIC! ~. 

OG 

SOO PACIFIC ·JERNBOE 

TIL 

FØRER 

(BOSTON, 

I NEW YORK, 

1·. ·.M •. O• ·N ... T·R. .. E·A. L, TORONTO, 
ST. PAUL, 

lCHICAGO 

Foræres bort! 
Det berømte Johnsons Belte foræres 

bort, idet jeg vil sælge dem for kun hvad 
Materialet koster - ingenting for Ar· 
beidet. Jeg gjØr dette Tilbud for hur
tigt at inddrive Penge til at betale for 
Averte:ring samt for at faa Bel terne be
kjendtgjorte. Det er unØdvendigt at 
fortælle, at jeg taber paa denne Handel; 
men da jeg har en Mængke Belter pa~ 
Haanden, og der ligger mange Penge i 
dem, saa vil jeg afhænde 100 af dem.for 
hvad Materialet køstet. Beltet sendes 
med Expres, saa man kan gi ve det en 
grundig Undersøgelse, førend man be· 
taler for det. Skriv efter Betingelser samt 
Katalog og Attester. Adresae: 

J; H. JOHNSON, 
Box 24, Dodgeville, Wis. 

_... Naar De skriver, nævn TacOM"
TmENDE. 

Kunde ikke gaa nden ved Hjælp af to Stokke. 

~ 

J. H. JOHNSON. 
Bristol, S. Dakota, 5te December 1896. 

Høistærede ! Jeg mod tog et af Deres Nr. 4 Belter den 3dje Juli, og jeg var 
saa nær brudt ned a,f.Rheumatisme i hele min hØire Side, at jeg ikke kunde gaa 
eller hjælpe mig selv,. uden v.ed Brug en af to Stokke; men efter at have brugt 
Der.es Belte i 4 Dage" en Gang for hv.:er _!)ag, v~r jeg fuldst~ndig befriet for min 

BryllupI=====
BRYLLUPI 

... · Bryllup! 
Staar De i Begreb med at gifte Dem? 

!:!:::.!.~ -~.~~.~ ... 9.:~" .. ~J.~.e""~~.~-~-~:r:""!:1.9..~ ... "" .. " 
~ HART, 'THE JUWELER. * 

Vi laver dem paa Bestilling i hvilkensomhelst Størrelse, Bredde 
Vægt eller Facon. · 

1134 PACIFIC AVENUE, TACOMA. 

Etableret 1862. ·--.....----,,_..,--.._.,.....,_,,.-.... 

FU RN ITU RE,. 
Måblcr, masvarer, Pottevarer 

Trævarer, emailleredeJ ernvarer 
TAPETER, WALLPAPER 

KOMPLET li USMØBLERINGS· U DSTYR. 

Største Lageri Br. Columbia. 
, Send et Brevkort for vor store illustrerede 
4' Priskatafog. 

WEILER .. 1r. BROS. 
ViCTORIA, B. o. 

D~I~r, Gnlvtre11~r nÆ Ilra1~ri~r 
Alle Slags, fra. de billigste til de dyreste. ø 

Vi har det storste Lager i Washirigton og sælger 
enten paa Afbetaling eller for kontant .. 

H. ·I . . jl,,. s·· ·1·1 F "t. . 0 92iMl2o c St~, I 0 .mes"'. u urnL ure . o., Taj!oma,Wll!lh •. 

Butte1 ~tore. 
.._..,.-......_..,,-..........,,,.,,........,..._.. 

1 Punds Æsker Kjødboller (Hamburgersteak) i brun Sauce ogLøg .. 15c 
1~ " " Garanteret ægte norsk Amichovis •..•..•.......•.. 20c 
1 " " Best Puget Sound .sil ver Salmon .... , .· .. : ..•...• ·• lOc 
1 " " Best Puget Sound Smelts (12 Fisk i Æsken) ...... lOc 

........... ~.._...,_.._........,_, 

DISSE VARER ER NEDLAGTE .•HER TBYEN OG PAA SAMME 
' . MAADE SOM I STAVANGER, NORGE. 

SKAL DE TIL .GULDFELTERNE I 

--======ALASKA? 
· · . · · ·1 · · .. BesØg os, da .vi har den eneste Butik ved Puget Sound, som har fqldstæn• 

f'L. ADSER ØST OG. di·g· t. U.d. s ... ty.r •. d.er.iblandt .. Telte, Sheder etc .. · .. Sag.e fl.les gratis. Faktum er, at et 
SYDØST .komplet· Udstyr for Alaskafarere kan. kun erholdes hos os. Alt eælgea til 

· • en groa Priser. Varerne indpakkes af en erfaren Alaskafarer og leveres frit til 
Dampski bet. 

ST. PAuL&TAooMA LuMBERCo'sSToRE . BilltJtter 
.._......;,;,;;..._...._..._....._...._...._...._.. 

til og fra alle europæiske Havne gg j . Tag Pacific Avenue Sporvogn til So. 23de Street. 

lndlandsbyer til la'1Jeste 
Priser. 

TELEFON BLACK 641. P. O. BOX 1383. 

JENNINGS PAINT ·co .. 
MALING, OLJE·· R LAK, 

GLAS, .. · · ···· ·.. BØRSTE:R 
Specialiteter: Absolut rene Oljer for Apothekerbrug, Heath& Milligan M'f'g Co•s 

færdiglavet Maling, Glatte Oljer og Compounq, Axel· og Maskinsmørelse. 

1313 PACiFlC .AVE., T.ACOIA, W .ASH. 

7\. . · .~0· O'-$. · .. Slle. til be.nne ll». aanr.b·. i bo.it 1 s· . en~ oi 9l4b.llOO·ll!··b· ·.t~fejla·ii·.171i. ar-I .C:tit .fan<! .fØlg·e· .nbe .ll'ata(og .. et mob .ff. n)>ienbel. fe at 2c.t\1 lllo~. l!Otto: .vry \D I.I • :i)rlJ <!Soob;J;:;!)elJ't f!nbe en. V mere, og ut ienbet Sllem fru il . illarne11eg11=, i)'11rmrebjf11&,, 1Srele•,illuø9l!-, llllebma<og\iitøb"". 
ll1lllietiiøe 511ger. senb efter fi:tll!li:.iht.ew 1101: 14-bag!ige (!J;:irøi:;øqiUlb, lom Rataloøer. ·15mb 15r,. 09 llOt .ftore l8atefnhltoø iiaa 640 IS!llec meb 

·tillllfenf omljelft 91'.ttifel. men øiem me at angir SllngeøB $ris 1l4a Glrocet1ell DQ .an- øbet 100,000 ,:Jlluftratione: og !l!tUiifte fe•beB ~em 11ratill iir. lifllcri. 
umen Son Sl)e fjlectelt lllnffer, 09 fftiu Ule bre1!14m: •. 37 !l!Alltt qtm QObt ~ilUe< :tagtraab~~let, $1 •. 5!i~l~nni[eret$1.S71>r. 100lbs. ' 

,. "" lillte: ~15eul> ~puer l!Rll :iitQ Ooøw.~ ftlf !001 ienta.. ·· - • Qli, •· -IJm• auoVPlu•øur •• ønnn.ecivo1i.,!.Wlu 



Venner af afdøde Pastor W ex el sen 
i Trnndhjem har .sa.mlet sig om 
'fanken .at faa,. reieit en Mindesten 
paa hans Grav. 

.Kons1il .• Jacob Michelsens Eien
dom .ved '!'orvet i Bergen er solgt 
til I.arm pr. Xommission for 
en Kjøbesum af 150,000 Kr. 

Indbyggerantallet i Bodø By den 

les, og som Jeg trol' Ungdommen 
især har godt af at in(fprente sig 
Moralen af, istedetfor at kaste Afte
nen bort paa V ærtsh use.og Varieteer. 
Stykket virker efter min Mening 
ligesaa godt som en god Prædiken; 
der var Høihed og Alvor over 
Spillet og Andagt over Puhlikum 
som i en Kirke. 

Karoline Bjørkmo, som for ca. 15 
Aar siden boede i Huset hos sine 
Svigcrforældre ved 'fromsøsandet, 
mistede da. en Fingerring under sit 

' Arbeide i Potetesageren. Den Iste 
Februar iaar finder Johan Løkslets 
Hustru denne Ring igjen paa føl· 
gende enestaaende Maade: Trenk! 
da hun skyller Poteterne til Mid· 
d9tg, bliver hun var, at en liden 
Potet har en G~ldring om sig. -
Dette høres 15om et Eventyr, men 
er dog den rene Sandbed. 

Fiske med Stemme. 
._.. ....... 

Overfor den almindelige Tale
maade "stum som en Fisk" vil det 
sikkert undre adskillige Læsere, 
naar vi efter PouchEil Natiirens 
Vidundere for dem nævuer nogle 
Eksempler paa Fi!!ke, som frem· 
bringer Lyd, endog saa stærke Lyd, 
at de sammenlignes med Tromme
slag eller Oksebrøl. Det er imid· 
lertid en Kjendsgjerning, at alle· 
rede i Oldtiden Aristoteles vidste 
en Del om, at somme Fiske k~nde 
frem bringe Lyd, og Folk, rsom fær· 
des ved Kysten og imellemFiskerne, 
kjender godt nok til, at f. Ex. vor 
almindelige Ulke, Knur og endog 
Tors~en giver Lyd fra sig, naar den 
drages op af Vandet. 

30. September1896 var efter Lig· ·Den norske Violinist Ola Theo· 
ningskoµ11nissio11ens Mandt11l 4309 baldi bliver i denne Tid hævet til 
mod 4012. i 1895, altsaa en betyde- Skyerneaf den svensk~ Presse. Et 
lig Vækst. svensk .Blad skriver: "Den unge 

Disse Lyd, som høres fra Fiske, 
frembringes væsentligst paa' to 
Maader, nemlig enten ved Finne· 
straalers eller Gjællelaagsknoklers 
Skuren eller Gnidqing i Leddene 
eller ved Hjælp af Svømmeblæren; 
nogle Fiske kan gi ve Lyd paa begge 
Maader. Naar en Ulk eller Knur 
tr.ækkes op af Vandet, "knurrer" 
de; den første med Gjællelaa.get,. 
den anden ved at Svømmeblæren 
bringes til at dine. Disse Lyd er 
dog ikke synderlig stærke, men f. 
Ex. den langtornede Ulk, l!!Om jevn
lig fanges hos os, "knurrer" dog saa 
stærkt, dersom man tager den i 
Haanden, at Lyden hørel!! i et Par 

Paa Vossevangen hC>ldtes den 23. Virtuol5 gaar kjækt frem paa den 
Jami<LrKapkjøring paa Vangsvan- Vei, hans Landsmand Ole Bull an· 
det under stor Tilslutning. I.Kap- v~ste. Han er original, paa samme 
kjøringen . deltog ca. 20 Heste, Tid som hans Foredrag er under· 
hvoraf en Del fra Bergen. Efter fuldt ,rørende. Hans fuldendte 
Præmieuddelingen holdtes Sexa i Teknik gjør alle Virtuosfinter over· 
Prestegaai;ds Hotel. flødige for hans Vedkommende, 

medena han paa sit Instrument saa 
inderlig tolker Folkevisens og Na
tionaldansens Poesi". 

Sande og Solli Brug i Tune, 
Smaalenene, er ved 0. C. Normann, 
Frfldriksstad, solgt til et Inter
eeseritskab, bestaaende af Firmaet 

·And. H .. Kiær & Co., Fredrikstad, 
og en Del af de største Skoveiere i 
Elverum for 750,000 Kr. 

'l'jent 14,000 Kr. paa en enkelt 
Sildladning. Paa en enkelt Lad-

fersk, faet Sild,· som blev af
skibet fra Bergen til England for· 
rige ,Maaued, skal bergenske Spe
kulanter h,we tjent 14,000 Kroner 
Nett() paa Grund af de daværende 
høie Sildepriser i .i<::ngland. 

De af Pram's Mæ~1d, som kun fik 
Sølvmedaljer, og som fra Geogra
phicaJ Society i London efter For· 
lj"dende skal faa. en Broncemedalje, 
forhandler sig imellem om, hvor· 
vidt de skal beholde disse - Ud-

Handefafoteningen i Trondhjem 
bar nu tilindredepartementet over

/ sendt en F'oresti.Uing i Anledning 
foddragelsen ,i,fdet del'\1ære.nde 

arnedkanske K.onsulatagentur. .__ 
anm°'der i denne om 

Departementets kraftige Støtte for 
at den gamle Ordning gjen
oprettet. 

Paa Havnen i Bergen henlaa den 
20de .Januar ikke mindre end 100 
stprre og mindre Seilfartøier, der 
hører hjemme paa de forskjelligste 
Steder omkring i Landet. Det er 
ikke ret ofte, at Havnen frem byder 

saa broget Skue af alle Slags 
}l'artøi(;lr, son;1 'filfældet har været i 
dem10 Uge, skriver Berg. 1'id. 

:Paa en Gaarcl i Sogn blev for
en Bondekone overfaldt af 
større Gutter, der mishand-

paa en oprørende Maade; 
bLa. fik hun sit ene Øre ,fon·evet, 
~igesom hu1x ogsaa fik andre K \'æ
stelser, der har ta.get sua paa hen· 
des Kræfter, at hun siden har 
maatLet holde Sel1gen. De unge 
V oldsmænd er anmeldt til Lens-

Der gaar en Mand i Stavanger, Alens Afstand; Knurren høres kun 
der i høiere Grad end noget andet halvt saa tydeligt. 
Menneske paa Jorden fortjener at I Atlanterhavet og i det indiske 
kaldes et Kadaver. Ha.11 tæres Hav færdes de saakaldte Tromme· 
levende op af Lus. I et halvt Aar fiske. Nordamerikaneren G. Brown
har han gaaet med samme Skjorte, Goode skriver i sit store Fiskeværk; 
og da han forleden. synte et Ægte· om en af dil!!se Fiske, at den, "som 
par sinTilstand med Lus og Bylder enhver ved", har sit Navn efter den 
over hele Legemet, vilde de næstim Trommelyd, aom den frembringer, 
besvime. Man internei;er friske især i Yngletiden, og som utvivl
Folk, og saadænne lader man gaa. somt er det 'l'egn, hvormed disse 
Vi fik idag en Mand .til at gaa; paa Fiske ka.Ider paa hverandre. Trom· 
Fattigkontoret for at faa Kadaveret mefiskene synes endog at være dyg· 
indlagt paa Sygehl1set - saa faar tige Tonekunstnere. Saaledes skri· 
vi høre, hvordan det gaar.-Stav. ver Prager: I April 1860 laa vi 
Aftenblad. ved Pontiniak, den 'største Flod 

I forrige Uge omkom en ung Pige 
i 'l'yveaarsalderen •ved at hun under 
Søgen efter Sauer.ramlede nedover 
et Fjeld og blev liggende bevidstiøs 
i en Sl l1gt i Fjeldet, saaledes at en 
liden Kilde raudt lige paa hendes 
.Bryst. Hvormange Timer hun har 
ligget i denneStilling el' ubekjendt, 
men de.r var dog Liv i hende, da 
der kom Folk til.·· Hun levede til 
Dagen efter, da man skulde forsøge 
at føre hende til Sygehuset i 3tok~ 
marknæs, hvor hun døde 1 Times 
Tid efter at hun var kommen i 
Seng. Ulykken skete ved Gaarden 
Tægan paa Hadsel øen, hvor Pi gen 
var i Tjeneste, 

paa Borneas Vestkyst. Ved Flod· 
tid hørte vi aldeles tydeligt Musik,, 
snart stærkere, snart svagere, snart 
~jern, snart nær. Den lød fra Dybet 
som Sirene15ang, snart som fyldige 
Orgeltoner, snart som den svage 
Sitren i en Æolsharpe. Man op
fangedfl tydeligst disse Toner, idet 
man bukkede Hovedet ned i Van
det, og ma.n ekjelnede da let flere 
samlydende Stemmer. - Ogsaa 
Huinboldt omtaler noget lignende. 
Han skriver nemlig: Den 20de 
Februar 1803 om Aftenen henved 
Kl. 7 rengstedes Skihets Maridskab 
ved en overordentlig Støi, som lig
nede Trommemusik under aaben 
Himmel. Man trenkte i Førstnin-

Skibeirheder .Johan 'l'horsen i gen, at Lyden skyldtes Vindstød; 
Haugeemnd, der tidligere havde men man mærkede snart, at den 
givet Skaare Skolekommune Til- steg op under Skibet, især forud. 
sagn om, at ban vilde bekoste op· Den havde megen Lighed med en 
ført et nyt, stort, prægtigtSkolehus boblende Lyd af kogende Vand, 
nær Haugestind Kirke - det stør· hvis Dampblærer brister, den ene 
ste I.andsskolehus i Amtet-, har efter den anden. Man frygtede 
nu efter Forlydende i Stavangeren endog for, at Ski bet et eller andet 
paany tilmeldt Skolestyret, at han Sted havde fallet en Læk; men 
efter at have hørt ytret Ønske.om, snart hørte man den samme Lyd 
at Huset helst burde være. Mur- fra alle Dele af Fartøiet indtil ben
bygning, har besluttet atofre ogt'!aa imod KL 9 om Aftenen, da alt blev 
det dertil ·fornødne •~ ca. 40,000 stille. - En anden Hjemmelsmand 
Kroner. Et af ham ti!JHgere stif- sammenligner Lyden med Orgel· og 
tet Legat, der, E!aavidt erindres, op· Klokketoner, med en mægtig Har
rindelig var paa 60,000 Kroner, pee Klang og med lfrøernes K væk
skal han nu ogsaa have forhøiet til keil, fordi den snart lignede det 
75,000 Kroner. ene, enart det anaet. Tonerne var 

Marineløitnant J. Gulp.berg var saa kraftige, at Fartøiet ligesom 
fornylig i Santander, Spanien, for sitrede ved dem. 
at indskibe sig paa Dampskibet --
Alfe;iso XII. for Mexiko. Ifølge et Et interessant Stykke .Histo-
spar.J.sk Blad deltog han under sit ~ie. .Qybt i~de i ~aryla?ds Skove 
Ophold i Santander i enFægtnings- 1. den af m~Jestæt1ske BJerge om: 

• . · rmgede Ant1etemdal, levede der 1 
opv1snrng, der fandt Sted under forrige Aarhundrede en Maud, som 
Forsæde af den norske Konsul der- gjennem sine ihærdige Studif1r og 
steds og nogle andre Herrer. Løit- videnskabelige Underl!!Øgelser har 
nant Guldberg faar i den spå.oske vundet saavel sine Samtidige.s l"Om 

Avis megen Ros for sin Fægtekunst senere Slægter~ ';{'aknemme~1ghed. 
Medens andre, I disse revolut1onære 

baa.de. med Floret og Sabel. Med Tider var optagne med krigerske 
sin kraf,tige Arm vilde han. siger Forb~redelser, hengled hans Dage i 
Bladet, i en Duel paa Liv og Død Fred og Ro, idet han gjorde det til 
være en frygtelig Modstander. - sin L~v15opl?iave at bri~ge Hjælp og 
Løitnant Guldberg er en Elev af Lindrmg til ?e Fattige og Sy~e. 

~ . · . . . Samfærdselsm1dlerne var naturhg-
den bekJendte Fægtelærer Kaptern vis i hine Dage meget. daarlige. 
Wettre i Kristiania. Man var næsten udelukkende ben-

-·------ vist til Ridning. Men Gjenstanden 
- for disse Linjer kunde ikke engang 

Vi:erten i Kjøbenhavns gamle benytte sig deraf, thi som Gut var 
Trommesal, Hr. Klink, der ogsaa der · tilstødt ham et Uheld, der 
var Balinspektør i "Figaro·', dan· havde foraarsaget en Krumning af 
sede der foriedeu ·Nat. Da han. Rygraden, hvilket gjorde ham til 
førte sin Dame tilhage til hendes len "pukkelrygget". Som etl Følge 
Plads og bukkede for hende, faldt heraf reiste han altid tilfods. 
hån om død, ramt afet Hjerteslag. Afstanden fra Gaard til Ga.ard og 

lf en L011err 
~a~/~~~;:t~r:~ filiden 11 Grund 
blive bragt 1 , ... ~,, 
Uorden, og pa.a Grund af det, .man kalder Kvinde
sygdomme, vil Livet blive en Byrde, Mango troer, 
at diBse Smerter og-Pinsler. som nedtynger Kvin~ 
dernee Liv med Nervllsitet og gjur dem gamle ior 
Tiden, maa taales. Men dette er Ikke Tllfældet. 
Bovedplne, Silvnll.lahed, Mangel paa Energi, necl· 
brudt. Nervesystem, M:odlilshed, 'fmithed, Neu-

D i: M• 1 ' ralgla . fjærnes, og ner. r "lill 1 es v1st lidende Kvlnder . .. ,•< . gJollglves Sundheden ved 
Sknndl; . N • ~ ~ 
navisk Bestorative erVIne. eller 
engelsk Bog frlt ved at nævne dette Blad. 

---======-------·-----------

fra Dal til Dal var ofte meget stor. 
Dette afskrækkede ham dog ikke i 
mindste Maade, dersom han troede, 

·at man trængte til hans Hjælp og 
Kyndigbed. Han blev saaledes 
kjendt viden om, ikke blot i den 
Del afMaryland, hvor han paa den 
Tid b iede, men og1:iaa i Dele af 

·. Pennsylvanien og Virginia. Den 
Mand, om hvem vi skriver, var 
gamle Dr. Peter Fahrney, Bedste
fader til den nuværende Doktor, 
som bærer &amme Navn. Hans 
Liv var ikke helt og holdent viet 
til videnskabelige Forskninger, han 
var ogsaa en aktiv Leder og Støtte 
i det Kirkesamfund, til hvilket han 
hørte. Det var denne Forening af 
Hjerte og Aand, som gjorde ham 
saa afholdt, og som har bevæget 
Efterkommerne af dem, blandt 
hvilke han virkede, til nu at hædre 
denne Man.ds Minde som Menneske 
og Borger. 

. . . .. ""---. ······-. . ... " "" . " ." "" . . . . . . .. " .... " "" ". ". . . ". ." ". - . " "" "" .. 
volder store Smerter i alle Lemmer 
og Muskler, Tab af Syn, Rørelse og 
Mæle, hvorpaa Døden tilsidst ind
finder sig efter voldsommeKrampe· 
anfald. Denne Fugls Bid er altsaa 
ligesaa giftigt som den farligste 
Slanges. 

- Keiseren og Keiserinden af 
Rusland er for Tiden syge, og der 
gaar uhyggelige Rygter i St. Peters
burg om, at deres Sygdom skyldes 
længere 'l'ids Forgiftning. "Czar 
og Czarevna er blevet langsomt for· 
giftet". Rygtet har faaet Næring 
af den Kjendsgjerning, at en hel 
Del af Vinterpaladsets Kjøkken
personale er arresteret eller afsat, 

- En ny Vulkan er udbrudt i 
Mexiko i Nærheden af Byen Coate
fee, og Folk i Omegnen er meget 
forskrækket. 

~t ~dbrcbe m~rernc 

metgber fim,VcUbett tl:t oiøre fuaae 
~liJl'Ct ftretf C. 

!El)gt '11Jter fnn ure ~el~rebt3. 

fill)refl)gbcm betl)ber iffe en @ang i !JUil• 
brelle fl)ge !lil)rer. 

SDerfom SDe forfømmer :Onllet inlltil lYll)• 
tente tJidelig er fl)ge, fan fan Sile me ~el" 
IJrebe bent. 

SDe er i \IUminbelig~eb fun fllage, men fill)re0 

ftJagl)cb er farlig. 
SDcn !JctJirfer %ab af Ji'raft; ffil)gfmerter; 

s;>iertconbc, l:nutlelfarbct Urin; gulaltig .pub, 
ftlrtJc i. lJotlne Øienlaafl, ®Uimmel~eb, tlntter, 
fotagttgc .\'..)ætJe! jcr o. ). tJ. 

SDiSfc ®l)ITT!Jtomer giticr tilfjenbe, at lYll)o 
terne er for jbage til nt filtrere nl @ifteu ub 
af j{l!obct. 

Sl)et ert IT;ølge ni bcmte '.ti!ftanb, at næften 
~alvbclen af llJtenncffclJcben bør. 

:.Det ucbifcr, at. be fileroer, fom birfer .paa 
!l1t1ro·nr, er for ftJagc, 

lJOr!Jinb en cleftrijt @ltrøm mcb bisf e \Jicr, 
Iler for c11 stime, og ~l9rerne arlieiiler full>• 
fomment ben stime. 

Wlen be bc~øller bcbbnrwllc 6tlJrfc. 
!.JllJrenerberne lil!)Ører bet flJmjrnt!jdiffe 

filertJejlJftem. 
~C Ct iUe be filcrber, fOlll bi føler O[J l)allb, 

Icr llJCb-be 9l:ertier !)ar bi nltib !Jcl)a11illct. 
.. ~ngen !)ar. !Je~llnblet biE>je in bre ~l(crlJcr 
mbttl S\)1" @S!Jooµ ub[anbt beu rette ll:lctiantJ, 
ling~maabe. .~1m1 !Jar ofret en iJebetill µaa 
at tilbirfe et !.JJlibbcl, fom bil nua bii;;je 
!.Jlerbcr. 

:Dr. 151Jooµit @jcno1iretter (Restorative) 
gjl'llDµli11cr 9/l)tcncrbcrne, og ingen annen 
~IJ/ebiciu !Jnr enbnu l)abt nogen ~irfning 
µnn ocm. 

)De fon 1111 ij.1ænbc l.lll)rerne for en 'itib, eller 
ftille Eil)mptomcrne; mett ~ellirebelfe maa 
l.lærc c11 i1ur for bii3je !Jlerfler. 

Sl)r •. 6l)ooµ ~ar ffretiet en )Bog, ber giber 
!Hejultnterne af en .\!ebetibi:l <;l;rfori11ger 1 j{le, 
~a11bli11grn af lJrl}ref1Jgbom111e. ~en er fri; 
]frit> eftei· ben. 

:.!lr. ®!Jooµi:l @jenoµrcttcr (Rest-0rat.ive) 
fofter $1.00 µr. irlnffe livs \llµot!Jcfm, l'ller 
frogtfrit jJt'. ([:~:Jmjs. EJci; \Jlnffcr :i;;,,oo. 
\!(blT5ic; 

Frit til enhver Mand. 
En udmærket Behandlings

Methode, 
der helbredede Nedskriveren af 

disse Linjer efter at alt andet 
havde slaaet feil. 

At plagesaf smertefulde Sygdommeer 
galt nok; men naar en Maud langsomt 
hensygner af Nervesvækkelse, er de led· 
sagende Aandskvaler ti Gange værre end 
den mest voldsomme legemlige Smerte. 
Aandens Ve stilles aldrig, hverken Dag 
eller Nat, thi Søvnen er næsten blevet 
fremmed. Under aaadanne Ometændig
heder er man neppe ansvarlig for, hvad 
man gjør. I Aarevis var Nedskriveren 
af disse Linjer i Vaande og rulledes og 
kastetles om paa Nervesvækkelaens op· 
rørte Hav, saa det blev ham et SpØrgs
maal, om han ikke gjorde bedst i at tage 
en Dosis Gift og derved ende alle Lidel
ser. Men Forsynet kom ham til Hjælp 
ved at bringe til hans Kundskab en 
Kombination af Mediciner, som ikke 
alene gjengav ham et almindeligt Vel· 
befindende, men som ogsaa bibragte de 
svækkede Dele deres naturlige Størrelse 
og Kraft, og han erklærer nu, at hvem
somhelst, der vil uleilige sig saa meget 
som at sende sit Navn og sia Adresse, 
kan erholde denne vidundel'lige Be
handlingsmethode frit. Og naar jeg 
siger frit, mener jeg uden mindste Ud
gift, da jeg ønsker, at enhver svækket 
Mand maa nyde Fordelen af min Er· 
faring, 

Jeg er ingen Filantrop, heller fkke 
Ønsker jeg at paradere som Enthusiast, 
men der er Tusinder af Mænd, som lider 
Aandens Kvaler som Følge af svækket 
Manddomskraft, hvilke kunde kureres 
paa kort Tid, dersom de blot havde et 
Middel som det, der kurerede mig. Prøv 
ikke at udstudere, hvordan jeg kan have 
Raad til at betale de faaF1·imærker,som 
paakræves for at sende Underretningen, 
men tilskriv mig, og De vil finde, at der 
er enkelte Ting her paa .Torden, der, 
omencl de ikke koster noget, dog er værd 
en Formue for enkelte Mennesker og
betyder et Liv ar Lykke for de fleste af 
os. Tilskriv Car!J.vValker, 714Masonic 
Temple, Kalamazoo, Mich" og Under· 
retningen vil blive Dem tilsendt i en for
seglet, almindelig Konvolut, 

Alle Slags 

Med dette for Øie blev en For
ening kaldet The Fahrney Memorial 
Association for kort Tid siden stiftet 
iSan Mar, Md. Den er kommen i 
Besiddelse af Doktorens "gamle 
Hytte", der af qam selv blev be
nyttet som Laboratorium osv. og 
endnu er i temmelig god Stand. 
Denne Hytte agter man nu at ind· 
gjæ1·de med et stort Jernstakit og 
forsyne den med et Kobbertag f!om 
Beskyttelse mod Veirligets Øde
læggelser. Nær Huset findes endnu, 
,boblende op me~lem Stenene, den 
Kilde, hvis friske, kjølige V and i 
hine længst Jorsvundne Dage veder· 
kvægede den trætte VandringR· 
maud. Den vil nu blive aabnet til 
fri Afbeayttelse for det reisende 
Publikum - i Sandhed en høist 
passende Maade at mindes en saa.· 
dan Mands Liv og Fortjenester paa, 
en Mand, der saa utrættelig sørgede 
for Folkets legemlige og aandelige 
Velfærd. Det hænder ikke ofte, 11.t 
en Mand, hvis 'filværell'!e er hen· 
gleden saa rolig og bramfri, helt 
optagen som bon var med Forsk
ninger paa Lægekunstens Omraade, 
i Haab om derved at gavne sine 
Medmennesker, bliver erindret med 
en saadan Ærefrygt i tredje og 
fjerde Slægtsled. 

Et er sikkert, naar en Kommune I Dr. Shoop,GGl 2nd Street S, lfacine, \Via. 
i vor prosaiske og egenkjærlige Tid 

Fru~ttræor, 
som passer bedst for 
denne Stat. Friske 

stærke Træer fri for Insektel' og 
offentlig anerkjender en Mands ·~ 

Fortjenester og er villig til at paa- D K N ~ 0 
d. rage sig l5!J;ada.n .. 11e Ud.g1.:f.·t···.e··.1·'··.•·.for at a· n s y y~ hædre hans Mmde og .forplante 
hans Ry til kommende Slægter, da 
har denne Mand været noget mere 
end almindeligt, og hans Liv og 
Virksombed har ikke været for· 

andre Feil. 

Vi har Bt stort u dval[ paa HaandBn. 
Tilskriv os for Priser. 

gjreves. . 
Saameget til Ære for Opfinderen 

af Dr. Peter's Kuriko. 

~~--· -
ET OG ANDET. 

_._. 
- Den 91·a!l.rige George Muller, 

der er StHter af den store Anstalt 
for Forældreløse ved Bristol, gav 
forleden i et Foredrag i Birming· 
ham nogle Oplysninger om denne 
Anstælt, som han har ledet i 50 
Aar. I denne Tid har han ernæret, 
klædt og opdraget 123,000 For
ældreløse. Omkostningerne herved 
har været 25 Millioner Kroner. 
Det er en bekjendt Sag, at Muller 
endog ~ldrig har bedt noget Men
neske om Bidrag til sit Værk. 
Pengene har han altid faaet frivil
lipt, og hyppigt er de komne, naar 
Nøden var størst. , 

- Central-Amerikat'! Konsulat· 
repræsentation. Dietan i df!n nye 
Stat, der er dannet i Ce.ntralamerika 
af Republikerne Sal va.dor, Nicara
gua og Honduras, under Navn af 
Republica Mayor de Centro-America, 
bar blandt sine forhenværende 
Konsuler valgt og udnævut Salva
dors .Generalkonsul Søren Ca.sper· 
sen til Konsul i Kongerigerne 
Norge og Sverige. Die tan for hver 
Stat sammentræder vekselvis hvert 
Aar i Republikernes Hovedstæder. 
Den er nu samlet i Salvadors 
Hovedstad San Salvador. 

-,.. En høist besynderlig Fugl har 
de svenske Forskningsreisende i 
New Guinea opdaget der paa Øen, 
nemlig en af de Indfødte med 
Navnet Rpirondob betegnet Art, 
som af Zoologerne har faaet Navnet 
"Dødsfuglen". Et Saar, frembragt 
a.f denne uhyggelige Fugls Næb, 

PAA 

Oen Vancouver, B. C. 
Exkursioner til denne vil afgaa 

fra Victoria den 20 • .Marts og den 
10. April. De, der vil deltage i 
en af disse,, bør saa snart som 
muligt meddele det til 

J. Jensen, 
Box 68, Enurnclaw, Wash. 

a ee as . brnnd new thiug. Y. 
around humo. A Sla W kE 11onwotkt!ght 

No trouble ,&<> maka $J8 a week eASy. Wrlte to 
n..qqnlck yott wlll bo1mrprt<1etl o.lhow easyltca.n b!I 

done. Simd ns your nddre!c n.ny wn.y. It wlll ha tor yonr Jnforesro 
to lnvuUga.te. Wrlte today~ You c::t.o. pos!Uvel;r make S18 Q. 

WeolliOAQ'1BOYAL MFG. CO., Roem 92~Uctrolt, JIIJch.. 

Wanted An ldea Who can thlnk 
--:- ot some elmple 

tl1!ng to vateut? 

fJ~1~0~6l'i:W°-lv~~JE~tJR'J~ 3'3~gP~i~nr1~~~~~ 
~:~8i1: ~~b~~otobiin1Jr!a• friiet~T~~:1w~nfer~e otrer 

li 

TONNESON BROS. 
G29 Wasltiugton Bloc!•, 1racoma. 

•ell&lll811•tR•llct 
Tabt Manddomskraft 
at gjenoprette fultlsf;1.endig, og l\faaden at 
varigt helbrede selvtilsyneladende ulægelige 
'l'ilfældo af ICiinssygdomme, endvidere en 

Il' or klaring om Mandighed I Kvinde• 
eskabl sammes Hindringer og Helbre. 

deise, viser den udmærkede danslro Dog: "Red
nings·Ankeieti" 25de Oplag ,182 Rider mecl talrige 
naturtroBil eder. E'orsendesomhyggeligind• 
paldcet for 25 Cents i Frimærker. Adresse: 

Dr. lll. A. 1;;1uu1us• Medical Institute. 
11 Or,rnoroN PLAOE, NEW Yomi:, N. Y. ••••1•11•111•••• 

/?:"?-h~-·~~ ~ff·l.· i·1it)t~1:-b";·t 11ll,1i11LJ,·i1lqr-ffiil1ffl' ,efi'., i!ii ~, .. i!ænemitN! CALTHOS irit, nq rn 

~
[M l!io retM1tnbenbe (1Janrnti f ve '1! CAL
~ ~ THOS nil flnnfc llhhmmcljcr vq 
;....,~DE~ ~lftob, IJrlbrcber Spe1·matorrhea; 
~ . ( ~tarcbrof oo.ojcugiucr tobt 9Jlnub• 

~h. • bom~frnif. 18ru9 bet og betnf ~uW '1l bl't er ti!ftebilf!tllenbe: ~lbl'esie: 
VON MOHL CO., Sole Am 

•ts, 21 F, Cinciu11ati, 0. - Eitrib paa 
Ø j U'f w 

68 ~t4~lJot" ~t., Q:ljit4go, ~ø., 
cm! unher Staten ,amnoi~ .Uobe, liar e~if!eret i 11og!e og 
ma~ og er lieu euefte ffe1ubiuia11iffc 2cJ111ciauftiaO l 
ria, fom ~ar niott !Bebanbllng og .!i'ut af riouillc og 

"ll!illAte @lUQl:Jomme ttl fpecielt p:ag, og er i[tanb til at tale og 
lirellbt'l{cmeb nor(reoøban(fe !l!attcnter~AR be~dl eget flllv~oø. 

Qlrottffllle ({l5flll11tbomme, faafom ærieumcnøme oø @tet, ejiftflJBllom• 
'" •Pu me, 2el>uf øliømme, ~øaili øiliøtelfe 

!ntl!tilli iifoæffelfe, $ø11el:ll1itte, eøt1u1111ffJell, Utettt æ?ø11, .A'jertelflJøt, lri. et. rott aife 
4høni!'e iilJl!llilOmme (amt åll1>i11llei1JBllømme bel)anble~ meb ftott .pell>. . 

'-'db4ft og Dittbl#lft <1$ljgbomme 
~~~""~~ 

f
oraatia{lebe af Ungbom$,Ube[inbig~eber, uttiatufl~· e !841ttl! meb arre bere~ forfætbelir;e lJØ!Ret, raa.: 
om l!illl:lJlltlfe, ~Afl 4f linllltbbøm og 2tti8rl!ll t, U!Hffet til jjøttetttl.11@, UUAttt1'Uge Ull: 
ømmdfell!, flllll!e• og l9l1nef1Jollømme, fli~ l)g, fmettefulb thtuliabuittB bel)anbles lJurtigf, 

om[orgHfulbt, billigt vg i l>l)f>efte !i:Att8l)tll ucb ifrc og ufeilbarlige Wlibrer, uficulite Rf nubte ftei:= 
1e ~æoer. Unbgaa ia11eneteube Ah flllbete og bcrc~ møoer, fom run er !Bebragm o~ 
, anlagt ~an at trærre jJlenoe af gobtroenbe ijolr, og [)enbenber &ber mcb fulb Stiliib til os, fona 

!Jaa rott Stib ng meb ufbigclig Siffer~eb llil bringe Sun~ljeb og .llib~Zraft tUbaQ~ !l/lclli,illei fell~JJ 
ouetalt meb ftot Dmfotg og tl>IJflefte ~emmeliøf)ell. · 

1tuøb.ø1ttmtttj Wtt..abøitJet 
lfll Cif oB"ubnibet !509 !Jaa 48 6iber om~anbler Sibet~ ,Pemmcligijebct, !llÆgteffabet, ll'orliolbet mer!tm 
!!Tla11l> ~O ffillnbc, !Jttbate @l~gbomme, ljemmelige <Sbnl>er ng betes g:ørger, etc., no butile lll!feB øf en~be~ 
ama llllanb. Genbes jtft i føifeBlet ÆlmflctB lleb llllobtagelfe af 4 (li;ents i utimærfet. 

~ ontodib: ·· .Pberl>age, 10-3i lj)elligbage 10-1. Jilon(ultation fri. !Sreue t11nne (ftibelmebfUl!io 
~iUib Oil Wøt:høU9f)cb, oa .(l'no~otbet !Jaa bet fhengc[tc ~olbe~ ~cmmcligt. ~bre~fet 

DR. N. ROSENBERG CO., 58 Dearborn Street, B 216, C.llIO!GO, Ut 
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Er nu paa----'--'----

P ac i f i C ve. 
Vi har i vor Butik det største og smuk· 

, keste Lager af Uldvarer i Byen. 
Det er en meget heldig beliggende Plads at 

besøge. Vi, venter, at Folk, som endnu ikke har 
undersøgt. vore mange Tilbud, vil gjøre det, nu 
vi har aabnet en Bu tik i Byens Forretningf!!strøg. 

Vi ø,nsker at fortrelle alle, at Uldvarer fabri· 
. kereU Tacom& ....... enhver Traad Washington· Uld 
- er ligesaa gode, ofte bedre, end importerede 
Fabrikater. 

Klædninger efter Bestilling ........ $15.00 
Bukser efter BestilUng .... ; , . . . . . . 4~00 

720 IrROIT ST~, SEATTLE. _l 

AN STOLE PAA OS 
FOR l

r ÆRLIGE VARER, 
L! VE PRISER, I REEL BETJENING, 

· l NYES11E ·MODE. 

Betal l':kke $15 o·o for en daarlig syet Klædning af 
·. • . · gammelt Snit, n11ar vi sælger Klæd· 

ninger, som øvede Skræddere har lavet, for $10.00 og $12.00. 

Se vort 
Kjæmpemæssige Lager af fine Herreklædninger 

JUST ANKOl,VIMET . 

DICKSON BROS. U. S. STORE. 
1120·22 racific Ave. 

l'iilllillJliJl!ililll'i;ll!:lliillllllilllllllllllt"lllllllllllilliillilllilllllllllilllllllllllllllllllllllliili:U'lllilllJlilli:illiiriill:lllUlll:i!liillllllllll 

I BIGH FOBI JIJØG l IDIUBG GOfilPDIY. 
=~~=±==±=~=±======~~±=====~!= Embedsmænd! = O. O. S'fORLE, Præsident. I 

Anskaf Eder Sko, Sf>m fal)rikeresi Tacoma, og bibrag derved til at 
.... : · støtte Hjemmefabrikationøn. . V\ har nok for alle, idet 
~ fabrikerer 100 Par Sko p1-. Dag, 

n:i C. T. DURGIN, Vice-Præsident. 11i1 = C. E. EBERT, Kasserer. (I 
ll:I J. J. CONRAD, Sekretær. g 
I . · .. Eier fire rige Guldmine·Olaims - af. hvilke tre er paa en ff 
~ sammenbængende Aare, 4500 Fod lang og 40 til 100 Fod bred, li 
m rigt forhqnden med Mineral - paa Colville Reserva.tion, 7 Mil 11!1 
li frn det berømte Rossland Minedistrikt. Deri fårste Udstedelse aj l\i 
[li Aktier tilbydes for kun 3 Cents pr • .Aktie. Alle de ved Aktie· li 
l!:I BIJ.lg .indkomne Penge anv~ndes til Gruhernes Drift og forøger sae.• ml 
~ ledes yærdien af samme. Alle Ordrer pr. Post vil prompt blive I 
I besvaret og kvitteret for. . .· . .·. . fl 
lii For nærmere Oplysninger henvender man sig skriftlig elle:1t m• 
~ inundtlig til . I 
I Daniel McGregor, ! 
l!I General-Agent, · Ill 

fl 301 Washington Huilding, TACOMA, W ASH. I 
gllllllllllllllillll'lll'lll!li!il!llHl!ll!ll!Hllllllllllll:lilllllll:llllll'.l!llll!ll!!l!lllU'll!!l!ll1:U'llHl!ll!ll!ll!ll!!ilJlllllll!lllllllll!lll!I= . -- _.,,". . I ~~-'--c.:_____:_---'-"c.:__--..---'--'-------
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I Taconia Theater Bygning, Hjl/lrnet af 
9th og C Streetll~ 

Aaben. tra Kl.10 Form. til 3 Eftm. 
Indbetalt Kapital. ............. $200,000 

(ForØget fra $100,000). 

DIREKTØRER : 
Dommer T, L. Stiles, (). W. Gdgg!!:. I~ W. 
Anderson, G. L, Holmes, Theo . .1:1osmer, 
George .P •. Eatof}" F, V. Caesar, T. W. En os, 

J . .1:t •• v anderbilt. 

6 pCt. ~ente. 
Reuterue udbetales lialvaarlig, 1. Januar 

og 1. Juli. 
Penge udlaanes paa famgere Tfd samt paa 

maantidlige Betalingllvilkaar; 
Anvisninger paa alfo Ste.Q.er iEuro:Pa· 
De skandinaviske og det tyske Sp'.rog tales. 

SCANDINAVIAN -lMERl-O!N 

~Ranl~ 

. E. Steinbach, 
V;"Pres. 

H. E. Knatvf>id, 
Kase. 

Skandinavisko Kolo'nialhandol i Tacoma. 
-~-

AlasKa-U ~rustnin~ . 
Vi skjrenker Alaska-Handelen speciel Opmrerksom

hed, ikke alene i vor Branehe, men ogsaa v.ed at aesi~ 
ste re ved· An skaft'elsenaf Telte, Sls:1derpg. ~t),llre.Artik~er, 
som er nødvendige. Oplysninger kan faaes i min Bu.tik 
af en·erfaren Alaska-Miner. 

Undemøt vore Priser forinden De gjør Indkjøb, og 
De vil finde dem lavere end de laveste i By.en. ........_. -

EBEll'S UB8GElY, 1338 PaGifiG RllBIB. 
Telefon 1481 Main. 

(VIRGES & CO., EUIWPÆISK.E ÅPOTHEKERE). 
DET STØRSTE APOTHEK, 

DE'f BILLIGSTE Al'OTHEK, 
DET· REDSTE .A.PØl'fHEK. 

1142 PACIFlC AVENUE.. - T ACO:MA, WASH. 

Uhro, Diamanter, Guld- O!. Solvsmytter. 
Til .Forarbeidelse kjøber eller bytter vi aile Slags Guld· og sølvsager, SOID'IU(l,lll:J 

maatte ønske a.t skille sig ved. · 

Andre-w- Johnson . 
Skandinavisk Sko bu tik og Reparations-V ærksted~ 

1106-llth Street, nær Hjørnet af K St. 

"' 

Dr1··.v. e·r .... al. mi: udeli. g. ·B·a .. nk .. fo1.·1··e .. tn. i.n. g .. •. B. 'e· ·1 Den absolut billig. st.a .og mest··•re. e .. lle S·k·o· b. utik. i Byen. KjØb ikke et Par Sko eller ta1er høieste Renter paa Indskud., . Støvler, fØr De har set mit Lag~r. Derved spares i Aarets LØb • 
· Kjøberog sælgerAnvisningerpaa · ma11ge ærhge Dollars. 

de skandinaviske Lande. 

Dampskibs- og Jernbanebilletter til 

Europa med alle Linjer. 

~-'-'--~~----'~~· 1J~ $IJi~~E.Jey, 

NORSK 

Kontor·T~~~:~~/~~dertaker. soconrl Hanrl Stnro 
Aaben Dag og Nat. U ll ll U ) 

' 1114i-1116 C Street. 
9ij' .. · .. ·.;It·... . l:~ .. ~ b.eT". td: .. KiØber sælger og·. bytter brugt Il.ndbo. c;+ O'+ ~"V _.., ~ I Stort lJdvalg af al Slag·s fodbo. 

(Sla!den ... Roberts Eitel'følger) . : · • · · Juli us J. Tveter. 
· _. UNDERTAK.ER: . 

. '25 BALSAMimING EN SPECIALI'rET. 

914 C S'rltEE'l', Theatre Building-, 
T.A.COMA, \\' A.SH. 

Cenh< pr.Maaned for alle Bøger man 
kan !æse i 

WASHINGTON NEWS CO. 
CIRCULATING LIBRA.RY" 

1203_Pacific Avenue. 


