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WASHINGTON. 
Kjøbmand H. H. Fatland i Win· 

lock understøttes af Forbunds· 
senator John L. \VilPon for Post· 
mesterem beJet sammesteds. 

Den store Hvalry~-Damper City 
of Everr,tt er leiet af H9rbund,:;regje· 
gjeringen til ,,t føre e11 Ladning 
Hvede til de Nødlidende i Indien. 

Dampskibet Barbara Boscow·itz 
ankom i Slutningen af Marls til 
Nanaimo, B. C., med den <i'orliste 
Damper Willa1Jas i\fandskab og 18 
af Passagererue. 

Et af de Lovforslag, der vedtoges 
nJ sid:;te Legielatur og ~anktionere
des afGuvernøren, forbyder Fangst 
af Sturgeon mellem lste Marts og 
lste November. Overtrædelser 
straffes med ll\20 Bøde for hver 
Bturgeon. 

Meieriet i Stanwood arbeider sig 
fremdeles fremover; det eies om
trent udelukkende af de norske 
JJ'armere der paa Stedet. I Marts 
Maaned produceredes 4247 Pund 
Smør, hvilket var 1062 Pund mere 
end i Februar. 

Gus .. Johnson i Port Town~end 
døde pludselig forleden Dag -
efter Lægernes .Mening som Følge 
af Drik. .Johuson havde netop 
faaet udbetalt $100 for udvist Mod 
og Dygtighed · ved Dampekibet City 
of Puebla's Stranding vCJd Cape 
Il'lattery for to Aar siden. 

~~1~J;"; ~J"-J".JL~~ ~ 

i det ene Ben af en Bjælke og for· 
færdelig · forslaaet; Kjødet blev 
revet fra Benet, og han led svære 
Smerter. Styrmanden ,fik sin ene 
Haand ødelagt, og en Finger 
maatte amputeres efter at han blev 
brngt til Hospitalet. De er begge 
i god Bedring, men det vil tage en 
'l'id, før de atter overtager sine 
Stillinger paa Prince Robert. Ski
bet skal la~te i Port Blakely. 

I<'orretni ngsny heder. 
Kjøbmand N. J. ]\folstad i Mount 

Vernon realiserer i disse Dage hele 
din Varebeboldning. 

L. Budde, Kjøbmand i Cheney, 
hg,r kjøbt Dunstorn.< hele Varelager 
i 8pokanø, h 11or ban vil fortsætte 
fi'or1·etningen. 

Metcalf & Wade .har leiet det 
store Sag brug Pacific Mi Il i Tacoma, 
hvor de vil producere ~ Million 
Tagt>paan pr. Dag. 

Abbott & Olsen i Laure!, What
com County, har leiet McDonalds 
Tagspaanfabrik og vil straks sætte 
den i Virksombed. 

Peter Jensen, som i flere Aar har 
havt Apothek i Fern Hill, er af 
Guvernøren valgt til Apotheker for 
SindssygeMylet i Steilacoom. 

C. SørnntSen i Roslyn har kjøbt 
Johnsons Sagbrng i Peshastin og 
bar ilytteL alle Masldnerne til 
Nelson Siding, hvor Sørensen har 
sit Hjem. 

William Andersen har kjøbt H. 
E. Ellh;' Andel i Ellis & Slifers 
Tømmerforretning nær South Bend; 
de vil drive ha ard t paa i Som mer 
med Tømmerhugst. 

SEA 'l"I'J, E. 

Ivforan Bros. har faaet Kontrakt 
paa Bygningen af et Dampskib for 
North American '!'rading Co. til 
Benyttelse paa Yukonfloden. 

De foa Grækere, eiom er her i 
i Byen, vil reise til sit Fødeland for 
at kjæmpe mod Tyrkerne. - Blandt 
dem, der paa et forleden Dag af· 

Tacoma, Wn., Lordag den 17. April 1897. 

lever i ti Aar og vedbliver at betale 
siu aarlige Præmie, vil der ved 
hendes Død blive udbetalt 2 Mil
lioner Dollars til Universitetet. 

Ta co ma. 
.._,,_, 

Ildlandet. ---
Den japanesiske Regjering har 

"' "'* 8. Aarg. 

~n m! ~rnn~~f. 
ALASKA. 

Mr?.Stornasli med Familie ankom 
igaar bBrtil fra Portland, og Mr. 
Storaasli venteR om kort Tid. Fa· 
milien vil igjen gjøre Tacoma til sit 
Hjem. 

bestemt sig til at sende to Krigs· ~~~~-~~.~~ ~-~~~~~~~ 

Man har længe undret sig over, 
hvor alt det Brændevin, som solg
tes friskt væk i Alaska, kom fra. 
Det er nu omsider opdaget, at 
Guvernøren har udstedt Tilladelser 
i Flæng til Apothekere, der i 
Grunden ret og slet var Sa]•)Oll-

Om trent 30 Mil frn Tacnma, i 
det saakald te Ma~hell Distrikt, 
fand tes der rige Kohbern1iner for 
omtrent 2 Ugtff Hiden. Større 
Arueider skal straks paabegyndes. 

~kibe til Hawaii samt midlertidig John Story, Udgiveren af Sfouz 
at stame al Emigration. Et stort Oity Tidende, har formodentlig 
Antal Emigranter, der var nægtet fondet det mere tjenligt at seile 
Landing i Hawaii, er ankommen til under utvivlsomt rent Flag og har 
Kobe. Pressen i Japan opmuntrer derfor forandret Bladets Navn til 
Regjeringen til at optræde med Repi<blikaneren. 
Bestem thed ligeoverfor den ha waii· I 1 . d f E B k 

. . . Det ser e1t u . or x· y asserer 
ske og den mexikanske Remenng. I A 
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. • angan 1 n mneapo is. a 
værter. Di,;.se Saloon Apothekere '!' R .·i ," ._1 , 0 acoma a1 way (~ n· o.or o. er 
har havt en ll'orstaaelse med Depiity . , , 
0 li. l.> h · I) \\T 1· nu· r<'organ.1seret og kalde.4 1 ncoma o eclot rac · t 1 ort · range . ' , ,. 

. . ' Railway \Jomp:wy. !tierne har 
som nu er af,;ked1g~t. Der blev . . 1 1, F ·t .11 1 l t'd . . . . 111G•. raget a 1e ; ri "li eL er, c er .J • 
s.endt en Maud ud fra Wa8hwgton, 1. "Id It 1, F 1 t' 1uere var t1 e ,yens 11nll. 10-
D. C., og hans UndersØg<'llser førte . 0 

Samtidig som engelske Krigs ban skulL!e overlevere den nye 
skibe har be~kudt de Kristnes Be· Ka!'lserer Byens Penge, manglede 
fæstninger paa Kreta, ser man det der en ganske net Sum, nemlig 
mærkelige Tilfælde, at engelske $558,763.~2. Haugan lovede at 
U ndersaatter i selve Hjemlandet 1 skaffe Pengene. 

. 1 . Sk' d 11ærer. t1 , at ogsaa Guvernørens JØ es-
løshed bebreidedes ham i høieste Af Commercial Banhi Vexler 
Grad. blev q;200.ooo HOlgt for $1500. -

----··~ ~.,..__~-==--

strømmer til den græske Fane . 
Endogma en Søn af den britiske 
Admiral Harris, der er Øverst· 
befalende over FJaaden ved Kreta, 
har lu,det sig h verve i den græske 

Akcepter, dm· lød patt $5000 op til 
$:25,000 m1lgtes for $1 pr. Stk. Det H 

End.nu er der ikke oilicielt er- ma:.i, bave været tn fin Forretning ær. 
klæret Krig mellem Grækenland !en Bank drev. Nansen blev ved en Banket i 
og Tyrkiet, endskjønt Tyrkere og B 1 . t' B k f 'I' , Belfast den llto ds., hvor han var 
( k I h . i .1 . 1 a anccrn a an - o acoma B L d D ,,,, . G' t 
~ræ ere s aar mane en 1 iJe naar A' . .1 . 1. 1 t d ff tl' or u.u:errns. Jæst, spurg om, .. . . , .kt1va v1 bive15ou ve o enig . . 
Leilighed. gives. Europas i::itor· • kt' 1 24 A." .1 D hvad han men83·· .. om Uds1gterne for 

tl.U ton <en · . . pn . er er ·.1111 
urngter, der har truet med at blo- "'')"O 0. OO . "~ " l · Obl. t' Andrees Forsøg paa at trænge frem 

. • • ,1,:._,u . i u 1 v ex er, .!.D'a 10ner . 
kere Grækenland, har ikke gjort . l' 

1 1
,.. .. d '"" 

1 
til Nordpolen. - Naneien svarede, 

f ·. etc. og 1c t iJ1e11 omme, som ve . " . 
Alvor dera. I det hele taget eri:ltor· .1 bl. l t lt d at han kun kJendte dette l:'roJekt 

H I . . kl 1. "eppe v1 11•e )e a me en f' R d . 1 . d 'el k b m. agternPs o dmng utor · ar ig. .1" "d d 1 . f . ra .e egJØre ser 1 en v1 ens a e-
l . . ,1, kl d ie.u e e a oummen. 1. h h d En Bes utn111g taget at J8 an 1ge Presse, men at an av c stu-

eller England pleier i Reglen at --'..:"C:--=:·~Ci>~-- =-- dere!; L:iftstrømmene i Polaregnene, 
gjeunemføres punktlig og ubønhør- E f ,1- .Ab og hans Erfaring i saa Henseende 
lig; ruen saa er ikke sket i dette Il cL:_,~ e. gttv ikke meget Haab om Hold for 

Spørgsmaal. - Medene den itali- I Kokomo, Indittna, har Sipe, en saadan Ekspedition. Han vilde 
enske Flaade ligger parat til ~it.del- Dolman & Blake Cirkus Kompani nærmere studere Spørgsmaalet ved 
tage ~ e~ saadan Blokering, s_trøm- en "Op lragel 808.Ant=.talt"' for vilde sin Ankomst til Paris, me>n til han 
mer italieuske ~1;dersatter til den Dyr. Den lste April var der et havde faaet nærmere I.ed~ paa 
græHke Hær. Iyskern~ har det høist obyggeligt Optrin i den Leir P anen o~ andre Oplysnrnger, 
pa~ en anden Maad~, ide~ tyske _en Kawp paa Liv og Død mel- troe~e h_an ikke paa den paatænkte 
Ofacerer har nedværd1get sig til at lem en Vilddyr- Vogter og en af Opst1gnrngs Udførbarhed. 
tage Tjeneste i den tyrkieke Hær. haus Elever. -~:;.~;a.".::::;.-==--. 
- Kong Georg er i en høist pinlig Eierne havde netop faaet ind en -----····· ---

Fra Quatsino, B. C. 
>t+-*"~ 

Damperen Tees ankom ikke før 
den 25de l\fai·ts istedetfor den 5te, 
som skulde være den vanlige Tid. 
Jeg fik af Kapteinen vide, at Af· 
gaugstiden fra Victoria nu er for· 
anchet til den 30te hver Maaned 

John Anderson, Slcnndinaven's 
Udgiver, er paa sine gamle Dage 
blevet klein; det er intet at uodres 
over, han har slidt og stridt som 
en brav Mand. Efter en farlig Ope
ration er han atter noksaa rask og 
i sin Forretning igjen. 

Hele Red River-Dalen er nu en 
vældig Indaø. Mange Farmere, 
som troede de sad paa sin Tue 
tryg, kan ikke engang se det Land, 
hvor ele i mange Aar har nedlagt 
sit Arbeide. Huse, Avling og del
vis Besætningerne er forsvnndne. 

Saloonvært Charles Nelson i 
Helena, Montana, skjød sig i sit 
Hjem forrige Fredag. Han nægter, 
<Lt han forsøgte at begaa Selvmord, 
men pnastaar, at Skuddet var til
fældigt. Han vil sandsynligvis 
komme sig. Der er noget mystisk 
ved !Affæren. 

I Omaha, Nebraska, har man 
havt en eipændende Tid, idet Mis· 
souri-Ri ver del vis bar sat en Part 
af Byen under Vand og truer med 
at ødelægge en større Stræknirig, 
hvor der er svære og kostbare 
Fabrikanlæg. Rundt omkring er 
r..aange ];""'arme ødelagte og Eierne 
totalt ruinerede. 

Fra Whatcom skrives: Daglig 
ankommer her et større Antal 
Mænd .f.ir at søge Arbeide i Lakl!le
Can nerierne. Dam pbaaden E.fTort, 
der gaar mellem Whatcom og Point 
Roberts, er foldlastet med Passa· 
gerer paa hver Tur. Fiskeriet be· 
gyndte i denne Maaned engang. 
pannerierne ved Point Roberts vil 
beskjæftige omkring 250 hvide 
Mænd og omtrent ligesaa mange I h?ldt Møde te~~e~e. sit N vn p~a 
Kinesere i de næste 4-5 Maaneder. I L1Bten over B r1v1ll1ge, er Chn:>. 

Peterson - formodentlig en enthu 

:Stilling paa flere Maader; han er hel Flok af vilcle Aber som skulde 
nødt til at bøie sig for Nationens sæt tes under civilisere~ Tugt,blandt 
Vilje, endskjønt han siges at være dem en rigtig svær Fyr, 15 Aar 
af en forsigtig og konservativ Na- gam*uel, og vægtig 45 Punrl. Hug
tnr og fuldstændig er paa det rene tænder ha~de den 2 Tommer lange 
med det vovelige ved at indlade sig og et fælt Brest kunde man stra~ 
i Krig med en i Anta! overlegen se, at man havde at gjøre med; 
fiende. Grækerne lægger en fol'· lumsk ondskabsfuld og næi;ten ' , 
b1J,usende Patriotisme for Dagen, og ikke til at tæm :ne. Vogterrn, der 
umaadelige Pengesummer !Strøm· skulde holde den under Tugt og Ave, 
mer ind fra de i UdJandet bosatte gav Aben, fordi den ikke vilde ly· 
Grækere. - Tyrkernes Øverstbefa- · stre Kommando, et Smule Prygl; 
lende, Edheim Pascha, har en stor efter dette satte Bæstet sig hen i en 
Styrke samlet og paast1rnr, at han Krog og grundede paa Hevn. 

istedetfor den lstP, saa at Folk fra 
Washington og andre Steder, som 
t.ænker sig hid iaar, bør mærke sig 
dette. Sidste Baad bragte en Del 
Kolonister for den danske Koloni 

Som Eke1empel paa, hvor vanske
ligt det er at greie sig i denne Tid, 
fortæller en Chicagoavis, at den 
fremragende norske Skuespiller 
Anton Sannæs har været nødt til 
at tage Tjeneste som Overkok ved 
det norske Suppekjøkken i Chicago 
med en Ugeløn 11f nagle faa Dollars, 
medens to andre Skuespillere fra 
"Scandia Hall's" Scene tjenestgjør 
som hans Hjælpere og for bare 
Kosten skræller Poteter hele Dagen, 
skriver S. D. Ekko. 

Politibetjent McPhee i Spokane 
ligger farlig sauet. En Indhruds
tyv, Arthur Coppelle, sendte ham 
en Kugle i Nakken. En Del Bor
gl:lre og en Deputy·Sheriffsatte efter 
(foppely, der havde søgt TiJ:flugt i 

Hus i Byens Udkant. Deputy-
Sheriffen hørt<:1 et Skutl og troede, 

Tyven skjød paa ham, hvorfor 
ban selv skjød gjen nem Døren og 
rammede Coppelle i Armen. Da 
mim havde sprængt Døren, fandt 
man Coppele liggende død paa 
Gulvet med en Kugle i Hovedet. 

viste Big, at han havde begaaet 
Selvmord. 

En ai Patienterne paa Sindssyge· 
asylet i Steilacoom, Joseph Dobin, 
blev fornylig dræbt ved at et Træ 

over ham. Betjentene John· 
son og Hunt tog 30 af Patienterne 

tHia en Asylet tilliggende Eien· 
doin omtrent en Mil fra Hoved
@ygningen, hvor de sattes igang 
med at fælde Træer og rydde Land. 
1)1t de havde faaet et Træ afskaaret 
og færdig til at falde, blev Pa· 
tienterne forflyttet til en sikker 
Afstand, men Dobin sprang frem 
og stillede sig, hvor Træet skulde 
falde; Vogterne greb ham' og førte 
ham tilhage, men ban sprang frem 
igjen netop som Træet 11kulde falde 
og blev truffet af en Gren i Hovedet 
og øieblikkelig dræbt. Dobin har 
været i Asylet næsten uafbrudt de 
sidste 18 Aar. 

Det nonske Jernskib Prince 
Robcrt er nu i Tørdokken i Quarter
master Harbor under Kommando 
af 2den Styrmand. Kapt. Han11en 
og hans Broder, lste Styrmand 
l:fonaen, er fremdeles i Hospitalet 
1 Victoria, B. C. Da Skibet var 

Dages Reise fra Yokoma, blev 
rammet af en Tyfon, der bort· 

.rev en Del af Overriggen og knuste 
og ødelagde forskjellige Ting paa 
Dækket. Kapteinen blev rammet 

siastisk Skandinav, der vil gjøre 
Kaal paa Trynetyrken. 

Profesgor Evensen, som ifjor af 
Populisterne blev valgt til Auditor 
for King County, lader til at rode 
godt op i de afgaaede Embeds
bedsmænds SynderegiRter. Flere 
og :flere Tilfælde af bevist og ube 
vist Svindel i gamle Dage lægges 
for Dagen. Professor .Evensen er 
velkjendt blandt Skandinaverne fra 
den Tid han sammen med Peter 
Røthe udgav Washngton-Posten. 

CALIFORNIA. 
Den norske 

Edvard, Kapt. 
Francisco, skal 
for Ordre. 

Staalbark Prince 
Panle, nu i San 
til 'Port Townsend 

Toldkutteren Rush er af Regje· 
ringen sendt ud fra San Francisco 
for at led~ efter Skib Sarnaria, som 
forlod Seattle for 28 Dage siden og 
ikke senere har været hørt fra. 

Sidste Lørdag blev Theodore 
Darrant for anden Gang dømt til 
Døden i San Francisco for Mordet 
paa Blanche Lamont i Emanuel
Kirken for 2 Aar siden. Hæng· 
ningen skal foregaa i Fængslet i 
San Quentin den llte Juni. 

Mrs. Condi i San Mateo, som 
Tirsdag skjøJ sig, satte ordentlig 
Skræk i Blodet paa nogle Per,.soner, 
som stod rundt det formodede Lig. 
Med en Gang satte hun sig ret op 
og gl:iede med fortvivlede Øine 
rundt sig; det varede dog kun et 
Øieblik før hun faldt om og var da 
virkelig død. 

vil gjøre kort Proces med G ræ 'B'~ere Timer efter, da Oppasseren 
kerne, saasnart han faar Befaling var gaaet ud, gik Aben og opsøgte 
fra Komitantinopel til at rykke ham, og saa stod der d11 ~t Slag; thi 
over Grænsen. - Den græske Hær Dyret med sin medfødte Kløgt, hav
er fo1·trinlig udrustet og vil ab~olut de vidst Dt aabne Døren og kom fa. 
have Krig; Soldaterne kan kun rende ind i Kontoret, hvor Vogte
holdes i Ave meU den største ren sad og skrev. Manden havde 
Strenghed. ikke tænkt mere paa Affæren han 

---··~.,...__. -

Staar i Spidsen. 
Aug. J. Boge!, den ledende Apo

theker i Shreveport, La., siger: 
"Dr. King's New Discovery er den 
eneste 'ring, som kurerer min 
Hoste. Jeg har ikke nogen Medi
cin, som er saa let at sælg'e". J. F. 
Campbell, Kjøbmand i Safford, 
Ariz., skriver: "Dr. King's New 
Discovery er hvad den udgives for 
at være; den sladr aldrig feil og et 
en sikker Kur for Tæring, Hoste og 
Forkjølelse. Jeg kan ikke noksom 
rose den''. Dr. King's New Dis
covery for Tæring, Hoste og For
kjølelse er ikke et Eksperiment. 
Den har bestaaet sin Prøve i en 
Fjerdedel af et Aarhundrede og 
staar idag i Spidsen. Den skuffer 
aldrig. PrøvefiaBker frit i Stewart 
& Holmes Drug Store. 

havrle JrnJt med det stygge Brest, 
sad der med vendt Ryg mod Døren, 
da ii:ied en Tigers Sprang slog Aben 
sig fast i ham bagfra, og forsøgte at 
faa Tag i hans Strube. Den greb 
dog lidt for høit oppe og stak sine 
farlig store Trender ind i Mandens 
Hage og Kind. Et stygt, dybt Saar 
banede den sig ber, saa det tog hele 
19 Stik for Lægen at faa Revnen 
synet igjen. Dyret var jo i sit An
greb det vildeste Udyr man kunde 
tænke sig. 

Manden var alene, det gjaldt jo 
Livet, og efter en hel halv Times 
forfærdeligt Slagsmaal gik han af 
med Seiren. Seirherren slipper 
nokderfra med Livet, saafremt der 
i Saarene ikke indtræder Blodfor· 
giftning. 

Fridtjof Nansen blev den 26de 
Marts høitidelig modtaget af det! Det geografiske Selskab i Lon
geografiske Selskab i Paris. Som don holdt forleden et Diskussions· 
en særlig Udmærkelse mod den be- møde om Polarforskningen. Pre· 
rømte Nordmand havde man valgt ~identen, Sir Clements Markham, 
Trocaderopaladsets store Festsal til mdledede og Dr. Nansen redegjorde 
Modtagelsen. Antageligvis fik han for sin Expeditions videnskabelige 
den Aften overrakt Æreslegionens Resultater. Han mente, at det var 

Kommandør kors. 

Mrs. Leland Stnnford assurerede 10 Acres godt Land, alt Water· 

en forholdsvis uvigtig Sag at naa 
selve Nordpolen, og at dette nu ikke 
vilde være nogen vanskelig Opgave. 
Spørgsmaalet var kun at skaffe 
Hunde nok. Han foreslog, at der 
til en eventuel ny Expedition 
skulde bygges et bedre Skib end 
"Fram" efter samme Mønster, og at 
Expeditionen skulde lade sig drive 
med Isen. 

forrige Uge sit Liv for en Million front, ca. 2 Timers Seilas fra Taco
Dollars. Hun skal betale en aarlig roa, sælges for $12i pr. Acre. 

Præmie af $170,000, og Kompaniet 
forpligter sig til ved hendel!! Død at 
betale en Million Dollars til Leland 

Vort I,INIMENT er det bedste Middel 
for Stød ogSlag samtGigt,Rheumatisme 
og Neuralgia, erholdes paa CENTRAL 

Stanford-Universitetet. Hvis hun ln:auasToRD:,1101 Tac. Aye,, Cor. llthSt. 

oppe ved Cape i:lcott. V eiret var 
storm.fuldt pau den Tid, som det 
altid er ved Jevndøgstider, saa de 
h11vde ikke saa behagelig Heise, 
som de ellers kunde have havt. 
Bekvemmelighedenrn ombord paa 
Tees er meget bra forresten, saa 
Folk, som tænker sig hid, bør ikke 
grne for Søreisen. Det var andet, 
da den lille, smudsige A1ischief var 
den eneste Anledning til at komme 
herop paa. 

Da jeg ikke kjender hans Adresse, 
vil jeg herved oplyse Mr. Thomsen 
fra Everett, som var heroppe en 
Tid, da Kolonien var i sin Barn
dom, om at her nu er Anledning 
til at faa Land ind til Vandet paa 
Nordsiden af Sundet lidt længere 
nede, hvor der nu er Naboer. Lige· 
ledes er der nu en Settler paa den 
modsatte Side af Sundet og vil 
straks bli ve flere. 

Da nogle spørger i Brev, om Lan· 
det er frit, vil jeg herved oplyse, at 
eaa er Tilfældet i denne Koloni og i 
de to andre, nemlig Hella Coola og 
Cape Scott. Ellers maa Regje· 
ringsland i denne Provins kjøbes 
og koster da $5.00 pr. Acre for 
Land skikket til Agerdyrkning. 
Folk, som vil have sig Hjem ind 
til V andet, bør ikke lade denne 
Anledning gaa glip til at faa frit 
Land paa et Sted med saa gode 
Fremtidsudsigter som British Co
lumbia. 

Folk heroppe rydder og brænder 
og graver og bygger. Der er tre 
Børn fødte i Kolonien siden i Som· 
mer. De lever alle og liker sig 
bra. . H. O. Bergh. 

3dje April 1897. 

William J. Bryan var i Wash· 
ington, D. C" den 6te ds., hvor han 
aflagde Præsident McKinley et 
Besøg. Han blev aldeles bestoi· 
met af A vii;mænd, og paa deres 
Spørgsmaal om, bvad han syntes 
om Valgene Dagen fornd, svarede 
ban leende: "De tilkjendegiver, at 
Tilliden er vendt tilbage, de trænQ 
ger iugen Forklaring af mig, de 
taler for sig selv". Dette gjaldt 
nærmest det sidste Byvalg i Chi· 
cago, hvor Demokraterne vandt 
med en storartet Majoritet. 

-=~~~- -~;:::;:::::= 

Electric UH.ters. 
Electric Bitters er en Medicin, 

som passer for enhver Aarstid, men 
i Almindelighed. maaske er mere 
nødvendig, naar sløve, udmattende 
Følelser faar Overhaand, naar Le
veren er uvirksom og sløv og Tran
gen til noget styrkende og grad vis 
helbredende indfinder sig. En nøi· 
agtig Brug af denne Medicin har 
ofte afvendt lange og maaske fatale 
Galdefebre. Ingen Medicin vil 
bedre gjøre .sine Vir kuinger gjæl
dende i at modvirke og befri SyHte· 
met fra Gift optaget i usund Luft. 
Hovedpine, Ufordøieligbed, Ji'or· 
stop pelse og Svim mel bed kr æver 
Eleotric Bitters. 50c. og $1.00 pr. 
Flaske i Stewart & Holmes Drug 
Store. 

Væn Ueres Indvolde til Cascarets. 
Oandy Cathartic helbreder Forstop

pelse for bestandig. 101-, 25c. Hvis 
O. O. C. feiler, vil Apothekeren tilhage· 
betale Pengene. 

No·Tø-Bac for femti Cents • MAGIO CLoTnEB CLEANER, det bedste 
Garanteres at helbrede Tobakelyaten, l Middel f.or .Borttagelse af Fedtfiekker, 

gjør svage Mænd stærke, renser Blodet. erholdes paa CnNTRAL DRUGSTORn, 1101 
5Uc, $1. Faaes hos alle Apothekere, Tacoma Avenuo, Cor. llth St, 



En Mr. 0. W ood har vakt orden.t· 
lig Røre b.landt Cannerie:rne i Bri
tisk Columbia. l London Globe i 

......;.......;.__;_......;.~--'-'--'.-------'-I London, England, har han givet en 

saa 
det 

haarreisende Skildring om den 
U rerislighed, som forefindes i· en
kelte Etablissementer for Nedlæg
n.ing ar Lax. Halften af han15 Be
skyldninger ville være mere end 
nok åt ta.be Apetiten paa den mest 
forsultne Krop. Oannerierne har 
n11. taget .tH Gj,enm~le og ·forlanger 
at Wood skal opgive bestemte Fa
brikker. Det er en T~9g sikkert, 
at der hvo!· Indianere7:''eller Kine· 
sere benyttes, ekal .det meget ofte 
staa temmeligtfangt tilbage, hvad 
Renslighed betrreffer. Det er en 
vel hekjendtSag, at der er kinesi 
ske Oigararbøidere, som lider af 
smitsomme og ofte væmmelige Syg· 
domme, det samme kan vel tænkes 
være Tilfælde med enkelte afdem, 
der lægger Fisken i Æskeru e. 

.. ~-· 

Ikke saa galt endda. 
"""""~~ 

\Jhl('.lt l13epfi1t•IDtetijli:.r.1enter iltbfØrel! t 
rotaben, frembringe~ en fnnftig g:orlJØielfe. 
~e bebider ingen .):lelbrel>elf e. mnbringen 
!Jarer, jaalæns~ IDlebifamenterne barer -
!Jet er !Jet ljele. 

!naut ~Jtabcn er IJrlbrebet, tilbeiebtittger 
ben fin eg elt ll!cebffe ab natutlig mei. ~ette 
betl)ber en tlarig .~elbrellelje. 

S!)er er Sfiertler inbe i IDfollen, fom frem, 
bringer IDiallefaften, og be operere!l af be 
jl)mjJat~rtiffe \Yleruer. .. · · 

maar bif.lje \Ylerller fbæl'fe~, ·I/il !.lJlnllefjert· 
letne iffe !Jirfe µan rette i1JlaalJe. ~erfor 
maa billfe \Yleroer ftl)rfcs. 
~er gilles Wlebiciner for anbre filerber -

be filcrber, f om bi føler mell. mien fn11 et 
IDlilllle1 for be !netller, ber otiererer Wlaben 
og .l';Jjertet - bore inll\Jeubige Organer. 

S!:>r. 61)00,\l!l @jmo.)lretter (Restorative) 
er ITTefultatet af en l)el 2eoetib5 ®tullinm 
og ~M1anbling af bgfe !.Retber. '.!len er bet 
enefte \.lJW.lbel, jom naar llem. :ilen l)elfJre' 
ber S!:>~sµe.)lfia iiaa .ben enefte mulige i1Jlaabe 
~g lJelOreller for beftanll.ig. S!:>en l)ar l)elbre• 
bet abllillige '.tttfinb. '.tilfælber. 

S!:>en fofter $1.00 jlt. 3'1affe l)D~ \lC!Jotl)e• 
terne eller fe11be~ meb €!;1Jres, forubbetalt, 
tieb \j3engenes Wlobtagelfe. 

@u $og Otlt ~~SlJe)lfia llil lJOQ trDrlan• 
genlJe blille ~em frit til fenllt. ~en er ovrigtig 
og f a1tl:i;. S!:>erf om ~e. liber, bil ben ne }i;og 

tortælle ~em, l)t>all ~e fJØr llibe, ul>en ~en
tm til, l)bem ber bel)anbler~em. !JlbreMer: 

Dr. Shoop, 661 2nd l:ltreet H, Rac. ne, Wis. 
,._,,.-.,.._.,..,.--......:_.. 

opmuntrer. England og andre Lan 
de til at efterligne det. 

,,Mine Iagttagelser," siger ha.n, 
"har overbevist mig om, at Behand
lingen af en ru~si~k Straffefange 
for en stor Del beror paa ham selv. 
En, som er forvist til Sachalin for 
en politisk Forbrydelse eller for 
Mord. faar bo der med sin Familie 
i et velbygget Hue med fire V ærel
ser, Forstue og Have. Øen er me 
stendels befolket af Mordere eller 
lignende ForhryderP, og det er 
umulig for dem at rømme derfra. 
De arbeider i Fred og Ro paa. Bin 
Jord, og gaar omkring i Gaderne, 
som de skulda være frie ~fænd. 
Gaar du indom paa Fængslets Kon~ 
torer, vil du faa Ø.ie p3a en hel 
Række .af Mænd, som sidder og 
skriver. De opfører ~jg og ser om
trent ;i1d 80m andre almindelige 
Kontorfolk i Verden. Dog er det 
maa15ke lutter Mordere, du har for 
dig. Ruf'land bar gjort sine Fan. 
ger til .en .Indtægtskilde istedetfor 
til en Byrde for Skatteyderne. 
Fængselearbeidet bar øget det rus· 
siske Rige med en Ø, der er saa 
lang som England og godt dyrket. 
Før Fangerne kom .der var ikke en 
Acre lagt under Plog. Det erogpaa 
Forvisningen til Siberien .som har 
muliggjort Bygningen afden trans
siberiske Bane, !3t af Verdens Vid
undere." 

Dr. Howard. mener, at Verden 
bør lære af Rusland at nyttiggjøre 
sine Straffanger. At sætte Folk i 
Fængsel bare for at faa. dem til .at 
føle sin Brøde, er forkasteligt. Hen
sigten møa være. at faa dem til at 
leve af sit Arbeide. Staten bør ind· 
rette sig slig, at den kan have Ind· 
tægter afsine Straffanger istedetfor 
at bortødsle Millioner paa dem. 
Enhver Forbryder, l\1and eller 
Kvinde, kan sættee til at udføre 
Arbeide, aonr paeiser for vedkom· 
roeneles . .Anlæg. I England maa 
Fangerne plukke Drev eller drive 
andet 15Jigt, som er ligesaa unyttigt 
som det er aandsfortærende, og Føl• 
gen er, at de blir forbitret og pønser 
paa at tage Hævn, saasnart de kom· 
mer ud. 

--...._.....~ 

Zulukafferne. 
..._...~.._... 

Kvinderne har ikkemange Børn. 
De synes, det er Skam, hvis et Barn 
kommer til Verden før det foregaa
ende har vel passeret sit andet Aar. 
Der forekommer ikke tidlige; ufor
nuftige Ægteskaber som hos os. 
Zuluern.es Lov. for byder en Mand 
eller en K vinde at gifte f'lig. uden 
Kongens Samtyklie, og dette kan 
ikke opnaaes medmindre Manden 
har vundet sine Sporer .... 

N aar Zulu-Gutterne anst'les gamle 
nok for Tjenesten,· samles de ved 
Politistationen og tilkjendegiver, 
at de er dygtig til at arbeide ved at 
malke . Statens Køer i deres. egen 
Mund, hvilket betyder, at de ønsker 
at tilhØre Kongen og leve af hanl5 
Mad. 

Naar Zuluerne gifter sig, 'maa de 
vælge Hushruer blandt den Flok, 
som er udset til at gifte sig, altRa& 
blandt de omtrentlig J evr.aldrende, 
Forlovelsestiden forløber omtrent 
som hos os.. lJ ndertiden gaar For· 
lovelser overstyr, man bliver Vell.· 
ner igjen eller ikke, osv. De har 
ogsaa et Slags Skudaar, med Tilla-

delse for Pigerne til at foreslaa 
Ægteskab, dette ordnes under den 
omhyggeligste IagttagelBe af Deco· 
rum og Forsigtighed. 

Hvisfor Exempel en Zulupige er 
blevet forelsket i en ung Mand, for
svinder hun pludselig fra sit Hjem 
- t.ilsyneladende ved ikke bendes 
Slægtninge hvor hun er - og gaar 
til sin Elskede. Hvis hans Foræl
dre tager godt imod hende, begyn
der man at ordne sig til Bryllup; 
Bryder man sig ikke om hende, 
bliver hun ikke ruodtaget; hun sen
des hjem med Tak, idet Manden 
hun elsker, giver hende en Del For· 
æringer, for om muligt at formilde 
hendes Følelser. 

Hvad Skilsmisselo r angaar, kan 
en Ægtemand sende sin Hustru 
tilbage, hvis hun har opført sig 
daarlig. Hvis det bevises, tager 
Manden det Kvæg tilbage, som han 
gav for sin Hustru. 

Kvæget, som en Brudgom giver 
sin Bruds Forældre ei· ikke Beta
ling for Konen men kun et Slags 
Gidsel for hendes gode Opfør~el. 

Opfører hun sig daarligt. maa hun 
vende tilbage til sine Forældre, og 
Kvæget sendes tilbage .... Ægte
skabsloven er meget etreng blandt 
Zuluerne. Sexuelt Brud betyiler 
for de to Forbrydere Døden. 

SDBCiBllB Prisor for namo- O[ Bornohatte 
i Anledning Paasken. 

Pyntede Børnehatte i "Leghorn" og "fancy" Straa ........ fra 35c 
Pyntede Matroshatte ..................................... 1 9c 
Guttehatte, fint Strn.a ................................. fra 25c 
Silkekyser for Børn og Spædbørn .................... 25c og 50c 

* ' --. ...-... -1130 PACIFIC AVENUE. 

~lll~llllll!iilll~!ii~~~~~~~~iillilliill~iill~~~~~~~~~i:ll~lll~~~~~lll~~lll~~~~~~~iill~llll 

I GULDEN snø m1ø1øe & JllllUJG comPnn. i 
~· (Inkorporeret under Staten Washingtons Love). ~ 
~ Embedsmænd: Il 
Ill J. 0. BROTTEM, Præsident. i:ll 
[; O. 0. STORLE, Vice-Præsid0 nt. ~ 
Ill J. M. AR~TSON, Sekretær og Kasserer. ill 
g Eier meget rige Guldmine·Claims - der er beliggende paa en ~ 
~ sammenhængencle Aare, 6000 Fod lang og 30 til 150 Fod. bred, ~ 
~ rigt forbunden med Mineral - paa Colville Ueservation, 7 Mil Ill 

~ fra det berømte Rossland Minedistrikt. Denforste Udstedelse aj ~ 
~ Aktier tilbydes for. kun 3 Cents pr. Ahtie. Alle de ved Aktie- ~ 
Ill salg indkomn!l Penge anvendes til Grubern~s Drift og forøger saa- llll 
~ ledes Værdien af 15amme. Alle Ordrer pr. Post vil prompt blive I 
~ besvaret og kvitteret for. ~ 
Ill For nærmere Oplysninger henvender man sig skriftlig eller lii1 
~ mundtlig til ~ 

i J. M. ARNTSON, i 
l!! Sekretær. lill 

Forholdet mellem Forældre og 
Børn er godt. Moderen15 Vilie er 
Lov. Omsorgen for Familien hvi· 1 · 
ler. særlig paa hende. Kvinderne 

1 
ifim . ' ' 

udfører alt Markarbeide, følgelig ru l OGRAFIER. * FOTOGRAFIER. 

~ 424 & 425 Washington Building, Taeoma, Wash. Ill 
l!! lill 
~llllllllllllllllllllllllllllllll~e~~~~~~lllllllll!llllllllllllllllllllllrnllllllll~~l!!~~l!!~~~~~~~~~~lllllllllllllllllllllllllllllllliill 

tilhører alt Udbytte hende, hvilket 
give1· hende Øget Magt .... 

Zuluerne er nøie paa det i Iagt
tagelsen af Etikette og selskabelige 
Former i Almindeligbed. Der er 
!Menge Regler for, hvorledes man 
skal aabne en. Dør, bvo~edes man 
skaltræde ind i et Hus, hvorledes 
man skal for lade det .... Mange af 
de Besværligbeder man har, naar 
man skal behandle uciviliserede 
Folkeslag kunde unclgaaes, kjendte 
man bare godt deres nationale Sæ
der og Skikke. 

De moderne Zuluer kan tælle 
sinA Høvdingers Aner mindst tolv 
Slægtled tilhage. De er meget stolte 
over deres Forfædre, som de troer 
kom nordenfra. Zæluerne er et 
prægtigt Folkeslag, og etaar slet 
ikke saa lavt i Samfundsskikke og 
Vaner, 15om man troer. 

De · ovenstaaende Meddelelser 
skyldes Mi1515. Colenso, en Datter af 
Biskop Colenso, <lei· opholdt sig i 
Zulufondet fra 1855-1883. 

~··--· . 

Plaget! 
Den menneskelige Bolig er ofte 

- til dens Besidders store Bedrø
velse - plaget af disse ildel5indede 
Gjengangere. For15toppelseogGalde
sygr, men det afokyelige Par kan 
hurtigt drives ud ved den kraftige 
Hjælp af Hostetter's Stomacb Bit.
ters. Dette r1aturlige, gradvis hel
bredende Lægemiddel, medene det 
understøtter Indvoldene og regule
rer Leveren, frembringer aldrig, 
13om et kraftigt Afføringsmiddel gjør, 

Forste Klasses Fotografier 
fra 75 Cts. til $3.00 pr. Dusin. 

AL SLAGS ARBEIDE ABSOLUT FØRSTE KLASSES. 
Forstørrelse og Kopiering en Specialitet. Komr 

ONNER, 
--

947 C ST., TACOMA, WN. 

FALC~N-BICYKLE-p . Bodsto BiGyklB bV[[Bt. 
· Bi[ Ball Bmin[ Bicykli:. CON 

Den mest populære Bicykle i Tacoma. 

Sæl[es mod Kontant BllBr Daa Afbetalin[. '96 Mo del sæl[es til lave PrisBr. 

LA RE E "' GENERAl>-AGEN'l'ER, 

927-929 C St., Tacoma, "Wn: 

voldsomme Virkninger bg svækker I. . 
Ind voldrne. Tvertimod er Bitterens 
Fremgaugsmaade akkurat i Lighed 
med et Forsøg af Naturen paa at 
gjeuoptage sine oprindelige Funk
tioner. Dette afgiver meget afgjø
rende Beviser for, at det er bedre 
at benytte overtalende Midler, saa 
at sige, end at bestræbe sig for at 
tvinge Naturen til at vende tilbage 
til sin Pligt. Voldsomme Læge· 
midler frembringer kun en midleJ,'
tidig Virkning fulgt af en skadelig 
Reaktion. For slet Fordøielse, 
Feber og Nyresygdomme, Rheuma· 
tisme og Nervøsitet indtager Bitte· 
ren høieste Rang blandt den natur-
videnskabelige Skoles Lregemidler. 

Bucklen's Arnica Salve. 
Den bedAte Sal ve i Verden for 

Flænger, Stød, Saar, Raadeaar, 
Flaad, Udslet, sprukne .Hænder, 
Frostbylder, Ligtorne og alle Hud· 
udbrud og kurerer Laad, ellers for
langes ingen Betaling. . Den er 
garanteret at give fuld_stændig Til· 
fredshed, ir:riod1Jat 'l'ilfælde tilbage
betales Pengene. Pris 25 Cents pr. 
Æske. Foi• Salg i Stewart & Holmes 
Drug ~tore. 

Sporgsmaal og Svar. Hvoraf 
afh~nger som oftest vort gode Navn 
og Rygte? 

Af Folk, som intet 15aadant har. 

Forstoppelse helbredes forbestandig. 
Tag Cascarets Oandy Cathartic. lOc 

.eller 25c. Hvis C. C. C. undlader at 
helbrede, vil Apothekeren tilbagebetalc 
Pengene, 

~~l~r, Gnlvtm~~~r o~ Ilra~~ri~r 
.Alle Slags, fra de billigste til de dyreste. 

Vi har det storste Lag~r i Washington og sælger 
enten paa .A.fbetaling eller for kontant . 

* 
* 

H I . & .8 11 F .t . 0 923-92!) c st., 0 meS . U Urnl Ure 0., '.l.'acoma, Wasll. 

TELEFON BLACK 641. P. O. BOX 1383. 

JENNINGS PAINT CO. 
MALING, OLJER LAK, GLAS, · BØRSTER 

Specialiteter: Ahsolut rene Oljer for Apothekerbrug, Heath & Milligan M'f'g Co•a 
færdiglavet Maling, Glatte Oljer og Compound, Axel- og Maskinsmørelse. 

mm PACIFIC AVE., TACOM.A, WASH. 

THE BONNEY DRUG STORE 
(VIRGES & CO., EUROP ÆISln!J APOTHEKERE). 

DET STØRSTE APOTHEK, 
DET BILLIGSTE APOTHEK, 

DET BEDSTE APOTHEK. 

1142 PACIFIG AVENUE, T ACOMA, W ASH. 

6nldpletterede Briller og Lorgnetter. ia:~:::~:: f~;~~~:~;~:::. 
Vi vil ogsaa tilpasse dem ved Hj~lp af de allerbedste slebne Linser og levere alt 
komplet for kun ~ ... ==$2.50.==--~ 

Vi kjøber alt gammelt Gult og SØlv. Har De noget at eælge? 

FRANTZ MAH NCKE, 1126 Pacific Avenue, 
THE PIONEER JUVELER. 



mere frem; dog generer det lidt, at Basse-Karen 
de ikke ogsaa har faaet Skjørt, da • paa Hjærteoygdom er, kort Aund~- T · -~ . ,. 
d t h ·1 t bø h Id· s i' "amme (Åf u Petersen) drætvedatgaaopnd'.1rappen, FedJ· e.!!11 I den engelske Diplomat Sir et e e s r 0 e " ..... • ning, cilor ved ut synge; synken e u . . 
F de vri e Klædnings~ .._.._ . Anfald (srorllg om Natten), urollgt og ban- Drummond Hays nylig udgivne 

orm. som . Ø5 g c d tl' Der laa et lille Hus ;oppe ved kendo Bjrorteslug, smerte og Omhed i ven- Optegnelser er der en Historie om 
~n fR~ ~~R~f 

Farlige, advarende En original Audiens. sagde: "Spø1·g hende, bvad hun 
forlanger for sit Turkissmykke". 

Re~chid til Lady Londonnery: 

stykker. Disse . er iormo en tg . ·. . ru stro Bryst, S!de, Arm og Skulder, uregelrnæs· . 
K . d . fii tl1' T'e Smed1en. Saa n.ær, at kun en i e B!gt Og stansende l'ulss!ag, Anflll<l af Hunger Sultan Abdul Medsch1d og Lady de første vm er i o en g J • , 1 t · 

180,000 Afholdsfolk regner man . t . N e som bærer Uniform. Smøge var imellem, saa sma ' a ~n Dr 1\1Iiles' ~~t,Bea~~e1~~er;afvn~~~~ Londonnery, som fortælles saaledel! 
nu at der findes i Norge. nes 

8 
i org ' Mand til Nød kunde trænge sig • · dor og AD}tler 0 • a. v. i et tysk Blad· 

'· .·· .· · Deteretslk·H tC · 

"Ham'l Majestæt tror, at en Spad
sergang gjennem Parken maaske 
vilde berede Dem en Fornøielea''. 

Lady Londonnery evarede hertil 
med glad Overraskelse ja. 

St. .•l. t h d fi" Stemmei· Fra Osen skrives til Trondh;ema igjennem. kert r.Hddedl for Det var i den første Del af Ol'o llD e ar .Ille U Hjærtesyg ow; " 

val t Ullm~nu til Præsident. Der· Adresseavis: Forleden l>lev J~rde· Huset v~r af den Slags, hvorom ~;~~::k~~Ai~es,og~~IeretathM1!.81 Sultan Abdul Medschids Regjering; 
eft:r havde Schweigaard ( Høire) moder Marith Strand hentet til en Bønderne siger, at det har "fæ~tet N:r~~~dj~~~:~a~I~e~v~~gJ~~f'e M~~;~fi.k3;1!irte~ og Hays var dengang Gesandtskab~· 

Reschid til Sultanen: ,,Hun for· 
drer 400,000 Piaster". 

, . . Barselkone paa Sæther ad en ca.14 Rødder". Det er deres Forklaring DB. MILES MEDICAL, co., E!kuart, Ind. sekre·tær i Konstantinopel. Hid 54 Stemmer. · . d l · "kk r 1 t 
. Km. lang baard Søve1 - e vis af, hvorfor det 1 e ior ængs er ,....,.._,,...,..__,,....,..__,,....,._,~ .._,~.._,,...,~,...,~,...,c. ankom en Dag Lord Londonnery 

Til Lapperne& Omflytnmg er af over et aabentHavstykke og i Uveir faldet sammen. Henad den ~vaiede . . -med sin Gemalinde i Besøg, og de 

Sultanen: "Før hende bort - jeg 
vil ikke høre om saadanne Priser". 

Reschid til Lady Londonnery: 

Regjeringen o~ført ~6,29~ Kr~ner. med Storm og høi Søgang. Hun Tagrygning laa rigtige gammel· nu begyndte et shdsomt Liv ~or bestormede den engelske Gel!landt 
Landbr~gskomlleeu i~d:;_tiller 1 det udførte Forretningen med Held, dagse Hustørv, og der langs ad hende. Om Foraar.et ud paa ~løie· med Bønner om at udvirke for dem 
væsenthge som .af RegJerrngen fore- blev skydset hjem igjen, og inden voksede i Sommertiden Husløg og markerne for at p:lle Sten, : For· en Audienl!I hos Sultanen. Reschid 
slaaet. Aften var hun selv gaaet i Barsel· andet Ukrudt. sommeren deltage 1 T~rveskJæret, Pascha hvem dette Ønske blev 

Laddevinstrafiken er siden Sam- seng og lykkelig nedkommet med Under Tørvene og ved den uf~r· og i Midsommeren,. sa~men med forebra~t, afslog i Begyndelsen den 

"Hans Majestæt udtaler sin Glæde 
over at have talt med Dem''. 

Straks efter ledsagede den tyr· 
kiske U denrigsminister den engelske 
Dame gjennem Paladeets Haver. 

lagets Nedlæggelse tiltaget i bety- - Tvillinger. melige Skorsten holdt Spurvene hl; Drengene, sprede GJødnmg. For· engelske Dames ivrige Anmodning. 
delig Grad med Fyld og Arresta· Politibetjent Berger ved Hoved- men under det lave 'fa~skæg b_Yg· ~nell!len bavde den Gang endn~ Men da han fik høre, at Lady Lon· 
tioner ogsaa i Stavanger heretter stationen i Kristiania feirede for. et gede Svalerne, med lystige "Kvir~- ikke n~aet. ud paa ~and~t,, o~ d donnery i sin Reisekuffert førte 
Lokalbladene. Par Dage siden 25-Aarsjubilæum lit", deres Hjem, en kunstfærd1g TørveskJærtid~n tog P1ge~l~ ~1g de med sig uhørte Skatte i .Ædelstene, 

..... ..... •~-~ 

General poststyrelsen har forlangt 
retslig Tiltale mod Postmesteren i 
M:ellerud B. J. G. F. af Klereker, 
fordi han af "egen Nytte og Vin
ding" skal have aabnet andres for~ 
seglede Breve. 

Det akademiske Kollegium bar 
indgaaet til Regjeringen med An· 
modning om Storthingets Bevilg 
ning af Kr. 45,000 til Indkjøb af 
ca. 100 Maal af det høieste Platea.u 
af .Voxen'l.asen til Anlæg af et 

'Observatorium. 

Nansen har ifølge ll:lorgenbladet 
anmodet Kong Oscar om Tilladelse 
til at opkalde en nyopdaget Halvø 
i Sibirien efter ham. Kongen har 
indvilget heri paa Betingelse af, at 
russiske Myndigheder samtykkede, 
hvilket nu er skGt. 

Porsgrunds Porcellænsfabrik har 
ifjor havt et udmærket Aar. Der 
er et Overskncl af Kr. 67,935.96 
forudet:I Kr. 7993.05, der ifølge Lo· 
vene er afsat til Delkrederefondet. 
Fabrikens financielle Stilling er 
god, da dElr i det forløbne Aar er af
betalt henved Kr. 85,000 paa Gjæl
den. 

Udrasning har atter fundet Sted 
i Værdalen. El vemælen ved Gaar
den Telnæs og 3 Kilometer ovenfor 
Hærfossen i Vuku er udraset, ved 
at llll '{en har skaaret sig ned 20 
Meter. Veien er af.;tængt og Færd
s!:)len Btal1set .• Omlægning af Veien 
bliver nødvendig i 4-,-5 Kilometers 
Længde. 

Berusede paa Jernbanen tager 
man sig nu noget kraftigere af. 
Sttaledes blev 6 Sømænd forleden 
Dag ufrivillig afsat paa forskjellige 
l::ltationer, nemlig 1 paa Skoppum, 
2 i Tønsberg og 3 i Laurvik. De i 
Laurvik afsa,tte l::lømænd var uro
lige og maattc. sæt tes i Arrest. Den 
paafølgende Dag blev de ilagt hver 
8 Kroners Bøder. 

.Forleden l\fol'gen Kl. 5~ opstod 
Ildløs i Stavanger Blikem ballage
fabrik. Øverste Etage nedbrændte. 
1.ldens. Opkomst uforklarlig. Byg
ningen med Maskiner og Inventar 
er assureret for 47,000 Kr. Samt
lige l\faskiner er mere eller mindre 
be13kadigede ved Ild og Vand. 24 
Personer e1· bievne arbeidsløse ved 
Branden. 

ForledenNat styrtede en femti
aarig Snedker ved Navn Eggen ud 
for den -15 Meter høie Elgesæterbro. 
Han fandtes død i Elven. Antage

foreligger her Selvmord begaaet 
i et Anfald af Sindl!lforvirring. Af
døde, der tidligere har været Skole
lærer i Værdalen, var nu Sagmester 
pi;i,a Kunige Fabrik og.var en agtet 
og• betfoet M.and. 

De græske Studenter har sendt 
de norske et Svartelegram, hvori de 
udtaler: "Det begeistrede Ekko, 
Røster fra dem, wm Bukker under 
Trældom, og fra deres frie BrØd e 
fandt Sympathi i Kristiania Stu· 
denters. varme Hjerte1· har dybt 
xørt de helleniske Studenter, som 
er opfyldt af Taknemmelighed mod 
an ædel Ungdom". 

Uniformerede Kvinder har man 
nu paa Ottabaneu, hvis 5 Expedi· 
tricer netop ex trukket. i Uniform. 
Denne bestaar, foruden af Vinter
hue, af marineblaat Liv og mørke-

Kufte, begge dobbeltknappet, 
den sidste med Spænde bagtil. 
Som Distinktioner har de to smale 
Sl:loro. i Løkk:e over Armene. Ex~ 
peditricerne. tager sig godt ud i sit 

Gevandt og kommer ligesom 

som Politimand. Han ruodtog i muret .Pose. af Ler og. Dynd, med Karlen sm Bør og tri 0 e Ue~ troede han dog uden s~ørre Van
den Anledning som Erindringsgave udvendig grim og uformehg, men sorte grødede . Masse 0~ paa d skelighed at kunne skafte hende en 
fra Huseierne i Distriktet, hvor han indeni saa lun og blød og vara:· l~g~plad~en. Det var mtet mage· Privataudiens i Paladset. Han 
tjenestegjør I en Guldkjæde med Paa den nordre Side var Taget dei· hgt Arbei~e, og naar hun om Aft~ kjendte Sultanens Lidenl!!kab for 
MedalJ'on ~g fra Fuldmægtig Eier· lig spinatgrøn · af den tætte Mol!!, nen kom 1 Sen~, saa kunde det no Diamanter, og herpaa byggede han 

' . b d hænde at hun ikke kunde sove for . f, 
1 

h drum ved Hovedstationen et Sølv- som er groe e. . ! . sm Plan. En Dag orta te an 
krus, fra Politikammeret et Kon- Tre F:tg blaamalede Vrnduer over :V ærk ~ Armene. Men der var aL~~ Sultanen, at der til Konst~ntinopel 
solspeil samt 12 Sølvskeer i Etui og et rødmalet Vandbrædt .. Ruderne 1 Arbeidet paa ~fosen. Nabog a var ankommet en kvindehg Person 
fra Overkonstabler 12 Sølvspise- var emaa, indfattede i Bly. Vand- dens Folk var ikke ;ænge~e bort~, med de aller kostbareste Smykker, 
skeer, ligeledes i Etui. brædtet havde den Opgave at be- e~d at man af og ti. kun ~ ;e~ e og at hun personlig ønskede at fore· 

. skytte de underste Lervægge fra at Tilraab og spøgendeOrd, og I p18e· vise Smykkerne for Hans Maje· 
Fra Ha~landsdalen meddeles til regne ned. · tide1:ne gik Ungdomm.en sammen stæt. Abdul Medschid troede, at 

Bergens Tidende: Lørdag de~ 6te To rødmalede Halvdøre, den ene og gjorde alle Slags Lørnr, mens de det dreiede sig om en Juvelers 
Marts fandt en rystende Beg1ven- oven over den anden førte ind til ældre, liggende paa Maven paa den H t b tyrkedes endnu mere 
bed Sted her i Bygden. 3 Mænd en kampester;13brolag't lille For- bløde Mosehund, røg Tobak og saa . dus ru,o~ Oes' tn1'ng da Ministe· 

· E. · A d b ' . . i enne sm pia , 
fra GJØn, nge1 n erson og ans stue hvorfra en Dør førte ind i til, erindrende deres egen Ungdom. kl d ham at den vest-

S ·k · I ' ren er ære e , 
to·vok.sne Ønner g1 gjennem sen Stuen, en anden til den store aabne At Karen var bleven en smuk europæiske Dame pleiede at iføre 
paa GJØVand og druknede. Det v~r Skorsten der altid drev af Sml. Pige, kunde blandt mange andre sig alle Smykkerne naar hun vilde 
et tungt Stø~ for .d~n sta~ke: Saadan s~a Huset ud. Inde i Stuen ogl!laa Smedens Søn, den vilde Ras- forevise dem for e'n Kjøber. Paa 
Enke, som sidder .Igjen me de med det ujevne Lergulv sad en sva- mus, se. I Begyndel:ien undgik denne Betingelse gik Sultanen ind, 
halvt Aars.gammel Barn og ~en es gelig Kone og spandt; det samme hun ham, hun næsten frygtede og den mærkværdige Audiens kom 
Moder, hvis Mand ~tedtes til Gra· gjorde en ti-, tolvaars Pige. - - hans vilde Sind; men Far og Mor, virkelig istand. 
ven for ca. 3 Uger .eiden. Her boede Mads Pundtærsker, der bavde lagt Mærke til, at han Reschid Pa.Beha var alene nær-

Af et Privatbrev fra Beito i Ø.stre saaledes kaldet, fordi han sædva~· udmærkede hende, skjød _efter med værende og gjorde Tjeneste som 
Slidre hidsættes: Den voldsomme lig tærskede Sæd i Akk.ord ("til Hænder. - Smedens g1k for at Tolk. Han havde underrettet Lady 
Storm nedblæste det nyopførte Ho- Punds") for Bønderne. være rige Folk. Londonnery om, at Sultanen kun 
tel ved Vinsterelven ved den nye Det er ovennævnte Pig~ Karen, Imidlertid gik et Par Aar, og i vilde modtage hende under den 
Vei fra Østre Slidre til Bygdin. som denne Historie handler om. den Tid var Rasmus i Militærtje- Betingelse at hun fremtraadte for 
Hotellet maa formentlig helt ned- Tre Fjerdingvei fra Byen Jaa den neste. Saa kom ban da hjam, mere ham iført' sine kostbareste Smyk
rives og kan ikke blive færdig til Plet Jord, hvorpaa deres Ko græs· ustyrlig end nogenrinde. Hvor der ker. Da hun nu i aldes eventyrlig 
Turistsæson. - Efter Forlydende sede, og hvorpaa de tillige avlede var Sviregilder og Slagsmaal, kunde .Ædelstenglans traadte frem for 
er Ingeniørerne ved dette Veianlæg lidt Brødkorn. Den Vei gik lille man altid træffe ham som Del- Abdul Medschid kunde denneikke 
nu kommen under Veir med, at Karen tre Gange daglig for at tager. afholde sig fra at udstøde et Udraab 
Vinsterelven ved den projekterede malke; ellars hjalp hun Mo"deren Han bavde over Karen en vis af Beundring; tii sin Minister sagde 
Overgang er altfor grund for Damp· med Spind for Fremmede. Fade- dæmonisk Magt. Skjønt hun mere Sultanen: 
skibsfart - hvad lokalkjendteFolk rens Fortjeneste slog daarlig til, da frygtede end elskede ham, forstod Hun har virkelig medbragt her-
forlængst har forudsagt. Driften af Lodden tog.en Del. deraf, hun dog ikke at un~drag? sig ha~; li~~ Juveler''. 

Fra Trondbjem skrives 16.Marte: saa d~ maa.tte alle hjælpe til med desuden var han JO alt1d Venhg· Derpaa vendte Reschid Pas?ha 
En yderst sjelden Begivenhed fei· at fortJene hdt. heden selv o:erf~r hende,. og lagde Eig til den engelske Lords Gemal· 
redes paa Ytterøen igaar, idet for- . Malketurene var hendes bedste Baand paa sit tø1lesløse Srnd.' Dog inde med de Ord: "Hans Majestæt 
henvæ.rende Storthingsmand og Tider paa Dagen._ Vorherres Sol kunde. han enkelte Gange ta~·e op ønsker Dem allernaadigst velkom
Lensmand Anders Sandstad og skinnede saa vele1gnet pa~ Agrene med V1ldhed,. naar han blot fik en men". 
Husti·u feirede sit Stenbryllup med langs Veien, og den luneVmds~tte Skygge af Mistanke om, at hun Hun udtalte sin Tak herfor, og 
overordentlig stor Deltagelse. I Støvet op i smaa Skyer, der rnd- foretrak nogen anden. Hun fore· hendes Tak oversatte Reschid paa 
Brudehuset var der ca. 200 Gj!Jlster, hyllede. hen~e he?de _og derefter satte sig fler? Gange at bryde det følgende 1\faade: 
og i Anledning af Begivenheden lagde sit hv1de Skjær rndover det fra hendes Side halvt paatvungne "Hun siger, at hun har endnu 
ankom der en Mængde Telegram- nikkende Korn. Mens hun turede Forhold, men hver Gang det skul~e flere .Ædelstene, men at hun ikke 
mer ogBreve. Ved Middagen fun- ud ad Veien paa bare Ben og klædt ske, havde hun ikke Mod dertil. havde kunnet tage flere paa". 
gerede Brudeparret selv som Vært· i et gammelt gulgrønt Vadm?ls· Desuden - hun var nu blevet saa Sultanen: "Spørg hende, hvad 
skab. Efter at have ønsket Gjæ- skjørt, Klokkeliv og grov Chem.1se, vant til at betragte sig som næsten hun vil have for detHalsbaand". 
sterne velkoruuien udbragte Brud- og Solen bagede Sandet lange Veien, hørende ham til, bavde ikke aande- Reschid: "Hans Majestæt øn· 
gommen Kongens Skaal med føl- eaa Fødderne fornam det .varme, lig Kraft til at tage Kons~kvenserne sker at vide, om det er første Gang, 
gande Ord: Inderlig overbevist bløde Pulver v.ed hver~ 1'rrn, saa af et Brud. Han. var JO ogsaa en De besøger Konstantinopel". . 
om, at Hans Majestæt vil alle glædede hun sig ved !,1vet. Saa- stærk og ganske kJØn Karl, kunde Lady Londonnery: "Det er mit 
norske Mænds og Kvinders Vel, dan noget kunde hun ikke fortælle, faa mange andre, og . havde dog første Besøg, og jeg er aldeles hen· 
drikker jeg Majestætens Skaal. - ~en hun havde Følelsen, - en valgt b~nde, - --:-- og hendes For- rykt over, hvad jeg ser''. 
Derefter talte Oberst Fougner JUblende Følelse, der kunde faa ældre v1lde saa gJerne se de to som Reschid til Sultanen: "Hun for-
varmt for Brudeparret og Oberst- hende til at ønske sig Vinger for .i.t Mand og Kone. Hendes Far sagde langer en Million Piaster". 
løitnant Borchgrevinch for fra· følge hin lille, gr~a Kornlærk~, der jo ogsaa saa of~e, at Rasmus vilde Sultanen: "Det er for dyrt". 
værende Descendenter. Forøvrigt med en kort Tnlle svang sig op blive mere stadig, naar han blot fik Reschid til Lady Londonnery: 
holdtes der mange TaJer. Brud· over det. næsten modne Kor~; en god Kone. - - "Hans Majestæt spørger, om ~e 
gommen er 93Aar og Brud~n 90. Lan'is Veien stod blaa "Kong~lys Saa blev de da gifte, og det lod allerede.har set Moskeerne .. Hvis 

og røde Valmuer. Af de s1dste til at Rasmus virkelig skulde blive ik.ke, vil h~n, lade udfærd1ge en 
bavde hun prøvet at plukke nogle, me' t•e stadig Man saa barn siel- F1rmdan dLert1dl'. dt It tt 

· • La y on onnery u a. e a er men Bladene faldt .straks af, og dent paa Kroen og hørte ikke · T k hvorefter Sultanen Abdul 
" h d T V ' sin a ' ,,Kongelysene av e orne. ærre noget til nye Slagsmaal i et Par 

F .ARME TILSALGS. 
-..-.. 

120 Acres Land; deraf er 30 
Acres filnt "Bottom"-Land, 5 Acres 
af dette er ryddet og grøftet; 90 
Acres er fint Frugtland. Hus paa 
3 Værelser; godt Fjøs og Stald af 
Tømmer. 7 Mil fra Roy. Pria 
$500 kontant. 

40 Acres Land nær Roy. 5 Acres 
under Kultivation og indhegnet. 
Godt 4 Rums Hus; Udhuse; 12 
frugtbærende 1'ræer og mange Bær
buske. 1 Hest (veier 100 Pund), 1 
Pony, et doddelt Sæt Seletøi, en let 
Farmvogn, Harve, andreRedskaber 
etc. Pris $400 kontant. Eklilp. an· 
viser. 

79 Acres Land, h voraf 10 Acres 
Bottom-Land. 2 Acres er nedhug
get og delvis ryddet. Omtrent f 
Mil til Skolehus og nærmeste Han
delssted. W aterfront; rigt Fiske. 
Godt Kildevand. Skandinaviske 
Naboer. Pris $500, hvoraf $300 
kontant; I~esten paa Tid. 

Elcspeditionen anviser. 

gt.enb.e!i ft:it til 
~~_ub'. 

En Michigan·llland opdager et vidun• 
derligt Middel for tabt Livskraft. 

Prøver sendel!I frit til alle, som 
skriver derefter. 

Carl J. Walker af Kalamazoo, Mich., 
har nu efter i Aarevis at ti ave kjæmpet 
mod de aandelige og legemlige Lidelser 
som følger med tabt · l\fanddomskraft, 
fundet det rette Middel for sin Sygdom. 

Han vogter sin Opdagelee omhygge
Iigt, men er villig til at sende en Prøve 
af Medicinen til alle Mænd, som lider af: 
Kjønssvæk1{else i en eder anden Form, 
foraarsaget af Ungdomsletsindighed; for 
tidlig svigtemle Hukommelse og afta
g'"nue Kræfter; svag Ryg; Variocele og 
Aftæring. Midlet har en særegen varme· 
givende Virkning og synes at virke di
rekte, givende fornøden Styrke og Ud
vikling, hvor det behøves. Midlet hel
brndede Mr. Walker fnldstændig for 
alle Lidelser, der følger af en aarelang 
Misbrug af <le naturlige Funktioner og 
siges at være abaolut paalideligt i et-· 
hvert filfælde. 

En Anmodning til Mr. Carl J.Walker, 
784 Masonic 'l'emple, Kalamazoo, Mich., 
om en Prøve paa hans Remedie for 
Mænd, vil blive efterkommet prompt, 
og ingen Godtgjørelse vil forlanges. 
Hau er hØist interesseret i at sprede 
Ny heden om sit, store Middel og er om· 
hyggelig i at sende Prøven godt forseglet 
i en meget ah:nindelig Pakke, saa at 
Modtageren ikke behøver at nære Frygt 
for; at nogen skal udfinde dens Indhold. 

Man anmodes om at skrive uopholde
ligt. 

Wanted-An ldea ~b.?o~n.t~1~ thlng to patentP 
~~A<;,0~6liW .W~t"iiE\r~bK'J'~ ~~~p~i:;.,rx~i~~: 
~~ll"iI:i"~~b~~oto~ili.~.f,i' 1rg:ehb,T~~1w~fe1d~0 otter 

Vestlandsposten fortæller: En af 
Opsidderne paa Joa, der, holdt paa 
med Grøftegravning, overraskedea 
forleden Dag ved at se en liden 
blank Gjenstand følge med i den 
Muld, ban gravede op. Han blev 
en Sm ule nysgjerrig og tog det op 
- det var et Stykke ægte Guld, 
men ikke stort; lidt efter fandt ban 
nogle Perler i drevet Guid. Som 
rimeligt .var, tænkte Manden, at 
det maaske var værd at undersøge 
nøiere det Grus, som var kastet op 
af Veiten. Og ganRke rigtig: om 
nogle Dage gjordes et nyt Fund, 
bestaaeI1de afGuldbarrer og Perler. 
U udersøgelserne af det opkastede 
Grus blev endnu mere indgaaende, 
og gjordes. et endnu bedre Fund 
end tidligere, en Guldbarre af be
tydelig V ægt. Det ser ud, som om 
Guldet i sin Tid har været gjemt 
under en stor Sten, i hvis N ærhed 
det er fondet. Det har. været gra
vet ned i et Hul, der imidlertid nu 
stod fuldt af Vand. Fundet vil 
blive sendt til UniversitetetR Old
samling. Værdien af det hidtil 
fundne Guld andrager antagelig til 
fiere. hundrede Kroner. 

var det, naar det bavde regnet, eller Aai·s Tid. Faderen var imidlertid 
der om Natten var faldet stærk død, og Sønnen oyertog Smedien og 
Dug. Sæd og Græs .var vaadt, og passede den i nogen Tid upaakla
udover den snævre Sti mellem Mar· geligt. I den Tid havde Karen det 
kerne ~udede d~ vaade A~ og afgav godt. 
i Forbifarten sm overflødige Væde, Men Rasmus' voldsommeKarak" 
saa hendes Skjørt sjaskede koldt og ter og Lyst til Svir kunde ikke i 
klamt om hendes nøgne Ben. Sa.a Længden udholde det stadige Liv, 
græd hun. Eller hun _kom ud til og da en af ha"ns forrige Kamme
Koen, og denne var gJort gal af rater fra Militærtjenesten, et let
Varmen og "hissede". _Mens Karen sindigt, forsviret og gabmundet 
saa sprang fra Ager til Ager for a~ Subjekt, tilfældig kom til at tjene i 
fange den, - saa græd _hun. Thi Nabogaarden, saa gled han, ved l!lin 
et varmt, blødt Barnesrnd havde stadige Omgang med denne, lidt 
hun. Det saa ~an ogsaa paa de efter lidt ud i sit gamle Levned. 

53 ~e4t1'ottt l\!t., ~l;it4go, ~u., 

lyl!eblaa, skyldfri Barneøine. Karen: den stilfærdige K vinde, 
Men naar hun paa So_mmersøn- var ikke istand til at holde ham til 

dage blev pyntet med stnbet Hver- H' t 1 h ns Vi'lhed 
Jemme ængere, og a , 

garnstrøie, nyt mørkegrønt Vad- der i saa lang Tid havde været lagt 
melsskjørt og Sko, og, da hun i Baand brød nu frem i forstærket 
voksede til, fik Lov til at gaa med Grad. Hun bebreidede ham intet, 
til Legestue, .saa t~an, at ~aren men alene bendes forgræmte Ansigt 
med Aarene v1lde bh ve em uk, nvor- h T · Ø'et Man 

. var am en orn .1 1 . 
til ogsaa bendes blide Barnesmd og d t h · b dl d h nde · . . sag e, a an mis an e e e • 
fredelige, stille Fremtræden b1-, 

8 1 
kl d h ld · 

d . I e v age e un a ng. - -rog. -- . . 
Saa kom Karen ud at tJene, og (Sluttes 1 næste No.) 

unber @itaten 3llinng .llobe, ~ar ei;iftcret i noglc og 
og er beu cnefte i!ll1tbillllbiffe å!ægellttftiilt i 

• font ~ar gjort !!lcbanb!ing og Rur af ti:outlfe og 
"l!ibllte e~gbomme fil f~ecielt jJag, og er iftanb til at tale og 
trcbbeEle meb nor[fe og ban[fe \llahcntet~llll lle~ei eøet eii~øø. 

Ø~Ottf''t ~Mi~bOttttue, faafom 1Jl1Je11miittime og ~tgt, IBli~flJlllløuu ," •1u me, 2ellet IJøbomme, ~lllll:U citlli.tielfe 
!lhi11i.ti i111iltelf e, (iølleb"tne, e.i11u1t1BfJellt uient Miøll, ~lntelf1t11r. lfl> et. fon CiJYe 
øiontPe ~1J11llom11ts !11111t B11tnllei111111omme oel)anbles meb {tott .{)ell!. 

qJduttte 09 '1:ttbfaft ~lJgttømm~ ..... ~~~~ 
Ioraat!agebe dl Ungbom!!oUbertnbig~eber, UlllltU\!JU:e !lfllnei: meb alle bere!l fotfærbelli;e ljØ'(ger, .{«lb> 

om lilll.ll"ene, !i:lll! llf !Jlliiullbøm og 2ill1Htii t, uffiffd til ij'ønetuiug, uniittt1!lføe ~li• 
øm111elf" !RIJi:e• 091Blæufl)9llomme, flllllJ 1)9, fmettefulb Uth1liil111t1111 be~anble!l l}urttgf, 

omrorg3fulbt, 111!ligt oo l l>l)l!efle :t:iiui(Jell lleb fifre og ufetrbar!ige \JJlibler, ufienbte llf iiull"e litt• 
11æi:eube 2æøet. Unbgaa llbtttei:eube &tbllfflllbete og betes !Bøger, font run er !8ebragerl ng 
@ib!nbel, anlagt ~aa at !treffe !jlengr af gob!toenbe ~otr, Df!.lJenbenber &ber meb fulb l!:!llib ti! o~, fom 
~na !ort l!:ib og meb u\bigelf9 15i!ferl)eb bil bringe @iunb~eb og .\lib~!raft ti!~aQe. !W~~lrillei: ICIW,Ø 
&>betalt meb flo: .Om[org og 1 bllfiefte ~emmetiøf)el>. 

ttuøbommettj tlloctbgibet 
en Of oø·ubQ!bet l8oQ Uaa 48 @iiber om~anbler 1libet~ .j)emmeliglJeber, !lægte[faDet, l\'otljolbet tlle!Iem 
!lJlanb og a'binbe, lmbate @i~gbomme, l)emmeligc@i~nber og berei! ~Ølger, etc., og liurfe la:feB of en~uw 
ung Wlanb. 6enbeø frlt i føefe9let ~lllflll9 tieb !lllobtagel[e af 4 Q:enti! i ffrima:rrer. 

~ 0 Ut 0 di b: ~tlerbage l<h'J • ,\:)elligba9e 10-1, tfonf Ultation fri. f8tebe fnnne ffribel meb fll~ 
ltiUib .øø 0'oiteøll9f)ell, ba 3'nb~olbet Uaa bet ftrengefte [JolbeG l)cmmeligt. !llbte~fer 

DR. N. ROSENBERG CO., 93 Dearborn Street, B 216, CHICAGO, ILL 



,.... ....... 
En gammel Læge, som har truk· 

ket sig tilbage fra Praks.is, er i Be
eiddelee af en ostindisk Missionærs 
Forskrift paa et simpelt vegetabilsk 
Lægemiddel, som hurtigt og for be· 
etaI}dig helbreder 'l'æring, Bron
chitis, Katar.rh, Asthma og alle 
Strube- og Lungesygdomme samt er 
et sikkert. Middel mod Nervøsitet. 
Efter at have .været Vidne til dets 
vidunderlige . helbredende Kraft i 
tusener af Tilfælde, bekjendtgjør 
han nu dette for lidende Medmen· 
nesker. Ledet af dette Motiv og 
ønskende at hjælpe Lidende, viljeg 
sende de.nne Recept frit til alle, som 
ønsker det,.· skreven . paa Tysk, 
Fransk eller Engelsk, med fuldstæn· 
dig Underretning om dets Tillave}se 
og Anvendelse. Sendes gjennem 
Posten mod Indsendelse af Frirnær· 
ker. Nævn denne Avis, l1aar De 
skriver. W. A. NoYES, 820 Powers 
Block, Rochester, N. Y. 

Onsker De at blive stærk~ 
Alle Mennesker gjør, og faa er saa 

stærke, som de bnrde være. Aarsagen 

=========~======= J er enten Overdl'ivelse i den unge Alder 
el'.er Slid. Legemet er ingen Slibesten 

ai ben rette mebicin m rette %ib, ~nt tebbet 
mangt et menneffe!ilJ. l:Bær berfor forlierebt 
.)laa mulige%ilfællm: og f)ab ftebfe beb ~alm' 
.ben en ljlnjfe of bet gamle, anetfjenbte t~j?, 
.]d)lllei~ijfe 2ægemibbel 

og. ta ber sin Styrke ved at bruges for· 
meget; men Kraftspilde foraarsaget ved 
Uvaner kan let til bagevindes, hvis man 
gaar frem paa en naturlig Maade. 

Dr. Sanden's Eledl'ic Belt 
er anerkjendt som det bedste elektriske 
Bælte. Nutidens J,æger har anbefalet 
det som bedre end et Batteri. Og et 
Ord fra en ærlig Mand, som Bæltot bar 
helbrerl et, er vel ogsaa af Betydning. 

Dets Virkni!I[ er vidnndørli[. 
Sidste Oktober kjøbte jeg et af Deres 

Bælter No. 6 og er glad ved at.sige, at det 
har en vidunderlig helbredende Virk
ning. Jeg .har i flere Aar lidt af Nyre· 
sygdom, ·sorn var Aarsng til hele mit 
Ildebefindende. Jeg tog Medicin hele 
Tiden; men siden jeg .fik Deres Bælte, 
har jeg ikke brugt Medicin og ei· meget 
beuie til pas. Jeg kan ikke fin de Ord 
til at udtrykke min Tilfredsbed med 
Bæltet. W. W. CHANDLER, 

Hoquiam,Wash. 

Hvisllæltet ikke var fortrinlfo:t, kunde 
vi ikke fremlæggo saadanne Anbefalin· 
ger. Afiæg et BesØg paa vort Kontor og 
konsulter vor Læge, som har 30 Aars 
Erfaring, eller faa vor Bog "Three 
Claesee of. Men" frit. Den indeholder 
alt om vore Bælter. 

SANDEN ELECTRIC BEL1' CO. 

SOO PACIFIC JERNBANE 
FØRER 

GJENNEMGAAENDE TOG 

TIL 

(BOSTON, 

l NEW YORK, 
MONTREAL, 

-< TORONTO · I ST. PAUL,' 
I_ CHICAGO 

PLADSER 
SYDØST. 

Billetter 
.._...._...._..._.._.._..._....._......__.. 

t.zl og fra alle europæiske Havne o{! 
Indlandsbyer til laveste 

Priser. 

ForUndel'l'atning angaaende Billetprise1 

o. s. v. henvender man sig til 

Geo.Mc'L. Brown, 
D.P.A., 

VANCOUVER. 

Geo. L.Coiirtney, 
Agent, 

. VICTORIA. 

S?uh1bcliglJcb l 
mm Hill 

~legleffaDct DO betB lj'or~inbtlnger, aruelig< G~g" 
b0111111C, .§{iø11eft,l\llDUUUC" ®m.11Jifid, ,3J11p1.1tcne:,_ 
t"?l1Inecne nf llnutiOm~fl}nbei.:, .st'binhcft]_nbo111111e u,fb.1 
bc.1)nnhlc!i t-1'!YrdmingG=2{nflct•et'• (2fl'Oc D.pl_ag"_ 182 
Sii'tc_r _ meh mn11gc lre'rcrige _ ,S·Uuftro.tioncr) tinn_ rn 
mc[tcrli11 :JJlflobe \in tiifct' nUe ElJgc ben cneftc fifre 
ll~d iil nt oienutnbe "~)~!b1·~bc11. ~ufinhet af ht!". 
llrel;lehc nn11cf11Icr mogen tU ben libenbe mrenuejfel)cb. 
Senb_c!J,J.1_ottoftit~ goM it1b.J,H1tfet, Ueb Wh:ibtnnct)cn 
• f 25. ff<1it•. 
l>.r.l!J:. A. RRICIUS' l'IJiedieal llustitnte, 

11 Clinton Place, New l'ork, N. Y. 

'" 



lv.'UllR.•e·nnp· ... a· a.··uJ· .. (lraiat•' A'thos· Vene,tiane~ne ogaaå "Mon te Santo" Et uventet B . H ...................................... " 
1 IJ JJ il g11 H • o: det helhge Bjerg. . mv . vad var det? AGENTER ( __,,,, -

,...,..._, · Fra det ikke mindre end 2066 med 300 I~roner i til en, der ikke __.,......._, · 
'Telegrafen vidste nys at berette, Meter høie Fjeld, der brat og steilt '.iavde fortjent dem, er noget, E<Oll'.I For nagle Aar siden forliste en ._,._,._,._..._..._..,__._..._,._.,.._.. 

-a;t 800 . Munke fra Athos havde hæver sig op af Ægæerhavet, kan ikke komm~r hver Dag. Dette Baad fra Nykvaag og Mandskabet 
.meldt sig som Frivillige til den græ· man ogsaa se viden om, og kunde hændte dog I St.avanger, Noi·ge, en blev. - Nogen Tid derefter skulde 
.ske Hær .. Disse Munke tilhører et man i hine Tider se ud over Ver· ?ag, men Modtageren vidste dog en Maud fra Hovden til Nykvaag 
<J.f de ældste og mærkeligste Sam- dens skjønneste Egne. I Nord og ikke, om han burde glæde sig eller efter Jord~moderen. Det var stor
fund, en af de forunderligste Repu- Øst kunde man se Makedoniens og - angre. mende Veir; men Maanenskinnede 
blikker, der nogensinde har existe- Trakiens rige lJale og taggede Salllmenhængen er ifølge· Vestlp. undertiden frem melleæ Skyerne, 
r~t og existerer. De lever i Tyr- Fj_elde, i Øst og i Syd saa man Lille- følgende: i~ens Manden ensom om Kvelden 
l!:rnt og har tiltrods for alle Tider- asrnns blaanende Aasrygge som i en Modtageren, der nu er en ældre g1k den øde Strækning over ,,Tu
tl.es store Omskiftelser i dette Land 'l'aage, i Syd og Vest saa man helt Mand, giftede sig for ca. 30 Aar si- sten." Ret som det er, ser han en 
fa·1et Lov iil at beholde sit Limd ned til de græske Øer, Thessaliens den med en Kvinde, der før Ægte· Ræv foran sig. Den lunter sao-te 
si.ne Skikke og forunderlige Lov~ rige Slette og Olym pens Rnedækte skabet bavde en Gut paa et Par foran i stadig mindre Afstand, btil 
urørte. Tinde. Ret under og omkring sig Aar. I sit Ægteskab fik hun fiere ~fonden -irriteret over det intime 

ønskes til mod god Betaling at for 
handle Var::ir, som nødvendigvie 
bruges saavel i skandinaviske som 
amerikanske 'B'amiljer. Enhver, 
som ønsker en lønnende Beskjæf· 
tigelse, eller vil forskaffe sig en god 
Bifortjeneste, vil for frie P1·øver, 
Cirkulærer osv. behage at tilskrive 

Fra Saloniki strækker sig ret saa man det blaa, 1Straalende ·Hav ~ø~n, m~n som det nok oftere gaar Følge - tar en Sten og jager den i 
'S}'døstover et egetforunderligtBjerg· med herlige Øer som Thasos ogLem· 1 sllge Tilfælde, blev den lille Gut Retning mod Sjøen; naar Manden 
_land, ell' Halvø, der atter udsender nos tæt ved og videre ud over Ø baade af Fader og Moder tilsidesat emudde kom Ræven efter med en 
i samme Retning 3 lange smale ved Ø. paa alle Maader, og værre blev det, ~æsvished, der bragte ham til at 
}Ial vøer, hvoraf den nordligste kal· Mange er de, som reiser forbi efter~ vert som de "rette Børn" vox· tortsætte Forfølgelsen. Paa denne 

1
d!;lsHagion·Oros, og hvorpaa Athos- Forbjerget og l'jeldet Athos, mange edet.Il. Ba.ade i Kost og Klæder Maade kom de sluttelig ned i Fjæ· 
:Bjerget ligger. Landet ser ud som er de, som ønsker sig op paa den blev der gJort Forskjel, saa det ren, hvor Ræven pludselig for 
Grækenland i formindsket Maale· kneisende Top for at nyde det ene- ~ændte, a.t Naboerne tog sig af den svandt, som var den sunken i Jor· 
iltok, og Befolkningen er ogsaa paa staaende Rundskue, men faa er det, ~ille, pene Gut. Da han kom op· den, og mens Manden ser sig om ef
en eneste liden Flække nær ren s~m bar været deroppe, tbi Opstig· imod Konfirmationsalderen døde ter den, opdager han Liget af en af 
græsk. ~mgen er vanskelig og Munkenes Moderen, og Forholdet blev endda det før omtalte forulykkede Mand· 

Reiser man over Ægæerhavet og Tilladelse er endnu vanskeligere at værre, saa det var en Forløsning skab. Resolut bjerger han Liget 
n.ord~yerser man allerede langt' ude erholde. . for ham, da et barmhjertigt Menne- op fra Sjøen og fortsætter sin Vei. 
fr~ et høit smukt formet Fjeld _Thi Athosbjerget er et helligt ske fik et Rhederi i St~vanger ti.l Men nu kom Ræven igjen og sam· 
ll!t1kke op af Søen. Det har som BJerg. at .tage ham ombord l et af sine me Jagt begyndte paany-og atter 
Regel Sne paa sin Top og skinnei· S~ibe. Han .skrev et Par Breve forsvandt den mystiske Ræv i Fjæ· 
so.m et Sømærke viden om. Det er Paul Eriksen dod ~iJem, men fik ikke Svar, og da han ren, et Stykke længere bortP, hvor 
B3erget Athos. Efter dette har og· ._..,-_,_. • I~ke havde 11oget, der bandt ham Manden atter fandt et Lig. Efter 
aaa som Regel hele HalvøenHagion· En af de føi·ste Udvandrere fra N . hjemme, fik han sig afmønstret og at ha bragt ogsaa dette i Sikkerhed 
Oros sit Navn og paa denne Atbos- . til Amerika gaaet til .Hvile. orge s~andsede i Amerika. Mens det. her for Sudraget fik Manden uforstyrret 
halvø bor i Klostre spredt rundt ,.......,_. gik fremad for ham, gik det tilhage af Rævens Følge udført sit Ærende. 

f. J. SHOOP & CO., 
No. 620 State Street, Racinc, Wis. 

RANIER MARKET, 
909 racific !ve.' 

Fersk Kjod, Flæsk, 
forskjellige Slags Pølser. 

Ny B"holdning hver Dag fra vort 
store Slagteri. 

SALTET KJØD AF ÆLDRE BE
HOLDNING 3c PR. PUND. 

8 Pd. Smult i Spande 28c. 
SKINKE lO~c. 

Sideflæsk fra 9 til 10c pr. Pd. 

909 Pacific AVBililB. 

Union Savin~s Bank 
& Trust Co. 

Berlin Rldir. r.nr. P~r. Avr. 1111r1 I Hh ~t 
-·~ --·=, -"., - ~\t1.l..l.fVI UUU. .L.LlJl rJlg 

-omkring. mere end 6000' l'.vfunke Paul Erike:en var født 181S, alt- I for haus Stedfader, og <lAt. h11x nu i Samme Mand var en andAn Gang 
m~d, ,!l'jenere". saa 78 Aar gammel. . mange Aar været yderlig smaat for sammen med fire andre udpaa den 

Hal•ø•u kand• {o, d•u Sag• Hau kom til Am•dka den 14do ham. Hau g"b da til d•u tnuKO fem Mil frn Lund liggond• Stollu· Ophotalt Kapital ........ $100,000 
Skyld gjerne kaldes en Ø, tbi i Ok'tober 1854, altsaa for 43 Aar Ud ;ei og. lod et af sine "rette Børr~" det var en blank Sommernat, vak~ Overskud og udelt Profit. . 25,000 
Nord er den ca. 50 Km. la. nge og 8 siden. Han bosatte sig først i Chi- skri ve til Stedsøm1en i Amerika kert V eir, og Fisken begyn.dte at Penge tilhan" nlod t'l!"· l ·t"lJ d . 

R 
u 

N 
s 

~l}rough Qt1irø 
TO 

St. Paul, Minneapolis, Duluth, Fargoi 
Grand Forks, Orookstou, Winnipeg, 

Helena and Butte. 

THROUGH TICKETS TO 

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

+-++-+ 

Time-Ta bel. 
FOR I A]'GAAR I ANKOM. ' 

St.Paul, Omaha. Kan
sasOity, Helenn,Spo-
kane&KootenaiP'ts. 5.00 p.m. 1.40 p. m, 

Portland . . . . . . . . . . . . 2.00 p.m. 4.40 p. m, 
South Bend & Ocosta 
Branches ........ " .. *2.00 p .. m *4.40 p. m, 

OJympia ............ , *10.00a.m. *4.30 p. m, 
Seattle ........ " . . . . 8.30 a. m. 9.50 a. m, 
Seattle "_. _ " ... "" 4.50 p.m. 1.50 p. m, 
Seattle ...... " ..... " 1.00 p.m. 5.35 p. Ill, 
Seattle . . . . . . . . . . . . . . 6.50 p. m. 8.30 p. m., 
Oarbonado ...... _ ... *4.40 p.m. •·8.55 a m, 

*Daglig undtagenSøndag. Alle andre 
Tog daglig. 

Dampskibet "City of Kingston" 
for 

SEATTLE, PORT TOWNSEND OG 
VICTORIA 

Aig. Tacoma (daglign. Søndag)7.15 Em, 
Afg. Victoria (dagligu.Mandag)S.30 Fm, 

Gjennemgaaende Billetter til 
Japan og Kina via Tacoma og 
Northern Pacific Steamship Co. K . · · · d O I · . b"d · · . ' 

0 

,1 1ec s 1 an e Garanti. 
· m. brede Halvø kun landfast ved cago, som da blot var en liden z~e P ysmng om Tilstanden 1 e r1gtig kvikt; da ser de i Hav· Henter betales paa I11dslrnd. 

et lidet smalt Eide vel 1000 Meter Landsby i Sammenligning ·med hjemme. Han havde !idet Haab brynet mod Himlen ligesom Halm
bredt, og der lod allerede Xerxes dens nuværende Størrelse. Her var· om, at det hjalp, thi han erindrede læs, der kastes utlover og hvirvlee 
e~ Kanal grave igjennem. J_.ige bag han en af de Mange, som tabte Alt nu godt, hvorledes bau havde be- ud i alle RPtninger; straks efter 
E.1det og Kanalen spærres Indgan- ved den store Brand. h~ndlet det Barn, han nu bad om kommer en Flok Heste i strakt 

CHl<iSTER :rHOitNlG, A. !:'· NICOL, I For mermere Underrctnin~,. K_ort, Time-
V.-Præs1clent. I-..isserer. tabeller etc. henvender man Sig til 

J. A. MACKlGLLAU., 
Ass. Kasserer. A.D. CHARLTON, 

g~n til Halvøen ved et brat og høit Men Eriksen var ikke den Mand, HJælp. Gallop og derefter en Skok Hunde, I GJORDE EN MAND AF 
')old, da"om '" Po•t "•att•oo" ·~m ''"'" looog"""" Tab. Hau D•I '"'de.fornH,,J hland,du Fø· - alt •yut.• m•g•t liv.gtlg P"" MIG. 
<Over hele Lan~et. Al Adgangtil k1øbte.en Farm omtrent 40 l\fil syd lelBer han modtog Anvisningen paa. d~n blanke Havflade mod Himlen; 
den.ne hemmehghedsfulde Hagion- for Chicago, som han oparbeidede !!le 300 Kroner, og da han havde Fiskerne opdager nu ogsaa at den· 
Orcs har saaledes været Jet at stæn. til en af de smukkeste Farme i Will læst det lille lilrev, der laa indeni, ne har antaget denne gulgraa di sne 
ge. Ingen kan uden Munkenes 'l'il- Oo. Her boede han i 17 Aar. Da var Elet vanskeligt at afgjøre for Let, .som undertiden va~sler et 
ladelse faa Lov til at besøge Landet hans to Børn nu ønskede at fre. ham, hvad der var det overveiende: kommende Uveir, og ror mod Land 
lheller, og ved Eidet passer en Af· kvantere Northwestern UniverEJitet Glæden over Hjælpen eller Ange- alt det de orkede. Orkanen naadde 
daling kristne Soldater (nogle hun- og han selv begyndte at føle sig ren over sit tidligere Forhold. dem da heller ikke før næsten paa
drede Mantl stærk) nøie paa, at in- gammel og slidt, solgte han sin Blandt Andet stod der i Brevet: landkomne, og var de ikke kommet 
~enyverl.kommende trængei• sig ind La~deie~dom og kjøbte sig et hyg- ,,- - J~~ sender herved 300 Kro- da, kunde de umulig ha klaret sig, 
l det helhge Land. . . gehgt HJem i Evauston, Ill" hvor ner, fordi Jeg hører, Du lider Nød. saa voldsom blev han, erklærer dE>. 

. 

!iJ
AJAX TABLETS kurerer sikkert 
ALLE nervOse Sygdo111r110-svigtendo Hukommcl!lfl, 
Impotens, StivnHi~hed &c.--f<Jrm~rr;ngot rlf Seh·~ 
1cmnittelse eller andre Ud:;kciclM~f. llnrtii.:-t ug 

ølklært gjenopretter tie tnht Mantldmmk1·nft hos 

A. G. P. A., Portland, Or. 

A. TINLING, 
General Agent, Tacoma. 

Især er det forbudt Kvinder ut han boede i 9 Aar. Da Sønnen Jeg kan ikke være mod andre, som Det .her fortalte er sandfærdigt, 
nærme sig og ,,profanere" dette gradueredefra Universitetet og an· enkelte.andre har været imod mig. men Opfattelsen er joforskjelljg ef. 
111æ~de~es absolut enebeherskede sattes som Præst i Nebraska, og Jeg havde det ikke godt, med ens jeg efter Standpunkterne. 

Terntormm. I fjorten hundrede Datteren, der var Graduent fra Mu· var Barn, men jEig har siden set 
.A.ar, siger Klosterhistorien, skal in· sik-Conservatoriet .. ved N. w. u., dem, der bavde det værre, og det 
gen Kvinde have sa.t sine Ben der. ægtede Pastor Chr. L. Hansen, som maa være din Trøst. Jeg siger ik· 
Munken;es. Frygt for eller Had til d~ var Forstander for ~:1ethodist· ke dette for at saare itig, men jeg 
allefomm1ne V ao,sener er endog saa Kirken i Spokane, Wash., beslut- tror at ba ve Ret til at min de dig 
stort, at alle Husdyr er banlyste tede han efter et Iænge næret Øn· om, ,hvor umaadeligt æerti velkom
fra deres Enemærker. Ikke saa ske, at besøge Stillehavskysten men den Hjælp, jeg nu kan. yde 
megetismci en skikkelig Høne maa hvor ~an havde flere Slægtnillger: vilde været, .om den kunde modta~ 
faa Lov til at kB;gle, værpe Æg eller særskilt Mr.Ole Shillestad i SeattlE> ges med Bev1vatheden om, at den 
lignende uskyldige Ting. Alle Æg Waeh. . . 

1 

var helt fortjent. Jeg kunde Ønske 
hentes derfor fra den· nærliggende I de sidste 4 sidste Aar boede Mr. at blive børt over hele Verden rned 
Ø Lemnos. . . . Eriksen og Hustru hos Datteren det Raab til alle som har paataget 
· I ikke mindr.e end 935 Kirker Mrs. Chr. L. Hansen det meste af sig Forpligtelse med Stedbørn eu
kan de 6000 Hellige. faa opsende Tiden. Han kom til Tacoma i Høst, te_n d~sse nu er ægte eller "uæ~te": 
Bønner,. ~g. i 20 store Klostre kan og l:vede ber i .sit eget lille Hjem, GJ~: rngen Forskjel paa Børnene; 
de forøvr1gt faa overtænkP al denne 2000, so. L. Street, hvor han døde t~1 mgen uden Børnene som det 
Verdena Skrøbelighed, Fristelser en stille Død Mandag Morgen den gJælder, ved, hvor det saarer, og det 
og FarH. I 8 Timer om Dagen og 12te April. · hænder, at de, der er daarligt be
~ om Nat.ten skal de være optaget Mr. Eriksen var en af de ældete h~ndlede, dog kan have det bedste 
a,f at bede,. og under sine Bønner norske Indvandrere i Amerika, og HJærtelag." -.
maa d~ ald:1g sætte sig ned. Noget den . allerførste fra Lom i Guid- ?et var det s1dste, som skar mest, 
magehg~ Liv kan de altsaa neppe ~randdalen. Ha.n var en bramfri, th1 det forholder sig saa, at den 
f~re. ~1ltrods for sin Nøgternhed t~lbageholden Mand, der skjøttede Gamles "rette B~rn" forlængst har 
bu de ikke magte at dyrke i dele- sme egne Affærer og aldrig blandt forladt ham og ikke værdiger ham 
dige Btu?de_r Jorden saa meget, ·at sig op i andres. Elsket og agte: en Tanke, uagtet der var tiere, der 
de ~~n hvb~erge sig, og de vilde sul- var bon af alle, der lærte at kjende kunde yde ham Hjælp. 

t~ Ihjel, hvis de ikke havde egne ham. ---
TJenere til at arbeide samt eiede Han{l Kristendom var ikke blot ~aa mange Steder f. Ex. i Thessa- Bekjendelse, men Liv og Virkelig· Fra Hoffman, Minnesota. 
hen store Kloetereiendomme. hed, og Methodistkirken har i ham --

Deres Klostre ser høist maleriske ~abt et tro og agtet Medlem. Fra 
6? af vore Abonnenter i Hoff-

qg krigerskeud. I detvilde Bjerg- . I ~ordmændene8 Vælfærd var man, Mrnne~ota, har vi modtaget 
I~nd :tindes dermange spidse Klip· han levende interesseret. Læst.e følgende Skrivelse: 
per ,og bratte }fjeldvægge, Her har han i Bladene om en Landsmand, "Hoffman e~ en liden By ved Soo 
de netop bygget sine Boliger, forsy• som havde udmærket sig, viste han Banen,_ 150 Mil nord west for Min
net dem med Taarne og Skyde~kaar en Glæde herover, som om Ved· neapolrn •. Den har ikke gjort raske 
og gjort de vilde Fjelde endmere kommende var et Medlem af Fa· Fremskndt, siden den blev anlagt 
uangribelige. Særlig skal Klostret milien. for 11 Aar siden, men nu ser det ud 
S~tr1opetra være sait godt som util- Mr. Eriksen efterlader sig E.nke som 

0.m det har.begyndt at røre lidt 
g_Jængeligt for andre end. Munkene og 2 Børn, en Søn, som er Præst i p~a sig her. Her er 5 Butikforret· 
selv. de.n amerikanske M. E. Kirke og m.nger, 2 Hoteller og 1 Elevator. 

en Datter, som er gift med Pastor Vi har en n~rsk Kirke og en svensk 
Chr. L. Hansen af den N.·D. M. E. skal bygges.i Sommer. Vi har havt 
Kirke he. i Byen. en streng Vmtel: med Masser afSne. 

Begravelsen foregik igaar fra N.- :ermometret stod 27 Grader under 
D. M. Kirken, Kirken var smukt Zero ~en 16de .Marts. Tiderne er 
dekoreret.. Kisten førtes derefter daarl,1ge ozr:krmg Hoffman; i Aa· 
ombord i Dampskibet Flyer, da rene 92 og ~8. slog Haglene Hve· 

være I den Afdøde skulda begraves i i~n ned, og Ifjor havde vi en Slags 
Seattle. uer eller "Bugs", som gnavet 

Straaet af saa det faldt omkuld 
s~raks.efter det var gaaet i Ax, saa 
v1 fik ikke m~re end fra 7 til 10 
Buehels pr. Aore, og Følgen er, at 
Farmerne er svært meget i Gjæld." 

Til Overveielse .. 
,_.,..-..._., 

KjØb et Stykke Land og bliv din egen 
Herre. - !'ris og Betingelser 

er billige nok. _._., 
720 Acres Nisqually Land fra $4 

til $6 pr. Acre i 40 AcretS Trnkter 
paa 5 eller 10 Aara Afbetaling efter 
Kjøbernes Ønske. 

79 Acres særdeles godt Farming
land paa Whidby Island. Skan
dinaviske Naboer. Ligger lige ved 
stor Indsø midt paa Øen. Prisen 
$10 pr.Acre. 

40 Acres godt Farmingland lige 
ved Vandet paa Anderson Island. 
11 Times Dampbaadstur fraTacoma. 
Mange skandinaviske Naboer. Pris 
$4 pr. Acre paa 10 Aars Afbetaling. 

40 Acres meget godt.Farmingland, 
kun 3 Mil syd for Pnyall up. Pris 
$6 pr. Acre paa 10 Aars Afbetaling. 
Kontant $24. - 80 Acres lige der
ved til $5 pr. Acre paa samme Vil
kaar. 

80 Acres Land passende for Som
merbeite og Hønseavl. Landet, 
hvorpaa der er et lidet Hus, Pr del· 
vis indhegnet og ligger ved Rainier 
Jernbanestation, 1 Times Jernbane· 
reise fra Tacoma. Pris $200 kon· 
tant. 

40 Acres godt Farmingland, 21 
Mil fra Winlock Jernbanestation. 
2 Timers Jernbanereise syd for 
Tacoma. Let at rydde. 10 Acres 
nedhugget og 5 Acres tilsaaet med 
Græs. Pris $7.50 pr. Acre; Halv
delen kontant. - 40 Acres lige ved 
Siden deraf til $6.50 pr. AcrP paa 
samme Vilkaar. Norske Naboer, 
norsk Kjøbmand. 

83! Acres godt Land med t Mil 
Waterfront til Hoods 'Canal. Kun 
nogle Mil fra Clifton. Naboen er 
en norsk Familje. Paa Eiendom· 
men er der 4 Aores ryddet. Et 8 
Rums Hus og Udhu~e. En Elv 
løber gjennem Landet. Eiendom
men tilhører et Administrationsbo 
og maa sælges. Prisen er $650, 
hvoraf $400 kontant. Resten paa 
1 Aar. 

it * * 
Nærmere Underretning om oven· 

nævnte Godtkjøb af Landeien
domme faaes ved Henvendelse til 
TrnENDE's Ekspedition. 

CITY TICKET OFFICE, 
925 Pacific Avenue. Uamlc og U11ge, og gjlirhlarnlen skikht.forSttt

dinm, Forretning <lg Ægteskah, l~m·ehygg:or S\uds~ 

w.ghed og T,i;riugd?rsom de taµ-c:; i tide. Urugcn I DEPOT TICICET OFFICE, 
af de111."bcr :mar Bedring og bevirker en KlJR, h\•or nlt rm:let • 
har forI'ei!ct" GjUr ,rnnstirnd o,m at faa. den•gteAJAX 'l'AJ.!LlfTS. 1825 PilCI.fic .._'i_ venue. 
H1Lr hellnedct 'fman1lcr og vil ogsna helhrNlo JlenL V1 gwer 

f~u~:~;~TfJr-,~~,<~~,.~Jje~~t~1~~1~~gi;.ebf~~~!'!':n;~l :~11~~ !)0 C'fSo 
pr. Pakke, eller 0 Pakker (fnill Behamllin!!) for $2,UU. Sm11lns 
pr.! !'ost i godt Oiirn!ng Yeti lHodtagellicll af l'rb;en. Virkulwro 

fdt. AJAX REMEDY co" 81c~1;::~~:ril1~1., 
J1!0?- For 81ilg i Tacoma, vVash., hos 

Slewart. & Holmes Drug Oo. og F' D.J!'Tench 

ERIG EDV. ROSLING, 
8KANDINA VISK A DVOKA'l'. 

;·Hver Ruad i alle Slngs Lovspørgsmaal, 
Praktiserer for alle Retter. 

Kontrakter, Dceds, Mortga,ges o·. s. v. 
udskriveA. 

PACIFIC NATIONAL BANK BYGNING 
Cor. Pacitlc Ave. & 131.b St. 

Dr. W. B. Burlchart, 
Tandlæge. 

030 PAcIFIC AVli:NUE, TAcoMa, WN. 

TELEFON: 792. 

Dr. W. Van Deventer, 
Tandlæge. 

Cor. Pacific Ave. & 15tb St, Roofu 202. 
21il Aars Erfaring. Tænder mltrækkes 
'or 25c og 50c. Kunstige Tænder fra 
$5 til $15. Alt Arbeide første Klasses. 

Kontoret er aaben til Kl. 9 Aften. 
-~---~---------- --- ----------~ 

Skandinavisk 'l'nmllooge 

~~.!.J. ~~~l~~~ijR 
Iloom '"i 

Gross Block. 

J. l. ~r~~m~. 
LÆGE VED UNIVERSITETET, 

PARI{LAND, WÅSH. 

ERDE 
FOR FED? 

l 

HJli'llllmtirnw 
l~1· j;,Jrn :dtme 
hHm 011,;na ove 
ubt•nn.,;.elhr fo 
n11·•.i r.;l~;j\inl 
Det e1• fejlag 

/.<f~ . ~! :~•::··- · ".\'' 11.J.: •. J'_•ducel'O 

~
~t\\~ ""'C;,, '~· ,,)l > "Kt., '""'" d 
~~c:. ... \~'~,~-:- -'f<-~t,,l.~ :WI ~~1:.iir.g,; 011(~~· ~~~,\" g0' . ./;~fk~l~·1':0''· "''d""°"i.n. %\~)" ... " ,-" .... '.:.:O::-. ~:-;N \ \.·...:.. /JlJ 1 H J1.u· tu. 
;,r.ns.1!.,i. Jti(·o Jr>/" 1z11::~1t1l~.~~ ~"11 

\-V:~stim, 9l1io, :-:i,i;cr; lJ_et er. uf; nr1-, v 1i~t. '1ivl11:: 
u,11i.rJrnt1l1ltldel !_11 u.t to_rnu_mb"cj'.'.d' 1. 1u 1 liu'.-
1• ellmo,og Jmr 1.lH'IJulirct llllt ltcl· Pl' 1;1; t>impet 
bred v11lttnd 1•rltr~t. Hr~t (•g li 
Nldticl u.t tag·e ul{ lll•t; t'l' H:.ltt~ .kt.Sih:ln,.,. ·' 
11nglc f:iit nf de 'J'u!-;indt•r, som er hh.:nw rrd1wm 

"Yi.igt; og bot.ydeligt brJdro i ll.i.:Hn·ml voddd;-; L~1·1~P-'. 
ItBDUOllnET. 

i\tr. c. g, 1>un1ue, Sprin~ill•ltl 1 Ill.." .• " •• 130 lba. 
Mr!::! • .:\1. J\I. Cununi.ns, ot· awn.~ 111" . . • . •... .• •• '4'8 lbs. 
l\lh;~ .\[ Holi.:.ingt.un. Lr1.lrn Vtl-"W, 1\1 idi.. •• •• •• 50 lba 
)h'H )l. NoiJlcc,, Ha.ehlbi '\Vis" •••• "...... ~4 lba: 
'1m·fo, '\Vall, Ferry, :Midt." .... ".... 65 JbB 1 

l'In;. l\I. Cheek, Yalle.'f Mills~ 'I'ex"." .• 7-1 lbs. 
:urs .• J. JL l!y!l1~. 1\rm\'l'qlirt, lll.. ........ " 52 1bs. 
:Mr. H. ltohutto, ()110, (_'llliro!'nia.. .... .. 85.lbs. 
gllfn Jtid:;;cway, Ya.nrln.J i1ti-Io·wrt", .. ",. 60 lbs1 

~1ifd K. t-l1cely, duON. Ma.m) ilh>.rion, O. 70 lbs. 
Vi vil givc €\100 I GUJ ... D til l1vems•)lllhel~t, dcrkn.ll 

bevisl~. H-t no1 ~t~t• 1tf 1!i~;~m Vidne~-ln'1'tl ikl.e er ilgte og 
overe11ssten1meudo n1e1l Snn<U1et.lcn: 

U,J 0 H. INTE'l' eller litg i11 tet fGr Do llnr hnrt fra. os 1 
vi ha1· nof•f'1; Yir~ti~--_t at Hit~n Dem, tim hvol'ledes1nn.n 
nl~H.EDEU. Io:'l' l\llDI 1EL 11.lE;'itMlti t:i1t:L11hotydo1ig Ud
rdft :w.mt; a.11dc11 Yitl'diful<t .Umlel'retning. 'l'il cnhvn• 
Liiscr at denne Avh, i-;nm vil t,ibkl'hrcott l1deu Ophold, 
vil Yi RPTHfl' ful el llt>~l•rin•hw mi; llo)!le JJv..rrcs 

BEHANDLING G FRIT 
len n.lmindclig forscg-Jet Pakke ved !ifodtn.gclren af 

']ts. for ro:-3q.1or1,Q U1'Y· Kunen11ornlcuce el' strengt 
rtro1ig. 
'ALL & CO., L. P. Eox 404, St. Louis, M'C'1o 

Je~ er A~ent for 
-~-~:~.~~ -N- N-~ ~ ~-NNN 

TIDENDE, Nordlyset, Ugebladet, Skan• 
dinavisk Fnrmer-Journal, Amerika, 

Den Christelige Talsmand, Folke• 
vennen, Reform, Svenska Kuri• 

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

riim og det i Kristiania, 
Norge, u<lgivne illustre• 

redeBlad Folkebladet, 
Tager Abonnement paa alle skautlina• 

viske.Aviser og BØger. 
Seu.d efter mit Cirkulære, der faaea 

fritog er af stor Betydning for enhver, 

C. EVLI JOHN BLAAUW, 
' OREGON STAATs ZEITUNG's Office, 

Norsk Doktor. . 171~ Second St" Portland, Or. 

Kontortid 11 .12, 2-4, 7-8. Søndag 12-1. 

llOli Tacoma Ave.* i:if~~1d 

DR. i BALABANOFF, 
H02t Taconm Ave. 

Kontor: Rooms 2 og 3. Residens i 
samme Bygning. 

Kontortid 8-lOFm., 12-4Em., 7-lOAften 
TELEFON Red 153. 

ALLE SLAGS 

Skandinaviske Mediciner 
og Recepter ekspederes fra 

central Drng Store, 
Cor. llth & Tacoma Ave. 

AVERTER 
'-''-''-'..._..._..._....._...._......_... 

i 

TIDENDE. 

Vl·soJJ &Ekborir SkandinavMr u u i;, BOG- & PAPIRHANDEL 
lJOo R. R. Street, Tacoma, 

har overtaget hele vor Beholdning at 
BØger og andre Artikler for Kirkemenig· 
he·Jer og SKoler. Vi b.·<ler derfor vore 
Venner henv ·nde sig til dem for saa,.. 

danne Sager for Fremtiden. 
Norske Bibler, Salme- og SkolebØger. 

Emigrationsbilletter til laveste Priser. 
Penge forsendes til det gamle Land. 



~elt gobe lj3i'ffo Ijcu; rn gob 
tyrnffe. ljJiUenll ~raffe. tjener to 
Øic1ncb ; ben Ueffl1tter \flil!en, ibet 
ben fll!tter ben Wllnb ti! .at Uilie• 
9otbe .C!Jle ben<l ~eHitebenbe &gen• 
ffuper, og ben fljnM; €5mugen for 
@anen, filos!e ;\]liUef!æber er for 
t11Ue ; be biTic iffe opfØ[e fig .i filla• 

1Je1.t og .-flliUerue1 fom be liebatfe, 
ganr gjetmem €5!.)ftemet f aa birf• 
11ing{j!Ø<l fom en lBrØbfrul11me. 
m11bre ,lf{æber ere for ttjnbe og tir• 
fobe bei;for \]lffien Ijnrtigt at fw 
ri11ge fig. ml.)et'll .. fuUer.lieflæbte 
!)3iUer . ere ·efter. 30 · !!for~ ~odfli 

funbl1e faa. birff omme fom om be 
!)are fomne ftiffe.fra ).lalioratoriet. 
IDet er en gob !)3i1Ie meb en gob 
~rane. €5pprg 5Din mpotI)efer om 

Jæ.er~ø.. lill.er. 
ljlere \jliUe.(~nfelt~ebcr i ml.)er'{l 

"Curebook," 100 €5ibcr. ®mbcl3 
frit. 

Reparation at' fine Uhre en Specialit~t. 72@ FRONT ST., SEATTLE. J 

For 

952 ·~ a.cifb: d\tt.enu.e. 

~l!~Imrn. 
KO~IDIER LIGE FRA VÆVEN. 

1111 

rt. IV 
at reducere vort I~ager giver vi med alle Bestil~ 

linger paa Klædninger et Par 
Bukser ekstra. 

Pasnin[ O[ moderne Snit [årantcrns, ellers tilba[Bbctalas PBn[ene. 

A~~~rrnm~nt 

.Anskaf Dem en Forsyning, nu da De kan faa gode 
Slips billig. 

Hvad andre Butiker med store Udgifter sælger for 33c, 39c eller 
49c, sælger vi for 25c. H vorledef' er vi istand til at 

gjøre det? Simpelthen fordi vi ingen Husleie 
har at betale og ingen store Udgifter. · 

De kan s~arB Penge ved at kjobe Herre- O[ Bårnestromper hos os. 

DICKSON BROS. Ile S. STORE. 
1120-22 Pacific Ave. 

d~få!Mii&.4JW54#%#4fo.1?& !"?M1f1f>.ifP ~·i@ldi4 ff ~IJIMJJMMI 

Stat Deres egen Uldfa brik. I ELL I 
li l!I 

* ' 
1338 ila.cifi.c ~ue. 

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

fremdeles i Markedet med meget lave Priser. 
H vad mener De om disse: 

28 Pd. Svedsker .......... ....... '· ............... . $1.00 

944 Pacific Avenue. 
LeJende Handlende i 

HERREKLÆDER, HAT11E OG UDSTYRSARTIKLER. 
Herre-Klædninger fra $7 .50. Hatte fra $1.00. 

ALT NY'l'. SENESTE MODER. 

Vi gr1ranterer Klæder, som passer, thi vi har alle Slags og alle Priser. 

V,tUGHAN. & ~IOIUULL CO., I Nletropolitan Savings Bank 
Sparebank 

(lnkorporeret 1887.) Bo[· & PaDirhaudlBrB, 
926 Pacific Avenue, 

sælger SkrivematerialiPr al alle Slags, 
Bøger, Skolert•kvisiter og Nipsgjen
stande,. foruden Magasinsr, Biade og 
Tidsskrifter. Priserne er de laveste. 
Skolelærere saavelsorn Elever bØr sk1•ive 
til Finnaet for at Jaa Opl ysning om Pri
serne, hvis de ikke har Anledning til at 
komme pcrsoniig. 

I 'l'acoma Theater Bygning, Hjørnet af 
9th og C Streets. 

Aaben fra Kl. 10 Fom1. til 3 Eftm. 
Indbetalt Kapital. ............. $200,00(]1 

( Forøget fra $100 ;000). 

P. Y. Caesar".: ... "."""."."President 
'r. w. Enos ................. Vice-President 

fJO Pd. haandplukkede kvide Bonner .. " "$1.00 J W 
lfJ Pd. t'orrede Pærer .... "" ....... " ... " ... $1.00 · enger, 

Ole B. Selvig . "". "" ... " .... "" Cashier· 
J. H. Vanderbilt " .... " . Assistent Cashier 

DIREKTØRER: 
Dommer T. L, Stues, C .. W. Griggs, I. W. 
Anden.on, G. J,, Holmes, 'l'heo. Hosmer, 
George P. Eaton, P. v. Caesar, 'r.w. Enos, Den eneste schweitziehe Uhrmag<,r 

A'f'bUCkleS Va-f.Pe pr Dd J5c· i British Columbia. . . : · .. · ..• · • ·. I.1..i 'UJ 1
. • ••• • •• • • • ' ' • ' •••• ' • ' •• ' • • • r 1 

• · .· • Alle Slags Uhre rcparerest il laveste P1·iser. 

2 D ... r•t . . . . · • .15 · S'l'OR'l' UDV.ALG AF 
. . .· . W8ln Vl I'OnBf, · · · • · · · · · · · · · · ·. · ... ·" ....... ·.· · · .*J. 6 Uhrn, Klokker, Sølv· og Guidsager. 

Kom og imdersog vore P1·isei· og bliv overbe~ 

E·B··ERT'S G OCERY, 
1338 PAOll=IO AVENUE. 

Den største skandinaviske Kolonialhandel i Tacoma. 

00 Governm. St (2 DØre syd for Po8tlrnset.), 
YIOfOlUA, B. C. 

.Fred Larne (The Adj us ter) 
Uhrmager, Juveler og Optiker. 

Et stort og fuldstændigL Udvalg af Juveler. 
Reparationer udfØres til rimelige Priser. 

Specielt repareres Uhre fra det garn e Land. 
Reparerer al Slags vanskeligt Uhrarbeide~ 

1151 TACOMA AVENUE. 

J. M.· Arntson, 
NORSK SAG.FØRER. 

Notary Pnblic. 
Ro01n 432Waeh. Block, 1111 Pacific Ave. 

1'DUNK .FACTORY.-Reisekutrerter, 
lli . Haandkufferter, .Væsker. og 

Plaidremmer. Priserne i Forhold til 
Tiderne. .Fabrik og Handelslokale : 115 
South NinthStreet. 

· J. H. Vanderbilt. 

5 pCt. Rente .. 
Renterne udbetales halvaarlig,.1. Januar 

og l.. Juli. 
Penge udlmmes paa længere 'l'id samt pae 

maanedlige Bet!tlingsvilkaar . 
A11visninger paa alle Steder i Europa. 
De skandinaviske og det tyske Sprog tales. 

IL 
kjØbe en Bill et for din Jf ad er eller Moder, 
Søster eller Broder, Hnstru og Barn, fra 
det gamle Land til Amerika, eller hvis 
Du ·selv agter at besØge Fædrelandet, 
saa bør Du først 

HENVENDE DIG TIL 
Scandinavian·American Bank, forinden 
Du tager nogen Beslutning om med hvil
ken Lmie Dri skal foretage Reisen eller Færdig!!yede sorte Dame-Skjørter; .••••• " •.•.•••. værd $1.50, e~lges for $Q,89 

Fæ1:digayede sorte Dame-Skjørter .•.......•••..•.. værd $3.00, sælges fo1· $l.69 
Færdigsyede Dall1e·" Wrappers'' .....•........... værd $1.50, sælges. for $0.89 
Færdigsyede Dame·"Springwraµ,pe1s" .......... , værd $2.50, sælges for $L48 
Færdl1uiyede heluln!l DamecDragter til $10.50 .kan nu erholdes for ..... $5.48 25 kan læse i 

c.en. ts pr.l\faan~d for a~ie Bøgermau.l hvor D.u sk. al kjØ. be din .l:lillet .. 

wAs1~i~i'tTii'l~!sL~2RARY. Seandina wian · American .Bank 
Dame-Dragter til $18.00 kan nu erholdes for. c •. ; ....•....•.. , ......... $9.98 

De spaM' Syregningen ved at. kjøbc Deres Kjoler færdigsyede her. 
TONS AF YASKUARE 'l'ØIER 

for Hus· ogGade·Kjoler til laveste Prlser og som sædvanlig de smukkeste 
Mønstre i Byen, 

Modepynt. til .meget ned.satte Priser. 
Vi emploierer . ingen· hØitlønnede Modepyntere og sælger derfor pyntede 

Hatte, derser ud til at være værd $10.00, for $1;1.1)1), 

EN VOGNJ,ADNING DAME· OG BØRNE-MATROSHATTE fra 25c til $1.89 

1203 Pacitic Avenue. 

Our Own Headache Wafers er det 
t>edste Middel i Brug for HovAd pine 
t>g Neuralgia; erholdes paa CEN
rRAJ, DRuGs•ro11.E, 1101 Tacoma Ave. 
Cor. llth St. 

De skandinaviske Sprog tales her'. I Mr. Johannes Walteradorph, som 
+ ... · .. . • • + . · · . • . i de. sid ste Aar har .været an sat i C!Gtty . .of itetl:t:\l, •. H36. Pamfie Avenue.. vor Forretning, afreiste Onsdag til 

• ... • ... ·· · · · •· • ·· ·. ·. · .·. · .· · .· ·· ·. . · · . · · Juneau, Alaska, hvor han haaber 

dem påa Bestilling i hvilkensomhelst Størrelse, Bredde 
Vægt eller Facon. 

1134 PACIFIG AVENUE, TACOMA. 

Damesko, :fine Dqngola; Gjedeskind, . bred, spids eller mindre apids Taa, Knapper 
og Lidser, en regulær. $3.50 Sco, for ... ·•· ....•.. , ....•. ·•· ......... " .•..•... ,; ... c. $2.65 

Herresko, brnnt eller mahognifarvet Kalveskiud, spids. eller bred Taa, regulær 
$3.00.Sko, for ...... , , ·.· ................ "., .. " ... "" ... , ..... " ... ". " ...... " $2.65 

Hem~sko, Cordov11J1, si;>ids. bred eller almindelig Taa, mellemtykke, tykke eller 
dobbelte Saaler, meget billig til ...........•............................... , . . . . $2.40 

Bicykle•Sk ... o for H. err. er ..... •.· .............. $1.60. .. :mciykle-Slrn fqr. Gutter."" .. i ... " $1. 75 
HUSK vore "Men's OilGrain and Kid Medium Working Weight", ogsaa dobbelt 

Saale og T.aph for" .• , ..... " .... , ..•..... " .............. " " ...... " . . . . . • . . . $1.6.5 
HUSK; 700 Par i::;ussex-BØrnesko. til. .................•.................. FA.BRIKPRIS 

1301 PA.CIFIC AVENUE, COR. 13th. 

at komtne .ind i Forretning. Mr. 
W altersdorph er ~n dygtig,. bæder
lig .og bra,v Maud, der fortjener 
Sukces. 

Sundhedssalt er det bedste Middel 
for aUe Sygdomme, som kommer 
fra en daarlig Fordøielse, saasom 
kroniske Lever- og Mavesygdomme, 
Mavekatarrh, Syredannelse i Ma
ven, Modersyge, Kongestioner osv.; 
erholdes for 25 Cents pr. Pakkepaa 
CENTRAL DRUGSTORE, 1101 Tac()ma 
Ave., Cor. llth St. 

Barkskib Forest Queen, der laa 
fortøiet til en af Bøierne i Havnen 
og. ventede .paa Bugserbaad for at 
slæbes tilsøs, rev sig pludselig løs i 
Stormen og begyndte at drive over 
mod Browns Point, saa Kapteinen 
saa sig nødt til at sætte Seil, hvor· 
efter Skibet satte Kursen ud gjen· 
nem Sundet uden Bugserbaad. 

Alle og enhver siger det. 
Cascarets Oandy Cathartic, Tidsalde

rens mest vidunderlige medicinske Op
dagelse, har en. behagelig og oplivende 
Smag, virker mildt · og sikkert p~ 
N,Yrerne, Leveren og Indvoldene, re11ser 
hele Systemet, afværger ForkjØlelse, 
helbreder Hovedpine, Feber, Forstop
pelse og Galdesyge. KjØb og forsØg sn 
11Dske C. C. C •. idag; 10, · 20, 50 Cents. 
Sælgee og garanteres at helbrede af alle 
.A.pothekere. 

kan sælge Dig Billet med Verdens stør~ 
ste og hurtigste Darrpere samt med den 
eneste, direkte Skandinaviske Thing
valla-Linie. Jernbanebilletter kan Du 
faa til de . billigste Priser og med de 
bedste Jernba.ier. Dine· amerikanske 
Penge kan Du . hos os omvexle for skan~ 
dinavisk :Mønt, eller Du kan faa Vexel 
paa de solideste Banker i Skandinavien. 
Derfor, vil DJ1.have. en Oceanbil!et, eller 
en Jernbanebillet, eller en Vexel, saa 
benvend,Dig direkte til . 

Scandinavian-!merican .Bank. 
Kontor·Telefon 624. 

County Undertaker. 
Aaben Dag og Nat. 

g/. ~. ~oh.ert:a: 
(Slayden-Roberte Efterfølger) 

UN DERT AKER. 
BALSAMERING EN SPECIALITET. 

9Ii C STREET, Theatre Building, 
TACOMA,. WASH. 

NORSK KOLONIALFORRETNING 
~ Alexander Myhre. 
Hjørnet af 17th & J Sta., Tacoma. 

Følgende hermetisk nedlagte Varer 
anbefales: 

JI~gte Stavanger .Anschovis i 1 Pd.s Æsker. 
KjØdkager i Kraft ogJ,Øg. i. 1 Pd.s Æsker. 
Puget Sound Smelts ......• i 1 Pd.s Æsker. 
Lunch-'l'unger . "" .. " ... i 1 Pd.s .Æsker. 
KjØdpudding i KjØdkraft. i 1 Pd.s Æsker. 
-- Varerne er nedlagte her i Byen 

efter .norsk Methode. 

HENRIK NILSEN, 
KOLONIAL- & FEDEVARE

FORRETNiNG. 
214-216 Ea. 2Bth Street, 

TACOMA, W ASH. 


