Foræres bort!
Det berømte Johnsons llelte foræres
bort,· idet jeg vil sælge dem for kun hvad
Materialet koster
ingenting for .Ax·
beidet. Jeg gjør dette Tilbud for hur·
tigt at inddrive Penge til at betale for
Avertering samt for at faa Belterne be·
kjendtgjorte. Det er unødvendigt at
fortælle, at jeg laber paa denne Handel;
men da jeg bar en Mængke Belter paa
Haanden, og der ligger mange Penge i
dem, saa vil jeg afhænde 100 af dem for
hvad Materialet kostet. Beltet sendes
med Exprea, saa man kan gi ve det en
grundig Undereøgelse, førend man be·
taler for det. Skriv efter Betingelser samt
Katalog og Attester. Adresse:

J. H. JOHNSON,
Box æ4, Dodgeville, Wis.
l!/llif"" Naar De skriver, nævn TACOMA
T!DllNDE.

Kunde ikke gaa nden ved IIjælp 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
eaa nær brudt ned af~heumatisme i hele min høire Side, at jeg ikke kunde gaa
ell.er hjælpe mig selv, .uden ved Brugen af to Stokke; men efter at have brugt
Deres Belte i 4 Dage, en Gang for hver Dag, var jeg fuldstændig befriet for min
Rheumatisme, eaa jeg kunde gjøre mit HØ· og Harvestarbeide. Jeg paastaar, at
det er dumt at udlægge .hundrede~· af Dollars til en Doktor, naar man kan blive
helbreclet for en saa !iden Sum, som man giver for et af Johnsons Belter. Jeg vil
ikke undvære detfor nogen Pris.
Med Agtelse
NJlILS II. HESSELBERG, Box 103.
Beltet har en forunderlig Egenslmb.
Lodi, S. Dakota, 4de December 1896.
Jeg søgte Doktor i 8 Maaneder, men uden mindste Hjælp.
Men saa kjØbte jeg et Belte af Deres Agent E. M. Jørgensen, og ved Brugen af
det blrv jeg rask igjen. Beltet har en forunderlig Egenskab. Jeg vilde ønske, at
enhver som lider af en eller anden Sygdom, vilde tage den Beslutning at kjØbe et
Belte iatedetfor at utløse Penge til Doktoren.
Med Agtelse
Mr. Johnson.!

Mrs. LINJI NILSEN.
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-._,;--..--..--...__,-,,_,,
___
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Mobler, Glasvarer, Pottevarer

Trmvarer, emailleredeJernvarer
TAPETER, WALLPAPER
KOMPLET HusMØBLERINGS· UnsTYR.

Største Lager i Br. Columbia.
Send et Brevkort for vor store illu'strerede
Priskatalog.
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DET BEDSTE APOTHEK.
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somhed, drev i faa Aar sit Hotel op
til <Lt blive dominerende i Hovedstaden.
Han blev bare 38 Aar
gammel.

;,"

~-·-

... "

.".

""" ." "" ". ". "" ".

_." .••

•.:!.__~-·- •• .:~..::......::..· " •.•• " •• " ." ••. " " ••••. ". -"" "" ""

Vancouver-Sagen. Svag·e·
. . .

.·.

eller eyge Hjrot:ter som øllla
uatadlgt ... ell·e·r. · . banke, vil
hurtlgt og let helbredes.

Hjærtet Jt bli~~fstærke

Der er spurgt: "Hvor kan m'ln
og sund<> Igjen ved passende Bebnndllng qg Pleje.
De Ilder af Smerter i Regionen omkring HjærI 4de Akt af Ibsens.Johan Gabn:t:l / cleroppe i Som mer gaa heu og tjene Bvls
tet; bvls Rjrortat er urol!gt qg buo]tende; hvis De er
Konsul Christen Huus 'fhiis i Borkman veksler Si;;enen beetandig, noget ?" Jeg vil pege paai. 3 Kilder lrort11<1ndet e!tor en uarodvnnllg Anetræogelae, eller
af at gaa op ad en Trappe; hvis DQ mærker en
ltvælende, knugende Fornemmelse eller har Anfald
i ei;r Alder af 80 Aar. mens Borkman og Ella Rentheim til Indtægt.
af svaghed og lI~ger,
Først
Vejarbejdet.
Bliver
vi,
· lV.l.
.~' da
har De HJærteHotel paa Kongsberg vader i Slleen opover Grefa19naasen.
·~
.
aygdom og bGr br~e
bvacl
jeg
haaber,
"30
bona
fitle
Theatermaler
\Vang
i
Kristiania
er solgt tHHr. Lissner, KjøkkenSettlers" pa.a Landet til lste Maj, llog om HJmrte
ohef ved Victoria Hotel, Kristiania. siges at have løst denne vanskelige,
Nerver frlt
· · ·
.
Ill
stadige Sceneforandring med kunst- saa vil Regjeringen bygge en Kjøre· og
ved at nævne dett<> Blad. Tilskriv
Storthingsmand P. 0. Nilsen i nerisk Dygtighed og rig Opfi.nd- vcij gjermem Nybygden og har i '<:. DR. MILES MEDIOAL_ CO"_ Elblwt, _I~ul:.(
Laurvik har ved Resolut.ion fanet sGmhed. Nogle Dage før Stykkets dette Øjemed bevilget ca. $4000.
-==
=
=
==
Tilladelse til at antage Navnet Opførelse var Henrik Ibsen nær·
Dernæst - Labefiskeriet. Jeg
Debes som Familjenavn.
værende ved Prøven med de væl· talte med Ejeren af Alert Bay plantes o. l. N.aar Landmaaleren,
Sælfangerkaptein Carl Bryde, dige Vexletæpper og ytrede sin Onnnery, da jeg rejste herned. Han som Regjeringens Fuldmægtig, er
Sandefjord, er engageret som høiesta Tilfredshed med det over· lovede at skaffe en Del af Nybyg· overty1et om, at. der er "30 bona
gerne (ikke Fiskere) Arbejde og fide Settlers", kan Vejarbejdet be·
Kjendtmandt i Isen paa Belgieren raskende Scenearrangement.
mente, at vi kan faa alt det Arbejde, gynd~s. .Folk, som kan, bør vist
A. de Gerloches Sydpolsexpedition.
Paa Gaardene Eldevik og Fager- vi ønsker, ved Rivers Inlet i Lakse· gaa til Ri vers Inlet og Alert Bay i
Stor norsk Landsby. Elverums vik i Holmedal, Søndfjord, blev sæsonen fra Midten af Juni til op i Fiskesæsonen for at gi ve de andre
Leje har en Befolkning af.ca. 1600 man i Julen gjæstet af tre der~ August. .Rivers Inlet ligger lige s~ameget mere Lejlighed til at
Indvaanere, hvilken om Sommeren derboende Tatere, der under Ind- ovenfor Cape Scott paa Fastlandet. ~;ene noget ved Vejarbejdet, ligesom
under Øvelserne forøges med over :fil.ydelse af Drikkevarer opførte sig Jeg har talt med en af Lederne for Jeg venter, at nogle kan drive paa
Bom gale Men#sJrnr, idet de med Vanaouver Paaking Oo., som for Halibutfangsten.
1000 Soldater.
dragne
Knive truede Beboerne paa Tiden opfører et nyt Cannm·y der.
Jeg forstaar nok, at det ikke er
Forleden blev indlagt paa Epi·
Li
vet.
]Jjn Mand, som de uden Han sagde, at de vil mangle baade let at fuldføre den.ne Plan, men
demilazarettet i Stavanger en Syg
nmler mistænkelige Tegn paa Kop· videre anfaldt, tilføiedes nogle far· Fiskere og ikke Fiskere" til at kommer den rigt.ige Slags Folk,
"
.
.
h d'
per. 13 Personer, der bebor samme lige Knivstik i Hovedet, saa han gjøre deres Arbejde og vil være va )eg tror, saa naar det sig nok,
maatte
søge
J,ægehjælp.
JJ;n
Hest,
glad ved at faa paalidelige Folk fra om ikke til Punkt og Prikke som
Hus. som den Syge, er internerede
som stod bunden ved et Hus, stak os. Han syntes tillige at være det er lagt frem her, og jeg tror for
paa Bjergsted.
de fordærvet i Maven. Lensman- ivrig for, at vi skal bringe nogle ~ikh:ert, at faar vi godt begyndt
•. Bergens Havn har i 1896. vl'f;Jret den i Dale maatte tilsidst hentes;
Helleflyndre med derover da han iaar mecl 30, saa bliver der nok 75
besøgt
ialt 14,181 Fartøier med han lod Voldsmændene Brette fast,
vil eksperimentere med '"to can til næste Aar. At faa Folk til at
en samlet ~Drægtighed af 2,326,584 da man ikke turde lade dem gaa them".
møde frem (hvad vi hidtil ikke har
'fons, fordelt saaledes: 2583 Seil· paa fri Fod lrenger.
. Og - Halibutfaug 15 ten. Om vi kunnet), er det eneste som ængster
skibe med tilsammen 32,740 Tons,
Morderen i Guddalen, Søndfjord, kan benytte denne i videre Ud· os. Men jeg kan ikke tro andet,
11,498 Dampskibe med 2,129,408
har nu tilstaaet. Gutten, der er 23 strækµing~ det beror paa, hvad end ~t det er p.aalidelige l!'olk, s.om
'fons.
Aar, tjente pa.a samme Gaard som Slags Folk der kommer derop, og ~ar mdmeldt sig, og .at der er noget
Trondhjems Adresseavis meddeler, den dræbte P1ge, med. hvem han paa Dampskibs· Forbindelsen, vi 1, hvad nogle skrev til os for over et
at clen af Politiet nylig foretagne har staaet i et intimt Forhold, ind· magter at faa i Stand.
Har vi Aar eiden. En skrev: "Naar I nu
kooomunole Folketælling viser, at til han blev kjendt med en anden Evner, saa kan denne blive den gaar til Regjeringen og gjør Kon·
Trondhjem har omtrent 33,000 Pige, som han . foretrak. Da saa vigtigste Indtægtskilde.
trakt om Landet, saa se at faa
Indbyggere. Befol!kningen har i Pigen skjønte dette, truedenun
"HvadskalFolkhavemedsig?"' Land nok og Tid nok. Der
de sidete 6 Aar steget med over med at melde ham forLensmanden, er der spurgt.
·
er Folk, som regner paa 150 herfra
4000 Indbyggere.
i Tilfælde af at han ikke ægtede
Man bø,r være godt forsynet med og· · · · . alene". En anden skrev:
Opmaalingschef Gallus skal for· hende, idet hun paastod sig at være stærkt Hverdagstøj, et Sæt Oljetøj, "Her er en Mængde unge Danske i
uden at blive Reguleringschef ogsaa besvangret, hvad der siden viste sig go::ltFodtøj(Skaftestøvler)ogSenge· dette Settlement, som er red.e til at
blive Major. Værnepligtig Major i ikke at være Tilfældet. For saa at tøj. Har nogen et 'l'elt, saa tag det sætte Bo eller faa Land for dem
Landstormen. Det blev ialfald i faa hende afveien, lurede han sig med. ·~"'7'6~/bør have en Økse selv. Vi gamle er saadau. stillet,
Formandskabets Møde forleden en Aften efter Pigen, der skulde Spade, Hii,~ke og Brændesav. Je~ at vi kan hjrelpe dem naget, men
givet ham TilladelsE> til at modtage ned til Elven for at hente Vand, og tænker, at. man til at begynde med. ikke nok til, at de kan faa Land
Ansættelse som saadan •- skriver tildelte hende to voldsom rna Slag i slaar sig sammen i Grupper, som Ii.~l' omkring, hvor Landet er dyrt.
Baghovedet med en Øxehal1lmer, man er V onner og Kjendinger til. vl ser derfor netop efter en saadan
Morgenbladet.
Hver saadan Husholdningi;gruppe Plads, som I sjtriver om".
En
saa Døden straks fulgte.
Af de Kuhstnsre, der konkurreskal have Komfur og Kogeredska· tredje, da vi ifjor Marte stod rede
Kemiker Einar Simonsen over· ber med. Proviant kjøbe vist til at rejse: "Finder I Landet, aaa
rede om Ole Bull,Monumentet i
15
Bergen, var der kun en, som vandt rakte!!! i PolytP,knisk Forening for·
bedst i Fællesskab her i Victoria skal der nok blive Folk herfra til
Præmie, nemlig Utnes.
Juryen leden en Guldmedalje .for en Af· (den kan dog kjøbes lidt billigere i at befolke det". Og mange lig·
tilkjendte .ham 2den Præmie, 1000 handling om "Spiritus af Cellulose
de For. Stater end her, isærligt for ~ende Ud.talelser er kommen ind
Kroner. Ole Bull-Komiteen vil nu og Træ". Formanden, Ingeniør E. Mp,J1:3 og Flæ15ks Vedkommende. til os fra alle Sider. Vi synes at
have at afgjøre, om hv.orvidt. ny Lund, ledsagede Overrrekkelsen af
Om nogen kjøber det dei·, bør de have forstaaet, at en Del af vort
Konkurrence skal udstedes, eller Medaljen med meget smigrende
tage i Betragtning Ulejligheden og F.olk trænger til denne Anledning,
om Bestilling sir.al overdrages nogen Udtalelser om Betydningen og
Omkostningen vPd ]!'orsendelse, v1 har følt, at det er en god Sag, og
Rækkevidden af Hr. Simonsens
enkelt Ktin!:ltner.
Toldeftersyn og Omladning her). ment, at vi bør gjøre vort til at
Laxeva.ags Dok skal forlænges til kemiske Opdagel8er, der vil kunne California-Folkene tænker paa at løse Opgaven. Derfor holder vi ud
360 F'od. Herved bliver denne Dok faa stor Betydning for Norges In· faa Heste, Kvæg, Avlsredskaber, og søger at overvinde Forhindrin·
Bedømrnelseskoiniteen,
den næstst~rste i Skandina,vien; dus tri. Husholdningsgjenstande og Lev· gerne. Derfor venter N. C. Nelison
Apotheker
Schøyen,
Stadskemiker
kLm Burmeister & Wains i Kjøbe.n·
nedsrnidler sendt pr. Damper di~. frimodig deroppe i Ensomheden,og
havn er længere, 468 Fod.' Næst· Schmelck og Professor Waage, havde rekte fra California til Cape Scott vi siger:
efter Laxevaags Dok kommer Lind- enstemmig anbefalet Hr. SimonPen hen paa Sommeren. Toldvæsenet
Lad Lykkens Ganger springe
holmens i Gøteborg med 348, der· til at faa Medaljen, der indstiftedea fiar tilladt det. Det var vist hel·
og springe dig forbi
efter Stockholm med 340, Helsingør i 1882, ni en .ikke er uddelt tidligere. digt, om noget lignende kunde
med g~lden Trænse .ringe
•
..·
og te sig frank og fri
1
340,0scarshamn 310, Trondhjem Den er udført af MyntgravørTrond· rværn:sættes
fra Seattle. Alt, hvad
og løfte eller slænge
sen
paa
Kongsberg
efter
Tegning
300, Kjøbenhavns ·Or' ogsværft 270,
jeg ønsker at faa med for hele Ro·
som var hun uden B~and.
Akers mekaniske Værksted 250 af Arkitekt Harald Olsen.
loniens Vedkommende, er: 2 Spænd
Dog hendes 'l'Øjler hænge
i Herrens højre Haand.
Fod..
"
Fra Porsgrund skrives: Il'orleden gode Træk- og Rideheste med Sele·
R. Hansen.
Levanger havde i Sommer 13n Aften foregik her paa ]j]lven en tøj, Sadler, Hamler og Kjæder, 1
heftig Sarnfo.gskamp, der nu paany 1 rystende Begivenhed pa.a tre F'ttnte- Plov, Trender til en Harve, l stærl>.
* * *
er frisket op, idet Samlagsvennerne baade, der nu har .. ligget her paa Slaamaskine og 1 Hesterive. Samt
Vi tager ind paa D Jminion Ho tel.
vilde _have oprehtet Øl· og Vin· Elven i længere Tid, og hvis Eiere 2 Malkekøer eller Gjeder, som giver
Tirtidag Aften den 16. Marta a;fhol·
Bolag, hvilket Afholdsfolket mod- hyppig har været ubehagelige mod Mælk, 4 Smaagrise og et Dusin
des Forhandlingsmøde (den skan·
satte sig ~ed Næb og_Klør. Men Beboerne. En Aften trængte en Høns for hver Husholdningsgruppe.
dinaviske Forening her i Victoria,
begge Partier var i Kommune· Tater, eler ligger med Baad oppe
Hestene vil være til Gavn for at
Valhalla, overlade1· o& vist deres
styret akkurat lige stærke. Det ved Bugten i Solum, ombord paa tilberede et Stykke Lfl.nd for Kar·
Hall og arrangerer en festlig Mod·
hele kom til at afgjøres ved Lod· den ene af ele ved Molhaugen her i tafler, Sammenslæbning af Logs for
tagelse). Den 17de an vendes til at
trækning. Beeilutningen kom til Elven liggende Baade og yppede Hnse og ved Vejarbejdet. Og man
tage Victorias Seværdigbeder i Øje·
at afhænge af Ordførervalget. Lod· Klammeri med Eieren af denne, bør fra GræE<landet bjerge Hø til
syn: Den nye Regjeringsbygning,
det faldt paa Samlagsmodstander· Ole M. Olsen - en Tater fra Vinterfoder, som bringes ind i Som·
M1lsreet, Parken og ooaaske Flaade·
nes Kandidat.
Krabberødstrana ved Brevik - og roerens Løb.
stationen Esquimalt. Den 18de:
Naar vi kommer derop og har
Artillerikaptein Fougner i 'frond· vilde med Magt trænge sig ned til
Audiens hos Ministeren, og vort
hjem faldt forleden Aften pludselig denne; Olsen vilde imidlertid ikke faaet vore Sager nogenlnnde ordnet Mellemværende med Regjeringen
død om .paa. Gaden. Han befandt ~ave noget med den fremmede i Huset, saa an vendes saa lang Tid, ordnes.
19de: l<'orretningedag.
sig pa~ Hjemveien fra en Skitur rater st bestille ~g dro~ "Skreien" som anses for nødvendig, paa at 20de: Afgangsdag.
opover mod Graakallen og er anta· for Rumm~t. Imidlertid begyndte gjennemrejse og underøøge Landet
Vi har gjort Kontrakt med C. P.
gelig rammet af en Hjertelammelse· den angn bende Person, der er grundigt. Man følger den Linje, N. Co. om at besørge vor Trafik.
han skal i længere 'l'id have baare~ svensk og heder Ross, .at blive mere som Vejen rimeligvil!I vil anlægges $10.00 pr. Tur og $6.00 pr. Ton
paa et Hjertetilfælde. Kristofer og 1?ere paagaaende, hvorfor Olsen paa, igjennem Nybygdens Land og Fragt staaende Taxt. Maanedlig
Fongner, der var Søn af afdøde omsider truede .med at skyde ham. gjør fra denne Afstikkere ud til Forbindelse. Breva til Nybygden
Major Fougner .i .Artilleriet .. blev Dette .frugtede ikke, og. Resultatet Siderne! Naar man er klar over, adresseres:
Cape Scott Colony,
blot 37 Aar gammel. Offic:r blev blev, a.t Olsen stak Bøssepiben lige hvor Vejen i alt Fald for første care of C. P. N. Co" Victoria, B. C.
b_an il882 og i 1890 gik han ove.r mod Siden paa Ross og trykkede Sommers Vedkommende bør an·
Victoria, 13. Februar 1897.
i Artjlle:ri~t hvor han ifjor blev løs, hv.orved hele Haglladningen lægges, og mindst 30 paa Turen
R. Hansen.
Kaptein.
'
trængte over Leveren ind i Lungen gjennem Landet har set Land til at
J. Chr. Jensen.
paa R., der straks segnede om paa bygge en stor Nybygd paa, saa afhol·
Grand Hotel!:l Eier, Hr. Fritzner, Dækket. Folk paa Land løb straks des Genemlforsamling. Paa denne
er afgaaet v~d Døden. Dødsfaldet til Lregen, der øieblikkelig kom vælges Bestyrelse for det kom•
Ø/I"" Nedsat Pris. -'ilQ
kom ikke uventet for hans Be· omhord 1 og da laa den Anskudte i ruende Aar, og Love vedtages, hvor·
"Blegen's .A.Imannk og Hanndbog"
kjendte .. I over ·5 Uger har den en Blodpøl; i al Hast blev Blodet under Nybygden kan og vil arbejde. for 1897 sendes frit til alle, eom
stærke Mand ligget dødssyg, og i stanset og Mn.oden bragt iland til
Derefter kan Arbejdet begynde. indsendei· sin Adresse og 10 Cents
(lenne Tid angrebes han efterhvert St. Josephs Hospital, hvor han Landmaaleren skal afstikke Marsk· i Fl'imærker til J. .Blegen, 164
af forskjellige Slags Sygdomme. udaa.ndede li Time efter.
Drabs· landet og hjælpe til at locate Folk, Randolph Sr., Chicago.
Dødsaarsagen at vrere Blodforgift~ D.landen,. der . eelv meldte sig til saa de kan faa deres udvalgte
ning. . Fritzner, som saa at sige fra Politiet, havde Kone og 5 Børn Stykke ~and ført paa Papiret, Hu,s 1· - Glem ikke at forny Deres
Barn .af udda.nnede eig for aiµ Virk• :oled i Baaden.
byggea, lidt Havesager og Kartofler Abonnement.
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Frit til enhver land.

Utroligere end en Roman. /

I

Menneskene. finder saa ofte Ro·. Er:i udmærket Behandlipgsmanen1es Intnger "altfor usand·
Methode,
·
synlige''. Meo det er ikke desto·
mindre eu gamwel Saudhed, at der helbredede Nedskriveren af
disse Linjer efter at alt andet
Virkeligheden ofte er "usandsyn.
ha vde slaaet feil.
ligere" end Romanerne. Eller hvad
vilde man have eagt om en Roman- At pll,l~es af smertefuldeSygdommeer
forfatter som vovede at byde 1'ine galt nok; men I1aar en MamUangsomt
'
.
.
. · hensygner af Nei·veavmk;k:ellle 1 ~r del~·
Læsere følgende Hlstone, der VIr· sagende Aandskvaler ti Gange værre end
kelig er passeret i London og nu den mest vold~omme le~emlige SmePte.
Aandens Ve stilles aldrig, hverken :Qag
verserer for Retten - skriver et eller Nat, thi Søvnen er næsten ble:vet
Bytteblad.
frem.med. Under saadanne 9m11tændi!t'
heder er nmn neppe ansvarlig for, hvad
Den 6te Decem ber 1890 giftede man gjør. I Aarevis. var Nedskriveren,
en ung Pige i Lo.ndon sig med en af disse Linjer i Vaande og rullec;lea o~:
kastedes om paa Nervesvækkelaene opIngeniør Georg William Muek. rørte Hav, saa det blev ham et_ Sp~s
Ægteskabet blev ulykkeligt· han maal, ~m 1!an ikke gjQ1.'de bedst i at~age
.'
. en DoBls Gift og derved ende al~e Lidet. .
forlod hende snart og reiste til eer. Men Forsynet kom ham til Hjlll~P
Marlborough
For 2 Aar siden ved. a~ br~nge til ha?~ Klmdska~ en
Kombmat1on af Med1cmer, som ikke
·
kom han tilhage, og hans Kone alene gjengav ham et nlminc;lE!ligtVe~.
befindende, men som ogsaa bibragte de
l ag de d a Mærk e t i'l' a t h an var øvækkede
Dele deres naturlige Størrelse
bleven tykkere. Omtrent samtidig og Kraft, og han erklærer nu, l\t hvem·
kom hans Broder paa Besøg til somhelst, der ".il uleilige si~ eaa meget
.
. som at sende sit NlJ,vn og. s1~ Adl'MBe 1,
dem, og denne Broder glftede l"Ig kan erholde. denne :vidunderlige Be·.
med Fru Musks 'fante og leiede ~andlin~smethod~ frit. Og. naar jeg
siger frlt, mener Jeg ut:len mllldl'!tll! U<l·
Bekvemmelighed ovenpaa i samme gift, da jeg ønsker, at enhver 1r~:ækk:et
Hus eom Ingeniørens
Ma.nd maa nyde Fordelen af· mm Er.
farmg,
I 2 Aar har de to Familjer levet Jeg e.r ingen Filantrop, heller !kke
saaledes i samme Hus og nu er det Ønsker Jeg at I?aradere emn Enthu111.as~,
~·
'
men der er '.l'usmde;i: af Mæm:J, aomhder
opdaget, at Ingeniøren er den Aandens Kvaler som Følge af svækket
bvilke. kunde k1mm~s
Man d ' som b or ovenpaa me d T ~n- Mandc1oms1naft,
paa kort Tid, dersom de blot J;iavde et
ten, medens den Mand, som i 2 Middel som det, der kurerede mig. Prøv
l)..t udstuc1ere, hvordan jeg kan hi.ive
Aar h ar l eve t me d d en unge F ru ikke
RaadtilatbetaledefaaFrimlJlrker,som
Ingeniør Rusk, er Ingeniørens paakræves for at sende Underretningen,
Broder
men tilskri.v mig, og De vil find.e, at el.er
•
er enkelte Ting her paa Jorden, der,
Med andre Ord: Ingeniøren har omend de ik:ke koeter noiret; dog el'værd
""
"f
·
dd
.·
en Formue for enkelte Mennesker og
i~rllt g1 tet sig me
en unge P1ge, !;>etyder et Liv at Lykke for de :fleste af
derefter blevet kjed af hende og os. Til!!kdv CarlJ.Walker, 714M;l~oni(}
. h d ·1 · · B • d
Temple, Kalamiizoo, Mich., og Urn:).er·
over1eve1et en e t1 sm ro er, 11etningen vil blive Dem tilsendt i en for·
som paa et Haar ligner Ingeniøren seglet, almindelig Konvolut.
af Udseende, Manerer og det hele,
__
og saa giftet sig for anden Gang
med llin Kones 'fante.
Først forleden opdagededen unge
Kone, .at hun levede sammen med
sin - Ægtemands Broder!

Dansk NyDygd
PAA

Oen Vancouver, B. C.

.PUøtltbc~

IDlcbicin
ticbragct.

I

I

I

~neube IDlible~

fltt1ider, ut
følet fld1re, men be bd•
lireber nlbtig.

Exknrsioner til denne vil afgaa
Victoria den 20 • .Marts og den

f~a

mim

10. April. De, der vil deltage i
en af disse, bør saa enart 1110W.
muligt meddele elet til·

J. Jenseng

E$U1tbommen \Jebblilltt frcmbdr6"

Box 58, Enumclaw, Wask.
filaat en Wlanb f)ar fin jyinger vaa en gto~
cnbe Oun, faa bøt f)an uibc bet.
mt florof orme re ?Jlerllerne tJil iffe reblle

~ingeren.

1•11•11•1e11e1,e

Tabt Manddomskraft

6aa meget burbe bi ogfaa bille naar ber er
noget i ll5eien ntell bote in bre ,Organer.
at gjenopretto fuldst\llndig, ()g jl[~den .11.t
iJJlen bi tagei: cu 9JMlicin, jom ene og alene varigt hel brede selvtilsyneladende ulægeli:ge
af liiinssygdømme, en<Jvi<Jer\l OI\
bebØber be merber, ber giber 61Jgbommen til• 'l'i!J:'tlllde
nojagtig_ Forltliiring om Mandlghed I Kvind&i
fienlle.
væsenl. JJ<;gtes,kal>I sammes Hindringpt og HaU,r.e,
i)i!lfe er me be ll1erber, fom lli ffulbe fu> deise, viser den udmærkede danske Bog: "Red·
nin~s,11n~s·et,"25c~e0plag,i&21?iderI(le4tll!llig<!
rere. ~er er et anbet iJtcroe)l)ftem, fom tJi l)aturtroBilleder.
ForHendes o!llhyggeligini.l•
me føler meb eller fontrollerer.
wikkct for ~5 Cents i Frimær]J:er. ;\.dr.eeae:
Dr. M. A. ERICilJS• Medical lnalitute.
i1e f)olber alle uore 2io$organer-Sjjertet,
NEW YonK, N. Y.
~Jlaben, .Seileren og \.lll)rerne - i ll5idjomf)eb. 1l CLrN•ro:-i l'LAOE,
lnaar bitlfe 9'eruer er ftærfe, IJirfer alle
bwfe Organer j)aa rette Mqabe.
9'laar bii.\fe Werber er fbage, laber filaturen
os IJibe bet.
Sl&gs
ilen _giber fig tilljenbe ueb 6Mbom i no gle
af b@f e (Jrganer, i an bre ®oag~eb.
i1en enefte tJirfelige S)clbtebelfe bcftaar i at
gjØre bisfe filei:be{ ftærfe.
ilr. ®~oops @jcno.\Jtetter (Restorative) er
ben enefte Mebicitt ber tilbitfe15 .for at men,
som passer bed8t for
op.libe bisfe in bre filerber. ilen.er 9lefultntet
nf en i!ebetil>S @;tubium.
denne Stat. FriFJk.e.
SDen liebrager i1em ille. SDen bebitfer me, stærke 'fræer fri for Insekter og
at ile øiebliffelig føler bebre.
roten ben. btbirfer varig S)elbr.ebdfe.
andre Feil.
@;frib ejter i)r. 6~00-\)~ ~og. :tien fenbeii
fritog '.l'.ufinber er bieben ~elbrebeb.e, forbi be
f l.ldangte ben.
Tilskriv os for Pdaer.
SDr. 6~0041!1 @icnotmtter (Restorat~ve)
fofter $LOO 41er ~Iaffe ~01$ \llpotf)efere, eller
fragtfrit vr. ce:wref!3. 6e!: ~laller $1'i.OO.

••••1••••1••••
Alle

Frngttræør,

Vi bar et &tort Udvalg Daa Haandcn.

\l(llre~fe:
"
Dr. Shoop, 661 2nd Street 0, Racine, Wis.

Wanted~An

ldea i~~f::Sa!fil;

ff~1~~~6~W ~~l\"~E\l'~fiirJ'~ t~?,gp~~nf'.:fl~~;

TONNESON BROS.
629 Washington Block, Tncom!J.

'18•~tren~~~
w kEil~Y:li:~!i;*i:S

Von"otl!!lgb*

•

•

m&ke

';2u~~~:,~=~ !:~~~::fø~;-zr1,~=~

done. &ni1 v,a

~~~·1.:~~'i~otob'u~~· ~~~i~';.f~S:fiJ~e otrer ::e:;i;u.V.vitte:M~if.·ci~:it:1!:'1;~:»::!1t'ifO::

Fra Midnatsolens Land.

Tæring helbredet!

--

----

En gammel Læge, som har trukEn interessant Fortælling, be·
ket
sig tilhage fra Praksis, er i Be·
rettet af en gammel norsk Sæl·

fa11ger. · Følgende er bleven sendt siddelse af en ostindisk Miasionærs
oe til Optagelae, og det er med Forskrift ptia et si.mpelt vegetabilsk
Lægemiddel, som hurtigtog for be·
standig helbreder Tæring, Bron·
CLA:arsSA, Minn. Jeg er norsk af chitis, Katarrh, Asthma og alle
Fødsel, og i min Ungdom hjemme Strnbe· .og Lungesygdomme samt er
i Norge var jeg en ivrig Sælfanger. et sikkert Middel mod Nervøsitet.
Efter at have været Vidne til dets
vidunderlige helbredende Kraft i
tusener af 'l'ilfælde, bekjendtgjør
han nu dette for lidende Med men·
nasker. Ledet af dette Motiv og 1
ønskende at hjælpe Lidende, vil jeg
sende denne Recept frit til alle, som
ønsker det, skreven paa Tysk,
Fransk ellerEngelsk, med fuldstæn·
dig Underretning om dets Tilla valse
og Anvendelse. Sendes gjennem
Posten mod Indsendelse afFrimær·
ker. Nævn denne/.:+vis, naar De
ø
r l CP!~ A.Ji.lc ID~VC.....ia,,.lllt
skriver. W. A. NoYEs, 820 Powers
Block, Rochester, N. Y.
~ilfredshed over at besidde en l\fanda

n

a ar in<>oiflebe Recepter og
byre 4lpotefer~ meNc:iner
iffe formaar at ffaffe (in bring,
faa qelbreber

~h:. ~leter~ø

~uriltobe værtte Cl:ilfælber af
~l:J,eumatf;\i~~

®igt, ~.euralgi.e~

\!li Styrke kan ogsaa De komme til at
føle. Manddommens fulde Kraft er
indenfor Deres Rækkeevne, hvisDe kun
vil gr.ibe den.
Alle svage Mænd kan gjeuvinde
Manddommens Styrke ved at bruge Dr.
Sanden's elektriske Bælte, den vid~
underlige Livsfornyer. Fra det kommer
den dyriske Magnetisme, som er Basis
for al menneskelig Kraft.
Det faar Øiet til at straale med Ungdommens Ild. Det sty1·ker Nerveme og
Legemet i sin Helhed.
Jeg e1· bedre tilp:1s i enhver Hen·
seende, , og min Aare-Brok forsvinder
gradvis. Deres Bælte svareduldstændig
til Deres Beskrivelse, baade med Hen·
syn til Styrke og Komfort. Det er en
Fornøielse at bære det.
H. J. BRIGGS.
Hote! Ilostwick, Tacoma.
Læs Dr. Sanden's nye Bog "Three

~l.o-bfcittigbøut øg Classes of Men", som er værd densVægt
i Guid til enhver Mand, der ikke er sik·
~!}1:.elib.e!f.e+
ker .paa at besidde sin Manddomskraft.
Den faaes frit tforseglet) paa Forlan·
gende. Skriv eller henvend Dem til os.

4lllerebe nogle faa Dofer
bringer {in~ring ! Uogle
5laffer t}elbrebelfe!

SANDEN ELECTRIC BELT CO.
255i Washington St.,PORTLAND, - - OR.

Sinties iffe paa 4lpotefer,
fun (ofal·2lgenter fælger
<>en.
Øm ben irle er at erlzoll>e i Urerlzel>en llelzage
man at JzemJe1t~e fig til

ET OG ANDET.
_.._,

Dr. Ptttr Jarbntv,

RADE llllARKS,
DESIClllS,
COPVRICHTS 81.c.
Anyone sending a sketch and deacription may
· - ~ree, ·wbether an invention is
e . . Cornmunic_ations .strictly
_

est agency for secnring patents

Aluerica. Wc hnvc n Wasbington office.
-- Man taler om Velsignelse, men u:z.11-1 $0Utb i>OVllt .ff~•• €bfcago. Tii. inPatenta
taken through Munn & Co. receive
special notice in the
.
hvad giver man .os for denne: I
SCIENTIFIC
AMERICAN,
vvi.ens . medicinske Tfdsskrift næv- 1 • - - - - - · ' - - - ben.utifullf; illustrated, largest circulation of
ner Dr. A, Valenta et Ekaempel
~~Ktr~li11~~~lz~naJ,p~~i~!fri t~~~t~:ii if1~1J
BOOK ON PATENTS sent free. Addreas
paa rig. Velsignelse af Børn. · Marie
MUNN & CO.,
Anna ·Helm, •gift med en fattig
361 Bron<lwnv. New YorJt.
Væver i Neulenchenfeld, skjænkede
i sit 40de Aar Livet til sit 32te
Barn. Hun var Mor til 26 Gutter
og 6 Piger. De kom til Verden i
følgende Orden:. den første Fødsel
bragte 4 Børn, den anden 3, den
tredje 4,. den fjerde 2, den femte 3,
den sjette 2, den syvende 3, den
ottenda 3, den. niende 21 den tiende
3 og den ellevte 3. Mærkeligt er det,
at hun salv. var et Firlingel:larn, og
IRSKE HAMPENET,
at hendes Mor havde 38 Børn.
delvis meget godt, delvis almindeligt brugbart Farming·
--. ,,Beef Tea". Lige udenforChiland i et skandinavisk Settle·
cagos Bygrænae fintles at Heste·
ment. 12 Mil i lige Linje
OG
slagteri, hvor gamle udlevede Spor·
vest for Tacoma. Postkontor,
vognsheste og andre jammerlige
Skolehue, Sagbrug, Damp·
Krikker bliver slagtede og hen·
baadsforbindelse. Rig Anledkogte til Beef Tea. James Haw1
med dobbelte Maskeknude.1.
ning til Fiskeri. Lige ved
Eieren af .·.dette respektable Slag·
Bundgarn og Fiskegarn,
Lake Bay og Delano. Landet
teri, kjøber •Krikkerne for ca.. $2.50
sælges i 40 Acres Trakter til
pr. Stykke, og efter at de har været
følgende Priser: $5.00, $3.50,
(fjenstand for llenkogningsproces"
BOM ULDSFISK EGARN
$3.00, $2.50, $2.25, $2.00,
bliver Saften hældt.paa Flasker og
ffiiBkekroge, Piskeliner etc.
pr. Acre paa 10 Aars Afbeta·
solgt for Liebigs Extract of Beef
ling mod 6 pCt. Rente. En
rundt i Byerne paa Saloonerne.
Del af< dette Land ligger kun
Da det~e Stor sælges betydeligt bili, i eller 1 Mil ira Vandet.
ligere end. den regte Slags, saa for·
Alt Land vises Kjøherne, ligehandler V ærtshusholderne det gjer51 7 & 519 Market St.,
som Papirerne er første KlaeSAN FRANCISCO.
ne, . thi deres Kunder vil neppe
ises. Enhver kan her se, hvad
kunne opdage Forskjellen, und·
Eneagenter for Pacifiekysten.
der bydes for en urimelig biltagen Hest.etheen bliver eat ved
lig Pris. For en Nedbetaling
Siden .afden ægte..-...NyeNormanden.
af$8.00, $10.00, $12.00, $16.00
eller $20.00 kan man altsaa
Alle storre Kj obkjøbe
sig 40 Acres godt Land,
Dr. N. Rosenberg Co. i Chicago
mand sælge ·
bo paft. det, forbedre det
har i Aarenes Løb behandlet flere
Aar · efter Aar og ved Flid og
Patienter, som led af kroniske, pri·
Udholdenhed skahe sig et re·
vate og hemmelige Sygdomme, end
8.Plld Ikke Tid,
spektabelt
Hjem. Det er det
nogen anden Lægeanstalt i belti
billigste Tilbud, l!om er hleven
Amerika, og bar havt et vidundergjort
her ved Sundet. Benyt
ligt Held med sig i sine Kure.
derfor
Anledningen.
Derfor søges denu·afSyge fra hele

1880

ACRBS

LAND,

BARBOUR'S

Lakso~arns-Traad

llSEGDRJ

Bomnld· og Manilla · Tongverk,

HENRY IlOYLE &CO.

FERRY'S SE

Amerika•

Dr. N. Rosenberg Co'I!

* * *
Nærmere Oplysninger faaes
ved Henvt:indelse til dette
Blads Ekspedition.

""""'"""",,_."""'"""""'""""....~•

Wanted--An ldea ~f::S!!

Protect yourMeas; they may.bring you wealtb.

Write JOHN WEDDERBURN &; c~, Patent At~

JleJ'.8,..W
•asblngton, D. C" for tbelr ;iµ,800 prlJ:e oJrel'
&till .mt ot tWø .hlUMlr<>d tuvAmtionø w11nw11.
_,

I

AGENTER

.........._.._............._.....-;.._-._;.._.........,,,.._,

ønskes til i:nod god .Betaling at for·
handle Varer, som nødvendigvis
bruges. sa.ave! i skandinaviske som
amerikanske l!'amiljer.
Enhver,
som ønsker en lønnende Beskjæf.
tigelse, eller vil fqrskaffe sig en god
Bifortjeneste, vil·. for frie Prøver,
Cirkulærer osv. behage at tilskrive

C. J. SHOOP & CO.,

@tl]i:oughQf;atø

No. 620 State Street, Racine, Wis.

TO

Union .SaVings .Bank •·· :=:•i;:s:~~~;;:r~~~
& Trust Co.

·

THROUGH TIOKETS

'.t'll

Chicago, Philadelphia,Wash~on,
New York, Boston and all Pointa
East and South.

Berlin Bldg, Gor. Pa~. Ave. andll th St.
Opbetalt Kapital . •· ...... $100,000
Overskud og udelt Profit.. 25,000

+++-+

Time-Tabel.
FOR
I .AFGAAR I ANRO:iii

Penge tillaans mod tilfredstillsnde Garanti.
St.· Paul, Chicago,
Renter betales paa Indskud.
Omaha, KansasCity,
Helena, Spokane &
CHESTER .THORNE,
A. R. NICOL, Kootenai .l:'oints. . . . 7.00 p. m.
V.-I'ræsident.
Kasserer.
Portland . . . . . . . . . . . . 2.00 p.m. 6AO P• m.,
J. A. MACKELLAR,
South Bend & Ocosta *2.00p ..m *6.4-0 p, ra"
Ass. Kasserer.
Branches ..••..•.•.•
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 Olympia", ... ·•· ....• ~10.ooa.m. *6.30p, m,.
Seattle . . . . . . . . . . . . . . 8.30 a. m, 9.50 a. m.
Seattle . . . . . • . • . . . . . . 1.00 p, m. l.ti5 p; m.,
Seattle .... "........ 6.50 p.m. 7.35 p, ut,
Carbonado ....••... , 6.40 p.m .. $.55 a. m;

Van~han

& Morrill Co.,

Bog- og Papirhandlere,

->eDaglig undtagen Søndag. Alle andre
Togdaglig.

926 Pacific Avenue,

Dampskibet "City of Kingston6 6
for
sælger Skrivematerialier af alle Slags,
BØger, · Skolerekvisiter og Nipsgjen- SEATTLE, PORT TOWNSEN]) ··.OG
VICTORIA
stande, foruden' Magasiner, Blada~ og
A.ig, Tacoma (dagligu. Søndag)7.15 EJl'l•
Aig, Victoria (daglig u.Mandag)S.00 FIQ,

The Northeru Pacrnc steamship Co"
The· China and Japan Line.

ERIC EDV. RUSLING,

Dampsldhe afgaar paa iØlgende ])age~
S; 8.<TACOMA .• " .••.•..... 15de.Tanu~
S. S. VIOTORI A ....•...•.. 5te Febru&)I!

Giver Raad i alJ.e Slags Lovspørgemaal.
Praktiserer for alle Retter.

DODWJJ;LL, CARLILL & CO.,
General Agts., 621 Pacific Ave.

SxANDINAvrsx ···Anvo:KAT.

Kontrakter, I)eeds, Mortgages o. s; v.
udskrives.

PACIFIC NATIONAL BANK BYGNING

Gjennemgaaende .. ·Billøtter. til
Japan og• Kina . ·via·· Tacoma ()I
Northern Paci:fic Steamship Co. ·
For nænnere Underretning, Kort, .Time"
tabeller etc. henvender man sig til
A.D. CHARLTON,
A. ~·P.A., .Portland, Or.
A.TINLING,
General Agent.
CITY TIOKE.T. OFFICE,
9im · Pacific Avenue.

·-·-·-.· Stort=--=--·-.-

TELEFON: 792.

Dr. W.Van.Devente.r. ' Oplosni.
ngs-Salg~
Store Skarer kommer. og gaar
Tandlæge.

heleEftermiddagen. Enhverer
tilfreds er gaaet hjem for at
underret.te deres Naboer1 om
In<lkjøbene.
De kan spare Penge, hvis De
ikke kan tjene Penge.
De mest moderne. Herre· og
Dame-Sko for mindre end de
kan .kjØbes hos Fabrikanten.

·· •. o. l'-tb
·st R.oom
· ··202
uår. pam·nc·A·VB
li.
·.. '
fl

.

•J

(!(

~~.·.l.J.•.~~~11~~~~.
Boom

7

Gross Block.

l

nv11111l1R
J. . . nIm1 llU,

Halvdelen. af Lageret for
50c. paa. Dollaren. -

Nogle ~'olk dØrfattige, fordi de.
ikke benytter aig .afdisse Salg.
Ingen Uleilighet!· at fremvise Lager.:)'"

RANTER ·MARKE·T,

LÆGE.VED· UNIVERSITETEf; ··F·· .
P:ARKL:AND, WASH.

.

909 Paeifie !ve.
k ·K··'":'~~d.· · F·I

ers ....··.JO·.·.'. æs

k··
.1

forskjellige Slags Pølser.
Ny Beholdning hver Dag fra vort
store Slagteri.
S.ALTET KJØD AF ÆLDRE BE•
HOLDNING 3c PR.· PUND.

3 Pd. Smult i Spande 2Bc.
SKINKE lOic.
Sidefiæl!lk fra. 9 til 10c pr. Pd •
.........

~

og Recepjey ekspederes fra

Gennal•D1ug ·.···store,
Fred Larne('FheAdjuster)

Ulmµager, Juvelerog Optiker.
Et stort o~ fuldstaJndigt Udv·aig afJuveier.
Reparationer udfØres tilrimelige Priser.
Spec1elt repar.ere.s .Uhre fra det. gamle, Land.
Reparerer al· Slags vanslrnligt Uhrarbeide.
1151TAOOMA .AVENUE.

.........

Reparation af fine Uhre en Specialitet. 1:20 FRON'f ST
f

liJ~~l.iill.iill.iillill~~~~~~ill~~~~illillliilliil~liil~~liil~liil~~~~~lill~~~~~l.iilliJl.iillill~~~~~~liilliil~

i HIGH FOUB ØOOJG I WIWJG GOWPBØY. I
n

lill

Embedsmænd:
lill
I!
0. 0. s·roRLE, Præsident.
I
lill
C. T. DURGIN, Vice-Præsident.
!ill
~
C. E. EBERT, Kasserer.
~
lill
J. J. CONRAD, Sekretær.
lill
g:
Eier fire rige Guldmine-Olaims -· af hvilke tre er paa en ff
~ sammenbængende Aare, 4500 Fod lang og 40 til 100 Fod bred, ~
!!i rigt forbunden med Mineral - paa Colville Reservation, 7 Mil im
~ fra det berømte Rossland Minedistrikt. Denfårste Udstedelse aj Il!
~ Aktie1· .tilbydes for kun 3 Cents pr. Aktie.
Alle de ved Aktie· ~
lill salg indkomne Penge anvendes til Grubernes Drift og forøger saa· l!ll
~ ledes Værdien af samme.
Alle Ordrer pr. Post vil prompt blive ~
~ hesvaret og kvitteret for.
I
lill
For nærmere Oplysninger henvender man sig skriftlig eller liil
~ mundtlig til
~
lli

Cor. South A & 26th Street.
*
~~

1111

Vi har i vor Butik det ·største og smukkeste Lager af Uldvarer i Byen.
Det er en meget heldig beliggende Plads at
besØge. Vi venter, at Folk, som ~ndnu ikke bar
undersøgt · vore mange Tilbud, vi.l gjØre det, nu
vi har .aabnet en Butik i Byens Forretningsstrøg.
Vi ønsker at fortælle alle, at Uldvarer fabrikereti Tac:oma ..... enhver Traad Washington· Uld
....;... er ligesaa gode, .ofte bedre, end importerede
Fabrikater.

i

I

i

Daniel McGregor,

!!I

General•Agent,

.

301 Washington Building,

ill

=

TACOMA, WASH.

liil

!!I
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Alaska~U~rustnin~.

0
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F8.biikei:er dC-beds-tø

~

Skandinaviske Kolonialhandol i Tacoma.

lo

1340 PAGIFIC AVENUE.

.

Den storste

I

*

:S. N

Vi skjænker Alaska-Handelen speciel Opmærksomhed, ikke alene i vor Branche, men ogsaa ved at aasi·
stere ved Anskaffelsen af Telte, Slæder og andre Artikler,
som er nødvendige. Oplysninger kan faaes i min Butik
af en erfaren Alaska-Miner.
Undersøg vore Priser forinden De gjør Indkjøb, og
De vil finde dem lavere .end de laveste i Byen.
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VI HAR ET STORT LAGER AF BØRNESKO TIL MEGET LAVE PRISER. II~
Anskaf E.der Sko, som fabrikeres LT!lcoma,. og bibrag derved til at
støtte Hjemmefabri)rationen,1 Vi har nok; for alle, idet
fabrikerer l!l<lPar Sko pr.. Dag.
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Telefon 1481 Main.
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En udmærket Vare af Gobelins·Tmppe til 37~c pr. Yard.
Nye Ingrains Tm1lper'tn specielt la.ve Priser.

DAVIS.& HORTON,
Sparebank
(Jnkorppteret 1887.)
I Tacoma Theater Bygning, Hjørnet af
9th og 0 Streets.
Aaben fra KL 10 'Form. til 3 Eftm.
Indbetalf. kapital. ............. $200,000
· (ForØget fra $100,000).

Cor.15th and Pae. Ave.

Butter Store.
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.1 Punda Æsker Kiødboller (Hambµ.rgersteak) i brun Sauce ogLøg .. 15c
"
"
Gåranteret iegte norsk Anschovis ........ ~ ..•.... 200
T... .W. Enos ................. V1ce~Pres1dent. B t p
t "
d S'l
S l
10
()le B. Selvig "" .. " .." ",.,""". Cashier 1
"
"
es uge l:IOUn . l ver a mon. " . " ... " • " • • . c .
J.H.Yanderbilt."."" ..A.ssistentOashier 1 "
"
Best Puget Sound Smelte (12 Fisk i Æsken) ...... 10c
P. V. Caesar;. ·· ·· ·· ". · ·· · · ·' ._ ... Pres~dent 'j H

.... ..,,,.,-......_,,,,,--...........,,.

DIREKTØRER :

Dommer T. L, ,Stiles, C. W. Grigg!l.i. I • .W. DISSE N'.(\.RER ER NEDLAGTE HER I BYEN OG PAA SAMME
Anderson, G. L. Holmes, .Theo. nosmer,
MAADE SOM I STAVANGER, NORGE.
George P. Eaton, P. V, Caesar, T.W. Enos,
J • .H. Vanderbilt.

Andre-w- Johnson.

5 pCt, Rente.

Renterne udbetales' halvaarJig, 1. Januar
ogl. Juli.
Penge udlaanes paa hengere Tid samt paa Skandinavisk Skobutik og Reparations-Værksted.
roaanedlige Betalingsvilkaar. . .
·
1106-tlth Street, nær Hjørnet af K St.
.Anvisninger paa alle Steder i Europa.
De skandinaviske og det tyske Sprog tales. Den absolut billigste og mest reelle Skobutilr i Byen. Kjøb ikke et Par Sko eller
Støvler, før De har set mit Lager. Derved spares i Aareta LØb
mange ærlige Dollars.

SCANDINAVIAN· AMERIC!N

~BBllkl*
A. E. Johnson,
Prea,

E.Bteinbach,
V.·Pres.

H. E. Knatvold,
Kass,
Driver alroindelig Bankforretning. Be. taler .hØieste Renter paa Indekud.
KjØberog sælgerAnvieninger pas.
de skandinaviske Lande.

OigmpiG

Kontor-Telefon 624.
County Undertaker.
Aaben Dag og N·at.
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wasfling maofiine

(Slayden-Rpberts Efterfølger)

Vasker et Kar
fuld afKlæder
i tolv Minuter.

•

UNDERTAKER.
BALSAMERING EN SPECIALITET.

914 C STREET, Theatre Building,
TA.COM.!., WA.SH.

·

NORSK

$3.00.
AGENTER ØNSKES.

S:oconn Hand Storo,
1114t-1116 C Street.

Kjøber sælger og bytter brugt Indbo.
Stort Udvalg af al Slaga Indbo.

Julius J. Tveter.

Dampskibs- og Jernbanebilletter til
Europa med alle Linjer.

TDUIHl

Vasnu1gton.

FAOTORY.-Reisekufferter,
U1 lUl Haandkufferter, Væsker og
I!'laidremm~r_. -- Pri~~rne_ i_ ~orhold til

' llllJ.lll.lllJ.ll&J.IJ.FIJ~l1EJ.l'vARE . . . ·.· .
.. .
. . Is~~'tii"Ninth"sti·';;e't~ """"""."<VAQ400 ..........
KOL
. 0 NlA - . IU · · • . Our Own Headache WaferB er det - - - - ' - - - - - - - - FQRRETNiNG.
bedste Mid4eUBrug forlfovoopine ·2.5 Cents pr.Maaned for alle Bøger mau
kan læse i
214-216 E.a. 2.5th Street,
TACOM:A, W~SH.

og Neuralgia; erholdes pø.a.

CEN-

TRAL DBUGSTORE,1101 Tacoma Ave.

Oor. 11th St •.

WASHINGTON NEWS CO.
QIRCULATING LIBRARY,
1203_racilic Avenue.
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