


Det berømte Johnsons Belte foræres 
bort, idst·jeg vil sælgedemforkun.hvad 
Materialet koster _,.. ingenting for Ar
beidet. . Jeg gjør dette Tilbud for hur• 
ti gt at .inddrive Penge til at betale for 
Averte:dng samt for at faa Bel terne be· 
kjendtgjorte. Det er unødvendigt at 
fortælle., at jeg tab.er paa danne Handel; 
men da jeg bar en Mængke Belter paa 
Haanden, og der ligger mange.Penge i 
dem, saa. vil jeg afhænde 100 af dem for 
hvad Materialet kastet. Beltet sende~ 
med Expres, saa nian .kan gi ve d.et en 
grundig Under~øgelse, fØrend man be
ta.ler for det. Skriv efterBelingelser samt 
Katalog og Attester. Adresse : 

J. Il. JOHNSON, 
Box :24, Dodgeville, Wis. 

llffJlr' Naar De. skriver, nævn TACOM~~ 
TIDENDE. 

til Kri 
Halfdan 
KjE)maø~ 

,....,......, 
80 Acres Land passende for Som

merbeite og Høne10avl. Landet, 
b vorpaa der er et lidet Hus, t>r del· 
vis indhegnet og ligger ved Rainier 
JernbanestatiOn, lTimesJernbane· 
reise fra Tacom&. Pris $200 kon•· 
tant. 

" li Lot{36M 120 Fod) paa North 
Sth Street; godt 3 Rums Hus, 
Hønsehus og Vedhus, alt indheg· 
net. Brønd ved Huset. Haven i 
n()genlunde ''god Orden. Nogle 
Frugttræer. Absolut gode Papirer 
garanteres. Pris $175 kon~ant. 

&N~Bl~,l'SI m1 . 
~·~Øl El6 '~-~~ 

OG 

SOO PACIFIC JERNBANE 
FØRER 

GJENNEMGAA.ENDE TOG 

TIL 

(:BOSTON, 

I NEW YORK, 

1. M. O.N· TREA. L, 
TORONTO, 
ST.PAUL, 

i._ CHICAGO 
79 Acres ~and, hvoraf 10 Acres 

Bottom-Land. 2 Acres er nedhug
get og delvis ryddet, Omtrent. i 
Mil. til. Sko.lehus.og nærmeste Han.· I OG ALLE PLADSER ØST OG 
delssted. Waterfront; rigt Fiske. SYDØST. 
Godt Kildevand. · Skandinaviske 
Naboer. Pris $500, hvoraf $300 
kontant; Resten paa Tid. 

40. Acres godt Farmingla~d, .2:! 

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

til og fra alle europæwlce Havne og 
Indlandsbyer til laveste 

Priser. 

Mil fra Winlock Jernbanestation. 
2 Timers Jernbanereise syd for 
Tacoma, Let at rydde. 10 Acres. 
nedhugget og 5 Acres tilsaaet med 
G. r. æs.·. · .. Pr.is. $7.50.pr. Acre;.· Ha. lv.·.1 ForUnder.retning.angaaendeBilletpriseir 
delen kontant. - 40 Acres hge ved o. s .. v. henvender man sig til 
Siden deraftil $6.50 pr. Acre paa 
samme Vilkaar. Nqrske Naboer, 
norsk Kjøbmand. 

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

VANCOUVER. 

GukL.Oourtney, 
Agent, 

VICTORIA. 

Je[ er A[ent for 
Uhørt biHig. . 640 Acres Land 

nær Rainier R. R, Station, 32 Mil syd 
forTacoma,13 Mil fra. Olympia. En 
liden Indsø paa Landet og Brønd 
ved Huset. Omtrent alt indhegnet.

1 200 Acres er Skovland. 9Rums "'"'"' ""' """'"'"' "'." "'"' 
Vaaningshm1, gode>U(ihuse, Mælke· 
kjælder. 20 AcrPs under Kulti· 
vation. Pris $1700, hvoraf $900 
kontant. Resten paa Tid mod 6 
pCt. Rente. Første Klasses Pa· 
pirer. 

80. AcreR. godt Farroingland, 5 
Mil syd for Roy. 25 Acres ind
hegnet og under Opdyrknin~ .. 25 
Acres Skov ... Yderligere 25 Acres 
nedhugget,nedbrænd tog indhegnet. 
200 frugtbærende 'l'ræer. Spring 
og J?rønd. Godt Hus paa 5 Rum. 
(tode Udhuse, Humlehus og Vare· 
hus; 3 Kjør, 2 Heste, 3 Svin, 2 
Dusin Høns.. . Vo1tne, Seletøi og 
Redskab?r· •· Pris $1500; $750 kon
tant, Balancen paa 3 Aar · mod 5 
pCt. Rente. 

* * * 
For nærmere Oplysninger an

gaaende ove.nstaaende Godtkjøb i 
Grundeiendomme henvende man 
sig.til TIDENDE's Ekspedition. 

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

Den Christelige Talsntand, Folke· 
vennen, Reform, Svenska Kuri

ren, Veatkusten, Westra-Po· 
sten, Hemlandet, Nordstjer

nan og det i Kristiania, 
Norge, udgivne illustre

redeB!ad Folke bladet. 
Tager Abonnement paa alle skandina· 

viske Aviser og IlØger. 
Send efter. mit Cir kulære, der faaes 

fritog er af stor Betydning for enhver. 

J OUN BLAAUW, 
OREGON STAATS ZEITUNG's Office, 

171-! Second St" Portland, Or. 

"Sport og Friluftsliy'', 
en no1·sk-dansk maanedlig, illustreret 

J.ournal, kun 50 Cents A.aret. 
Agenter Ønskes, saavelsom Repræsen• 
tanter fra de forskjelligeidræts oreninger 
og J agtdistrikter. Send 2 CentFrimærke 
for Prøvenumer og nævn denne .Avis, 
408 Cedar A:venue, Minneapolis, Min111.. 

Etable1·et 1862 • . _,,,,,,-....._.,._...._,r""'-..._.,.,.._..__...~__.,,,,....... 

FURNITURE, 
Mfibler, Glasvarer, Pottevarer 

'l'rævarer ,emailleredeJernvarer 
TAPETER, W.A.LLPAPER 

KOMPLET HusMØBLERINGS· UnsTYR, 
Størstt:i Lager i Br. Columbia • 

. . . Send et Brevkort for vor store illustrerede 
~· • Priskatalog. 

WEILER ·~ BROS. 
VICTORIA, B. 0. 

Butter Store . 
.._...,,-..~~"'"""""~...._.. 

1Punds Æsker Kjød boller (Hambutgersteak) i brun Sauce og Løg .. 15c 
lt " " Gani.nttjret ægte norsk Anl!lchovis •............. , . 20c 
1 " " Beat Puget Sound Silver Salmon ................. 10c 
1 " " Best Puget Sound Smelts ( 12 Fisk i Æsken)." . "10c 

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

DISSE>VARER. ER NEDLAGTE HER IBYEN OG P AA SAMME 
MAADE SOM I STAVANGER, NORGE. 

Alle Slags, fra de billigste tU de dyreste. 

Vi har det stors~e Lager i Washington og sælger 
enten paa.Afbetaling ·ener for•kontant. 

" " 
Holmes & Bu H Furniture Co., ~i~~:;:,~:si: 

P. 0. BOX ~383. 

"lENNlNGS PAINT CO. 
OLJER LAK, 

BØRSTER 

Til Forarbeidelse kjØber. eller bytter vi aile Slags Guld· og Sølvsager; som man 
maatte ønske at skille aig· ved. 

FRANT.Z . MAI-IN CKE, U26 Paciftc. Avenue. 
THE PIONEER JUVELER. 



Menneskeelægten. Jeg føler mig 
overbevist om, at hans.Aand staar 
os bi i dette vort Foretagende ved 
Cape Scott dg tror, at Tiden er 
kornmel1 t.iI. at gaa de Veje, som 
bau, har vist. Regjeringei;i i Br. 
Columbi~ harin.dBet, at. Danpe}Ren 
af ·større Kolonier er den bedste 
Maade at faa det rige, uopdyrkede 
f.,aud, . som uti i Provinsen ligger 

fuuyttigt hen i store Strækninger, 
bebygget og gjort . frugtb1'ingende 

____ .:...: _____ .:. ____ ,.._..: ___ 1 paa og har derfor udstedtind· 
bydende Love i det Øjemed for den 
ærlige og driftige Arbejderstand, 
Og den stadigt voksende Nød og 
Arbejdsløshed overalt L Verden 
tør vel ogsaa<tages for et 'ridens 
Tegn. 

I en senere Artikel skal jeg aØge 
~t . besvare indkomne Spørgsmaal 
angaaende.•.Kolonien og give min 

t; 

Mening tilkjende om, hvordan jeg 
tro~-, vi helst bør tage fat, naar vi 
sariiles her. Jeg havde skrevet en 
Del B1·eve d('lroppe, .men fik dem 
ikke med ned. Maaske N. C: Nei· 
son kan. faa dem. sendt. •til. rette 
Vedkommende inden lang Tid. 
Breve gaar for samme Pris overalt 
Canada fra de For. Stater som i de 
For. Stater for 2 Cents; Herfra til 
de For. Stater koster de· 3 Ceu ts. 

Min Adresse vil iudtil Ekskur· 

der helbredede Nedskriveren 
disse• Linjer ·efter at alt andet 

havde slaaet feit 

At plages af amertefulde Sygdommeer 
galt nok; men. naar en ]\'fall,d langsomt 
hensyguer af Nervesvækkelse., er de lecl· 
sagende Aandekvaler ti Gange værre end' 
den mest V<Jldsomme legemlige Smerte. 
Aandens Ve stilles aldrig, ·hverken Dag 
eller Nat, thi Søvnen er næsten blevet 
fremmed. Under saadanne Omsti;endig
heder er man neppe ansvarlig for, hvad 
man gjør. I Aarevis var Nedskrivere)l 
af disse Linjer.i Vaande og rulledea og. 
kastedes om paa Nei;vesvækkelsima o~ 
rørte Hav, saa det blev ham.et SpØrgs
maal, om han ikke gjorde bedst i at tage 
en Dosis Gift og. derved ende alle Lldel
ser. Men Forsynet kom ham til Hjælp 
ved at bringe tii hans Kundskab en 
Kombination af Mediciner, som· ikke 
alene gjengav ham et almindeligt Vel
befindende, men som ogsaa bibragte de 
svækkede Dele deres naturlige Størrelse 
og Kraft, og han erklærer nu, at hvem
somhelst, .der vil uleilige sig saa meget 
som at sende sit. Navn og Sitl Adresse, 
kan erholde denne vidundel'lige . ..Be
handlingsmethode frit.. .· Og naar _j(lg 
siger frit, mener jeg uden mfodete .Ud~ 
gilt, da jeg ønsker, at enhvtir av~kket 
Mand maa nyde Fordelen llf nlin Er· 
faring. 

Jeg er ingen Filantrop, he.Uer.ikke 
ønsker jeg at paradere som Enfhusiast, 
men der e1· Tusinder af Mænd1 som lider 
Aandens .l{vale.r som FØlge .ahvækk:et 
Manddomskraft, hvilke kunde kureres 
paa kort Tid, der.a.om de blot havde et 
Middel som det, der kurerede mig. Prøv 
ikke at udstudere, hvordan jeg kan· nav~ 
.Raad,til at be.tale de iaaFrimærker,SO!Il 
paakrnovesfor at sende Underretningen, 
men tilskriv mig;. og De vil finde, at der 
er enkelte Ting her paa J.orden, der, 
om end .de ik)r.e koster noget, dog er væi:d 
en .Formue for e~kelte Mennesker og 
hetyder<et Liv at Lykke for de fleste a.f 
os. · Tilskriv Carl J.Walker, 714Maeonic 
Temple, Kafamazoo, Mich., og U~der
retningen vil blive Dem tilsendt i en for· 
seglet, ahnindeligKonvolut. 



--
En gammel Læge, som har truk

ket eig tilbage fra Praksis, er i Be-

----c-• Katarrh, Asthma. ()g alle 
]j'olk:Elt, som derefter begiver sig Strube· ogLungesygdomme samt er 
hjem,.in(l.en det bliver Dag". et sikkert Middel mod Nervøsitet. 

Hvem skillde t.ro, naar man E.fterat b,ave været Vidne til dets 
læser · herom,. at sligt . sker i vor vidunderlige helbredende Kraft i 

tusener af Tilfælde, bekjend~gjør 
han nu dette fol: lidende Medmen· 

Onsker De at blive stærk1 
Alle Mennesker gjØr, og faa er saa 

stærke, som .de burde være: Aarsagen 
_ _ . er enten Overdrivelse i den unge Alder 

Billig Transport •. Fra Tampa, kar. Nævn denre. Avis, naar De ell.er Slid. I.Jegernet er ingen Slibesten 
Florida, .til Sitka, Alaska, for 2 skriver. W. A. NQYES, 820 Powers og ta ber sin Styrke ved at brugea for-
Cents -....;. en Afstand af over . fem Block, Rochester, N. Y. meget; men Kraftspilde foraarsaget ved 
,Tusind Mil. Det er hvad Onkel .Uvaner kan let tilbagevindes, hvis man 

gaarfrem paa eu naturlig Maade. 

Dr. Pct~r's Dr. Sanden's Electric Belt 
er anerkjendt som det bedste elektriske 

"url"'k· 0 Bælte. Nutidens Læger har anbefalet 
.det som bedre end et Batteri. Og et •+++•• . • · . . . ·: . . Ord fra en ærlig Mand, som Bæltet har 

· helbreriet, er vel ogsaa af Betydning. 

regulerer .... 

{ever en 
renfer" .. 

~lo~et 
ftyrfer .... 

nvrerne 
qolber" .. 

maven 

--":"" 

Dets Virkning er vidunderlig. 
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
aygdom, som var Aarsag til hele mit 
Ildebefindende. · Jeg tog Medicin .hele 
Tiden; men siden jeg fik Deres Bælte, 
har. jeg ikke brugt Medicin og er meget 
bedre tilpas. Jeg kau ikke fin de Ord 
til at udtrykke min Tilfredshed med 
Bæltet. W. W. CHANDLER, 

Hoquiam,Wash. 

Hvis Bæltet ikke var fortrinlh:t, kunde 
vi ~kke fremla)gge saadanne Anbefaliu· 
ger. Aflæg et BesØg paa vort Kontor og 

'konsulter vor Læge, som har 30 .Aars 
Erfaring, eller faa vor Bog ,,Three 
Classes of Men" frit. Den indeho)der 
alt om vore Bæl ter. 

(ivsf raft I SANDEN ELECTRIC BEL11 CO. 
.Spørg iffe cftc.i; ben paa 
Upofefei·, . oa liurifo fnn 
f ælges af fpcdcUe '.llg~tdcr. 
t1visingeu f aaban fin bes i 
Uabolaget, ~cnvenbe man 
ftg til 

delvls meget godt, delvis .a~· 
mindeligt brugbart Farming· 
land i .et skandinaviskSettle· 

12 Mil i lige Linje 
vest• for Tacoma .. ·Postkontor, 
Skolehus; Sagbrl1g, Damp
bitl!.dsforbindelse. RigAnled· 
n'ing til Fiskeri. Lige ved 
Lake Jfay og Dela.no. Landet 
sælgee i 40 Acres Trakter til 
følgende Priser: $5.00, $3.50, 
$3.00, .... $2.50, $2.25, $2.00, 
pr. Acre paa 10 Aars Afbeta~ 
ling mod; 6 pCt. Rente~ . En 
Del af dette Land ligger kun 
i, i eller 1 Mil fra: Vandet. 
Alt· Land vises Kjøberne; 1ige· 
som Papi:terne er første Kiil.il· 
l!eB. Enhver kan her se, hvad 
der byt].es fore11urimelig hil· 
lig Pris. For en ,Nedbetaling 
af $8.00, $JO,OO, $12.00, $16.00 
eller $20.00 kan man alteaa 
kjøbe sig 40 Acres. godt Land, 
ho paa. det, forbedre det 
Aar efter 4ar ?g ved Flid og 
Udholdenhed skabe sig et re
apektitbelt Hje.m. Det .er det 
hilligeteTilbud, som er blev1,1n 
gjort her ved Sundet. Benyt 
derfor Anledningen. 

"' "' * 

2551 Washington St., 
PORTLAND, - - OR . 

IRSKE HAMPENET, 

Laksog arns-Traaa 
OG 

LØKSEGDRJ 
med.dobbelte Ma.skeknude" 

Bulldgarn og Fiskegarn, 

Bomnld- oi Manilla-Touncrk, 
BOMULDSFlSKEGARN 

Fiskekroge, Fiskeliner etc. · 

HENRY DOYLE & CO. 
517 &519 Market St., 

SAN FRANCISCO. 

Eneagenter for Pacitt,ekysten. 



Fra anden Side blev det under 
Rigsdagsforhandlingenforeslaaet at 
lade Herredsfogeden .fuldbyrde den 
tvungne borgerlige Vielse. Det 
kunde ganske vist bedre gaa, men 
det blev dogflt tungt Aagfor mange 
fattige, troende Mennesker.· at reise 
de 4@ 5 Mil; l!!Om de maaske have 
til denne Embedsmand. Og .....,.. jeg 
gjentager det- hvor skt1.Be krfotne 
Mennesker tvinges.til at have med 
Politiet at.gjør('), naar de. ville giftes. 
I.iad der dog blive fuld ·Fribed til 

sker Retfærdighe-

BvørJedes en lgtemand skal 
ledes. 
...-..~ 

En nlykktilig gift Koue" skriver 
i eteng~lskBiad: 

Det vanskelige :ved Tingen er at 
lede en Mand. saaledes, ·at han ikke 
skjønm;ir, at han bliver. ledet. 
Haarde Ord og vrede Blikke udret• 
ter intet, og Taarer vil efter de før
ste Par Maaneder have tabt sin 
Magt; derfor maa vi forsøge den 
i.tik moc1satte Taktik, venlige Ord 
og et fornøiet Udseende, blandet 
med den fornødne l!lestemthed, 
undertiden med et ganske lidet 
Vredesudbrud, hvis Anledningen 
nødvendiggjør det,. for at gjøre. For• 
soningen efterpaa saa meget virk~ 
ningsfuldere. 

.........~ ......... 

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

er billige nok! --
'720 Acres Niequally Land fra $4 

til $6 pr. Acre i 40 Acres Trakter 
paa 5 eller 10 Aare Afbetaling efter 
Kjøbernes Ønske. 

40 Acres godt Farmingland lige 
ved Vandet paa Anderson Island. 
li Tim el!! Dampbaadstur fraTacoma. 
Mange skandinaviske Naboer. Pris 
$4 pr. Acre paa 10 Aare Afbetaling. 

40 Acres meget godtFarmingland, 
kun 3 Mil syd for Puyallup. Pris 
$6 pr. A'<lre paa 10 Aars Afbetaling. 
Kontant $24.--,, 80 Acres lige der· 
ved til $5 pr. Acre paa samme Vil· 
kaar. 

79 Acres særdeles godt Farming
land paa Whidby Island, Skau· 
dinaviske Naboer. Liggerlige ved 

AGENTER .._...._,....__.._....._..._,..._..._..._...._......_... 

Ønskes til mod god Betaling at for· 
handle Varer, . som nødvendigvis 
bruges saavel iskandinaviske som 
amerikanske li'amiljer. Enhver, 
l!lom ønsker en lønnende Beskjæf, 
tigelse, eller vil forskaffe sig en god 
Bifortjeneste, vil for frie Prøver, 
Oirkulærer osv. behage at tilskrive 

f. J. SHOOP & <JO., 
No. 620 State Street, Jtacine, Wis, 

~lJr.o-ugh t!Ctti:ø 
TO 

St. Paul, Minneapolis, . Duluth, Farg°' 
Grand Forks, Orookston,Wiunipeg, 

Helena and Butte. Union ·savin~s BanlTHROUGH ••OKETS ... 
& Trust Co. 

Berlin Bldi, Uor. Pac.Ave. and llth St 
Opbetalt Kapital ........ $100,000 
Overskrid og udelt Profit.. 25,000 

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

+-++-+ 

Time-Ta bel. 
Der er nogle faa, l!lom med liden 

Møie kan ledes og saa at sige ,,op 
drages" -- for naar alt kommer til 
alt, er mange af vore Mænd ikke 
andet end store Børn, - f. Ex. dem, 
som har havt uhyggelige Barndoms· 
hjem, elfor kan.l!lke slet ikke har 
havt noget Hjem, bare et uhygge~ 

ligt leiet Værelse at gaa hjem i om 
:Aftenen. De sætter stor Pris paa, 
naar Dagens Arbl)ide er endt, at 
ha ve et hyggeligt !idet Hjem, hvor 
en fornøiet liden Kone venter paå. 
dem med· en vel tilberedt Middag, 
som al Tid serveres til bestemt Tid, 
og hvor de a.l Tid kan være vis paa 
at finde en eller et Par afsine Ynd
lingsretter. Forsøm frl)mfor alt 
aldrig Middagsniaden,. husk alfde 
fleste M~nd er svage for et godt til
beredt Maaltid. 

stor Indsø midt paa Øen. Prisen Penge tillaans mod tilfredstillaride Garanti~ 
$10 pr. Acre. Renter betales paa Indskud. 

FOR 

St. Paul, Chicago, 
Omaha, KansasCity, 
Helena, Spokane & 

I AFGAAR I -~ 
ANKOM. 

159 en TiendedeLAores Land paa CHESTER ~HORNE, A. R. NIOOL, 
Vashon Island. j MHWaterfront. V.-Præs1dent. Kasserer, 

Kootenai .l:'oints ... . . 7.00 p.m. 1.45 p, ~~ 
Portland . "". """ 2.00 p.m. 6.40 p. m. 
South Bend & Ocosta *2.00p •. m *6.40 p. æ.. 3. Mil. fra Taoomas Brygge 20 J. A. MACKELLAR, • Ass. Kasserer; 

Acres ryddet; god Have; mange 
Branches ..... ". _ " 

Plag aldrig di.n Mand med d.ine 
huslige Ærgrelser. Selv den bed· 
l!lte Ægtemand vil l!lnart ·blive kjed 
og træt• at'..l:ltadig . at . hØre Klager 
over. Kjøbn:i$nde1)es Forsømmelser, 
Tjenernes Dovenska.]) og .Børnenes 
Uskikkelighed. Del a.l l'Jd din 
Mauds Sorger med ham, men hold 
dine egne for dig selv, orn det er 
niuligt. 

Frugttrreer; 40 Acres Bottomland; 
en Elv løber gjennem Eiendommen. 
Godt Vaaningshus; Udhuse. Skat· 
ter betalte. Førsta Klasl!les Papirer. 
Pris $1400 kontant. 

20 Acres Land, af hvilket 10 
Acres er det bedste Land i Staten; 
dil!lis.e 10 Acres. er ,;bottom'' Land; 
6 Acres er indhegnet og oppløiet, 
og 2 Acres . deraf er beplantet .med 
Humle .. Der er. en ·li den Opkom
merbrønd med Aargangovand, rig" 
tig godt Vaind. Landeveien gaar 
igjen nem Eiendommen.· .Nær Skole· 
hus og 3 Mil fra N. P. Jernbane
statiim. 3 Timers Kjørsel fra 
Tacoma; Pris $500 kontant. Smaa 
Skatter. 

TUsa.lgs; 160 Acres, hvoraf 100 
Acres er godt Land, 60 Acres godt 
Frugtland. Landet er beliggende 
i ~ewis County, l Mil fra Oowlitz 
River. Nærmeste By. er. Toledo, 
hvor der er Da,mpbaadsforbindel~e 
med Portland,, Postkontor og 2 Bu_. 
tiker, Byen ligger to Mil· ·fra 
Fa.rmen. 14 Acres nedhugget og 
delvis afbrændt, 7 Acres ryddet 
Land, Hu~ paa 3 Rum, Udhuse, 
Brøud og Spring ruer Huset. En 
Iideu Elv løber. gjen nem Landet. 
Skoven hestaar af Ceder- og Furu
trll)er. I Handelen medfølger mange 
.La~dbr11gsredskaber: - Prii!! $450 
kontåi1t. 

'I<· * * 

Vau~han , & Morrill Co., 
BO!· O[ PaDirhandlBrc, 

926 Pacific Avenue, 
sælger Skrivematerialier af alle Slags, 
Bøger, Skolerekvisiter og Nipsgjen
stande; foruden Magasiner, Blade· og 
Tidsskrifter. Friserne er de laveste. 
Skolelærere saavelsom Elever bør skrive 
til Firmaet for at faa Oplysning om 
Priserne, hvis de ikke har Anledning til 
at komme personlig. 

ERIC EDV. ROS.LING, 
SKANDINAVISK ADVOKAT; 

Giver Raad i alle Slags LovspØrgsmaal. 
Praktiserer for alle Retter. 

Kontrakter, Deeds, Jl!lortgages o. s. 11. 
udskrives. 

PACIFIG NATIONAL BANK JffGNLNG 
Cor. Pacific Ave. & 13th St. 

F. T. Hou«hton & Co. 
BOGTRYKKERE. 

Fine Forretningskort, Brevpapirer, Fak· 
4'uraer etc. en Specialitet, 

Cor. I 2tb & A Streets 
(over Postkontoret). 

Olympia ............• •10.ooa.m. *6.00p. m. 
Seattle ........ : . . . . . 8.30 a. m. 9,50 a •. !lJI• 
Seattle .. " ...... "" 1.00 p.m. 1.55 J.>~ m. 
Seattle ........ • . . . . . 6.50 p. m. 7.35 P• m.. 
Carbonado . . . . . . . . . . 6.40 p.m. 8.55 a. m., 

*Daglig undtagen Søndag. Alle andre 
Togdaglig. 

Dampsk:ibet ,,City of Kingston" 
for 

SEATTLE, PORT TOWNSEND OG 
VICTORIA 

Aig. Tacoma (dagligu. Søndag)7.15 Em. 
Afg. v;1ctoria (dagligu.Mandag)S.00 Fm. 

ThB NorthBrn Pacific Steamship co. 
The ()hina and Japan Line. 

Dampskihe afgaar paa følgende Dage: 
S. S. TACOMA ............. 15deJanua!' 
s. s. VICTORIA ........... 5te Februar 

DODWELL, CARLILL & CO., 
General Agts" 621 Pacific Av11; 

Gjennemgaaende Billetter til 
Japan og Ki!la via Taooma og 
Northern Pacific Steamship Co. 

For nærmere Underretning, Kort, Time• 
.tabeller etc. henvender man sig til 

A. D. CHARLTON, 
A. G; P •. .A., Portland, Or. 

A. TINLING, 
Geueral Agent. 

CITY TICKET OFFICE, 
9.::!5 Pacific A veuue. 

DEI'OT TlCKET 01''.l!'IOE 
1801 Pacific Aven~1e • 

~- --M-- ~~-~-~N~"·---

Dr. w. E. Burkhart, Mcllonald & SossiOJIS, 
Tandlæge. 

Den sikreste Maade at gjøre en 
Mand lykkelig og tilfreds paa er, at 
lade det huslige Maskineri gaa saa 
stille og lydløst, som muligt; vær 
især paa··Pqst i alleSmø.ating. Han 
vil kanske let kunde bære en stor 
Ubehagelighed,. men· U vet vil ikke 
synes værd at leve. forham, hvis 
hans Barbervand. er . koldt, hans 
Støvler upudsede eller hans l\faalti
der daarlig tilberedt og ikke færc:Ug 
til bestemt Tid, Og fremfor alt: 
sørg for, at Ht1sholdnihgspengene 
strækker til. 

Nærmere Underretning om oven• 
11ævnte Godtkjøb af Landeien
domme faaes ved Henvendelse till930 PACIFIC AVENUE, TAcOMA, WN. 1301 Pacific Ave. 
Tr~ENDE's Ekspedition. TELEI•'ON: 792. 

En Spiseseddel fra 1797. 
Dr. W. Van Deventer OpJosnin gs-.Salg" 

' Store Skarer kommer og gaar 
Tandlæge. heleEftermiddagen. Enhverer 

nor Paci·fi ·A· &. ··15th· St Room 1)01) u1rreds er gaaet·· hjem· for at 
I.I • ·. C VB. •i t. "·' underrette deres Naboer. om: 

'°''°''°' En Kvinde maa .rigtignok ogsaa 

26 Aars Erfaring. Tænder udtrækkes IndkjØ1iene. 
'or 25c og 50c.. Kunstige 'l'ænder fra De !tan spare Penge, hvis De 
$5 til $15. Alt Arbeide første Klasses; ikke kan tjene Penge. 

Kontoret er aaben til Kl. 9 Aften. De mest .:moderne Herre- og 
-------·····--·--·-------- Dame-Sko for. mindr.e end de 

Skandinavisk Tandlæge kun kjØbes hos Fabrikanten. 

varetiig'~. sin egen Ret og Rettighe- .. Af en gammel Opskrift, der er 
der; ~espekterer .hun ikke sig selv; bleven os velvillig overladt, hidRæt
kan hm1ikke vente, at nogen anden, ter vi en Spiseseddel fra et Gjæste· 
selv h?nd.es Mand, s.kal rei!!pektere bud i det Herrens Aar 1797. Midt 
ben.de.· .. Fordi. hun er Husets Be.- paa Bordet var placeretet Speil, og 

str~erinde, ofte ogsaa sin Mands til Middag var Borde.t dækket med 1~·~· 1 J· ~·~~·1~·,~~~ 
K .•. o.· .. ·k·k·.e···.·.·.P ..•.. i····g··· .... ·e .. · .. ' .. · •. e .•.. r .... d .. ··.e ..... r ...•. 1.·.llg··. · .. e·.·.n. ·. ···G····r·· u .... nd ti·l·,· .følge. n •. d •. ·. ·e ...... Re .. t:e. r, . s• o. m.. .··.va. r···· pla· .. eer.et _ ·•· . •·. . .·.. . · .. •. . . . .· .·· . . at hun ikke skulde være hans Ven omkrrng Speilet: · · ... 
hans Hjrelper og tillige hans For: Hvid Suppa med Nudler og Par- o , e · · . ' 

Halvdelen af Lageret fo:r 
50c paa Dollaren. 

Nogle ]folk dør fattige,· fordi de 
ikke benytter sig.af disse Salg. 

trolige.< • .. · ...... ·•·. · .. · . .. . ·. . mesanost~ Brun Suppe med Kjød- .. · .. Room 7 
Der tindes: Ægtemænd, so.m er boller, 2 l<,ade smaa. Pasteter af Gross Block. 

Ingen Uleiligl1ced at fremvise Lageret. 

J. t ~n~,~~. RANIER MARKE·T~ 
909 Pacific Ave. 

virkelig hyggelig~, nyttige Ting at Krebs. eller. Østers, 2 Fade med 
ha vei et Hµs; de syne.s .at forsta.a, Koteletter eller Rouletter. Naar 
at der • er andre elltlbare dem at Supperne . var . spiste, . anrettedes i 
tageHen~yn til, andre, som .har deres Sted 2 storeEntreer, nemlig 
ofret .sit hele Liv barejor at hjæl pa en Dyreryg med bnm Sause og Asia 
d.em med· sin KJ~rlighed. 0~ Syrn· og .··en Skinke eller Oxebryst.· med 
pathi. . Der bliyer taget. Hensyn Kaa1 .. eller. Spinati; en . Ii'ricadon 
til, hvad hun 1lolder af, og I:ivad med Syrer~ Oxemørbrad med sm~a 
hu~ ikke holder af,· h~ndes. Raad hele Løg,Agerhøns med Pomerants
bliver indhentet - ogfµndertiden s.aft og finskaamePomerantaskaller 
fulgt,. og er .. der Vanskeligbeder el- og. endelig Kapuner med Øeters

LÆGE. VED UNIVERSITETET, F k K·--:--:;.~d. . Fl . . .k 
. PARKLAND, WASH. .ers . JO ' æs. ' 

ler .. Ubebageligheder .i Hjemmet, sauce. 
eJier :E!nsholdningspengene er slttp• Naar Gjæstern:e herrued .. ·.var 
pet op .....,.. som de kan gjøre under- blevne beværtede, toges Maden 

bort, og Desserten sattes paa. Bor· 
Den bestod af Kager, Geleer . . . . ' 

Iser, Kremer og Oonfityrer, saasom 
brændt!l Mandler, Makroner, Plet
shener, Frugter, oplagt Mælii'(l), 
Marmelader ogl. 

Efter denne•ikke saa.ganskelette 
Middag serveredes følgende Ret
ter: 

En varm Pastet af Fug le · med 
Sause, Frikasae af Kal vebriffel med 
Østers, Blomkaal med Koteletter 
af Ka.I v ellf'l.· Lam, Kyllinger med 

Det siges at væreGeneral Weylers 
Hensigt at udhungre Insurgen'.terne 
påa'Kuba. 

UEVLI, 
forskjellige· Sl~gs Pølser. 

Ny Beholdning hver Dag fra vort 
store Slagteri. · 

SALTET KJØD AF.ÆLDRE BE· 
HOLDNING Se PR. PUND, 

3 Pd. Smult i Spande 25c, 
SKINKE lOic. 

Sideflæsk fra 9 til 10c pr. Pd. 
..._....-.,...._..." 

909 Pacific Avonno. 
GJORDE EN MAND AF MIG~ 

AJAX TABLETS kurerer Sikkert, 
ALLE nerv&e Sygdomme-svigtende.H~ommels~, 
Impotens, SOvnllished &c.-fornnrsaget af Sch" 
besmittelse eller andre Udskcielser. -JlnrUgf; oi;; 

afth"'J! 
:or::&W 

·ebygge 
i tide. 

__ _ _ _ _ __ ----• h1:ora· 
hiir forfeilet.- GjOr Paastand om at fna deægteAJAX_TA: 
Hnr llelbredet Tusinder og vil ogsaa 11elbrede Dem. Vi dve\" 

i1~u~:~;t1Tfif~fd:v:Ne~~f1'b~~ie~;.;p~~;:.n~~ ~::;-50 CTS; 
pr, Pakke,- eller 6 Pakker (fu1tl Ilehnmlli11g} Tor $2.50. Sende!i 
:pr. Post i goclt Omslag "\'erl l\fodtng<?lsen :i.f Prisen. Cirkulærqi 

frit. AJAX REMEDY CO., 81t1~~~~:~~1?t., 
fiJfllj- For Salg i Tacoma, ·wash" hos 

Stewart & Holmes Drug Co. og F.D.French. 

Vl.SBll &El!bnrrr Skandinavisk 
l\. U ii.1BOG-&PAPIRHANDEI. 

1105 R. R, Street, Tacoma, 
har overtaget hele vor Beholdning, at 
Bøger og andre Artikler for Kirkemenig~ 
heder og Skoler. . Vi beder derfor vore 
Venner henvPnde sig til dem for saa~ 

danne Sager for Fremtjden; 
Norske Bibler, Salme- og Skolebøger. 

EmigrationsbiUetter tn laveste Priser, 
Penge fQrsendes til det gamle Land. 



Reparation af fineUhre en Spe~ialitet. 
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Vi har .i vor l3utik det største og smuk
keste Lager af Uldva1·er i Byen. 

Det er. en meget heldig beliggende Plads at 
1JesØge~ .. Viventel', at Fol,k, som end nu ikke har 
un!lØl'BØgt vore mange Tilbud, vil gjøre det, nu 
vi hii.r aabnet en J3utik i Byens. Forretningsstrøg. 
· ··Vi ønsker at fortrelle alle, at Uldvarer fabri
kereti Tacoma ~enhver Traad Washington· Uld 

r. ligesaa gode, ofte bedre, end importere1 
rika ter. 

Klf!'dninger efter Bestilling 
Bukser efter Bestilling .... 

BO.tiken er i 

Vasker et Kar 
fuld af Klæder 

!ill l.iill.iill.iil!iil!iilliil!iill.iil lil!IJJl!i!El!li:i! liilll\'!lilllilllilllilllilllillliillilll!ll lillliillilllilllillll.1 lilllill!iJ!i& iJ fii!l.iil.lil! !ili!l:il!iJ l.iill.iil l!:l!lill!:illdllilllii:!liilii'll!r 

I HIGH F 001 m1møo & mlllm& co mr nøl I 
l.iil . ~ 

llil Embedsmænd: El 
~ 0. 0. STORLE, Præsident. I 
Ill! C. T. DURGIN, Vice-Præsident. m 
~ C. E. EBERT, Kasserer. tl 
llil J. J. CONRAD, Sekretær. liil 

g Eier ihe rige Guldmine-Olaims - af hvilke tre er paa en ff 
~ sammenhængende Aare, 4500 Fod lang og 40 til 100 Fod bred, IJ1 
r11 rigt forbu11den med Mineral - paa Colville Reservation, 7 Mil. n 
~ fra det berømte Rossland Minedistrikt. Denfårste Udstedelse af li 
~ Aktier tilbydes for kun 3 Cents pr. Aktie. Alle de ved Aktie· EJ 
llil salg indkotrme Penge anvendes til Grubernes Drift og forøger saa- tru 
Ill ledes Værdien af samme. Alle Ordrer pr. Post vil prompt bl~ve fl 
~ besvaret og kvitteret for. . I 
llil For nærmere Oplysninger henvender man sig skriftlig eller ø 
~ mundtlig til · · I 

I Daniel McGregor, I 
l!I General-Agent, liiJ 

I 301 Washington Building, T ACOMA, WASH. I 
l!I a 
nannaaanar11111111r11r11r11r11nnanaan~aa~nr11mr11nr11nr11r11r11r11r11111111111r11111aaaanrmnm 
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The, Kaffe, Krydderier og Tobak. 
-·----Smør fra gode Meierier.====~--

::tltier endnu i Marken med lave Priser. Vi bar en fin Behold· 
·C!J' ning af Sild, Makrel og Torsk, som. vi sre1ger til uhørt bil• 
liga Prieer. Vi har . gjort saadanne Indkjøb, at ingen kan 
undersælge os, naar Kvaliteten tages i Betragning.===~-

Følgende er nogle faa. af vore Pr~ser: 
Udmærket gode Makrel.., ...... lOc pr. Stk., 3 for 25c. 
Udmrerket gode Sild .... le pr. Stk. eller lOc pr. Dusin 
Wasb Hoop Hollandsk Sild ... : .......... pr. Keg 50c 
2 Pund benfri Torsk .......... : ............... _ . 15c 
Amerika:aske Sardiner ..... pr. Daase 4c, pr. Dusin 45c 
20 Pund Jelly •......... " .... , .. " ....• " .. " .. 55c 
32 Pund Svedsker ..........•..•..•........... $1.00 
God Ost •...................... , ....... pr. Pund lOc 
Et udsøgt Parti .Æbler ...•... 90c, $1.15 og $1.25 pr. l3ox 

EBEltT'S HØGEllY, 1338 PaGifiG RYBilBB. ~ 
~o o o o oo o o oo_o.::~~~~=~e-000000<,-po-90~ 
Bryllup T======-

BRYLL UP! 
-Bryllup! 

Staar De i Begreb med at gifte Dem? 
!:.t~r,i.~ .... ~.~~?. .... ~.~.".!.<.J..~!?. .... ~.~~.~~.1.1.:":.!1:.<?~ ........ " * HA RT, THE JUVELER. * 

laver dem paa Bestilling i hvilkensomhelst Størrelse, Bredde 
V ægt eller Facon. 

l 134 PACIFIC AVENUE, TACOMA. 

SKAL DE TIL GULDFELTERNE I 

----=====ALASKA? 
Besøg os, da vi har den eneste Butik ved Poget Sound, som har .fuldstæn

digt Udstyr, <leriblandt Telte, Slæder etc. ,.E!age files gratis. Faktum er, .at et 
komplet Udstyr for Alaskafarer6 kan kun erholdes hos oa. Alt sælges tH 
en gros Priser. Varerne indpakkes af en erfaren Alaskafarer og leveres frit ti» 
Dampski bet. 

ST. PAUL&TAooNIA LuMBER Co'sSTORE" 
Tag Pacific Avenue Sporvogn til So. 23de Street. 

Andre-w- Johnson. 
Skandinavisk Skobutik og Reparations-Værksted. 

1106-tlth Street, nær Hjørnet af K St. 
Den abaolnt billigste Qg. me~t reelle Skobutiki Byen. KjØb ikke. et Par Sko elloo.· 

Støvler, før De har aet mit Lager. Derved spares i Aarets LØb 
mange ærlige Dollars. 

DET STØRSTE APOTHEK, 
DET BILLIGSTE APOTHEK, 

DET BEDSTE APOTHEK. 

1142 PACIFIC AVENUE, - T ACOMA, WASH. 

Sparebank 
(Inkor(ioreret 18~7.) 

I Tacoma Theater Bygning, Hjørnet af 
9th og C Streets • 

.A.aben fra Kl. 10 Form. til 3 ·Eftm. 

SCANDINAVIAN -A.IEIUCAN 

~Bank~ 
Indbetalt KapitaL.. " .... " ... $200,000 l FidBlitY Bld!. Cor. Railroad& Il th ms. 

(Forøget fra $100,000). ' · · I 

P. V. Caesar"." .. ". " ..... " ... President 
T •. W. En os .... ; ...•.. " .... Vice-President 
OleB.,Selvig ... , ......... ", ... " .. Cashier 
J. · H. Vanderbilt ......... Assistent Oashier 

DIREKTØRER : 
Dommer T. L, Stiles, 'C. w. Griggs, I. w. 
Anderson,. G •. L. Holmes, . Theo. Hosmer, 
George P. Eaton, P. V. Oaesar,.'.l'.W. Enos, 

J. H. Vanderbilt. 

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

Kapital $Ioo,ooo. 
A. E. Johnson, E. Steinbach, 

Prea. V.-Pres. 

H. E. Knatvold, 
Kass. 


