


H\To,r der er Vilje, findes altid en Vei, siger dei; gamle Ordsprog. Kanhænde De finder det 
vanskeligt at gjØre Fremgagn, financielt seet. Lyt da til vort Raad. Deponer alt, hvad De 
tjeneri denne Bank og betal alle Deres Regninger med Oheck. - Naar De gjØr dette er 
Deres kontante Penge beskyttet mod Brand og Tyveri og De har Kvittering for alle Utbe
talinger. - Vi mottager med Glæde Deres Indskud, enten de er smaa eller store. 

gj.ennem hele Utstillingsterrænet, 
brede, flotte mafoadamiserte Ave
nuer .. og lokkende smaa Stier slyn
ger sig gjennem Utstilling.sterræ
nets mest idylliske Partier. ]\fan 
vH komme tØrskoet frem. Utsitil-

bli utfærdiget av 

T.A.COMA TITLE COMPANY 
FIDELITY BLDG. 952 OOMMEROE ST. 

Tel. Main 2194 

Kodak~ med alt Tilbebor 
billigst 

EcoNOMY DRUØ Oo. 
om at.· hå.n · Ør.mke.r at trække sine 1·.1 uatyIC!nl!'g. at .ttecepter 11 te <:::>g K Sts, 
.Arbeider tilbake fra Utstillingen. vor Speciahtet. __ i 

Grunden er "den Vilkaarlighet 
med hvilkoen Kunstav;delingen har 
behiandlet .de av ham til .Jubilæ-

mi.s·v1rsende :;\1faate. '' 

Billeder, 
i Tilfælde 
p.aa helt 

LINDBERG BROCERY COø 
Udelukkende Wholesale Grocers. 

I~udefisk, ·Sild. Fiskeboller7 ·sardiner, Anchovis, Oste 
og alle andre .skandinaviske Varer. 

WASHINGTON 
Fra Nes i Hallingdal skrivesj::.

1 
-------------------------· 
fli~ ~ ::: 

Overslag gives 
.Lager av Vinduer, Lister og DØre 

' - 1142 .C Street 

TACOMA, W ASH. 

til 

i191 
bØr du kjØpe din Billet. av 

Blom Ande.rssen 
den eneste norske Billetagent i Tacoma. 

Billeter med-

DEN NORSKE AMERIKALINJE 
ALLAN LINE 
DONALDSON LINE 
HAMBURG AMERICAN LINE 

OG ALLE DE ANDRE ATLANTERHAVSLINJER 

Skriv efter 21ærmere Oplysninger, eller· kom til Kontoret 





300 Sommerdresser maa sælges 
til Spotpris. 

Vi har netop 

vo.rt Skræd,derverksted i 

New York 300 Herre-

dragter, som skulde væ

ret her for 2 :M:aaneder 

s1den. Paa Gl'lund av <l.en 

fonsinkede Leverance h:a~ 

vi overta t ·dem til en 

uhørt 'billig Pds. 

!~5 f~~.st~~~~ .... $9 .85 
$20 kostymer 11'12 31:; 
nu for . . . . . . . . . .P n .J 

$25 kostymer tl i; 85 
nu for .•...... .P v.Jn 

V:i garanterer at alle v-0-

re Dra.gter er skrædder

sydde og at de er varige 

Drummers Sample Suit House 
I. A. JE1TLAJND 

1340 Paciiic Avenue 

UlNRf MOUR llllRDWJtR( Co •. 
Krudt, Haveredskaber, KjØkkentØi, Bord Servicer, Lygter. 

Gutters Vogne, Staaltraadgjærder m. m. 
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AALESUN])S FiSKEBOLLER er idag de mest populære 
i Norge. Grunden er den ~t de indeholder og smaker stærkt 
av GOD HYSE, og ikke bare av Melk, Mel og Vand. 

Forlang AALESUNDS FISKEBOLLER av din KjØb
mand. Har han dem ikke, kan han faa dem filrekte fra Im
portØrerne 

COUSI lrnporllng co. 
709 Second Ave. Seattle, Wash· 

TELEFON ELLIOTT 859 

Landeiendomme 
i Parkland 

24 acres, paa begge Sider av 

Clovl!'r Cfreek, delvis opdyrket 

$1,500. 

sam-

Landeien-

dom se 

Stewart& Meyer 

Delikatessehandel og 

Lunebro om 

Joe's Place 
942 PACIFIC AVE. 

Alle Slags importerte Delikates-

ser, fineste lliilwankee Pølser og 

importeret Ost. Forsøk en av vo-





Ludvig! 
Det er ikke mit Navn, S>a han 

blidt, men De .sy;ne.s ,at værn:i. nl'e
g'Ct utma1t,tet - jeg vil fØre Deun 
optil Slottet, for at De der ka:1 
komme til Kræf-ter. 

En engelsk Læges Paastand. 

;Direktøren for M:iddle.sex-!Hb
spitalets Iiaborwtorium for Kræft-
uniclersøkelser, Dr. 

Eir harr1 eler - Ludvig 
egg? hviskd Jmn. 

Hohe'll- Jl low, har paa eit 
Møte fremsa.t den 

LazaruscBar
viclenskapeU'g 
Utt-aleilse, at 

Nei, minFar er i B. ,Jeg er 
alemc her-·· 

!Konstantin! hviske:de hun spp'.r-
gendre. 

man ma.atte anta, at Radium viar 
·ihvertfald en av .bamagerne til 
Kræft, mot hvilk,en Sykdom Ra~ 
dimn nu som bekjendt anvendes 

Ja, det er mit NaNn. Jeg er I som Helbredelsesmididel. 
Konstan1in Hohenegg. Dr. Barfow har foretat en Ræk-

Forstaar du mig, "Hermelin"? 
hviskede hnn, jeg fodater dig for 
'hesta,ndig. .b'm,lafor min .SØn, mit 
syite lille Barn - ti jeg har bragt 
SkjænrlS'el over hans uskyld~ge 

Hode. .Jeg maa a:bter ut i delD vi
de V eit'doo, mit Liv her v,ar kun 
'en Drøm, en skjØn, lang Drøm. 
Nu er je,g via.gne1t, og nu maa jeg 
at.ter kmste mig ut i den bitrn 
Kamp fm· Tilværelsen. Nu maa 

Da bmst den. stakkelis Kone i ke Under.sp'.kelser og er kommet 
Graat. lfon græt, som om Iljer- til elet Resulitat, at Radium o,gsrua 
tet skulde b11istre. kan foraarsage Kræft. Ran h,ar 

jeg igjen vancke. om, uten Rast 0, mim G11d•, jeg; takker dig, paavi:st, at Radium er tilstede i 
eller Ro, og naar jeg engang s.kal hulkede hun. Jeg har faaet ham ,det normale menneskelige Mus.k:el

Tacoma I j tir at dØ, vil mit Hode ikke ha no- at se endnu en Ga,ng, min SØn, væv, om end i meget ringe Mæng-
~----------------- get. hvortil det kam hælde sig. mit forladte Barn. eler. Dr. Barlow .antar derfor, at 

alen.e. Tys! Han erne gale! -·- Jeg maa Al Farve veg i samme Øieblik Radium og Radiaktion kan være 
.Stil-1·hort ! -- - - fra Konstantill8 Kill!d!er. Aarsag til Kræft, naar det er til-

Da Indenfor hint Vindu deroppe H vern er De? spur1te hwn st,edc i tilstrækkelig- Mæn@de, og 
sov lrc.ndeis Barn, og ba!k ,l]:e ned
rullede Gardiner i et an:d!et V<imclu 
saa hun Skyggen av ein, dcir rast
løs gik op og ned ad Gulv.et. Det 
var hendes Maud. 0, hvilket 

Læhel"l1e som a·v sig selv gje.n·t'Og 
d·e gaanle Strofer: 

Trofast og in<ler1ig 
Vet Du jeg elsker dig -

R.cibin Adair ! 

* * 

sl~jælvcDide. 

Hun saa atter op paa ham 
d,er vist0 sig som et Glimt 
F1ryd i hendes Øh1e. 

pa.avirker Veksten foV Celler, der 
og j ti1l1s.jd'st vil vise sig at danne 
av Kræft. 

.Jeg er Ooma, 0 'R.eily, den Kvin. 
die ,der hemmelig forlot dig ,og din 
F.ar. .Teg har vandret mange, 
mange .Mill for at se .dit An!<>igt, 
ind.en jeg dØde. ~ DØden har )lle
recle mærket .mig. Jeg er saa 
træt. -

Konstain1tin tog :Morens lette ut-

"National tid." har foreJagt 
1Vfoc1delelsen om den cngeJske Læ
ges Fornnodning for den danske 
R1adium-Specialist" Pmfeæior Pis
~<her, der uttalte : 

Aa,rerni kom og gik, men ingen tærede Leg€1rne pa•ru sine stærke 
haidele 11Ørt noget til Col'la 0 'Reily · A:rm'.e og bar ·hende op paia Bwar
Bun hatlde fra hin Nat været for- bnrg for eler at plei:e hende ,o,g sø

Det vil ikke være mulig i Øie
blikket at si noget for eller ittnot 
Dr. Barlows Paiasfand. Den er jo 
saa hypotetisk .som vel muligt, og 
det er en av de Slags Hy,poitheser, 
som hverken kan bekræftes eller 
avkræ:f'tes. 

BaT'.net, vecl hvis Vug.ge lm11 
hadde tilbrag1t den sørgeligste Ti
me i hel!ldes Iiiv, var blit til en 
skjp'.n l\'fand, kraftig av Yækst og 

Paa .den nnge Prill8 gjqrde den
ne J\Tedd,elelse et meg1et ste11·ld 
Irndtryk, stærkere end Fyr-sten 
hadde verntet; og fra det Øie,blik 
han Konstantin Hohenegg kun et 
Ø111Ske, og det var a:t fi!Ude 1>in 
l\for -- eller hendes Grnv. Fyr-

Dr. Barlows l\feddelelse om, at 
der muligerus findEis Raidium i det 
normale. me:nneskelige Muskel

E·ndn'll s.amme Aften clØdc hun, væv, er ikke ny. Der er tidliger0 
den stakkels utmattede Træk- hlit anført, at der hØist sandsyn
fngl, me.n lmn df)de glad, t,i verl .li findeis Radium i det menneske-

ke at fra,vriste D,Øclen deJJJsit kost
hare Bytte, - men det vair for-
sent. 

Baa·rburgs Familiegravsted, og 
hendes Ki:ste v1ar smykke1t nrncl 
friske Blomster. 

1ie Legeme; men om dets Indfly
·clelse pa1a Organismen vet ingen 
noiget. R.aclium er jo like,saa 
merkelig.t som RØn1tkentstraalcr
ne, og begge Dele eier muligens 
Egenskaper, som vi intet kj'811der 
til; man kan derfor heller ikke 
paa Forhaiand vite rnoget om, hvil

Am·sdia.gcn ,efter hendes Død 1ken IThdflydelse det mulig.t kan 
stl>d t1re l\fænd ved hencl1es Kiste. ha ved Sid!en av d>Bn aillerede 
Det var J<',yr\~t Ifoheneg,g, 100/ll- kjendte. 
sfantin og den kongelige Stalclme
ste11.· IIaT,ry Cornw;all. De tænkte 
nwrl va.a,de Bl1kke paa hernc11e, der 
hadde voldt .dem saa n;iegen ,Smr.r
t.c og hvem d1e hadde' elsket saa 
hØit, og utenfor i det grumle iLin
detræ sang en liden Fugl den s,Ør
g·elig.e, evige ny€ 1Sang om Kjær
lighed og utilfredsstillet l1ængsel, 
om dieit varme, men urolige Zigeu
ne1•blod. 

EN V ÆLDIG FAMILIE. 

BØr Elefanten fredes eller ikke? 
Av alle de Nationer, som har 

ska.ffet sig Besiddels,er i elet mf)r
.ke Fastland, er F':r.ankrige den 
eneste, som hitt11 ikke har tat •al
V•orlige Forholdsregler for at 
værne om Verdensdelens Elefant
hestand, me,clens England, Tyisk
land og Portugal allerede :for læn
ge siden ved J.Jov har hætemt 
Elefantfredning inden sine Terri
torier. FØ•lgen er da blit, ait Ele-

. fantjægcre, &om ikke læng,er kan 
Tysklrunds Rekordfar er Skræd- tillred,sstille sin Ja.gtJyst i de fre

de1r Flerdinatnd Eglinski, som 'hl)r de<le Territorier, strømmer til <le 
i fÆndsibyen Ahlbeck v,ed Ø,st10r- franske Kolonier, hvol' der for Ti

og srna.a Byer, Landls·b)IN', enrom- sjØe.n. Han er 54 Am- gammel og den drives den rene Rovdrift p.aa 
me l<Jgne, men forgjæve~.. Intet giftet sig da han var 20 Aar. Elefanter, og den Tid Jmn ikk~ 
Menn<e\lker ,hverken Politi ellm· Ham første Hustru dØi]e i 1906 være langt borte da der ikke læn
andre, kunde lede h~nu paia .•. Spor. efter a,t ha født 24 Barn. De<rpaa gere findes .en eneste Elefant paa 
I St. Petersburg t.raf han den gam- giftede han sig· med hendes Sø- fra:ns;k 'l'erritorium. Det bedste 
le Gi1bert med hans Cirkus, men ster, som allooede har faa.et 11 - Bev.iis for de!tte l~verBr Toldlfater

haa~, at deribllandt et Kuld Tri11ing1er :Og ne i Mahdi. Bare i l:e Aar - 1911 
tilbake to Par Tvillinger. -· blev der utfØrt 30,000 Elefant-

Av ,disse 35 Barn lever 19 Gut- tænd>Br, o•g det betyr da T.apet a-v 
ter og 7 Pike1-, og iUor avtjente 6 15,000 Elefanter. Dertil kcmullier 
F~glinskieT samtidi•g s!in Værne- desuten de sm'aa Elefanter, hvis 
pligt. Da Numer 6 blev .Rekrut, Trender ikke veier over 6 KHo., 
kom <len g-amle Egelinski i Audi- og som derfor ikke blir registre
ens hos Keiseren, som bet.alte ham re9,e av Tol1dvæsenet. Og endda 
Ophold i Berlin gav ham 50 maa manregne med aJle de tand
l\fark til at more .sig for, klappede lese Elefantel', som de IndfØdte 

•
1 

.
1 
til1bake til Baarburg, foTS1temt og 

l,{kc nedslaaet. 

Ig,jen gik der n:o,gem; Tid, i 
hvilke'<!l Kornsibantin undgiik al Be
røring med Omverdenem og for
melig indirnurede sig i det g:l'n1 e 
Slot. I timevis ,kumfo han ride 

ha:n1 paa Skil1deren og sa: dræper fur Kjødets Bkyld. M:an 
"Fortsæt ba;r.e, EgeliMki I" hal' rngnet ut a1t i be1a-isk 00" 

' b j e-• 
Hv.orp,aa SoMater pr.od'ucenten fransk Kongo fæJdes der gjen-

slog Hælerne sammen og .sa: nemsnitlig 20,000 Elefanter pr. 
"Til Tjeneste, Deres 11.iajestæt.' Aar. Og i hele Afrika, som a.nta

ges at hia en Elefantbestand paa 
Lidt vanskeligt. Den g1amle ·ca. 400,000 Dyr, b1ir del' hvert. 

DBJme; "De ufm·nnf.tige .og taa- Aar nedfagt ikke mindre end 
belige J\for, hvorfor lar De ikke 40,000 Stykker. For at faa en 
Barnet faa, hviad d!eit vH? De hØ- Ende paa denne Utrvddelseslkrio· 

omkll'ing i Omegnen ellei· vandrA I ner jo, at .dJet skrig:er s.aia ræd- har man i Frankr:i~ dannet e~ 
somt.'' ''J!lorenfu::tg av Elefantvenner,'' 

Skoge, for saa atter at lukke sig Den fortvilede .Mor: "Men, som vil utarbeide Fm-sfog til pas
ind,e uten at ville ser J'.fon1neslrnr. hvad skal jeg gjØre da? Han vil' sende li1ol'lrn1dsreg1er og Lovbe-

En frisk Efter.aarsdag va:ndre- ®deilig se e,.r1 Jldebrand." besltemmelser, som p1anlæg,ges, vil 
de han som sæd'Vanlig omkring' i forp'.vrig1t gjækle ikke ,alene Ele-
.Skogen. Han hadde en Bng i Fru GrosseTeren saa prna en fanter, men ogsaa lJp'.ver, Tigere, 
Ha·anden, meil1 hams T'ankcr var I Samling udmæ~·kede J\fatewier av Panthere og Flodheste ~ Dyr, 
akne· opfagne av clien 1sØrgelige g•amle l\_1estue,. og main opfo:r.drede s~m allesammen om ikke læng·e 
!!l.'agedie, som hadde funde,t Sted i l~en.c1.e tll at kJØpe nog1e o.g p1ryde vil. v.ære. forsvu~1dn~ fra Jorden, 
1.hitms fØrs.te .. Bairnd. 'Om, Da. s:1ajs111 e.legm1tc .Salon med. hvis der ikke blir gJOrt nnget for 
han pludsdig i de{ h,Øie Grn.'s vec\ 'Gamle l\falerr·ie~·9' sa Fru Gros- at beskytte dem. 
Siden av Veien en Kvindeskikkel- s>Brer•en med en Rynke paa Næsen, Men Fredningen a,v Efofauter 
se tilsv:nelad.en.d•e livløs. Han "heldigvis har je:" R.aad til at og de andre Vilddyr har i den sid-

' - ' ' ' Cl • 

skyndte .si .gllerhen og løftede kj.,Øpe 11ye." ste Tid faat farlige :Motstandere 
hend:p op-- det marlrnrede An- 1 i en Kreds av V.idenskapsmænd, 
sigt vm· d!Øcl'ble1gt, J-Iaaret snehvid't "Fotografering i den zoolog,iske som i Afrika har studeret de ska
og Klæderne fattige og tyn1dslidtr Hia ve er st'rengt forbudt, Frøken.' delige Virkninger av Tsets,efluens 
men.propre og DTdentlige. · "Ja:, mcm jeg fotograferer jo Bid . De paast&ar, at de nævnte 

Konstantin badede hendes Tim- bare min Kjære.ste - ikke lfa1me- Viktdyr i Afrika neitop er Arne
d!inger med Vandt fira Gr55ften. len!" ste:cler for det farlige, srnittebtL'~ 
:rnnclelig a:apneicl€ hun Øinene - . ".Ujælper ikke - strenge Reg- rencle Insekt, der hittil har gjiort 
store, mødre, dp'.dtrættc Øine. I ler ·- Kamel eller Kjæreste -- det umulig at faa de enropæiskc 
samme Øieblik som hendes Blik.lwmmer ut paa et, Frøken." Hus'dyr til at trives i Afrika. 






