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1 
der straks skred ind. · Efter en lang af en Bog, som rnan fandt i Olsens 
Forhandling med Moderen ble viden bortkastede Klæder, fremgaar dPt Blandinger. 
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Staterne. 
to Aar gamle Pige flyttet t.il Hospi· af Optegnelser at hans Udsagn .._,,....., . ·---'='=-'='I talet. Det var rørende at se den sandsynligvis er rigtig. ~a~ vil N aar man stikker en Søl v~affel i. T~legraf~n bragte forleden U nde8~ Washington, Lille lægge sig magelig tilhage i blive undersøgt af Komm1ss10nen den ene Eu~e .tif en Appels~n, og r~tnrng fra Glasgow om, ~t ty _ Alaska Transportation Company 

i Chicago har Agenter over hele 
Texas, som opkjøber smaa Æsler, 
der vil blive sendt til Alaska. 
Mexikanere erfarne i at drive Pi\k~ 
æsler vil bli ve sendt med dem. 

Puderne med etUdtryk af Tilfreds- for Sindssyge.-'-Bien, en Staalkmv 1 den anden.' .vil der Konsul og norsk·s.vensk Vrnekon 
h d · it A · t _ p terson blev . . . gaa en elektriskStrøm derigJennem. sul Johan Otto L1etke er afgaaet 
be. .1 s .• •d nus .. 1gd. Ø. el.. . . m. . . A. tt.orney General F. itz·g· erald vil Man kan .bruge en Agurk istedetfor ved Døden. 
ange ve n ers ge serne, so førstkommende Mandag afreise til . . . . 

.g·. ik ... fo. rud .r .. or. Barnet~ Indlæggelee W h' t .D .C f'" . t t'l- en. Apelsm. Kasserer S1lverberg, som arbe1-
as rng on . ., or a være l FI . ·1 h t t kere . I 

Pa. a. · Hosp.italet og.sendte Bud efte·r·.· d d F. ' d St t · H. ø· t vis man V! ave e sær " dede for Th.e Mutual Llfe nsurance 
' • .· ·· ste e ve orene e a ers 1es e- . k · d t · føl . . p 'd t h d t L. s D kto· m n denne var ogsaa af · . · S · Batteri, an man gJøre e paa · Co i Ntw York, er arresteret i KJØ· ræsi en en ar u nævn • en o r, e . · . . · · . rets Behandlrng af Durrants ag. · 10 11 fl ' s f M' t ·1 M' · • d . "1 · · t Barnetskulde bor.t · · S gend.e Maade: Faa e er ere benhavn Danmark. Han er an- wenE!on ra 10neso a ti 1ms.m-en ~· enrng, a . . · . Eugene Deuprey . Durrants ag- ·· · T ' · S 

f · lf" <>t - Peterson havde . ' . . 1· f:l,rkantede Stykker Z10k, en omme klaget for et Underslæb paa 44,000 1 Danmark. Profeasor . wenson, ra Jemm · · · . . · fører vil ogsaa afre1se om nog e · ·. · · St kk d f d · N d V 
. • · t. · G.av 1• Bagga.a.rdeu fo.r ' · · · b.r.ede, og hgesaa .mange Y. er Dollars .. og for at have forfalsket er er ø ti orge, er en go en. gtave . en .. r . . . . Dage . . · ' N H 
· .. ··' fdød. Sø. men Naborne,for ' . a,f Kobber og Papir. Parnret maa sine Regnskabsbøger. af Senator Knute elson. an · 

sb ... i·n.·.·.· d. a d. e. t·.· nd'e·n·.. ··· .. b.l.e ... v· ..... ··b· .en .. ·y .. ttet. Professor Geo.rge D.avidso.n i San v.·æ. re gjennemblødt i Edike. Tag I p l d . A b 'd U 
1
. var i ain Tid Professor ved Stats~ rn re e a .. .. . ·· . . . . . . . . .· . · · · · · ·. , , . o en er er r e1 er- ro 1g- . . . . 

l!'orøvl'igt havde Naboel'ne unde.r Francisco har tegne~ et Kort ov~r føra~ et Styk~e Zmk, læg paa. det heder. Over 3500 Arbeidere ved Umvere1tetet 1 Mrnnesota. 
Overveielseatgive Pfjter~on enBe· AlaE>ka. Han har især havt Slll et. l:Styk~e gJennemblødt Papir og JernværkerneharnedlagtArbeidet. "Peb" Falls, den værete Kvinde 
handling. som ban vilde huske en Opmærksomhed be~vendt paa ~a.ll: Papiret et Styk~e Kobb~r, aaa Soldater blev sendt til Skuepladaen i Virginia-Fjeldene, fandtes fo:r
'fid; men hidindtiL har de i~ke Klondike og a~le Veie .og Passe, ~g~en,;t St!kke Papir, saa Zi?k og for at opretholde Fred ~g Orden; leden bængt i et Træ. Ugjerninge:a 
friretaget ·sig naget: - Den hlle aom fører dertil. Pacific Coast lgJen·.Papaet og Kobber, til alle men Arbeiderne etenede dem. Sol- er begaaet af Negre da hun ikk~ 
Pige .er døds~ygi. !Ilen huJ?.har !JD Stea:nship har bekostet,Udgifterne Stykker er opbrul!te .. Se. efter, at daterne maatte gi ve I!d. De dræbte havde været samm~n med Hvid& 
br:idre Pleie, end hun har nydt paa og vil uddele Kortene fot, saa1mart der er et Stykke . Zmk 1 de~ ene tre og saarede 4 farligt. paa mange Aar. Hun blev fonden 
lang Tid. de er færdige fra Pressen. Ende og et Stykke Kobber i den . . i Massamitten Mountains, 6 Mil 

anden, naar De slutter Laget. Over· Spamerne paa Cuba underretter 
1 

y 
1. •• · · •. G·. · H. ··.··.b·. ·. •. ··1 · ........ · ...•. Se .. ·. aitle. . . ·.···. A. laska g".'d d. et. Hel.e med Edike og tør det om, at General Molina med en Del øst for Buffa o, N. · Folk .s.om ever nær 1g ar or, · .. · • ....... · ·•. ·.. ·.· • J · . · • · . ·· • • . bo b · · 

'. ·. ·r· · d . ·t· B·. ·. . · M. . · •..•. •· · Sup··· e.rinten .. d .. e.nt Coon.ey ·.af Grays . . . . . . pa .. a· y dersiderne. Dersom man. RegJerrngstropper angre u aner- Den gule Feber spreder sig 1 By. en har Besø a en sor e ørn. r. . · > • ··· •. · • · s ret · · · · · . · . 

p_,.,~~~ an inT~m•; :.:;~,:' ~:~:.~"~,~~· •;::mJ)l 1 ,,~:i;..:~~.;.,,=~i!• ~:!'::~::•:::.';:;;,•; ~~:, ;:,:.;';!~~~:!;;;"o!;:;,, 
0;~~~: ~:!:,;; ":;'.;~~~g :;~ 

· .. den .. ve· i· e e.f d.·· · · u~, ·; men h e ;a~ p·.·····r· ø.··.v·. e .... P.a .. a at fa. a 90 Mand, der sk.al . Pas
15 

til Lake Bennett. Et Syn di- ·11 ..• G. n. de af dette M. etal. lag, vil man .. føle. Spanske hav de mistet 15 Mand, dommen herjer i de re.ne Gader og. 
bare "en .a Ske syv ' som an ra arbeide i Kompaniets Sagbrug, som kat af Kapitalis.ter i Seattle og New den elektriske Strøm, og om flere deriblandt 2 Offi.cerer. Be havde Huse ligesaavel som i de mindre 
paa oppe 

1 
· · .. oven. nu skal. sættes i Virksomhed baad.e 

1 
York har subriberet de.n nød ven• Personer holder hverandre i Hæn- 2 Offi.cerer og 3. 5 Mand saarede. r.ene. Ogeaa i Edwardi!! og Mobile 

Nat og Dag. dige Kapitat . E:i>:-Senator Watson derne, kan Strømmen godt føles i En skidden Religion. I Rusland spreder Sygdommen sig. I New 
er med 1 Syndikatet. · · K" d · ·k o 1 Død i· h d ,.. · · den dannede Jæ e. har en Mand ved Navn PanJack o r eans synes e 1g e en a" Thomas Andersen, som har været 

VagtmaRd ved Sagbrnget i . Port 
Blake1y i. 27 Aar, var forleden i 
Sea.ttle. Politibetje11t Ada.roa fandt 
ham i ~n .aldeles hjælpeløaTilstand 
i Sydenden af Byen. Hans Guld· 
uhr, værd $150, ·var tagetfra ham. 

Ala. ska e.o. mm. ercia.l Co. i San F . A. "d d r grundet en ny religiøs Sekt. Han være størat. . . · · · · or mange ar si en var e . . . • 
Fran.cisco har modtaget Underret- .. N da"d n· afKarmøeu en ratio· lærer, at SJælen er udødelig, men Chicagos Borgermester, Harn.· 

· · f · · A. • St ·M' h l paa or 1 e · · · 1 d • 
mng ra Sln gent l · .. • . ic ae B na1iatisk anlagt Prest, som ret hyp~ at Legemet er af DJæve en, er1or son, har overdraget Mrl'J. A. E. Paul 
om, at ~er er se~dt 800 Tons Fø~e- pig afbrød sig selv midt under Præ- bør det forsømmes og behandl.es H vervet at holde Byens Gader rene. 
varer. til Klond1ke med 3 forskJel- kenen og gjorde rent praktiske dag· med Foragt, saalangt ske kan: Til- Nu marcherer hun hver Morgen u,d 
ligeD. a.m. pbaad.e .. De bu.g serersv. ære .. ·l·.· a. ··. n ..... kn"i er h. æu.gerne af denn. eSektlever1 Pro· med en Styrke paa 25 Maud be· 1g agae oem..,r ng . . . , . . 

. . . . .. . . fladbundedeBaade,~vorpaaVarerne · En Vinterdag, efterat det længe vinsen Saratov. ··De sK1fter aldrig væbuet med Gade-Feiekoste. Bor• 
. Der .. er Pl:Jst1ge Karle 1. ~eatt.le: er lastede. K11.pte1~er~e sagd~, at havde været saa stygt Veir, at Fol; Klæder, vas~er sig aldrig, og r~n" germester Harrison vil have rene 

S1ds. t.e. Mandag blev der gJott Ind tle beatem. t troede sig istand til at k.· , ·· ... K· ·t d . 'kk h . ·d· gJ'Ør aldrig sme Huse. De maa vist- Gader og Mrs Paul er Man. d for · .. . · k'b ·.·.Fl ' · K t . . . . . et paa · ys en er I e av e · · . , . . . . . ,, 
Qrqd lD\J,mps 1 et . yer s 011 or. landsætte Varerne I Dawson City k . t d • . "t li e Sildefiske nok blive ,,mandstærke" tilsidst. ein Hat". Gaderne vil blive rene 
Tyvene stjal en Del Varer fra for· ·· · d · t'lb i jen før Floden unne . rive si van g . . · ' . , 

1 ·k. ·u··.... ..· ..... K. ···.•.æ. • ·.t · .. ··. · · e•d· .tog. d.·es og vene · 1 age g ' · fik Presten gjennem Vinduet ret Det.norske Skib Ale.tte, som md· som Gud. e Je 1ge Uuer er og ID " f øs til • · · . . . . .. · . . . . r . • 

· · · ·· ilJ.deholdt r .. · . . . . .\Qran ham se en Mængde Hval og tog en. Ladnmg Trælast i Vancouver K?rniteen, som staar for at arr 

Skonnerten· Ori011, paa Reise fra 
San Francisco til Shoalwa.ter Bay, 
blev forleden paaseilet af den tyske 
Bark >l?eru, som bugseredea af. et 
Dampakib. · Skonnerten bfav akaa~ 
ret over ··~g sank øieblikkelig .••.••.•.•. 
Kaptein. P. Nielsen og 4 Matroser 
var heldige nok tq at faa Ta~ ~ 
Bark~n~ Toug.v~rkog derved redde 
sig l;>Jllbord i det t~ske Skib. Sa)Il~ 
men1Stødet skete straks nord for 
Fyraldbet .Wylie. 

Det ser ud til at blive en haard Fugl stod ind Fjorden. . . . . ... B. C., kom ud for en frygtelig Ty· .rangere Festlighederne for Na.nsen 
Vinter for Folk i Dawson City og Han elog øieblikkelig sin Bog phon ved Indseilingen til"".1pko- i St. Paul, har heslut.tet at prægei 
for .deµi, som er paayei~n dertil• saminen. og sagde: . hama og blev fuldstændigfVrag. en Medalje til Minde om hans Be
Vintere.n ersom bekjendt usa:idvan· ... ,,Nu er det bedst I skynder Jer Kapteinen og fem Mand er reddede; søg i Amerika. Det glæder os at 
lig stre1rg og dertil kom.ro.er Mangel og benytter Anledningen. Silden men de øvrige af Mandskabet druk- se vor Landsmand hædret . pa~ 
paa .Fødevarer. Og fordem, som .er kommen, aer jeg, og det bør os at nede. De Reddede mirstede alt de denne Maade, Ovel'alt, hvor han 
overstaar Vinteren, vil Vaaren sørge for Legemf't ligesaavel som eiede. En Subskriptions-Liste er ventes, bestræber man sig for at 
være dobbelt slem. Dawson City for Sj:;elenl" . . sat igang i Yokohama for athjælpe give ham en storartet Modtagelse, 
er nemlig bygget paa en Myr ved Ki.rken blev lukket, og Menig- de Skibbrudne. Alle af Mandska- Vi haaber, at det ikke er sidste 
Udløb~t af Klondike-Elven. Denne .heden gjorde et storartet Fiske, bet var Familieforsørgere. Styr- Gang Nansen besøger "Frænderne 
Myr er frosset i Vin tert.iden, men .• ,,_ som sikkert nok hmikedes næste manden og 9 Matroser druknede. paa denne Side af Atlanterhavet". 
om Somme.r eu 'tøer den op til om- Offerdag.' De Reddede har lidt forfærdeligt af M J. i. F. "tt . St L . 

bd D · f d d En r11. Oun rm i • oms trent en .:I.i' ... ods. DY... e. . er er mgen .,y .kk . d' V Stormen, og en a em er en nu 
1 

. M d t'l 
d U .rer I e overmo 1g. · ær . k . siges at have so gt sm an i eni 

M. aa. d. e a.t bqrtføre Affal og ren· '.k· k . . d" ... · d Børn "ord1" de paa Hospitalet, men ammer sig d TT • d f $4000 H · · · f ·db l e ov-ermo ig mo , 1
1 K an en .t"!l..Vln e or • un 

h .. ed. r:ir. P. a ... a. 1.og.· d. ad. e. rer .. aaU . use, .. h. .· .d . t· ·f· t f tti" t ··H' m dog. De Reddedes Navne er: ap· d D "l d B 
·· · ·· ·r· · ··. · . • · ar u gaae ra e a g Je • · d mo tog en ag 1Ø gen e rev~ 

b.liv.er··· . Aff. a. lde. t. k .. astet .. ad . a .Bag-·." .•. • b h. · · L' . • .. 1. bl. ·· ·d · .·. · t . tein Lorentsen, Anden Styrman · ·. 
1 

J 
1 

k 
• · . d . h. ra ·am mco n ev op rage l . Gode Mrs Frmtt eg e s er døren .. e.l .. ler paa Veiene. Naar et•.• . l T h tt G. Tollefaen, P. Johannesen, A. '' · . b h J 

' · . 'M. · · J. ··· .. en simpe ræ Y e. L' d Deres Maud og vil ave am. eg" varroe····v·· e1·r·· .. b.egynder I aiog Unl, ... V "kk a· d Bø Burg, P. Hermanos, c. 10 strøm. . V d .h 
l. s· d ··. · d ·1· h. · · ø · • .ær i · e overmo ig mo rn, · har reist er en over, men au er vi · yg om uun gaae 1g Jems ge . . . . · . 

· .. ·. l .·.· • · .. A.11· .. d. .. . . ·.a·.· ·.· .. •. fo. rd1 deres Forældre er uden Dan· . Cuba. den første. Mand, Jeg har elsket. Mme e1ren. - ere e mar var er •. • . · . . . . d . . ,, 

l u l og ugus . . sa a ·. .. .. k 1 11 k . . f S A ·11 . . "k . . M • .. J. l· · •... A.· ·· ·.t· ·15·· Død· f ia····· ·.r• ,nelae. Shakespeares Fa.r kun e Kaptem Jos.e, Monasterio og et. I Jeg vil gi ve De.ro HOOO for ham . 
" b · H .. • 1 d · .1 d t ·a· · hvn en· æse e er s rive. Kompam a Ø· rti eri gt om· For en Tid 51den fort1Øgte rs. Nerve1e er. vor e es v1 . e . a . . d B E · . · 

.l .. • ... · ·.·· . A·.. . . . . ltd ·t' b ~ ... t. .Vær ikke overmodig mo ørn, bord paa Kanonbaaden.Newa ,Bpa· Fruitt at dræbe sig, fordi hun b ive ·næste ar, naar a e 1h • • · • d D . · · · 1 d 
d .. •A• ·ff:· ·1··.d•f . d ? .fordi degaar1.laeede Klæ er .. a nw. .. for·n· ogleDage1S1den. Deforo arfarede at hendes Mand elskede. 

pal!lte e a . orma ner . . k 'l B t 'dt . • l l" h d . h h 
· ~d1son om ti . os on m1 om Havanna Havn la Hemme 1g e , en anden Kvmde. Nu ar . un 

Britisk Columbia. Vinteren, bar han tynde Lærreds saasnart Natten brød ind. solgt ham. Fruitt siges at vær& 
'benklæder. , Rygtevis fortællea, at" de spanske fornøiet med Htt.ndelen. Ægte~ 

En svensk Fisker (man ved ikk!:l, Vær ikke overmodig mod Børn, Autoriteter bavde faaet vide, hvor parret bar 4 Børn. 
bll,nB Navn) faldt i berusetTilstand. ;'fordi de er tungnemme. Den be. en af de Expeditioner, som sendes -- .~ 
i en Rende&ten i Vancouver me41rømte Maler Hocart kunde intet fra Amerika men Hjælp for Cubit· 
Anaigtet nedad. Da han ikke kunde lære afBogen.. . . .. nem fl vil de lande. Dette hemme· 
reieie sig, druknede ba.n. Medicin· Vær ikke overmodig mod nogen. lige Tog var udsendt for at . over· 
ske Studenter fik fat i Liget og Det ;ir hverken rigtigt eller menne· rumple Expeditionen. En Kanon· 
skar det i Stykker. Politiet blev skehgt. baad laa og ventede, skjult i Bugten 

Det bedste Lregemiddel. 

underrettet, og der vil n.u bliva af- Den loongste blandt de Perso- Corrientes, Pinar del Rio. 
: :. < L ..•. · . F ·• I holdt Forhøri Sagen. ner, som bar besøgt Stockbolmsud· Det er umuligt at faa vide, hvor 

.Umon Iron Works i San . ran· stillingen, er vistnok Sve~d ~el· man overrumplede Expeditionen, 

Mr. B. Greeve, Kjøbmand i ChiI
howie, Va., bevidner, at han havde 
Tæring, var opgivet som uhelbre
delig, søgte al medicinsk Behand· 
ling, som Penge kunde erholde, 
prøvede alle Hostemidler, ban 
havde hørt om, men fik ingen Lin
uring; tilbragte mange Nætter sid· 
dende paa en Stol; blev overtalt til 
at paøve Dr. King's New Discovery 
og blev helbredet ved Brugen af to 
Flasker. Har i de sidste tre Aar 
passet sin Forretning og siger, at 
Dr. King's New Discovery er det 
bedste Lægemiddel nogensinde til
beredt, da uet bar gjort saa meget\ 
for ham og ogsaa for andre i hane 
Kreds. Dr. Kiog's New Discovery 
er garanteret for Hoste, Førkjølelse 
og Tæring; Den slaar ikke feil. 
Prøveflasker gratis i Stewart & 
Holmes Drug Store. 

cisco venter åt have den japanske 
Krydser Qhixose saa nær færdig, at 
d6,nkan løbe);3tahelen i Januar. 

Dampskibet Willapa, som den 
30te September forlod Victoria, tog 
7 eller ·s Nykommere op til Cape 
Scott. De agter at slutte sig til 
den danske Koloni deroppe. Pastor 
Jense11 eig1;1r, at han i uen senere 
Tid hver D,i,g har faaet Breve fra 
Folk, som ønsker Oplysninger o~ 
Forholdene, og at .han har hesvaret 
dem samvittighedsfuldt. Pastoren 
har ikke selv set Koloaien, m~n 
Kolonistemes Beskrivelser har sat 
ham gåmike godt indi Forholdene; 
han indrømmer, at Jorden ikke er 
af den bedste Slags, men· da der er 
aaa mange forskjellige ~faader at 
tjene sin Levemaade paa, kan man 
godt klare sig, og naar Jorden er 
bearbeidet en 2-3 Aar, er den god 
riok. Dette er Pastor Jensens Me
ning.~ En Nykommer, .som dyr· 
ker Jorden, vil dog gjerne h!.].ve 
god Jord at dyrke, for at faa t}et 
mest mulige ud af den. 

seth Gaardbruger fra Rmger1ke, F lk 
fort~ller Ajtonbladet. Han maaler eller. Navnene paa . o ene} men 
sine 7 Fod og er temmelig tyk til Kanonbaaden kom tilbage til Ha· 
lige, saa ban bar vakt aimindeiig vanna med en Hotchkiss Kanon, 
Opmærksombed. 190 Patroner og Bomber, 12 Vogn• 

--'-~ ...................... ~~ 
Noget at vide. 

Maaeike det er værd naget at vide, 
at den allerbedste Medicin til at 
gjengi ve det overanstrængte Nerve· 
system sin oprindelige Styrke er 
Electric Bittere. Denne Medicin 
er ren vegetabilsk, virker ved at 
give Nerve·Centrerne i Maven 
Spændkraft, styrker . Leveren ·og 
Nyrr:irne og hjælper diseir:i.Organer 
med at udHkilleUrenhe?!Jri ~lodet. 
Electric Bitters forbedrer Appe· 
titen, hjælper Fordøfolsen og er er· 
klæret afFolk, som har prøvet den, 
for at være den allerbedste Blod· 
renser og Nervestyrker.· Prøvd.en. 
Sælges for 50c eller $LOO pr. Flaske 
i Stewart & Holmes Drug Store. 

----~---Et stort u dvalg af p ABFUMERIIIR er· 
holdes til billige Priser. paa CENTRAL 
DRuGSTORE, 1101 Tac . .A.ve .• Cor. llth St. 

Ires Mauser Patroner og 4 Reming
ton og Mauser Rifler og 4 Baade. 
Offi.cererne paaf:ltaar, at Expediti· 
onen var opsnappet efter at Lad· 
nfogen var bragt iland og at Mæn· 
dene undkom, men man har · grun· 
det Miatanke olll, at Spanierne 
di:rebte alle Mand, samt at det er 
eh ai.Grundene til, at de holder det 
store Bytte saa hemmeligt. Flesberg . Herredsstyre (i N urne~ 

Fra paalidelig Kilde har man er- dal), ~von .Bygdens ipest frem-
. · staaenue Høuemænd sidder, har 

faret, at 28 Maud af Exped1tionen, enstemmig besluttet at modtage og 
hvoriblandt flere amerikanske Ar· benytte et rent norsk Flag, der var 
tillerister var sendt ned med K~- skjænket Kommunen af Mænd 
noner, og at de alle blev taget til inden Bygden. 
Fange og skudte.. Det er umuligt 
at modsige dette, da der er saa 
mange Ting, der giver gode Grunde 
for, at denne Historie medfører 
Sandbed. 

~~~ ........ -......... ~~-
V ort LINIMENT er det bedste Middel 

for Stød ogSlag samt Gigt, Rheumatisme 
og N.euralgia, erholdes paa 0ENTR'aL 
DRUGSTmu;:,1101 Tac. Ave., Cor. llthBt. 



ikke· smager In di videt, da heder det 
straks: ,,Good by, Charley ,-,good 
luck to youl" og borte er han med 
flere, som følger efter. __,_.,,.--·--- -- _,: . 

Den nve V ækkelse i Poulsbo. 
,,_..,....,. 

I Poulsbo er der en nyVækkelse; 
denne • Gang er det en tidligere 
Kjører fra Tacoma ved Navn Jør• 
gensen. De, der kjender ham her i 
Byen, taler alle vel om ham. For 
en Tid siden flyttede han tilPoulsbo, 
hvor han misaionerer blandt Far• 

set omtrent 100 Fod fra Land, men 
Isen var meget tynd. 

Gust.iNelson vil reise til Dawson 
City næste Vaar. Han siger, at 
han vil benytte Dyea-Stien og med· 
tage omtrent 5 Tons Fødevarer, 
hvis han kan faa det over. Efter 
Nelsons Mening er Dyea·Stien ube
tinget den bedste. _______ ._ ____ _ 

Tacoma-N yhe der. 

Lidt Alas'ka-Uistorie. --
(Slutning). 

Sekretær Seward havde ikke gi
vet nogen Grund for Kjøbet af Ala
ska, og Pressen i de ØBtre Stater an
greb .Administrationen paa det bit· 
treete. 

Her er et Par Exempler. Kort 
efter KjØbet af Alaska skrev Boston 
Transcript: "Hvad skal vi gjøre 

. . . . . • . . . med Alaska? Hvad Nytte vil det 
Foreningen Viking afholder Bal 1 amerikanske Folk høste af dette 

--
Germania Hall Lørdag Aften den ufrt:lgtbare Land? Det følger af 
23de. ds. . Adgang 25 Cents. Alle Sagens l!atur at vi i!!pØrger, b vad er 
vanligst mdbudne. den hemmelige Aarsag til, at Re

Den bedste Plads i ;racorua for ·gjeringen bar k)øbt mere Land net
Kjøb af Bøsser, Ammunition og op nu? Man fortæller os, at Kjøbet 
Fiskeriredskaber osv. er i Kim- af Alaska vil vise sig meget værdi· 
balls Gun Store, 1303 Pacific fuldt for Fremtiden, men der er 
Avenue. kun meget faa af Folket som be· 

Pacific Lutheran University har byrder sine Tanker derme_d. Vi 
gjenoptaget Arbeidet for Høstter- tror ~et var mere fordEilagh~t om 
minen og har sikret sig gode Læ· ~r. Seward prø~~de paa ~t kJøhe e.~ 
rere. Der er nu indtil 40 Elever Stykke af de bnt1ske Bes1ddeh;er. 
med Stort og f!maat. . Under Overskriften: "Eo mærk-

l . . .· . . .· værdig Handel" skriver Vermont 
I Ebenezerkirken . afholdes en Mercury: "Tanken staar stille af 

Fest for Søndagsskolen førstkom- Forbauselse over de mærkværdige 

Underhandlinger og Kjøbet af den 
ufrugtbare Landstrækning. Det 
synes at være et Skridt paa den 

Mr. Ben. Wold, som i sin Tid var Stige, som fører til et altomfattende 
ansat ved TIDENDE, er kommet til- Ktiserdømme. 
9ag• fra Klondike med sin Hustru Herschel gjemmer sit uhyre Ho· 
og deres. lille Datter, der er det ved i en næsten uigjennemskuelig 
første hvide B~ro, som er født i de Afstand fra Jorden, men hvo ved, 
nyeGuldfelter i Forty Mile District .. om ikke Regjeringen tilsidst vil 
Mr .. Wold er nu en meget rig Mand kjøbe det for at lege med det. Ko
og er paa yei til.Norge med si.n µieterne vil maaske blive kjøbte el
Fari:iil)e . ...._Vi haaber næste U ge at le:r i det min de te fragtede for at føre 
have en Artikel i Bladet fra ham. Underhandlingeagenter til fjerne 

* 

* 

* ..... . 

SMØR_------·--· __ 
FRA. 
UDSØGTE 
lUEIERIER. • 

m. Qfb.ert~ 
FOR HANDLER AF 

. .... •* 

Telefon 1481. 
ill liJ 

Mel. 
Foder, 

The,. 

KOLONIALVARER OG PROVISION. 

Koffe, 

Krydderier, 

Tobak. 
l:l! ill 

1338 PACIFIC AVENUE. T ACOMA, WASH. 
,.. ..... . . ..... * 

T. G. Mandt Double-Bar Crank Bolster Spring. 

* 

* 

{lalirileres i 13 forjfjellige ®tømtjer, 
fra 1000 til 6000 ~unM mæreeune. 

~l»leb en 3000 q:lunbi3 6pring 
111.33' paa en tom mogn, fjøtet en. 

l»lanb fige faa bel)agelig f om , . 
i en .Q3uggt). (Patented July 7, 96-others pending.) 

~en ul>ft)lber et Iænge følt 6atm jor en molftet 6pting, bet er lige f aa elaftiff un~ 
ber et let iom et tungt ilres. :ile l)ænger paa jbingenlle Shackles paa begge ®iber af 
moifteren. mel> Eæs løftes mo:ren 2 til 2% %omme· uben ilæs 5 '.tommer. mel> biSfe 
S,pringe er et Bæs e.n S::reb1ebel lettete at træffe; o. g iaognen bil bare bobbelt jaa Iænge. 
;Il1sfe ?Bolfter 6,prinrie l)ar bæret tulbf1enbig prøbet, og l)ar bift fig at bære be betiite, 
forn enbnu er o!Jfuntinc. $De er fulbftenl>ig garanteret. 

~H fabriferer ogjaa 
T G. Mandt s· I B B I t r Spr·ing 1l'•liri1eretts@5tørrer1er, • a Ing e· ar 0 S e • fra 1000 til 4000 l,JlunDs !8rereeune, 

~enne fibbet mellem \Bolfteren og 
IBo['en, og løfter \Boi;'en meb l!æs 
3 @ 4 Jtommei:, uben 2æs 7 5tommer. 
Sl:en arbciber ejter jamme ll!rincljJ, og 
r.djusts itself i %'orlJolb til .Sæsjets 
~tJngbe, og er folgt jJaa jamme @la• 
runtt. ,Sngen )Bogn bør bmges ullen 
rn af bfofe 1Boljtcr•6pringe. 

j(;vr <,jlti\er o~ bibei:e Unbenetnine abtellfet 
g:abrifanter af be berømte ~. 63+ !mattt)t li Th.e T. y. J"landt Veh.ide Go" 
Sogue, !Suø!}it~ og e>liti)ct:. · sTouaHToN, w1s. 

Bryllu~RYLLUi:Jryllup I 
ed at gifte Dem? . Begreb m 

Staar D_e~ Ringen "12.?~ ...... . !!:Y.~.~ ... ,~,~.~.!..".?.:.~ .. :,1.:9.~ ..... " .. ", ... ", ... "." .... "."". 

Vi laver 
·~ HART, THE JUVELER. ~ 
dem paa Bestilling i hvilkensorohelst Størrelse, 

V ægt eller Faeon. 

1134 PACIFIC AVENUE, T ACOMA. 

Bredde 

Følgende .Nyheder om Tacoma· Verdener,ja,Solen st>lv maa skjælve 
F lk ha fruodtaget fra en Lands· for at ruil!!te sin Uafbængighed." 
m:nd d:;netop er>kommettilbage Da President Ji:ffersou kjøbte 
fra et'. 2å At1,r.s.Ophold .ved Circle Louisiana.i 1804, blevhan.b~hand· 
City og Da:\VSOn City i Yukcm: let paa samme Ma~de af Av1serne, 
Distriktet: Conrad Da,hl og Huie tru im.m,Seward ved KJøbe~ af Alaska. 

har gjort det mt=iget bra og er idag Vi har ~er e~ god~ Bevis p~a, hvor- ----------------------------""! 
Eiere af flere tusinde Dollars. Louis ledes Historien gJentager sig. ~· · • · • ·· t + · · ~ ~ l +· · 

L. lo 0 Hustru eier et GuldJeie Mr. w. H. Smith af Washington lllC~ lC an.... ~.c tp~.e 
ang · g · · · · · · ' D C f l M · · * 

de~ J9ver stort Udbytte. Knud ..•.. , som u gte . r. Seward paa * s . , I R 
L .. a·n.gl·o· h. ar. e .. n. d. n .. u. ik. k. e. tjent s.tor·t., e .• n· ... Tur• rundt. Jorden, ~.lev. sp.· u~gt ... ·t el.·e·· . ·.• . ·.· .... · .a· n men har gode Udsigtn. August 0 ?1 hvo~for Seward aldrig offe~thg· . 
Askildsen har paataget sig Byg· gjorde srne Grunde for at han ~Jøbte e 
ning afHuse og tjener Penge. For· Alaska. Han sagde, a.t Seward led #o i< 
øvrigt er alle tilfredse. nok af Haan og Spot fra Pressen. 

. . . . , . . Den Maade, hvorpaa President Jef-
Glem ikke Viking,s Bal den 23de forson var bleven kritiseret den 

En Steel Range for $20.00. 
VI SÆLGER STEEL RANGES, OVNE OG BICYKLER PAA AFBETALING 

ELLER FOR KONTANT. 

ds. . Første· Klasses M usik. God ,Gang han kjø.bte Louisiana lærte 
Orden garantere!!!. Sewar4, .at det var bedre ikke at 

LAWRENCE BROS., 927-929 C Street. 
GENERAL-AGENTER. 

Bncklen's A.rnica St.lve. 
Den bedAte Salve i Verden for 

Flænger, Stød, · Saa.r, Raadeaar, 
Flaad, Udslet, sprukne· Hænder, 
Frostby Ider, Ligtorl'.le og alle Hud
udbrud og kurerer Laad, ellers for
l~nges ingen. Betaling. Den er 
ga.ranteret at gi ve fuldstændig Til· 
fredshPd, i lIIOd~at Tilfrelde tilhage· 
betales Pengene .. Pris 25 Cents pr. 
Æske. For Salg iStewa:rt & Holmes 
Drug Store. 

MAcHo CwTHEB Cl.RANER, det bedate 
Middel . for BorttMelse al Fedtftekker, 
erholdes paa CENTRAL DRUGSTORl!:. 1011 
Taoo;tnn Aveni;i._e,-OQr llth- St. 

+-++-+-+-+-+-++-++-+ .......... "°" "°"+-++-++-++-+-.................... +.-+ 

En permanent 
Forretning for Dem. 

sige naget. Dersom h.an havde sagt, 
at . Alaska indeholdt Guld, Sølv, 
Jern og Kobber vil de det gi vet Pres• 
s.en nye Kilder for eine Spotteglo
ser. Mr. Seward var sikker paa, at 
Fremtiden vilde vise, at denneHan
del var gavnlig for Nationen. 
, Mr. Seward gjorde en Tur op til 
Alaska efterat han var gaaet ud af 
det offentlige Liv. Da han med 
sin Ven, Samuel Hooker af Masa., 
stod, paa Skibet og l!!aa opover Lan
det, lagd'3 ban si.n Haand paa Ven
nens Skulder og sagde: "Hooker, 
ber er det Land, jeg bar lidt saa 
meget for, fordi jeg kjøbte det, men 
mærk mine Ord, den Dag vil kom
me, da dette Land vil udøve en 
størr.e Indflydelse paa Bindene end 
California, og betale U dgifterne til
bagei langt større .M.aalestok. Det 
amerikanske F.olk vil endnu tilba~ 
gekalde de Udt.ryk, som det har 
brugt mod mig, da jeg kjøbte Ala
ska." 

--... ~~4:....,-.~~-
Tæring helbredet! 

KJØB DERES 

Mobler, Tæpper, Rnftegardiner, Draperier, Refrigeratorer 
og tusinde. andre Ting, som behøves i .enllver Husholdning, 

hos et paalideligt Firma, som aliid sælger til billigst mulige Priser, giver Dem akkurat 
hvad De betaler for, garanterer at sælge Dem ligesaa 11ode Varer til ligesaa billige 

Priser som noget andet Firma i Staten .. paaser at De bliver tilfreds, giver 
Dem Tid til at betale, naar De anmoder derom, og anstrænger sig for 

behage Dem paa alle Maader for derved at sikre sig Deres 
Handel. Et Firma, som driver sin Forretning saaledes, er 

HOLMES & BULL FURNITURE CO., • 923-925 C St. 
TELEFON BLACK 641. P. 0. BOX 1383. 

JENNINGS PAINT CO. 
MALING. 0·. L. •JE• R LAK, 

. G(.AS, BØRSTER 
Specialiteter: Absolut rene Oljer for Apothekerbrug, Heath & Milligan M'f'g Co•s 

færdiglavet Maling, Glatte Oljer og Compound, .Axel- og Maskinsmørelse, 
1313 PACIFIC AVE., TACOMA, WASH. 

THE BONNEY DRUG STORE 
(VIRGES & CO., EUROPÆISKE APOTHEKERE). 

DET STØRSTE .APOTHEK, 
DET BILLIGSTE APOTHEK, 

DET· BED§lTE APOTHEK. 

1142 PAGIFIC AVENUE, TACOMA, WASH. 

~ . ' . . . . . ·~ ·1·d· ·1 tt d . B ·11 i ·o . Lor ·n· etter Udmærket forarbeidede og F..n gammelLæge, eiooo har truk- ~u p e ere e fl er . g · g o gamnteret for 10 lange.Aar, 
ket sig tilbage fra Praksis, er i Be- Vi vil ogs~a ti!j)aese dem ved Hj..-lp af de allerbedete slebne Linser og levere alt 
siddels~ af en ost~ndisk Mission.ærs komplet forkun .... -.-... -. -$2 • 50 • --
Forskr:ft paa et simpel~ veget11b1lsk Vik.Øber alt ammelt Gult 0 sølv. Har De naget at eælge? 
L-ægem1dde~1 -'som hurt1gt_ og-for be~ _ _ _ , , -_ J _ _g:.- _ _-, _- __ - _ g _ • 

l.sta.ndig helbre.der. T æ. ri.ng, Bron.·I FRANTZ MA. H. NO. KE, 1126 Pacific !venne. 
chitis., Katarrh, Asthma og alle THE PIONEER JUVELER. 
Stn1be og Lungesygdomme flamt er 
et sikkert Midd.el 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 
øuskeJ'lde at hjælpe Lidende, viljeg 
sende denne Recept frit til alle, som 
ØnAker det, skreven paa · Tysk, 
FranskellerEngelsk, med fuldstæn· 
dig UnderretningomdetsTHlavelse 
og Anvendelse. Sendes gjennem 
Posten mod Indsendelse afFrimrer· 
ker. Nævn denne Avis, naar De 
skriver; W. A, NoYEs, 820 Powers 
Block, Rochester, N •• Y. 

Forstoppelse·helbredesforbestandig 
Tag Uascarets Candy Cathartfo. lOc 

eller 25c. . ~vis C. O. C. undlader at 
helbrede, vil A.pothekeren tilbagebetale 
Pengene. 

JOS. LADEK, GARVER, 
15a2 PACIFIC AVE. 

--,---.---~Handler med----

HUDER, .LÆDER, SKOM1G~R- OG SADELMAGER-ARTIKLER. 
Høieste Markedspris .for Huder, Skind og Pelsskind. 

Gaa.til en Mand, som betaler.fuld Værdi for Deres Varer, og undgaa Mellemhandlerne. 

rncFJU lNJtER8011El.SE afnl!evoreUhre, I VAUGHAN & lllORRILL CO., 
SE og De kan nægte at111odtage dem og sen

de dem tilbnge paa vor Bekostning, lwis 
Ide ikke i alt. er fuldgode med, hva.li vi 
1iua.:ituar tlenrat være.· Intet uudet Finua 
i Verden kau sælgc :ma. billigt som vi. 
ltn.ssen 'Pill\- Ulnet- vi .averterer ida.g_er 
flut groverct,_ tykt U·K. guldplettere_t, 
"bunting,•• Stcm~Optrækker og Stiller. 
\'nrer en Livstid. Vrorket _af _de _bedste, 

~~~e;i~t~å~:~~:~ ro1~ll~eoi~i;n~im~ 

Bog- & Pavirhandlcre, 
926 Pacific Avenue, 

sælger Skrivematerialier al alle Slage, 
Bøger, Skolerekvisiter og Nipsgjen· 
stande, foruden Magasiner, Biade og 
Tidsskrifter. Priserne er de laveste. 

Vi sender det pr. _Express C_. 0. D. til _en· 
hver, og hvis -det tilfredsstiller, betal 
Agenten $3.96 og Expressen, hvis ikke, 

. "i>·::i~::i~~l~~;:·.f~~~:,~~"::"::f::~~ J ~kol~lærere saavelsom Eleve~ bør skri-:e 
"i._fintKJædofrlt. ~kriv efterDame·ell~r til.Firmaet for at faa Oplysn1ng.om Pn· 1}!':~~" llene·1!Jlr. Bestilidag, tin Uhrene~11• eer ne hvis de ikke har Anledning til at 4~~ ger1Pr1sogvcrtLager afsrette&hurt1gt. 1 • 

ox.u. llll'fl •. co •. aat Dearborn street, CHIC&GO, iu.; komme personlig. 



C. Bornhgrøvinks Tur til Syd
pGlen slrnl tage sin Begyn<lelse i 
J nli .13as. 

Forfalterirn Knut Hamsmi a;(ter 
ien nær Fremtid at indtræde i 
Æg;teRkø,b. 

V1rnstre i Kristianssund har op 
stillet .. Kjøhmand Arne Arnesen 
scm1 Storthingskandidat iBtedetfor 
Astrup. 

Den 9de September afsendtes fra 
Sta vangn et Parti ptta 600 Tønder 
]I~edHild, der var bestemt til Minne· 
apolis og Chicago. 

Berge11s mRlrnnifike V ærkst"d vil 
snart sætte sit D,unpskib Nr.100 
paa V~ndet; det. første gik af Stabe 
len i August 1857. 

Den . norske l!~orfatter Thomas 
Krag har kjøbt den vakre Simle
øen .ved Gaar.den Simle, Namdali:m, 
og. tænker at bygge sig et Hus der . 

En af Lilleham::ners ældste Bor 
g~re, for hen værendePostek speditiør 
Hl)-lvor Andersen, .er afgaaet ved 
Døden ien Alder afhenved 82Aar. 

Foruden Pindestolfabriken paa 
M.oss skal der bygges en paa Moi, 
en i Hillevaag og en i Skien, der 
alle antages a.t være i Virk1Somhed 
fø1: Aaret er ude. 

Nye Vogne til Sæterscfalsbanen 
Er forøget med L. ny . Passager
Bogievogn og 5 nye Gods Bogie 
vogue •.. Samtlige er; leverede fra 
Skahos Fabrik, Bygdø. 

En ny VelocipNlebattd er opfun 
det af Politikcml51abel Bang i Skien. 
Den skal være sil1dr,ig koustrueret 
og gjøre gqd Fart, n.a:ar. dens .Pe
daler trædes. af .et Pax kraftige Ben. 

Den norske Ftatsgjæld er i de 
sid ste 10 AarforØget med67 Mil
lioner .Kr. Disse Penge har været 
laant. og .. er blev ne hmgte.til. Byg
ning af J~rnbaner og til For hedring 
af Forsva1·civæsenet" 

Høns, som den nok ønsk6de at 
gjøre eig tilgode med. Den. har 
endog taget Hønsene midt paa lyse 

Fra enAmer1ka·Tnrne 
Dagen, og hvor en Flok støiende . 
Børn har Jeget. Fru Elisaoeth Riis fortæller: 

._.,..._,._. 

BruO'seier Jacob Frich vil ifølge "Jeg hav de en morsom lille Histo-

sken stirrede en Stund ucl iRummet 
og sagde saa: 

- Det bliver 9 Kroner og 5 Øre 
- og sn.11 faar jeg vel en passelig 
Drikkeskilling og~aa .... 

Karlsen trak frem en Tier rg 
kjørte saa hjem i en Sporvogn stille 
og eftertænksom. 

Tr. Adr. norclenfjelds sætte igang rie ved min første Middag i en Pull· 
en ny Industri, nemlig l!~abrikation man Car. Skjøudt jeg kan ganske 
af de? saakaldte .Cement-Tagsten, godtEngelsk. er jeg dog aldeles ikke 
hvortil hau har kjøbt Patentet paa stiv i de forskjellige Navne, som I SMges ar uno Apothe-
OpfindelFen. Han har allerede an· . . • , . , kere og ga1"mtorcs at 
laat en l!~abrik paa Namsoa og vil findes paaen Spiseseddel. At vælge l'rrnsen at \\ules som Bedste· hjlllpe. skand1uav1ak 

eft'er Forlydende ogsaa oprette imellem 50 forskjellige Navne, som fader. Det heder, at den livsglade 
Fabriker paa Le11 anger og i Trond- man ikke forstaar, er svært. Thi Prins af Wales skal være meget op· 
bJem, hvis man ikke har Appetit til at taget af sine Børnebørn. Forleden 

Det norske Afboldsselskab~ Or- at gjenneægaa hele Listen, saa bli· legte lille Prins Edward, Ht rtugen 
g.an Menneskevennen, der f?r 3i Aar ver man jo nødUil at vælge. Jeg af Yorks ældste Søn nede i Gaar· 
silden kble1v startet af At~lb;øtrnAkKt~oe· var lige bleven færdig med de.n den i Dronningens Palais med sine s er, s a nu overgaa .1 e I - . 

Wanted-An ldea ~~iH~: ... ~'~' 
~~~~c~6it'l.r ,1.jl~i"riE~~bir'J'~ C~~gp~i.\'n:'.t~:~~. 
:~{.11i1!~~b~~otoi!1tin~i-~cr~.;efilT~~f\v~9lfe'a~ otrer 

selskab der agter at udgive Bladet søddyppede Kotellet, da Jeg saa Fættere, de smaa Pl'inser af Batten
hver D~g. Bladet vil foruden Ar- eaadan et deiligt langt Navn ne- børg. Bør.uene pusserede forbi den ~o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o~ 
tiklerom·Afholdsarbeidetiind-og derst paa Sedlen. IHaaboma.t Soldat.somstodpaaPostvedSlots-1o G I~ H"ll p t' M• 0 

Udl.a.·nd. till.·i .. g e. il'. de. h.olde.al.Iebaande de.t .var noget r.igti.gt ekt1tra,. vin- porten'. Skild vag ten præ. senterede 
0 ~ I r~ ~~ ~ ~ lilH ~ lll~· ~ Nyheder og Artikler af almentind- . b d 0 

0 hold. Ved Siden af Dagsudgaven kede Je~ ad Ne_geropvarteren og a G_evær for den vorde~de Tronar- ~ . ~ . . o 
vil der ogsaa. blive udgivet en Uge· ham bnnge nng det. Jeg syntes vrng, men hverken Pnns Edward 

0 
. 

0 
udgave. nok, han blev saa underlig i Ansig- eller hans Kammerater besvarede o D I t c 0 

Thime, 6te September. Lørd1]-g tet, og Mun?enfortrak si? ganske hans Hilsen. Dette havde Prinsen ·~ eve opmen ompany 
0 Eftermiddag opstod der pludsehg langsomt til det endte 1 1:t bredt af Wales staaet og set paa, og saa o -..--.-..--.-..--.-..-..-..-..-..-..-..-..-..-.. ....... .-.-
0 )'ed Gaarpen Vig en voldsom Or- Grin. Han pegede paa Ordet og skjrenhte han dygtig saavel paa sin ~ db d , nu 500 Parter af dets Aktiekapital til- o 

kan. Vmden dannede tre Sky- sagde: "This ma'am?•'-"Ye1:1!"- :3ønnesøn som paa sine Nevøer, o 11 Y ei • . ~ 

a 
0 

pumper, der ~}yngede to Baade All . ht . ' " Og dermed h d tt d fil r b. 0 salgs og henleder Publikums Opmærksomhed paa 
høit iVeiret og knuste dem. Frk. " ng ' rna am vorpaa e ma~ e e ere io: .1 o . ' . ' " o 
Kitt.y Kielland, der sad og arbei forsvandt han for straks efter at Skildvagten og hilse ham paa m1h- o folgende ghmiende Punkte1. ~ 
<lede paa Stranden, saa Skypumpen vende tilhage stadig grinende samt tær Vis. Paa den Maade har den ~ ) Den hele Aktiekapital er fordelt pa11 kun 10,000 Aktier o 
. komme ogtage hendes Billede, der med nogle lange hvide Stilke pna fremtidige Edward VII itide faaet o uden nogen foretrukken Kapital. 0 

var. to Mete.r langt, og slren.~e delet en Tallerken, som han med etendnu sig indpræntet at om Soldatl'rne 0 ~) Alle Aktier srelges kun til den paalydende Værdi. ~ 
op i Luften. Kassen om Bille et . · · ' · . 0 • 'I · b t d s I fAl t" o 

1• t. · d . . n·11· d t·. ·1 ··bl. bre.dere Grm satte foran .mig saa 13kal }Hæsentere Gevær for Prrn· o 3) Alle Pengesumm.er t1 vern rag ve aga r 1er an ven· 
sp m re es, men· i e e se v ev kk d t'l F b d · . · Ad · n t o 

k dt det klai;kede i Bordet. Jeg saa paa serne saa skal disse ogsaa hilse o des udelu en e l · or e rmger, rngen gang 1 a 
0 us a · . . . . . . Stilkene 0 opda etle jo straks, at . . ' ~ e>relge til Ko.mpaniet tvivlwm Mine-Eiendom for store kontante 0 E.n Elg, der I nre•ten tam Til ' ~ g . IgJen. 

0 
Beløb er mulig unde1· dets Love. o 

stand har opho!dt sig paa Hadsev der hørte lidt mere til denne R~t. . . o 4) Aktierne sælges for en Delbetaling af 5 pCt. aarlig, hvor· ~ 
Ryschebraa~en t Aadalen, h!l'r nu Det var Salat. Negeren trak sig Et NacJ1spiel efter Præs1dent· o ved der aikres et permanent Fund til Fortsættelse af Arbeidet og 

0 flyttet op t~l Gaarden Gravhngen, langsomt tilbage, afventende hvad festlighederne i St. Petersdurg be· ~ gives Aktie-Eiere Anledning til at Jade fradraga Udbyttet den o 
hvor den beiter sammHen me~~ Gaar- jeg vilde gjøre, han morede sig aa· retter Figaro's Korrespondent der- o aarlige Udbetaling af 5 pCt. og selvfølgelig skabe et stort Reserve· 0 den15 Kreaturer. ver morgen . . · · o r d f Akt' k •t 1 ° 
k . . .. d. . ·f t"l · G d benbart godt th1 Munden var n. u steds 1011 a 1e ap1 aen. 

0 ornmer en rem 1 ·aar ens ' · · o 
Huse hvor den af Budeien faar naaet helt op til Ørene. Dog jeg Da den fransk~· Eskadre 8kulde. o • ~ 
Extr~forpleining af Salt og Me_l lod mig ikke dupere, man har jq reise, var der 30 Mand af Skibene1:1 ~ Kompaniets Kontor: o 

drikke~ ~~~d=~r 111f:eJ:~ :~(~~~i~ været i Ilden før: J~g .forlan~te Besætning, som ikke ~ar kommen ~ Room 504 California BuildinO' '11acoma Wasl1. ~ 
ufd,.Gmt n .. t fob· d .. · d G el . mede. 11 blaseret Mme Ed1ke, O.he, ombord, og de blev seilet a.gte.rnd. 

0 
15 9 ' o a •· ræ en e og Jage e · aar ens . . 

0 14 aarige Søn op i det til 'l'ræske- Peber,Salt, Tomatosauce og engelek Saadaut er selvfø'gelig en alvorhg o S . b h R b B B dl W. H p tt 
0 maskinen hørende store Kjørehjul. skarpSauce, og af disHe Smaating Affære for Vedkommende. Den ~ E. tein ac , 0 • • ra ey, . . ra. , 0 

lavede jeg en euppP, som kunde russiske Keiser havde iminlertid o Præs·ident. Sekretæ1-. Kasserm·. ~ Af. Norges 2 Millioner Mennesker 
har ikke og kan ikke mere end 
170,000 faa · Stemmeret. Af diRse 
n 105,000 GaardlJrugere, 25,000 
Arbeidere, 12,000 private Betjente, 
8000 Haandværkere, 2500 Embeds:. 
mrend.. Mere en.d 320,000 Mænd j 
eel wtrendig Stilling over 25 Aar er 

have faaet et helt Kompani Solda· ondt af Synderne og lagde sig imel- ~ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o iil 
ter til at nyse.-'Langsomt skarjeg lem. Han fremholdt, hvor van· 

aaalillilli.'lliilillil~~mmmm~mmmmmmmmmmmmmmmmmalii~lillilDlillillillillillllmmmmmmmllJ 

Landets ældstA Lensmand, S. A, udelukkede fra Stemmeret. Af disse 
N. I,inna} Bamble, har indgivet er 44,000 Ifosmænd, 36,000 Fiskere, 
An~øgnii1g om }Fratnedelse fra sin ,31,()00 Dagarbeidere, 22,000 Matro 
Bef')tilling· .. ·· Lensma1Jd Li11n11. er Her" rn,ooo._ l!,abrikarheidere, 6000 
.født i 181·4 og a.n.sayt.es i sin nuvæ' Handelsbetjente, . 4000 Handels-
remle Stilling i 1875. mænd, 2000 Styrmænd og 1200 

Stilkene i Smaastykker og lod defu eikeligt det maatte være for de fran
trække lidt i Suppen,--saa begyndte ske Matroser at holde sig klar af 
jeg at F<pise langsomt '-'- med tHet alle de Fristelser af forskjellig 
Mine - det var ~n skrækkelig Ret Slags, for hvilke de uuder Festda· 
-'men ned kom i ethvPrt Tilfælde gene havde været udsatte, uden at 
Halvdelen, og da jeg atter kiggede bukke under, -navnlig ved Folke· 
hen paa den sorte Djævel havde festen Dagen før Afreisen, da Folk 
hanlukket GabAt, og jeg !'tila ikke. formelig tog og bar dem ind paa 
mere de .irriterende hvide Rovdyr· Skjænkeste@Ierne. Paa Grund af 
trender. Han troede aaben bart ikke denne høie Intervention blev det 
længer at jeg var en Greenhorn, da be13 temt at lade Naade ga.a for 
men en vidtbereist og verdenserfa· Ret, og at de af de Tilbageblevne, 
ren Lady, som ikke episte Salat som inden tre Dage efter Skibenes 
paa sil.mme ordinære Maade som Afreise meldte sig ved Konsulatet, 
en nlmi !ldelig Yankeedatter. Og skul de slippe for St raf. Politiet 
da jeg tilslut kastPde ham 10 Cents blev nu sat i Bevægelse for overalt 
i Hovedet samtidig med at jeg ud- -'-og navnlig da paa alle Skjænke
trykte mine Følelser~for ham ved stuer - at faa denne Bestemmelse 
det gode danske Ord Fla.bl - saa kundgjort. Men hvorvidt den har 
var han nær falden paa Kuæ for frugtet noget, ved Korrespondenten 
mig af bare Henrykkelse. ikke at oplyse. Til Køln. Zeit. 

I GDLBEJ snø ooæøG 1 m1møG GOlllPBJY. I 
~ (Inkorporeret under Staten Washingtons Love). ~ 
!il Ill 
!il Em bedsmænd: Ill 
!il J. O. BROTTEM, Præsident. · Ill I O. 0. STORJ,E, Vice·Præsid•nt. Jål 
1iJ . . J. M. ARNTSON, Sekretær og Kasserer. Ill 

~ Eier meget rige Guldmine-OZaims - der er beliggende paa en fil 
' . .. . · Gaard brugere. 

Efter ]i'orlydende har Norges ··· · > · • · . • ~ sammenluengende Aare, 6000 Fod lang og 30 til 150 Fod bred, ~ 
l!I rigt forbunden med Mineral - paa Colville Iteservatiou, 7 Mil Ill 
~ fra det berømte Rossland Minedistrikt. Denfårste Udst.edelse aj I 
~ Alctfor tilbydcs for kun 3 Cents pr. AI.tie. . Alle de ved Aktie- I 
lii salg indkomne Penge anvendes til Grubernes Drift og forØger saa· llJ 

Ba.nk:s Hovedstyre besluttHt, at der I aa F~~tzøl:us ved Larv~k opetod 
skaJ udgives ny11 Pengesedler. Det for e? Tid .s1?en en heftig Ildløl'I, 
er oyerdrage•t til en yngre Kqnst- l!Qtn i k?rt 'l'1d fortrerede alle Ud 
ner, Hr. !\laler Thorne, at levere hul'!b;rgmnger. I flere af Hovi;d-
Tegninger til de nye Sedler; bygningens Værelser !'tod Vm- ~ ledes Værdien af Bamme. Alle Ordrer pr. Post vil prompt blive Il] 

. - d U(;)rne oppe, og Ji'ru .Jæger mester 
IJ'rå Kristiania skrives: Det 

~ hesvaret og kvitteret for. . I 
li.'I For nærmere Oplysninger henvender man sig skriftlig eller iil 

gamle lGidsvilld Guldvrerk, der ikke 
lmr vær~t dr.evet i de sidste rn Aitr, 
gWnoptag;.ar Jl n .Driften i.•. en star 
Maalestok ... Et engelsk norRk Sel~ 
"kab . med en Kapital af 4~· Million 
Kroner er dannet. 

Norges yngeito Posti:nesfer er <~<'n 
nu udnæv•rte Postmester i Vardø, 
tidligerH Pnstfulilil)ægtig og Sekre· 
t:rw ved Berg~ns Postkontor. Adam 
Egede Nis~en. Han er født, 1808, 
blev Stnde.nt 1886 og vo.r den yng· 
ste uf alle Ansøgere. 

J~n .. Arlrnidt'l'. i Sfav:i.n~et ha.r 
efter li'orlydencle i St1ivanger Al!is 
gjennem ve<lkommP1Hle Myndig 
lwder faaet Und6rretning om, at en 
Arv p!l.1t omkring 30,000 Dolln:rs er 
tilfalt] t ham eftlll' en i Kalifornien 
llylig død yngre Broder. 

Pait Jæderen maa der ia.ar være 
en l\fængde I:Ieluner •.. Forleden 
Dag·fortalte e11Vigresta\lma11d,.der 
driver Kommission;.ihandel, at han 
lrnnde kjøbe op til 800 Stykker om 
Ugen af denne li'uglPsort. .· Pdsen 
opgaves til 17-20 ØrnStykke·t. 

Egersn11•t8 Rnyar1c.,fa]>rik feirede 
forleden 50 AtLrn· J ubi.Leurn med 
Middag ftll' Dir,ektiq11 og";\:kt:.o 
nærer . .,-• f Oeneralfor . .;amliugen er 
he:>,luHet aL .stille JOOD Kroner til 
Direktio111.•ns lli~position, der Rkal 

·anvendes til IJjælp fur trængehde 
A rbeiclere, fornem nrnlig i·Sygdorris 
tilfætl<;. 

Treschow iler da til og faar dem 
lukket, uagtet der kom en Regn af 
Ildgnbter mod hende. Efter at 
Vinduerne var lukket, slukker hun 
!'aa Gnisterne. De~me Optræden 
blev meldt til vedkommen<leBrand· 
a~suranceselskab, immnu. harl'!endt 
Frnen en Guldmedalje. Selskabet 
var interess"ret til en V ærdi af 
800,000 Kr. 

Under det gamle H øirestyr~ i 

- . " __ . -

Tid er Penge -..-.-Kri~tiania var Ji'yrsti>fe~tligheder M 
11 

k . d · > 
meget koatbare. KrouprimJparrets ti · an an ven e sme lenge 

meddeles det fra Petersburg, .at 
Folk fra Moskva, som havde været 
iPetersburg, havdelokket nogle af 
Matroserne med sig hjem, for at 
man ogeiaa i Moskva kunde faa lidt 
godt af Franskmændene. Bryllupsfest kostede saaledes Kom- paa mangeslags Maader - en af de 

munen over 50i000 ]{r, og dr n mere usæd vanlige er vel imidltriid 
tyske 1(5foers .Modtagelse 70,000 den der nylig prøvedes af min Ven 
Kr.. "Vi gitar ud fra som givet", 1 Ka;lsen, Grossereren. Den unge 'l1rom1rnter. Jeg er 
sknver Dagbladet, "at det nye Kom· H . 1 . . ft M en af Onkel Sams ltutter omend 
munestyre ikke vil. søge at efter . ai: P eier 0 . ~om orgenen at eikjøndt jeg er født i Tyskland og 
liii:ne det gam le med··· Hensyn til kJøre 1 Dr ose he til Kontoret, og det det gjør mig ondt at sige, at rue.dens 
Juxuriøse Tilstelninger ved Konge- gjorde han ogsaa i nærværende Til- han, som sørger for 65,000 OOOMen
og Fyrrlt.efel!ltlig~ed.er. Det nye By- fælde. Da han kom frem mærkede nesker, e-ynes han at have' forglemt 
:;ityres. Mænd vil .1~ke glt•mtr)e det han, at han ikke havde vek!!let· da H. W. C. Hamma~, den ungeTrom
almene, demokratiske Program, · ·. . . ' . peter fra Borgerkrigen. I 1861 me· 
hvorpaa det er valgt; De vil ogsaa Droscheknske som bekJendt aldrig dens jeg stod i Armeen havde jeg 
ved Fyr<1ters M;odtagc-lse vg Kouge kan veksle, bad han Kusken vente et alvorligt Ubeld, idet jeg blev ka
fer:itli~heder v,ise, . at en ny Retning til et Bud kunde komme ned fra stet af ~esteu. Desforuden led jeg 
er kom men rnd I vort Bystyre, og Kontoret med Kr. 1 10. Jo, det af kromsk Leverl'lygdorn, Mirngt>l 
a.t de r~præsenterer" den demokra- skulde Kusken nok gjøre. Dette paa Fordøielse og ~runkit, sorr1 jeg 
ttake. L. 1v:;a.nskuelse . . ] .. I.Cl kl 10 30 hav.de paadrage.t m1.g paa den .. Ti·d· pnsseret e o rnn · om Foro !) 1, . ,,,. ·. h ' 

Norderhov meddeler: Da en . . men. r. eter,s .n. uriko ar 11 u 11re, 
,lilaml forle<len Vag skulde begi ve middagen. . . sten kureret mig. l>ett~,. Middel 
r;ig uil p.ia Arbei.defrn H valssæte- Da Karlse11 kom rnd paa sit Kon· har ~drettet storartede I rng her 
ren. 1 Audalen og kommer til en i lor, blev han mødL rued en hel Del pua Epuen, Det har. og~aa helbre
NilJrht·den være11de Grind, ser han Hpørgsmaal, Telefoneringer og an- d~t m111. Kone for periodisk f~on<l 
i ..• Fr11.sta11d 1' ..•. 1 ... St.or .. Duehøg sidde d d' t h . . <l '.I'' ] d pille (sick headache), h omt hui. 

t'6 .1s ra ereu e mg - me< en h .1 ]'dt · · A · · 1 p!!,a Giiudf')tolpen og fræse n1od sig. • • avue 1. 1 tyve lll', og m1u li · 
. .· .. ·. , ·j' ..•. 11 ·tl ... · ... · 1 .. ·. · • Følge, at han sunpeltheu glemte Gut for en slem HoRte '>Om han som om· (en v1 c e .. yve paa 1am. . . . . ' · · ; · ' · 

.MandeJ) tHir i den ene I:laand bar Kusken og hans Kr. 1.10. havde havt i si ks Aur D<;J kåll 
en Øks' og i ~lem anden en Spand Saa strævede Kar loen hele Dagen Ietleli~ .tæuke. Dem, hvordan det 
.~~dSur1næl~ 1 .f4l,)711ger først Øk"en for sin Families Underhold, indtil stod til med m1lle l'eng~affære!· ef· 

~ mundtlig til I 

i J. M. ARNTSON, i 
l!I Sekret.ror. iil 

~ 424 & 425 Washington Building, Taeoma, Wash. I 
l!I m 
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ABSOLUll1ELY GC ~R INTEED to eure an7 case of eonstipatlon. Cascnrets are th11 Ideal Lua.• 
_ 1 Ull_ tl the. never grip or i:ripe,but cauec eas)'øaturalresultø, SaØI• 

ple11nd boollletrree. Ad. STERLINO REDIEDY co., ChiCai:o, Montreal, Can., or New Yorll. 11u., .... _ ............ " ....... " ....... """ .... " ... " ..... " 
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Dr. Sanden' s elektriSkfJ Belte 
bnr gjo1 t ,1 et rn" li gt at brnge Natm ens 
store Jiv<g<ve11de Kraft, Elektridtet, 
utlen ~kai1e. Han hnr opfundet en 
Maa '.e, hvorp11a Mnnddomn ens fulde 
S: yrke kan .tilhtt'.!t•vin<lca. Huns Studier 
har gaaet ud Jl!lU at søce Mi.iler, hvor
ved svri~e Kviud•r k1 n gjenvinde den 
liwgivernie Kraft, som vedli?.eholder 
Sundheden. Dette vidunderlige Mid1lel 

Dr. Sanncn's BlBktri&kc Belte 
har !!jort Tusinder af Menne~ke1.· lykke
l•gA ved att lbai:regive dem den største 
R tingelae for Lykke - Suntllrnd . efter2 ~~gep,: dQg uden .a.ttræffe han ved 4.30 Tiden syntes at han ter saa megen Sygdow I de s1d!'te 

;den; · l~ or ikke at lade sit Bytte . . . Aar. V a:ir af d.en Godhed at sende ......_,,..,. 
slippe bort, lader Manden ligesaa kunde gaa hJem. mig en Pakke.med Veiledere til at "Jeg sy;ie~ meg~t godt om det .. yu vedbli ve at bære det, iud.ti.1 jeg elider 

d . M lk d t . . Da han kom ned paa Gaden ob- dele ud da jeg ønsker at bjælpe det op, .og hvis 3eg d~ ikke er rask, vil Jeg f~a i;t andet hos Dem, th1 ieg ved, at 
go. t. / æ .. espan e . gaa samme . . . Il d i.; d d . . k . Bel1et vil helbrede nng".-MARTIN FuLLER, Enms, Mont. 
I:,tite, pg denne Gang var hau hel- serverede han udenfor Døren en ~ e e 1 en e Jeg an naa. H vad Smerten i Ryggen er helt borte". -Jorrn GEAcn Anaconda Mont. 
digere. Høgen blev truffet., og sal- Drosche. Paa Fodtrinet sad en ~eg her ~ar skrevet er Sandbed og :•Dere> Belte har udrettet meget for mig. Jeg er' overbevist 'om, at det vil 
vet.· med Mælk tumlede den be- Kusk en Mand der saa sløv og mtet an et end Sandbed. helbrede mig."-'-CnAs. GARNER, 208 Washington St., Seattle, Wash. 
vidstløs ned, hvorefter den senere resig~eret ud ~ h . A .. t 1 Med megen Agtelse . Dette er nogle al de mange Hundreder af Helbredelser, som Dr. San<len's 
fik sin Bekomst. Høgen maalte 1 . '.m n . via ns1g . y- H. W. C. HAMMAN, elektriske Belte har bevirket. 
Mt:ter mellern Vinge,pid~erne. ste op 1 et bredt Smil, da Karlsen Mapleton I w En Lommeudgave al det berømte elecktro-medicinske Værk 

~---.-- vieite sig. Karlsen deriruod lo ikke Ovenstaaende Brev ble'v 
0 

ka. t . "THREE CLAS3ES OF MEN", . 
S t ·. ø· ·kk D · ·· L' b t han, .... det gik i ham, og han til Dr Fahrney Fabrika:te~eve f illustreret, sendes frit pr. Post paa Forlangende. Enhver ung, middelaldrende 

pµr ogr gi . te eres.1v or • k' dt d t r · J b .k ld l d. · ·d ' "d 3 eller gammel Mand lidende af den ubetydeligste Svaghed burde l:!,jll!l Bogen, der 
_ .. , . · .. , ... . .. • .. . F9r. at stanse. Brugen af Tobak for be- ien e. e igesot~ Ø e 0 t nec - At. ~nestaae.n e M1 del Dr. Peter's vil vise Dem en let, sikke~ og hurtig Maade til at gjen vinde Styrk~og Sundhed, 

1 rec,t, ~o,l den ISJ.g Atamhg, blive rask, livsglad, ne, vestærk over Ryggen paa eag. Kiirilco, et l\hddel, som burde fi ndes nanr alt andet har slaaet fe:l. 

d.eldca•.·t .. e .. ,· .. Sa·b·.'···.e·· .. ·r·.· .o.g .k··.r.a .. tt .... i.~,. ·.··h·e·n .. y ... t .... No·T. 'u·B .. a .. c •. ·. d.e.t v. id·.1 Ja.s k D fø t i ethve.rt Hjem .. Kan ikke er hol- ..... Indfind D. em pa:l Kontoret og se og prøv det vidunderlige Belte. Hvis De har været underlige Middel, som gjør BVage Mænd - . aa, om mer e rs nu, des paa Apothelrnr blot Lokalagen- ikke kan komme, saa tibkriv 
.,""·n··"" '1ao.r. r . .l .. ·. k.u ... n.·ae .. st,ierl.rn .•. Faacs hos alle Apotheke1·e,.50c., sagde Kueken. . t · l . d Ad' D p 

. "... 1 eller $1 .. Hel bre lelse garanteres ... An· J . er sæ ger en. resser r. eter 
{a::i.deQ {r~ jv11i!nin~ oirPrøve f;t'it. Ttlskriv.ster,ing . - a. ··.Jeg··· .kommer nu for Fa~rney, 112-114 So Hoyne Ave., 

nuidv~ggmm, HU ·uen· saa nogle Remedie Co,, Chicago eller New York. at betale, stammede Karlsen. Ku- Cbwago, Ill. 
SANDEN ELECTRIC BELT CO., 

255~ Washington Street, Portland, Oregon. 
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fi:lognepræst Gade i Øi:iterhornum, 
der forleden . blev a.rresteret som 
sigtet for Sædelighedsforbrydelse og 
For!lØg paa falsk Forklaring . for 
Retten. har nu tilstaaet at have 
forført en 15 aarig Pige, hvis Om· 
13org v&.r h~m betroet, og at ha.n 
desuden har staaet i Kjærligbeds
forhold til to andre Piger samtidig 
indtil den allersidste Tid. Pastor 
Gade, der er gift, tilhører den Indre 
Mission. 

Ke:tholsk Præsteindsættelse. Bi 
skop Johannes .har beskikket og 
ansat Pastor Henry Gamel som 
anden Præet ved den romersk
kv,th~lske Menigbed i · Fredericia. 
Pastor Garn el, der er født i. Aarhus, 
har gjennPmgaaet Latinskolen paa 
St. Andreaskollegiet i Ordrup og 
og faaet sin theologiskeUddannelse 
i Propagandakollegiet i Rom, hvor 
han for nogle Maaneder siden blev 
præsteviet. 

EuKone, der er gift med en kjø·· 
benhavnsk. Portør Nieben, er ble 
ven arresteretfor usædeligt Forhold 
til ein egen Søn, derkua er 14Aar 
gammel. Konen er meget fordruk, 
ken. og beskrives l!lom et voldsomt 
Fruentimmer. Sammen med Dren
gen pryglede hun ofte l\:landen, 
indtil :Beboerne lagde sigimellem 
og. hun · .. blev arresteret, hv9rved 
hendes Forbrydelse kom til Poli, 
tiets Kundskab. 

Forhv. Sogn1foged, Gaardeier P. 
E[an1?ens Gaard. i Holrnstrup ved 
Stege er nedbrrendt. Al den ind 
avlede Sæd, der v.ar sati 9 S~akke 
tæt op til. Gaarden,. brændte.. 2 
Hesje, 5 Kalve, 8 Svin og ca. 100 
Høns .indebrændte tilligemed Læn
kehunden. Bygningerne .va.r tirand· 
for.sikrede i Landbygniugemee al· 
mindelige .Brandforeikring for 11, 
000 Kr" Løeiøret i Nysted Brand
assurnncekasse for 22,000 Kr. 

Aå]borg, den llte Septbr.: Obels 
Tobabsfabrik ; er imorges næsten 
totalt µedbrændt; det store Byg
niugskomplex omspændtes. i ri 
vende Fart .. af Luerne. .Brand· 
væs.enet kunde . fotet·. ndrette, • dit 
De.lll.lJsprøi~eµ. var i•Uorden.· Det 
Jyk~edæ at redde Bøg~.r og VlØrdi~ 
papir~~· •.. ·En Brandsvend saaredee 
haardt a( en nedfaldende 'l'a.grende. 
Af Naboeus. l\Ialtgjøreri brændte 
Tagværket. og en stor Mængde 
MaH ødelagdes. 

En Kronhjort .(Otteender) er 
bleveu .skudt i Allerup Bakker af 
Sk.ovrider Nyholm, . i:3torskoven. 
])yret, som i nogen Tid l}av?ebavt 
Tilhold -pae. Egnen, veiede efter at 
va;Jre udtaget. 260 Pu,nd. Faste 
Kroridyr ~ndee . som· bekje11d tikke 
i Ve!ldSY!l!Sel,> men ide senere.Aar 
streifer .af og ~U ef.lkelte Dyr om· 
kring· i Skovene. paa. Brøuderslev
Egnen. .En ajort var for et Par 
A.ar !!iden •(111dogsaa naået op i Nær
heden af Skagen, hvor den maatte 
bide i Græseet. 

En'f rageoie fra Fjduby[~en. rasende \?redog i•øg paa sin '\fæm
llge Modstander; det blev et vildt 
Slagsmaal. Nau Fjeldguttm bli· 

-,-..,- ver fuld og sint, er det ikke bra, 
Herbrand Bogli var næst_ældste han har Kniv paa sig •. Saa vist~ 

Søn paa Gae.rden og var hjemme det sig ogsaa her - han kom 1 
hos Moderen, soru var Enke. . . Vrede til at bruge Kniven, og det 

Margit Strønd hed .en af Grande- saapae haardt, at Ola blev li~\gende 
jente~ne; hun var ældste Barn. Da i en Blodpøl, og man troed~ alt 
hun rngen Brødre havde, var hun forbi med ham. Men med Dok
odelsbaarenGaardjente. Hun havde torens Hjælp blev dog Blodet stan· 
tre Søstre. Begge Forældrene _leved~ set, og hau kom sig mod alles For· 
og var Velstandsfolk med gJældfr1 ventning. 
Gaard, kanske ogeaa nogle Daler. Sagen blev øiebli kkelig meldt 

Ola Kittelsby var en af Grande· Øvrigheden, der blev holdt Forhør, 
gutterue, næstældste Søu p~a Gaar· Her brand blev selvfølgelig dømt og 
den ligesom Herbrand. Shge lfolk fik 3 Aars Bodsfængsel. 
maa kjøbe Rig Gaard eller giftee Ola kom sig noksaa snart, og nu 
med en"Garajente" for atJaaGa~rd. troede han at raade Grunden sleu~. 
Ola var Handelskar .. V~d Jule~1der Men Margit eagde fremdelee nei, 
drog b~n til Berge~s Stift og kJØbte skjønt Udsigten til at fan. Herbr~nd 
Sauer 1 hundredevis, &om ban. hen· nu var strengt. Hende8 Far v1lde 
tede om Vaaren, laa paa FJeldet sikkert nægte sit Bifald, belv om 
med om Sommeren og .dr~v ~dover hun ventede, indtil bendes Elskede 
til Drammen og Kr1stiama 0~ havde udstaaet sin Straf. 
Høsten; . her solgte ban dem til Fadei·en og Ola gnog paa hende. 
Slagt og tjente Penge. Senere slog De blev utaalmodige over dette, 
han sig ogsaa paa Kreaturhandel, som de ansaa for Jentenykker. 
som gav mere af sig i gode Aa;. Saa blev endelig Faderen og Ola 
Om sig var .han og sparsornrn?hg enige om !1t. gjøre )i.ort Proc~s o_g 
var han. HJemme levede han hge· tage et dnst1gt Skridt. De g1k til 
som Herbrand frit hol!! Forældrene, Præsten og forlangte Lysning, uden 
som var Kaarfolk. at hun videte et Bøs om det. Da 

Herbrand var et Par Aar yngre Kirkefolket kom hjem S~ndag, kom 
Ola og Margit endila fle1 e Aar hele Grændens Ungdom ind paa 
yngre. Ber brand sl?g ik.ke saa fort 'runet paa Sønstegaard for at lyk~ 
som Ola Kloen faet 1Verden. Sa?· ønske Margit. I Begyndelsen troede 
sen. for ·. Kundskab. og Aan.dshv hun, det var Spas, men hun skjønte 
havde grebet mange . blandt Byg· dog snart, at det desværre var alt
dens Ungdom, ogsaa Herbrand. for sandt. 
Vrd Konfirmationen var han d?n Hun græd Kvæhlen og Natten 
flinkeste, var derhos no~saa is.til· tilende. Men om Morgenen tog hun 
færdig og havde en tækkehg Frem- Søndagsdragten paa, gik til Prov 
træden, saa han var Præ~tens Yn~- sten og fortalte, at J,ysningen skete 
!ing. Efter Konfirmat10nen g1k uden hendel!l Vidende og mod hen· 
ban 1 Aar paa Amtsskolen, hvor des bestemte Vilje. Provsten, som 
han var meget flittig, saa han for- kjendte Forholdet mellem disstJ 
Jod den med stortUdbytte. Præst~n Mennesker godt, stilled~ sig be
udtalte til flere, at .Herbrand vis~ stemt paa Margits Parti, kjørte øie
vi1de blive Bygdens før11te Mand 1 blikkelig til Sønstegaard, foreholdt 
ein 'rid. ·.Han~ Kundskaber,Inte~- Margits Far alvorlig det lovløse. og 
esser og'l'akt gJorde ham næsten til strafbare i at forlange Lysurng 
et typisk Ordføreremne. . uden Pigens Samtykke og meddelte 

Margit havde været Herbrands ham kort og kategorisk, at næste 
Bamdoms)>:jærlighed, og yed pen Søndag vilde der blive aflyst igjen, 
hang han .fast med alt sit Srnd. Faderen gav sig da tilsyueladende. 
Akkurat 1igedan havde hun det;de . Margit troede, at Seiren nu var 
vidste det begge om hinande~ og vunden. Dette var Mandag. Men 
troede fast paa hinanden, skJØnt Onsdag kom de trækkende til Præ· 
intet Ord var vektet m~lle?1 d.em stegaarden med Margit og forl~ngle 
om den Sag. Det var alt1dt1dsnok nu temmelig hovent, at Lysmngen 
engang siden. .· . . . . · ·. . skulde fremmes. De havde i et 

Det er saa almmdehgt deroppe I Par. Dage bearbeidet den stakkels 
Dalen, at Guttl'f, som har nog~e trætte Jente, ~pm stod alene og 
Kroner at begynde med, slaar sig raad vild saa h~iln nu næsten døds· 
paa Handel, . ii:æl}andel og Saue- træt ha~de overgivet sig og lovet 
handel. . . Det gjorde da ogsaa Her· sig til Ola. . 
brand ~om Ola før ham. Om Hø- Bryllupet blev. f~iret med al Stao. 
sten. reiste han ud paa. Bygderni: Margit slæbtes v1lJelØ8t med, og saa 
for. at eælge Slagt1 tjente bra og tog begyndte Ægteskabet. 
fat Aaret derpaa 1gJen. .. . . . . . . . Endelig kom og~aa Her brand 

Nu var Margits Mor død og to"8f hjem igjen. Intet syntes mere at 
hendes SØl!ltre døde a~ Halss}'.ge. ·. gjøre Indtryk paa ham. Han, d?r 

Ola var ikke Erotiker, K1ærhg- havde været saa ærekjær og alt1d 
bed fandtes ikkei h~ns K~am. Men baaret paa Bevid8theden om at 
han var Mathemat1ker til nødtørf- være en af de allerstørste bla ndt. 
tigtHus~ehov ogregnedeud,atnu'. .sin Bygds Ungdom, var_ m~ sløvet. 
da Margits Mor var død, blev dei I>rak gjorde han og tog sig l1det for. 
kun halvt Kaar, og da to Søster- Margit var bleven bry,.;t;yg, oc: 
parter afArven var indvundne ved kun 14 D, ge efter hans Bjernkomf't 
::løstrenes Død, var Jenten bleven døde hun, vistnok knæk lrnt 1tf U 11g· 
dobbelt saa god som før. Det var domssorg. 
etJet Regneetykke. . . Margits Død rysted~ Jfo1hri11HL 

Man fik forsøge at melde sig, og der kom et piudeehgt Ow~lug i 

medens Herhrand var bnte. Som hans Liv. Allerede en Maanedstid 
og Ola gjorde. Han begyndt.~ ~t efter tog ban Afeked med Slægt og 

gaa paa"SØnstegaard og 5arntid1g alle sine Venner og forlod Bygden. 
~t bearbeide hendes Fader, som v.ar Han kjøbte Gaard urer Kris1.iauia, 
god at have paa sin Side. Margitl'I blev en meget dygtig Gaardhruger 
ll,ar eaa ogsaa Sagen fra ,..,Kronernes og en Alvorsmand, høiagtet ~falle 
Synspunkt. Ola havde 100 Kroner Man ser ham næsten aldrig saa 
mere end Herbrand, og 700 Kron~r meget som eimile. Livets Alvor har 
det var - 700 Kroner det. Han til sat sit Præg paa haæ, uden at han 
at .bearbeide hende. Men hendes haa nogen Maade er kuet e11d sige 
Sind var fremmed. for 0111 - hun knækket. Han stikker Big aldrig 
vilde. ikke. Imidlertid kom der frem og. holder sig aldrig unda, 
ikke Brev fra Herbrand, hverken gaar sin Vei og fylder sin PI.ula. 
til hende.eller til hans Mor. Han Han har i Livet mistet mere end 
blev længe borte det Aar. Ingen de fleste og lært mere end de fleste. 
Viehed havde hun for, at han Vederlaget for det mistede gjenvin· 
mente det noget alvmligt. Fad~ren der han dog aldrig, men han s~ger 
og Ola satte Dampen paa. og v1lde at •jøre mest muligt l)d af Livet 
have EJaaen. afgjort straks. Men efte~ det store Skibbrnd, der kom 
hun f:lagde bestemt nei. . som et Uveir uden hans Vilje eller 

Endelig kom Herbrand hjem. Overlæg.-Reform • 
.. ... · .. • ·.. Da Margit saa ban1

, saa b~~ ham 
er opgr1l>vet en .Mængde Res.ter ar! baade som sin ElRkede og srn Red-

~ingsmand. . Ola o~ . Fi:deren laa 
imidlertid ikke paa Lad!!!1den. De 
leiede Folk til at tutle Herbrand 
Ørene fulde af Historier om Ola og 
Margit. Uer brand troedt; .. Histo
rierne 0g blev vred M11r!!It auede 
Sammenhrengen, men kunde ~mu
ligfretfærdiggjøre l!!ig, da han int~t 
havde sagt til hende. Og dertil 
Laa~en om. Ola hjemme sent og 
tidligt. Hun pintes, som om· hun 
stegteB paa Spid. 

J),"t er Skik · i disse Bygd~r, at 
Jenter om Høsten holder G1æste
bud.foren 1Jel indbudneGutterog 
Jenter. · Der er da Da.us og Leg. 
Jenten eller Jenterne, som holder 
Gjæs~ebudet,·. trakterer med Kaffe 
og.hjemmebagte Kager. Gutterne 
bar desværre ofte Drikkevarer, saa 
det . undertiden. udarter .. til balv
vilde (jilder. 

Et se.ad ant Høstgilde eller Jente· 
]ag ~oldles i .Grænden.. Der var 
baade Marg.it,, Her brand. og Ola. 
Ola foresatte sig der. at tme Her· 
brand alt, ban aarkede. Han dan· 
sede med Margit, tog hende paa 
)J'anget og agere~e at staaijnti.mt 
Forhold tilben de. I:Ierbran<l, som 
taalte !idet af stærke Drikke. og 
var· bleven uogeL beruset, blev nu 

"Bort.med Melankoli 
og byd uvirksolll Sorg pakke sig'' 
lyder meget godt i Vers, rnE>.n.hvis 
De bar et Tilfælde af "the blues" 
foraarsa.get ved elet Fordøielse,. med 
Galdesyge til føiet 11om en ekstra 
Plage, kan De ikke sige: heisa! 
hurtig! og derved. bevirke disse 
udadski Il igeTvill 1 ngers Forevin de.u. 
Oet "rigtige Luftspriug", .nnur sua 
danne Besværlighedt>r er til~tedi>. 
er at r1øge Bistand af HosteLter'l:l 
Stomach ·Bit ters. Derefter vil De 
snart fordøie med Lethed og l!lpise 
med Appetit, og Deres Lev.er vil 
igjen forsvare sin R,et til Ri>gel
mæssighed. Ikke ale11e dette, De 
kan gaa tilro uden en skrækkelig 
Frygt for at Washington·Monu· 
mentet vil _.i Drømme - lægge 
sig paa Deres Hjertekule. Hvis De 
mærker advarende Symptomer paa 
Kuldel?y en og Febor, Nyresygdorn 
eller Rheumatisme, saa indkald 
Bitteren til Befrielse uden Opsæt· 
telse, "for. at ikke naget værre skal 
bænde Dem". ltJn l!lvag Tilstand af 
SyHtemet forandres hurtigere til en 
kraftfuld Tilstand ved denne yp 
pArlige 'l'onic end ved noget andet 
eksMerende Lægemiddel. JiJtVir1-
glasful<l tre Gange om Dagen. 

Gud og Kongen. 
.._..,..._.._.. 

Anbeqt nrev til Keiser Wilhelm. 

-----(Efter NORDLYSET). 

DereB keiser ige og kongelige Majestæt! 
Med dyb Beklagelse har jeg læst 

de Taler, Deres. Majestæt har be
haget at holde deo 30ta og 31 te 
August i Koblenz vtd Afsløringen 
af Monumentet for Deree høisalige 
Hr; Bedstefader, og hvori De frem· 
stiller Fyrsten som den hirnmeh1ke 
Herres Redskab og Herskeren af 
Guds Naade. 

Skjønt jeg ikke er Deres Maje· 
strets Undersaat, vover jeg for 
Deres 'rrone at nedlægge mineTan· 
ker i den Anledning, saadan som 
de under Suset af den keiserlige 
Ørns Vingeslag bar formet sig i en 
simpel, lille Historie om Gnd og 
Kongen. 

En Gang blev Menneskene Raa 
kjede af deres Konger, at de be· 
slllttede at sende en Deputatiou til 
Vorherre for at bede ham om Hjælp 
i mod dem. 

Deputationen blev vel modtagen 
ved Himlene Port og fikForetræde. 
da dens Tnr kom. Men da Ord 
føreren havde fremført sit Ærinde, 
rystede Vorherre forundret paa 
Hovedet og sagde: 

"Jeg foretaar ikke et Ord af det, 
Du siger. Jeg bar aldrig givet Jer 
Konger". 

De raabte da alle i Munden paa 
binanden, at Jorden var fuld af 
Konger, som forkyndte, at de her
skede af G1.1ds N aade. 

"Det ved jeg ikke noget om", 
eiagde Vorherre. Jeg skabte Jer 
alle lige og i mit Billede.-Farvel" • 

Dermed \ar Audiensen forbi. 
Men Deputatiouen i:iatte sig uden
for Himmeriges Port og græd bit 
terlig. 

Da nu den gode Gud fik det at 
vide, følte han .Medlidenhed med 
dem og Jod dem 11.tter slippe incL 
Han kaldte paa en Erkeengel og 
sagde til barn: 

"Se efter i Bogen, hvori jeg har 
optegnet de Plager, jeg sendte over 
Menneskene for deres · Synders 
Skyld, og sig mig, om der staar 
noget om Konger". 

Det var en meget tyk Bog, saa 
Englen sad over den hele Uageu. 
Da han mod Aften var færdig, 
meldte han, at han havde intet 
fundet. Deputationen blev atter 
fremført, og Gud sagde: 

"Jeg ved ikke noget om de Kon· 
ger.-'- Faovel". 

Da hengav Staklerne eig til en 
aaa gruelig. Fqrtvivl61se, at V.or· 
herre enduu e1: Gang ynkedes over 
dem. Han kaldte atter paa Englen 
og sagde til barn: 

"Se efttir i Bøgerne, hvori jeg bar 
optt-gnet al .. d.en Elendighed, der 
kom over Menneekene for deres 
daarlige Bønners Skyld, paa det at 
de maatte indse, at mine Raad er 
vi~ere end deres. Og lad mig vide, 
om der staar noget om Konger". 

lf;nglen gjorde som det var ham 
befalet. Men efterdi der var tolv 
tykke BØger, varede <let tolv Dage 
inutm han kom tilende med Arbei· 
det. Og han fandt ingen Ting. 

Da . Iod Gud Ueputationen træde 
frem for sidste Gang og sagde til 
den: 

,,I kommer virkelig til at reim 
hjem med uforrettet Sag. Jeg kan 
intet gjøre for Jer. De Konger er 
Jeres eget Paafund, og er I kjHde af 
dem, rnaal eel v t1e til at skaffe Jer 
af med dem". 
Deres .keiserlige (lg kongelige Maje1lml. ! 

Allerun·lerJauigst 
Carl Ewalcl. _______ ,_ ___ _,_ 

Bucklen's Arrlica Sd ve. 
Den bed-te Salve i Verden for 

Flænger, Stød, Saar, Raadeaar, 
Fli~ad, Udslet, Bprukne Hæmler, 
Frostby Ider, Ligtorne og 8.lle Hud, 
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J>ri~h~lønnet 
ved l'ierne Co nu ty I"air. 

Forlang. af din 
Kjobmaml 

Jc,iskeboller 
i 2 Pnnds Daaeer. 

l<'iskepuddin g 
i 2 Punds Daaser. 

Helleflyndre 
i 1 Punds Daaser. 

Srnelts 
i 1 PunJs Daaser. 

Laks 
i 1 Punds Daaser. 

Anschovis 
i 1 PunJs Danser. 

Cl am 
i 2 Punds Daaser. 

Cl am N ectar 
i 2 Punds Daaser. 

Clam Minced 
i 2 Punds Daascr. 

Uam burger·Stt>g 
i l l'uml s Daaser, 

Ji.jødpudding 
i 1 Punda Daaser. 

Srnørrebrødskjød 
i 1 Punda Daaser. 

Disse Varer nedlæg~es her 
i Byen paa norsk Maner og 
kan kjøbes i alle "Grocery 
Stores". Hvis en KjØb
mand ikkehar dem, da for
lang at han skal skaffe dem 
fra Fabrikanten eller West 
Coast Grocery Co.,Tacoma, 
der forhandler Varen. 

For Skibsbrng, Logging 
Camps, Jernbnne-Oamps 
eller hvor store Portioner 
ønskes, kan KjØJ, Fisk, 
C.ams c•g Smør skaffes i 5 
Pd.s Daaser, hviiket bliver 
billigere fOl' Forbrngerne. 

Varerue J everes frit om
bmd og emballeres frit i 
solide Kasrnr. 

OG 

SOO PACIFIC JERNR,NE 
FØRER 

GJENNEMGAAENDE TOG 

TIL 
f 

BOSTON 
NEW YORK, 

-< MONTREAL, 

l
TORONTO, 
ST. PAUL, 
CHICAGO 

OG ALLE PLADSJJ;R ØST OG 
SYDØST. 

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

til og fm alle enropæis e Ha.vnc O!J 
InclTands/Jyer til lave8te 

Priser. 

ForUnderretning angaaencle Billetprrsei"'. 

o, s. v. henve11Jer ma11 sig til 

Geo. Mc' L. B1·own, Geo. L.Ooiwtne'!h. 
D. P . .A.., .Agent, 

V .ANOOUVER. VIOTORI.A. 

Anyone sending u sketch and descrlption may 
quicldy ascertain, free, -whctller an lnvention Ja 
probably patentabie. Communications strictly 
confidenttal. Old est aaeucy for sccuring patenta 
in America. Wc have a. Washil1gton_ omce. 

Patenta tnken through l\1unn & Co. receive 
apecial notico in the . 

SCIENTIFIC AMERICAN, 
boautifully i11nstrnted, lnrgest circulation of 
nny ecicnt_itlc Journal, weekly, terms $3.00 11 year; 
$1.50 six 1n011ths. Specimen copies u.nd li.A:Nn 
JlooK ON J-> ATENTS sent free. Addrot:1a 

MUNN & CO., 
361 JJ1•011.dwny, New Yo1·lz. 

lli~~e~d i~gg:nurif:[atr~~~' ell~:~fo:; ~ [ ~ f ~ ~ M ~ ~ ~ ~ garanteret at gi ve fuldstændig 'l'il 

fr. ed.sh. "d,·1·· mod .. ~.·at Ti_lf. æ.lde t1.·1 b .. a· •ge···· .· · .. ·.·. • .·. .· . ·. 
betales Pengene. Pris 25 Cents pr. · 
Æske. For Salg i Stewiut & Holmes. 0 

Drug Store. 
~-· -

Alleog enhver siger det. 
Cascarets: Oan,ly Cathar tie, Tids:ilde

rens mest vidunderlige uieHciuske Op· 
dagelse,11ar en. behagelig og op:iveriJe 
Smug, virker mildt og · eikk,•rt · paa 
Ny1·erne, Le.veren og lndyp!\lpne, renser 
hele Systemet, .. alværger ForkjØlel~e, 
helbreder Hove !pille, FebP.r, Forstop
pelse O;( Ga <lesyge. Kjpl~ og fol'EØg en 
JEske. O. C.Q. idag; 10, 2~, 50 Ce~ts. 
Sælges og gara:1teres at helbrede af alle 
Apothekere. --Spis ikke raa lfrugt, 
udenat.den først er våsket .. Ingen 
kan vide, g-jennern hvilke Hi:euder 
den har passeret, og hvad der kan 
være blevet bængende ved den •. En 
Læge undersØgte det Vand, hvor
med han bavd(} vasket nogle Druer, 
og fandt, ·. at det indeboldt en 
Mængde Tuberkelbaciller, som ind
sprøi Lede paa Dyr, frem bragte. Syg 
dom hoa disse.-Suridhedst·idende. 

-~--~-·~--~-
N o-T0 Bac for femti Cents. 

Garanteres at helbrede TobakEilysten, 
irjØr svage Mænd atæ:rke, renser BloJet; 
5Uc, $1. Faaea hos alle Apothekere. 

Vi anhe'aler den Rom 
IJtf": DEN BEDSTE ~ 

I 'l'acoma: 

Pacilic Grocery Co. 
l'alace G ocery Co . 
. k. McClrnn. 
Wedell & Hornness, 
Nelson & Harvey. 
lfreedfuu<l t~ Bjorluua11. 
Wm. Deter. 
H. L. Hansen. 
Mrs. 1 'bas J. Kinberg. 
.Berlin Grocery. 
Star Grocery Uo. 
J. Bates. 
0. H .. Bnelow. 
1'ugeL Sound Grocery ·Co. 

I Seal\le:. H •. Wi1cox, E. 0. Rindal, P.T. 
Norby, .Anderson &. J3lorm1nist. 

LA.storia: · · lfoard & Stokes. Og i alle Bn
tiker i f'artland~ 

Et Stykke Sea J<'oam Soap varer længere 
eml tre Stykker .br.un Sæbc>. 

ForfØg selv. 
.AG EN 'l"l'lUl: 

0. F. Cosper Oo" 'I'acoma, Wash. 
M. J. OonneU, Seattle, WMh. 

John J31aauw,· PorU:md, Or. 

Sla W kE Voowotkrl&ht 

~ 
nround home. A -_ -_ -'a- ee -'as -u brand new tldug. 

No troablo to mnkc $18 a. week casy. Wrltc to 
_ us quick _ yoa- wlU be snTJJ:rJsed o.t _J,iow easy Ucnn be 
done. Send us your addusi: any wny. It will ba for your interesr. 

~Jk:~~lf)y'f.~}':Ji?(l.• c6~~:ei~~~051~21:u~~ft.~~c~ 

ldea Who can thinll 
ot. aome simple 

·· . . th!ng to patentP 
our tdeasi t11ey may: hrJng you wealtb. 

:f.fntr'f:.P.i~'-8:.~~~Nti'eguii.ftMt\;fil::~~~ 
of two hundred l.nventlon~ wnnted. 



Fjerpuder af god Tykkelse og 
færdig til Brug, $1.15; $1.29, 
$159, $2.35. 

Puder med M:usf'elinbetræ for 
25c, 29c. 32c, 

S.U)ukt:M."u!!selin bete~k og fyldt 
med allerhedste. Ederdun--$1.29, 
$L69 og $1.89 pr. Stk. 

De samme som ovennævne be
trl:lkket med Sateen ··--'- $2.89 og 
$3.94; 

·- - - ·- -· - -··- ·- ____ -....... -··---·o;.;;.~- -· - -· -··-· ""4 ·Pot 

bøiet, mørk Skikkelse, - udenTvil ..•. og dog vilde hun ikke kunne 
hendes Moder. kjende mig igjen. 

Først i dette Øieblik kom jeg til .Jeg gjen tog for mig selv den Sæt· 
at tænke over det sælsomme ved ning: ,,Hun vil ikke kunne kjende 
SituatiOnen, Denne unge Fru<>, mig igjen. Mit Ansigt vil ikke 
som jeg for en Time siden aldrig minde hende om hin Nat!" 
havde set for mine Øine, og som Men da hendes Fader i sin Glæde 
nu i Feberfantasier afelørede sine foreslog at præsentere mig for hende 
Ømmeste Tanker overfor mig; jeg som en god Ven af hendes Mand, 
tænkte paa hendes Maud, der mu- da var det mig pludst"lig som om 
ligens kunde komme og :finde mig i det vilde være - hvad skal jeg 
sit Sted med min Haand i hans kalde det? - taktløsaf mig at tale 
Hustrus. med hende nu ved høilys Dag, nu 

Men al Skinsyge maatte blegne da hun var frisk og sund efter at 
ve.d Siden af Sorgen og Bekymrin· jeg havde kjendt hende i hendes 
gen for den kjæres Liv. Lidelser og ved mørk Nat. 

Imidlertid vaagnede den unge Opfyldt af denne eiendommelige 
Frue flere Gauge af sin Slummer, Følelse sva rede jeg derfor: "Nei, 
og man kunde mærke, hvorledes Takl Med Deres Tilladelse viljeg 
bendes Drømme stadig vakte nye hellere gaa min Vei. Farvel!•' 
Erindringer hos hende. - Kan du 
huske, at vi kom til Dieppe paa 
vor Bryllupsdag. Det var Nat, og 
vort Vindue vendte ud mod Stran
den. Husker du, at du lukkede det 
op, og at Maanen sk.innede 1ige ind 
paa vor Seng? 

Hun. forsøgte at le'-- aa, det skar 
mig i Hjertet, - og hun trykkede 
minHaand krampagtigt, som for 
at bede mig om at forteætte diese 
gamle Minder. 

Jeg bad hende indstændigt med 
sagte Stemme om endelig ikke at 
ophidP? Big og gjorde sig al Umage 
for at forhindre hende fra at kom· 
rue tilbage til en Fortid, som jeg 
stod udenfor; jeg Øn~kede nemlig 
ikke at blive dybere indviet i disse 
hendes intimeste Forhold. Men 
samtidig frygtede jeg for ved m.ine 

Agenter onskes ~Wifi~;; 
skreven af den bedst kjendte Kvinde 

i Verden. 
'200 Sider. 100 lllnstrationer. 

Norsk, svensk og engelskUdgave. 
KjØbes af alle og enhver. 

Liberale lletingelser. }'rit Udstyr. 
Vi betaler Fragten. Skriv snarest til 

John C. Winston & Co., Chicago, 
de stØrstc·Udgivere af skandinavfake 

BØger i Amerika 

Ualil~rnia H~n~~ 
Skandinavisk- Hotel, 

1340 Raff Ro ad· Street, . Tacoma, W asll 
Kost og Logi til rimelige Priser. 
Re,pek:tabel Plada for enhver. 

J. P. BERG. 

Bønner at vække hendes Mistanke 

1 

_ 

og d~rve~ faa d~tte skrøbelige .Løg· ·1 Den bedste Plads i Byen 
ne~pmd til at briste, som beroligede · 
og forskjønnede hendes sidste Ti· 
mer. 

Engang .sagde hun .til mig: 

for et 

toe MaaltiU 
er i 

R 
u 

N 
s 

(!t;l}r.ough Qbltl:Ø 
TO 

St. Paul, Minneapolis, Duluth, Farge, 
Grand Forks, Orookston,Winnipeg, 

Helena and Butte. 

THROUGH TICKETS TO 

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

+-++-+ 

Time..; Ta. bel. 
FOR I AFGAAR I ANKOM. 

St. Paul & Chicago·.· 15.00 p.m .. [11.10 a. m. 
Omaha &Kansas0ity 5.00 p. m.'111.10 a. m, 
Spokane & Kootenai . . 

.Points........ . . . . . . 5.00 p.m. 11.10 a. m, 
Portland ............ [ 11.30 a. m. 4.40 p. m, 
Aberdeen ............ *ll.30a.m.

1

'*4 40 p. m, 
South Bend. . . . . . . . . . t ll.30a.m. t4.40 p. m, 
Olympia" .. ;". "". •9.00 a, m. *4.30p. m. 
Seattle . . . . . . . . . . . . . . G.45 a, m. 8,50 a. m. 
Seattle " .. " " . " " . 10.30 a. m. 11.20 a. m. 

Seattle . """" . ".. 6.50 p. m. 8.30 p. m, Seattle ...... " ... " " 4.50. . p .. m.1 ·.5.35 P• .m. 
Carbonado .......... *4.40 p. m. *8.55 a. m. 

*Daglig undtagen SØndag. 
tTirsdag, Torsdag og Lørdag. 
*Alle andre ll:'og daglig. 

Dampskibet "City of Kingston" 
for 

SEATTLE, PORT TOWNSEND OG 
VICTORIA 

Aig. Tacoma (daglig u. LØrdag)S.00 Em. 
Afg. Victoria (dagligu. Søndag)S.00 Fm, 

Gjennemgaaende Billetter til 
Japan og Kina via Tacoma 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, 
General Agent, Tacoma. 

CITY TICKET OFFICE, 
925. Pacific .A venne. 

DEPOT TICKET OFFICE, 

,, Hvor jeg sørger over, at jeg ikke. 
efter lader dig et B.arn; det vil de 
dog være noget, vi hegge eiede. 
Hvor ko_rt det dog er at være gift et 

* B~~rnnKiWMn, Je« erlS~;~:~, ;~;~· 
1301 Pac1fic Ave. I .......... .-.-. 

R. I O. HALL, Prop. TrnEND.E, No. rdly.set •.. U. ·g·.·eb· l.a.det, ... Sk·a· D.• 
dinavisk Farmer-Journal, Amerika, 

st. John's Assay &Chemical Laboratov. 
Walter St. Jolm · & Son. 

938 Paci:fic Avenue, 037 Railroad Street, 
TACOMA, W A8H. 

ErtsundersØges eller1111alrserC's. Prøver 
kan eendes i Posten og vil blive 

behanrllet ombyggeligt. 
Gnld og SØ!v $1.50, Sølv $1.00, Kobber $1.50. 

Speciel.le' Priser vPd Konttrakt. 
ASS.A.YERS' UDSTYR. 

CH!S. G. 81DIELIN, 

Den Christelige Tahmand, F.olk:e· 
vennen, Reform, Svenska Kuri· 

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

nan og< det i Kristi11,nia, 
Norge; udgivne ilhistre

redeB1ad Folkebladet. 
Tager Abonnement paa alle skandina

viske .Aviser og Bøger. 
Send efter mit Ci1kulære, der faaee 

fritog er af stor Betydning for enhver. 

JOHN BLAAUW, Praktisk Uhrmager og Juveler. 
Handler med . I OREGON STAATS · ZEITUNG's Office, 

Uhre, Stueuhre, tlølv- og Plet-Varer, 17 H Second St. Portland Or.· 
Optiske Varer. · " ' · ' 

REPARATION AF UHRE. 
1342 

ff--.G.IFI<? AVE., ERIG Eil· ... V.· ··. ··.R·. O.SL.I·.NG· 'IACOlU, WASH. · . . : 
. . ·. . . . . . . . . . . . ·. ' 

SKANDINAVISK ADVOKAT; _/ 

Dr u. r .D. Burkh·. ·ar·.t· GiverRaad i. alle Slags LøVspørgsniaa.l. • IJ • I.{• · · · · ' Praktiserer for alle Retter. · · : 
Kontrakter, Deeds, Mortgages o. s. 11. 

udskrives. Tandlæge. 

930 PACIFIC AVENUE, T • .o.coMa,.WN. I PACJFIU NATIONAL BANK BYGNING 
TELEFON:. 711~. 

DR. ~: 8ALABANOFF, 

Vl't•el·l & I1kbB·rrr Skamlinavisk 
. il. fl g, BOG-& PA PIRIIANDEL 

1105 R. R. Street, 'l'aeonia, 
har owrtaget hele' vor Beholdning at 
Bøger og 11ndre Artikler for Kirkemenig
he •er og Si.oler.. Vi b der derfor vore 
Venner henv nde s'g til dem for saa· 

danne Sager for F1 em tiden. 
Norske Bibler, Salme· eg SkolebØger. 

Emigrationebillctter til· Javeate Pi:iser. 
Penge forsendes til det gamle Land. 

Rooins 2 og 3,: Residens i 
U02t Tacoma Ave. , 2

5 Kontortid 8-10 Fm" 12..:..4 E\n;, 7-10 Aften ••.. ·.· • 
'e.amme Bygning; 

Cents pr.Maanedfor a!,e Bøger man 
kan !æse i 

WASHINGTON NEWS CO. 
CIRCULATINH LIBRARY, 

1203 Pacitic Avenue. TELEFON Red 153. · 



-· ' - ----, 
, .laa til FRl§OH B~O§., Seattles skand. Guidsmede, for Ubre, Dimnanter, Solv- og Guidsmykker. Reparati~n af iine Uhre en Specialitet. _ 720 F~~~~ St, SE~~_I 
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11;unt tr 
Ptaubtu 

f om ljatlbe w9eumati~m~. ~an 
tog &~er'~ <$atfa1>atilla .og ljan 
er if ærb meb at foge at ftnbe 
ub om ~an .enbnu ljar nogd af 
filljeumatil3mm .til6age. ilJCen 
ljan ljar ingen. 

futetet 9lljeumatil3nte og alle 
bet. ftamme fra 

........... -::.~,..;;:::.._,,..-._,,.,,,_.._,,. 

CAvENDER~FowLE.R INsuRANcE 
'-GENCY, 201 and 202 Merchants 
81dg. Telephone Reel 1291. 

Our Qw.n.Headache Waf ers er det 
bedste Middeli Bmg for Hov11dpine 
og Neura,lgia; erholdes paa CEN· 
l'RAL DRUGSTORE,1101 Tacoma Ave. 
Cor. llth .St. 

. ~aeallsattons-Salg Ef teraaret Bl ner. 
· * · · I De behøver maaske Uldtæpper eller Quilts. Vi har en 

• stor Beholdning af dem dette Eft.eraar. Ikke den 

200 Sortor at væl[B imellom. 
V ore regulære Klædninger til $25 .00 vil blive realiseret ID 

uden Hensyn til Indkjøbspris. 

Slagr<, Aooo de billige Departements·Butiker fører, 
fyldt med Shoddy og gammelt Af:fald, men 

den rene Slags fyldt med Uld eller 
fin Bomuld, lavet til at holde og 

gi ve Tilfredsstillelse. 

Deres Valg for 

~$1.5.00~ 
Stil og Snit garanteres. 

Forså~ vor· nve Tilskjærer. Han Br et Vidunder. 
...,,,,_,.,-........._,;-....._,... 

TACOMA WOOLEN MILL CO. 
920 Paciflc Ave. 

Quilts til 50c, 7 5c, $1.00, $1.25, $1.50, $2.00, $2.50, $3.00. 
Uldtæpper til 75c, 1.00, t.50, 2.00, 3.00, 4.00, 5.oo, e.oo, 7.10, 8.50. 

Iletnl ikke hØie Priser for Ueres <innts, naar vi 
sælger til saa lave Priser. 

DICKSOØ BROS. 
llBO-UBB 

PacitiG øve. 

lrnr 
lfUl Hosten ~ 

l 

ARNE KHOG JANSON,~~ 
den n.orske Violinist, 

vil give en K.oneert=:=:==.:::--.--~ 

* f IBdag BflBD, ISde Oktober' 
~ 

Udmærket.., 
Udvalg .. 

med Al!!sistance af Sangerinden Fru Alberta Janson af Astoria, Or., 
Baryton-Sangeren Herbert C. Joy, Pianistinden Frøken Pauline 

Bengel og den dygtige Oplresereke Frøken Bertha Knat-
vold. Koncerten vil blive givet i 'l'acoma's be-

kjendt.e, ·elegante Koncertlokale, den paa 
0 Street mellem 9th og 11 th Sts. 

beliggende 

Vi har et fuldetrendigt Assortement af den sidste Mode 
af HERRE· OG GUTTE-KLÆONINGER, HATTE og 
UNDERTØI. - Priserne er til enhvers Tilfredsbed. 

----~-------

~he QFlliø ~- <mrøø~ Qtø., 
Herreekviperings-Forretning,. 

===Chick. er. ing ·H· .. a. i1-. - ·it ·94· 4·. P·a.ci'4lcAve ~. LiEeove!ror~ote1 chnb.er[ .. · .· . · · •; , , ·· · . . · _ Il . • · ~ De !!kandmav1ske Sprog tales. 
Billetter a 50 Cent!! for Salg i ·D. S. Johnston's Pianoud!Jalg, Tayler s · · . - · · I 

. Musikhandel, Trommald's Apothek samt hos Visell & Ekberg. · 
Husk, at Koncerten begynder Kl. 8.15 prompt Fredag 

Aften den 15de Oktober. 

Ønskel" De Guid 1 ==============::========7===================== Enhver Ø~llk~r Oplysninger .om 
YP'kon, Klondike og ,Alaska-Guld- Mrs. :M, FowLER, 947 C Street; ~~,._,......,..,....,....,~,...~,-,...,-.,,~~,,.._~,...~ 

felt.er. s.end 10 Centa .for en. stor udsiaJger hele sin Var,ebeh_?ldning { De mest eleEantc Hcrreklæder ) 
liaandbog med gode Oplysmng~r af Modepynt, Dame- og P1gehatte ( · ) 
og e~ '· stort f!l'rv.etrykt Kor~ til til meget billige Priser, for at faa ~ BBdStB. Hcrre-Ekvipcrin[sartiklBr ~ 
Ha~dto11 Pubhshmg Co., Indiana· Plads til sit store nye Assortement ( · . · ) 
polis, Ind. for Vaar- og SornmerE1resoneu. ( Fineste Hatte O[ Hncr ) 

•'' ' . . ' ( ) 
Paa 35th og P Sts. fandt man Laxefisket er au en af de mest ( s· kk t (lk l 

forleden Dag Liget af·en ukjendt søgte Fornøielser, I Søndags var ( lill es B Il 0 ) 
Mand. Hans høire Haand om· Bugten ud for Tacoma fuld af < i ~ 
klamre.de endnu den nye R~volyer, Baade, som hver især havrle en ~.. .._. ._, ) 

hvormed han hav<le skudt sig g1en- eller flere .heldige Fiskere ombord. ( 8 d •F . ·t ) 
~~; ... ~.l o.s~~.·~.e.·.! ... ~.re.Iv~ ... :r: .. r.ee.dv~n.s~a .. r:.··t· ~n.s ~.t~·l·d·e .. Bo.a:.d.:e.~~~.··.t·e.or·~.l=~.edd~!. ~;~~= f ·· ... e··.. . . 1· .··.on . . ·. 1 Æske Patroner. Baad . som kom ind. Flere Baade ( ..• - · . . · . · ) 

Sundhedssalt er det bedete Middel fiskede over et. halvt Du~in store, ~ . . ' ~ 
or alle Sygdomme, som kommer fade Laks. . . . . ( . ) 

fra e.n daarlig . Fordøielse, saasom Cow Butter Store der l 131 0 ) 
kromske Lever· og Mavesygdomme, . ·. ' ( ) 
Mavekatarrh, Syredann~lse i Ma- har Byens storste Forret~ ~ Pacific Ave. ~ 
ven, Modersyge, Kongeationer osv.; • • S ·· . .Æ g Ost er ( ) 
erholdes for.21) Cents p1·. Pakke paa nmg l m01, g O ' lll""._..,_.,_.._..,_.~~,_.._..,_.._..~"" ....... ,_.""......,!!J 

CF.lNTRAL DR:uGsTORE, llOlTacoma l,lll flyttet til Hjornet af -- . .. .. 
Ave., Cor. Hth st. · . . PacificAvenue og Jefferson Metropolitan Savmgs Bank 

Frankrig vil yde en Understøt· ·A . . . h. . d _. l Sparebank 
tell'le paa $35,000 til en Dampskibs- venne, vor er sæ ges (Inkorporeret 1887.) 

linje mellem Ta.coma og :rahaiti, bedre og billigere Varer I Tacoma Theater13ygning, Hjørnet af 
dersom Forenede Stater vil )'.de et . . . · . S d . 9th og O Streets. 
l~gnende Beløb samt_ove~d;age den end noget andet·· te · Aaben·fra Kl. 10 Form. til 3 Eftm, 
projek~erPde Dampsk1belmJe atJøre. Indbetalt Kapital. .......... ; .. $200,000 
Posten til de Sortes Ø • ..;... For nogle . . . . {FOl'Øget fra $100,000). 
Maaneder siden yroiedes der om en Ae:enter ønskes for · 
HgnendeDamp.i!!kib~l.inJe, men den Kors og Halvmaane 
Gang ble.v d.et 1kk:e til u~~et .. Mitn . · · ·Il 

fa1n. }!Ilidlertid ~aab~." at ti: saa mur.korne~ GrusomhBder i ArnrnniBn mregt1ge Frrender som Frankl'lg og lJ u Il . •. . . . . 1 
Forenede Stater kan. føre Sagen tilligemed. Reretnh1g. ~m den grroskd· 
· • · · · · · ·· tyrkiske Krig, . R1gt illustreret. U • 
lgJennem. gi vet paa · En1rnlak, Norek og Svensk. 
· Fu.ldstændigt Udstyr for Agenter 25 Ots. 

National Publishing Co., Chicago, Ill. 

Kontor-Telefon. 624. 
County Undertaker. 

Aaben Dag og Nat. 

P, V. Caesar .... ". " .............. President 
T •. W. Enos ..........•...... Vice-President 
Ole R Selvig . " ........... " ....... Cashier 
J. H. Vanderbilt ......... Assistent Cashier 

DIREKTØRER : 
Dommer T. L, Sti.les, 0. W. Grigg!JiL W. 
Anderson, G. L. Holmes, Theo . .1:1osmer, 
George P. Eaton, P. V, Caesar, T.W. Enos, 

J, H. Vanderbilt. 

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

og 1. Juli. 
Penge udlaanes paa længere Tid samt paa 

maanedlige Betalingsvilkaar, 
Anvisninger paa alle Steder i Europa. 
De skandinaviske og det tyske Sprog tales. 

'·. ~ .. ~ohcrt~ 
(siaydeUN~r~~'.tA~~R. Great lVestern Box Mfg. Co., 
BALSAMERING EN SPECIALITET. Tacoma, Wash. 

~u c STREET,. Theatre Building, Alle Slags Kasser. 
TACO.MA, W ASII. 

__ .:.___.__-'-~--'--_.__-~-'-- Boxer for Frugt billigst og bedet, 

PRØVIDENCE FUR CODIPANY, 
49 Wcstmin~tcrst.,ProvidBnoc, R. I., 

ønsker al Slags utilberedt pelsværk, 
Skind. Ginseng, Seneca etc. . Høieste 
Priser garanteres. Omhyggelig Pdvæl· 
gelse. høflig Behandling, , øieblikkelig 
Remisse.· Mærkelapper, Reb leveres 
frit. Skriv efter nyeste Prislister. 

C. E. RAYMOND, Seiavenger, 

fra vor Fabrik. 

Edv. Isakson. 
Eneste norskeUhrmager i Byen. 

1106-llth Street 
(samme Butik som Andrew Johnsons). 

. GAMLELANDSUHRE 
repareres til meget rimelige .Priser. 

. .Vi kjøber og srelger 
MØBLER,· OVNE, KQMFURER, 

INVEN'rARIUM AF ALLE SLAGS. 
:Et sfortUdvalg 11.f Frugtglas (l!'rriit J ahrs)' 

tilsalgs for 40c, 50c og 6lic pr. Dusin. 
KJØB HOS OS. 

W. J. Wallis & Son, 
lo1D·li21 C St., Tacoma,Washo 

~FlJtnin1~-N~tit~.~··· 
SCANillNAVIAN--AMERlCAN BANK, 

TAOOMA, WASH., 
er nu flyttet til sit nye Lokale i 

BERLIN BUILDIN 
' N. E Cor. racific Ave. & Uth Street .. 

ll'ill'ill'ill'ill'ill'ill'ill'i~lil6066661illil0661il61il61l'ill'ill'ilillillil666661il66661il61:lll:ll61il61lllillil~~ 
ll'i ' ' ' Ill 

§ _ Skandimnisk il 
I Uhrma~or, Juveler I 
i & Optiker. i 
ftl Hvis De behøver et Lomme· fli 
~ uhr, Stueuhr eller Sølvtøi, li fil ' ' ' ' !:il 
a Juveler,Brillero.l.,saahusk, Ill 

= at Stedet for det største Udvalg til de billigste Priser er hos m 

I EOwarO I. Salmson, I 
~ 930 Pacific Avenue. I 
~ SP.EC I.ALI 1' E 'I.': Reparation af G AML.E.LAN DS UHRE, l1J 
Il:! !il 
a~D~DD~D~DDDD~DD~DgllJl.llllllllDDDD~D~~~~DD~lllDlll~mrJD~DDDD~~D~lil 

An~r~w J ~~n~~n. 
Skandinavisk Sko-Forretning. 

U06-llth St., nær li. St. 

Skolesko, .. Dame-Kalveskindssko. 
Man bør ubetinget undersØge mine Priser, fØr ;man kjØber andetsteds. Jeg 

har smaa Udgifter, arbeider selv og kan og vil sælge 
billigere end nogen anden her i Byen. 

Reparationer i1dfores til meget rimelige Priser. 
Hud1:Jr og Skind kjøbee til Dagens høieste Priser. 

THEODOR EGGERS,lfi!! 
Fisk ehandle1· 

ELGINVUHR. 
Nagd bcdl'e U11r end Elgin-Uhrat 

$ ka.n ikke faa.cs. Dersom. De ltjObcr 
tfG et, vil De vide, ab De lrnr den bedsle 

$111 ~!~f~~t,·;J:~~m~~~a;~::iJ·~::s!:~ 

(Wholesale & Retail ). 
Al Slags fersk og saltet Fisk kjØbes og

sælges. Laks, fersk, lOc Stykket. 
Saltet og rØget Fisk sendes over

alt i Landet ordentlig pakket 
og . ekspederet. 

COMMERCIAL IlOCK, TACOMA,WASH. 

Skandinaver! 
Jeg vil sælge 

Ill frisk Fisk 
hver. Dag fra Kl. 7 Morgen til Kl. 7 Aften 
paa Hjørnet af Fac. Ave. og 15. Street. 

Mllrtin Sørensen. 

Elgin Værk er forsyncdc lllC(l 
ÆGTE DUEBER KASSER, 

vakkert gravilmde, tykt guldtilettere-
de; de vil vare en Livstid og er ver• L, 
dimsbarllu1tc som "Stnndurd" for det 
nmerik:mskc Fu.brika.t. Vi sender til 
cnliver, som giver os fuld AdressC7'· 
dette Dnmc- eller llerre-Uhr, C, 0. D~ 
pr. E:iqJres::; med Rei.til UndersUgelse. 
Om tilfredsstillende, dn. betal Agenten 
if.6.GOog Expre.ssen; hvis ikke,dasend 
det tillmge pan. vor Beltostning og be-
tal intet. Alle Uhre er gar1i.nterede. 
Sendes Penge med Ordren, da. betaler 
vi Expressomkostningerne og giver 
et vakkert lijred.e .frlt. ROYAL ll'lFG. CJO., 

3St- l>eurJwrn St., Chicago, llJ. 

Fred Larne (The Adjuster) 
Uhrmager, Juveler og Optiker. 

Et stort og fuldstrendigt Udval~ af Juvelet. 
Reparationer udf~res til rimehge Priser. 

Specielt repareres U hre fra det gamle Land. 
Reparerer al Slags vanskelig_t_ Uhrarbeide. 

1151 T.A.OO:MA .A. VENDE, 


