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Paciflc-Kysten. 
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at ingen maa bartiere sig, ingen 
urna foreli:ike sig og ingen maa 

at I Ømme sig ved nogen Smerte. 
Washington. 

HumledyrkernesForening iN orth 
Yakima har afsluttet Kontrakt 

Dampbtiadtin EugenB ankom sid· 
ste l\fandag til Port 'l'ownsend fra 
Portland. Dampbaaden, der. skal 
stettes i Rute fra St. Michaels til 
Qawson · City, blev bug~eret fr:a 
Astoi:ia af .Bugaerbaaden Escort. 
Da den kom ud.for Graye Harbor 
h9ppede Fyl'bøderen, Peter Neis· 
man,o\1erbord; han blev optaget 
efter iit •have været i Vandet i 10 

Tacoma, Wn., Lordag den 28. August 1897. 

Paa Seattle's Havn vaier det 
norske Flag fra det snrnkke Damp· 
akib 1'ransit, ført afKapt. Schlytter. 
Skibet er hjemmehørende i Tøns· 
berg og har -for en Jængere Tid 
gaaet i Fragtrute me!lem Puget 
Sound og Centralamerika. Det 
søger nu Fragt til Kina, men Kap· 
teinen tror, at Transit atter vil 
komme tilbage til Pacifickysten. 

Mr. Ii'rank Ofoson, Sekretær for 
Baard of Piiblfo Works i Seattle, 'bar 
sammen med nogle V Pnner kjøbt og 
indr.edet en liden Dampbaad, hvor· 
med de fornylig tog en Tur til 
Vestkysten af Vancovver Øen. -
Blandt a.ndre Steder besøgte de og· 
saa den af _Mr. Alfred Magnesen i 
Victoria drevne· Handelsplads med 
Lakse-Cannery, der bestyres afMr. 
l.filip Jacobsen. Mr. Oleson fandt 
en storslagen Natur, og ifølge haus 
Overbevisning er der ogsaa derom
kring rige Mineralleier, som det viJ 
lønne sig at drive. 

Seilsporten drives meget iliær· 
digt i Seattle. Civilingeniør M. 
Sti_xrud er Eier af en ypperlig 
HtJ.lvdæksbaad, der tre Gange har 
vundet lete Præmie ved Kapseilads 
og atter skal deltage i en større 
Kapseilads t Seattle om nogle Dage. 
Sidste Søndag var Kllpt. Schlytter 
af. Dampskibet 'l'i-ansit, Civilinge
niør P. Stixrud fra Olympia, Bjarne 
Graff og Dirk Blaauw indbudt til 
en Seilade med Eieren af Baaden. 
For en frisk Bris· seilede den ·alle 
andre Baade agte1•ud, og to større 
Lystyachter maatte smukt se 
Agt€rstevnen af Halvdækkeren. 

Gode Benlclxder. En slu gammel 
Farmer fra San J oaq uin-Daleu fore
tog forleden sin ugentlige Tur til 
Stockton. Han begav sig ind i 
Røgekupeen for at nyde en Pibe 
Tobak. Tilfældet vilde, at han 
fik Plads ved Siden af en Handels· 
reisende. Gamlingen tog en Fyr
stikke og vilde stryge den paa 
Ryggen af Sædet, hvorunder Fyr· 
stikken gik midt over. Han vilde 
netop forsøge med en anden, da 
den Handelsreisende sagde: "De 
bliver nødt til at tænde den paa 
Æskens Sider".,.- "Aa, det er ikke 
nødvendig", mente Gamlingen; han 
(orsøgte endnu en 3-4 Stykker 
uden åt faa Ild. Den Handels· 
reisendeJo ogforklar~\le ham jgje:p, 
at de11 Slags :Fyrstykker maatte 
tændes paa Æ;iken. , Jeg vædder, 
at jeg' kan tænde disse Fyrstikker 
omt~e11t hvorsomhelst", sagde Far
meren." Jeg vædder en Dollal' paa, 
at De ikke kan gjøre det", svarede 
Handelsmanden. "Jeg vædder tyve 
Dollare, at jeg kan", svarede Fai·~ 
merer_i. ,,Jeg indgaar paa Vædd,e· 
maalet". "Godt!·' FtJ.rmeren reiste 
sig i sin fulde Længde, glattede ud 
Rynkerne bagpaa Benklæderne og 
strøg en Fyri:itikke over Hoften. 
Fyretik~en fattede Ild, hvorpaa 
Farm.ere11.tændte sin Pibe, stak de 
vundj:\e $20 i Lommen, strøg sit 
Skjæg og lo. - Handelsmanden 
anedq ikke, at Farmer.en havde 
Strygefiaden af en Fyrstikæske 
fastsy~t paa sine Benklæder og 
mere Ønd en Gang havde faaet sine 
Heistiudgifter betalt paa denne 
Maade. 

Oregon. -A-I .. k as a. 
Den norske Dam per Florida, som . ;. 

netop forlod Portland med 'l'rælast ·• Ka~t. !fans Chr. Pande og Ex
er atter fragtet fra samme Sted Tol~i~spektør - L Myhre Ho~stad 
med Hvedeforbritisk Marked. afre1ste. den 16qe ds.• fra Sitka, 

A,lask~, hvor de }lar boet i en læn· 
l)ampskibet Florida afseilede for- gere Tid, til Dyea for muligens 

leden til Orienten med 2,564, 730 allerecie i Høst at drage videre til 
Fod 'l'rælast, den største Ladning Klondike. 
noge_ n_ s_inde a_ faendt fra Columbiu- 3 -4ooo G Id · Sk . _ _ _ _ . · _ - _ u _ gravere i agua 
Fl_ oden._ L_a_ d_n_ 1_ n_ gen -_ a _____ fsendtes af b_ l ____ ._-____ ..... __ t_ ~- _ l_ d _D _ fh ld-t . ~ · · ev paa e 1or e en ag a o 
Pacific Expørt Lumber Oo. Møde. enige om at udbedre Veien 

Med_ Da.nipbaaden E'lf!Jene, der over P:asset •. Hver Mand vilyde 5 
forledø11. af5eiled11 fra Portland til Dages Arbeide, og sandsynligvi5 
8t. Michaeh!1 medfulgte en Ladning vil Veien om kort Tid være i nogen· 
.,unge" Piger\ der. paa _en eller lunqe god Stand. 
anden Maade haaber at tjene mange 
På,nge bland~ eie 10:-15,000 Minf're 
ved Yukonfloden. 

California. 
En<Haliener har opdaget et Guld

leie i Nærheden af 'l'histle Shafte. 
Cparles _ Fish er ogsaa _ hhmdt de 
helµige Gulasøgere;. sidste Uge-tog 
bau .ud $3000 v.ed Sammenløbet af 
Nelson Creek og Feather River. 
Mali anser Nelson Creek- for a,t være 
det' Vå11~I.øb, som er rigest paa 
Guid i Plumas Co. 

Da. Bark.~ntine OathrineSudden 
forleden blev sat. i. 'l'ørdok i San 
Francisco for at røparf'!€S, opdage· 
des et 9 Tommer langt 8tykke 
_Svi;erd .af en• Svæi-dfisk i Sjrroget. 
Det var trrengt Tgjennem en 4 
Tommer tyk Planke og 5 'l'ommer 
ind i l!!olidt Tømmer. Det var 
brukket M jevnt med Kobberfor· 
hudn.ingen. 

Tre!).dwell-Guldminen i Alaska 
er bekjendt for at være en af de 
største. Gulderts-Miner i Verden. 
Man har uu opdaget en ny, rig 
Guldaare, saa man er nødsaget til 
at ai;1ska:ff'e større Maskineri. I 
Juni Maaned udvandt man Guld 
til en V ærdi af $66,000, og man 
kan nu. se 7 Millioner Tons afguld
førende 'Erts i Gruben. -.Grubens 
Overopeynsmand har givet disse 
Oply13niilger. 

I -Skagua blev en Mand grebet 
paa fersk Gjerning i at stjæle en 
Bærerem. Han blev dømt til at 
bindøs til et 'l'ræ og gives 50 Piske-
5Jag. Da imidlertid en Dam per 1aa 
fierdig til at afgaa sydover, blev 
Dommen forandret til, at han blev 
"trvmmet" ud af Byen og bragt 
ombord paa Damperen, uden at Jaa 
alle sine Eiendele med sig. - En 
anden Mand havde paataget sig at 
bringe PØdemidler til den Arbeids· 
styrke, ~om var ifærd med at ud· 
bedre Veien. Underveis traf han 
en Reisende, som bød ham en god 
Del mere, hvis han vilde · bringe 
'hans _ {Jdrustning ov.er. Manden 
tog mod '!'ilbudet, læssede J_l'øde· 
midlerne af Hestene og> anbragte 
den. Reisendes Varer paa dem.-.
Da M1p1den vendte tilhage til 
Skagna, blev hans Heste solgt, de 

indkomne Penge overleveret ham 
hau selv bet.ydet at forlade Leiren, 
hvad han ogsaa gjorde uden Op· 
hold. - Grovere Forbrydelser med· 
fører Dødsstraf. 

Ed win A. Thorp, George Stewart 
fra 1'acoma og Joe Winfelholro fra 
Juneau kom ned fra Alaska sidste 
Lørdag paa DamperenGeo. E.Starr. 
Diese tre medbragte Guld til en 
Værdi af $16,000. De rei9te fra 
fra Dawson City den 4de Juli og 
naaede Dyea den 13de August. -
Edwin Thorp, William Geo. Thorp 
og Geo. Bound eier det halve af et 
GulrUE>ie ved Eldorado Creek. W. 
'l'horp og G. Bound er deroppe og 
arbeider i Leiet samt passer paa 
det Guld, som er opgravet ruen 
ikke renset. -Thorp er kun 20Aar 
gammel, men har været i Alaska 2 
Gange. Paa Jen første Tur havde 
de 37 Kreaturer for Guldstriktet, 
og det tog omtrent 4 Maaneder at 
tilbagelægge Veien. Han kom til· 
hage fra Klondike i April og reiste 
igjen i Mai sidste Vaar. Stewart 
reiste med Thorp til Alaska forrige 
Aar. Han siger, at Beretningerne 
olll Guldleierne ikke er overdrevne, 
idet der antagelig iaar vil blive ud
gravet Guld til en Værdi af 10-15 
Millioner Dollars. - Den 20. Juni 
opdagedes rige Guldleier ved Domi· 
nion Creek, og en Mængde Menne· 
sker begav sig afsted for at optage 
Olairns. Den' første Baad, som 
bragte Guldgravere fra Circle City 
og Forty Mile Creek, var Alice, som 
landsatte dem i Dawson City. Da 
det straks efter rygtedes, at rige 
Guldleier var opdagede ved Stewart
EI ven, begav Guldgraverne sig der· 
hen i største Hast. 

BLANDET NYT. 
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Staterne. 
,...-......._,,-..__...,_,.__,_.__..,-,.. .._..-....._..,--...._,,,.--......_,,........_ 

Pastor C, Saugstads Enke fra 
Bella Coola ar for Tiden paa Besøg 
hos Slægt og Venner i Red River· 
Dalen, N.-Dakota. 

Den bekjendte norske Violin· 
spiller Theodor Theobaldi er an• 
kommet bertil Landet og vil besøge 
mange forskjellige Byer. 

Nathnal Rolling Mill Company 
i McKeesport, Pa., har bekjendt. 
gjort, at Arbeidernes Løn vil blive 
fcrbøiet med 10 pCt. fra 1. Septbr. 
Kompaniet bee;kjæftiger 3000 Ar
beidere. 

Man antager, at over 300 Fabri· 
ker i New England·Staterne har 
gjenoptaget Arbeidet i de sidste 6 
U ger. 'l'ilsammen giver de Arbeide 
til omtrent 30,000 Mand, som før 
intet havde at bestille. 

Prisen piut Hvede vedbliver at 
stige og vil isandsynligvis snart 
blive $1.25 pr. Bushel, thi Europa 
trænger en hel Del Hvede. Far· 
roerne holder sin Hvede tilbage, da 
de venter høiere Priser. 

Det er ikke bare Kulgrubeeierne, · 
som Streikerne maa kjæmpe mod •. 
Sult er deres værste Fiende, hvor· 
for de efter alt at dømme maa gi ve 
efter .. Vinder Arbeidsgiverne, eaa 
vil de kunne behandle Arbeiderne 
efter Forgoqtbefindende for en lang 
Tid. 

Man siger, at John L. Sullivan 
agter at stille eig som independent -
Kandidat for Borgermester i Boston 
ved næste Valg.· Grunden til dette 
Skridt skal være, at Josia Quincy, 
som ogsaa er Kandidat for Borger• 
mester-Embedet, ikke vilde tage 
Sullivans-Haand,-da han rakte den 

"+*•• _ . . til Quincy, 
Mr. J! P~ McCormack er af et 

Kompani i New Yoek sendt til Tre unge Mennesker, som sam
Alaska for at .bygge en Tougbane men roe~ nogle Kammerater havd~ 
fra Dyea til Lake Linderman. slaaet l!ng ned ved Bredden af 

Niagara,· Floden for nogle Dage. 
England vil sandsynligvis i en leiede en liden Baad for at ro over 

nær Fremtid indføre det metriske til Canada-Siden. Baaden kænt
System, idet Underh.uset har ~ed- rede, og før Hjælp kunde komme 
taget e.t Lavforslag 1 den Retmng. tilstede førte Strømmen dem ud 

Atter berettes fra Hammerfest, over Faldet nær Canada-Siden. 
at en Due er fondet med følgende Man vil om kort Tid faa den 
Budskab fra Andree: "82de Grad Fornøielse at høre en Dronning 
passeret. Heldig Reise norflover". synge, idet Hawaiis for hen værende 

It I .· -. Ø t. · R · 1 - d Dronning Liliuokalani er tilbudt s, 10n, s err1g, us an og . . 
T kl d. ·k 1 h. · d t en uhyre Sum for at beg1ve sig paa ys an R a ave m gaae paa • · -. 
S · F l · · Il -t en Koncertturne I de Forenede pamens ors ag om ing ime em a . . . . 
oprette en Landsforvisllings-Koloni Stater,; og nmehg71s vil hun mod· 
~ A k' t· · tage Tilbudet. Hun er meget mu· 
1or nar 1s er. 1 k ·i · 1· • kk sika s og v1 nme igv1s træ e 

Det norske Barkskib Soladon paa fuldt Hue1. 

Rei~e f~a Newcastle til Honolulu Edv. Brækhus erindtraadt i den 
forhate 1 August1896 __ paaStarbuck· h 11. Æ t t· d 1:r • d · . ·. -. · e ige g es an . ..1.an vie es I 
Øen. M. andekabet g1k 1 Baadene p t H _ K' k · B kl -t'l -· · · · . as .or egges ir e i roo yn 1 
og naaede efter svære Lidelser . . · .. 
S h· __ ·ø _ h d h Id . Miss Olee_ n, velkJendt som Orgamst· op ia· en, vor e op o t sig . . . d 
bl d -__ d I a~ d . _lO M d rnde 1 Sømandsk1rken. Bru en er an t e · n iØ te i aane er, - . 
_,. d 'bl · c· d F l født paa Horten. En uhyre Men-1Ør · e - ev un ne. or nog e . 

. . • .. <_ _ . . • . . - • . neskemasse var paa Benene. Kir· 
Da_g_ e s_1d ___ · __ e __ 1_1 ankom de til Aukland, k. f ldt t'l T l d , en var y 1 rængse , og u en-
Ny-Zelantl. Under Opholdet paa ~ 1r- k h d 3 p. I't"b t• t . . 1or :1.1r en av e o i 1 e 1en e 
Sophia"Øen døde Kapternen, Styr- k t b t'll d t h Id M , . . no a es i e rue a o e assen 
manden og'lømmermanden. · O d Eft y· l b · · · · · i r en. er ie sen egav 

Paa Cedarburg-VeiGn mellem Brudeparret og Gjæsterne sig til 
Magnon og Thiensville, Wis" om- Brudens Hjem, hvor den selskabe
trent 7 Mil fra Milwaukee, fandtes lige Del af Festen fandt Sted. 
forlede_n_ en Planke, hvorpaa der F 1 d d - d · k s · . · or e en op age e spana e p1· 
var anbragt en Mængde Sp1ger, . d V b- A · . . oner en me aa ·en og _ mmum· 
som ødelagd_ e HJulrmgene paa om- t·_ 1 d _t Sk _ _ t D k . '" . ion a e onner . en spans e 
tre. nt 200B1c_ ykler,saaEierne maatte A. __ b d ·nr h. t o·t bl . ·_. , . _ . · m assa or.1 vvas rng on ly ev 
be_ give sig h1em t1l_fods._ I Nær- . bl'kk 1. d tt t d · . . · . ø1e 1 e 1g un erre e erom og 
heden af Byg_ rænsen fandtes ned- .ldt t'l. R · · · t Sk . · · · · · · me e 1 eroerrngen, a en on· 
gravet .en hgnende Planke. - t - V · t'l K b d ner var paa e1 I u a me 
De_ Slyngler, som har nedgravet V b i·i 0 - M · . · . . _ . aa en _1 _ . prørerne. arrne-
Plankerne, vil forbaabenthg ikke D t· tt · · bl"kk 

d S . f epar eme_ ntet sa .e sig øie 1 - _e· 
un gaa tra . l' . B ·1 . Sk t bl. . · · ig 1 evæge se, og onner en .e.v 

Fra Boston meddeles, at Ralph anholdt og bragtiHavn afenTold
K. Montgomery er der for atformaa kutter. Yed den foretague Under· 
et Antal Bostonpiger til at begive søgels"3 vi13te det sig, at Skonnerten 
sig til Alaska. Han vil fragte en varladet medVaaben og Ammuni· 
Dampbaad og søile rundt Syd- tion, men var ikke bestemt for 
Amerika til Alaska. · Kan han faa Kuoa. Det var de Forenede Staters 
200 Piger til at betale $250 hverfor egen Eiendom, og Skonnerten var 
Reisen, vil han tje~e ganE!ke gocit bestemt for Governor Ieland, N. Y. 
paa Foretagendet. Men det bliver Regjeringen havde Bimpelthen be
neppe nogen let Sag at faa Pigerne slaglagt sin egen Eiendom og maa 
til at iføre sig Guldgraver- Uniform nu sandsynligvis betale Skonnerten 
og drage til Alaska med Spaden Skadeserstatning for at have hin-
pa11. Nakken. dret den i sin Reise. 



Tacoma-Nyheder. --
Miss Annie Carlson, som istjal et 

Byen vil straks gjenoptage flere 
kommunale Arbeider} som i de 
senere Aar er bleven forsømt. -
De mange Reparationer af H\lse 

nu .at inddrive 
Fordringen. 

Kapt. Andersen, Fører af. det 

----'-'->----~ 

Uroligheder i Indien. ,,...,_ 

satte forden. gru.somste Tortur, og 
53 præsk,katbolske Kirker er alle· 
rede lavet om til Moskeer. Naar 
Stormagterne fordrer, at disse For~ 
følgelser skal ophøre, og Tyrkerne 
rømme udafTl:iessalien, saa væk
ker en saadan Optneden Forbitreli;e 
ikke blot i Tyrkiet men ogsaa .i de 

muhamedanske 

Skynd Dem, * 
hvis DB 

skal til I 
Ill 

n I 
.Men vær sikker sikker paa at faa en tilstrækkelig 

Beholdning af Fødevarer, førend De 
paabegynder Reisen. 

I 
. I 

C.Ebert, the 
Gracer 

har allerede udstyret mere end et hundrede og er 
forberedt paa at forsyne alle alle, som har isinde at 
drage afsted, med de bedste Kolonialvarer i Mar· 
kedet til Priser, som vil tilfredsstille alle. 

Alt hvad der behøves af Kolonialvarer kan er· 
holdes hos 

G. Ebert, tfie Grocer, 1338 Pacmc Brenue. 1 
Bryllup ====-
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Staar De i Begreb med at gifte Dem? 
-····················'.:>.~~L .. 9.:.1'.1: ... ~J.~.~---·~-~.?.q_:i!.:1: ... ~.?..'.:>.._ ...... . 
~ HART, THE JUVELER. * 
dem paa Bestilling i hvilkensomhelst Størrelse, Bredd.e 

V ægt eller. Fa0on. 

1134 PACIFIC AVENUE, TACOMA. 
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I GOLDE){ snø JDIØIØG & JDILLIJG GDJIPBlY. I 
~ (Inkorporeret under Staten Washingtons Love). ~ 
!!I Embedsmænd: I I 
liJ J. 0. BROTTEM,. Præsident. !:il 
!!I O. 0. STORLE, Vice·Præsident. I 
!ti J. M. AR:STSON, Sekretær og Kasserer. Ill 

:I Eier meget rige Guldroine·Claims - der er beliggende paa en ~ 

I Frankrige har. Drikkepengesy· 
stemet udviklet sig til en Grad, der 
gjør det væmmeligt. Det har gaaet 
saa V'idt, at Hotelværterne ikke al· 
ene har nægtet at gi ve sine Opvar
ter~.Løn, inen endog forlangt Beta
ling afdem for Ansættelsen. Ja, 
de forlangte at Opvarterne skulde 
betale Kokker og det øvrige Perso· 
nale paa Hotellerne og af de over
blevne Drikkepel1ge sørge for sin 
Løn. 

~ sa.mmenhængende Aare. 6000 Fod lang og 30 tiL150 Fod bred, ~ 
i!I rigt forbunden med Mineral - paa Colville Ueservation, 7 Mil rn 
~ frll. det berømte Rossland Minedistrikt. Denfårste Udstedelse aj R 
~ Aktier tilbydes for kun 3 Cents pr . .Aktie. Alle de ved Aktie- ~ 
liJ sælg indkomne Pengf! anvendes til Grubernes Drift og forøger saa- Ill " 
lf:I ledes Værdien af samme. Alle Ordrer pr. Post vil prompt blive I 

Engelske Skibe fragter over 55 
Proceu t af de Forenede Staters Ind· 
førsel og U dføreel. 

~· besvaret og kvitteret for. . I 
fl'I. For nærmere Oplysninger henvender man sig skriftlig el.ler a;a 
!!I. mundtlig til I 
! J. M. ARNTSON, ! 
~ . . Sekretær. I 

·Et .. t tUd 1 · fP . ll424&425WashingtonBuilding,Tacoma,Wash. I 
s or va g a ARFUMERmR er- i!:I . . . · · . . . · . · · · m 

hold.es. . ti.I bill.1.ge.• Prise. r ... paa .. C.E:NTRAJ:.. .l!Ullllll'lll'lllll. l'!l. llllll.i!:li!:li!:li!:li!:li!I. l!ll!Hlll:!lllll'll. Ill. lllllllllllllllllll11i!li!li!l!!l.!!lll!li!l!!li!li!li!ll!lli!!i!ll!lllll:!llllllll:!lllllllllllll 
DRUGBTORE, 1101 Tac. A.ve..Cor. llth St. .· . . . . . . . . 

1580 
AGRBS 

LAND, 
delvis meget godt, delvis al· 
mindeligt brugbart Farming
Jand i et skandinavisk Settle· 
ment. 12 Mil i liga Linje 
vest for Tåcoma. Postkontor, 
Skolehus, Sagbrug, Damp• 
baadsforbin;delse. Rig Anled
ning til FiskerL Liga ved 
Lake Bay og Delano. · Landet 
sælges J 40 Acres Trakter til 
følgende Priser: $5.00, $3;50, 
$3.00, $2.50, $2.25, $2.00, 
pr. Acre paa 10 Aaxs: Afbeta
Iing mod 6 pCt. Rente. En 
Del af dette Land ligger kun 
;k i eller l ~Iil fra Vandet. 
Alt Land vises Kjøberne, lige
som Papirerne er første Klal!l
ses. Enhver kan her se, hvad 
der bydes for en urimelig bil· 
lig Pris. Fo1· en Nedbetaling 
af. $8.00, $ l 0.00, $12.00, $16.00 
eller $20 00 kan man. altsaa 
kjøbe sig 40 Acres godt Land, 
bo paa det, forbedre det 
Aar efter Aa1· og ved Flid og 
Udholdenhed skabe sig et re· 
spektabelt Hjem. Det er. det 
billigsteTilbud,Mm er·bleven 
gjort her ved Sund.et. Benyt 
derfor Anledningen. 

* * * 

H~, . J~r th~ Kl~n~ikc I 
..._,~._..,.-,_._.,.,..-......_.. 

McDonald Shoe Co., Cor. 13tb & Pacific !ve., 
KAN UDSTYRE DEM 

m.ed de bedste (og det er hvad De ønsker) Crack eller Snag Rubber-Støvler og 
svære Ru bber•Sko for. German Sock.. Ogsaa passende svære Sko. for Minere; 
yderst lave Priser. · 

KJØB DERES 

Dfobler, Tæpper, Rullegardiner, Draperier, Refrigeratorer 
og tnsinde andre '.l.'ing, som behøves i enhver Hnsl1oldnlng, 

hos et paalideligt Firma,. som altid sælger tit billigst mulige Priser, giver Dem akkurat 
hvad De betaler for, garanterer at sælge Dem Jigesaa ~ode Varer til Jigesaa billige 

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

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

HOLMES & BULL FURNITURECO., * 923-925 C St. 
P. O. BOX 1383. 

JENNl.NGS PAINT CO. 
MALING, 

GLAS, OLJER LAK, 
BØRSTER 

Specialiteter: Absolut rene Oljer JorApotbekerbrug, Heath & Milligan M'f'g Co•a 
færdiglavet Maling, .Glatte Oljer hg Compound, Axel· og Maekinsmørelse, 

131. 3 P .ACIFIC .AVE., T.ACOM.A, W .ASH. 

THE BONNEY DRUG STORE 
(VIRGES & CO., EUROP.ÆISKE .APOTHEKEitE). 

DET S'fØRSTE APOTHEK, 
DET BILLIGSTE APOTHEK, 

DET BEDSTE .APOTHEK. 

1142 PAGIFIC AVENUE, TACOMA, WASH. 

Gnld1)letterede Bl'iller og Lorgnetter. ~a~~1~::: f~:~o~~g;~l~!. 
Vi vil ogsaa tilpasse dem ved Hjdp af de allerbedste slebne Linser og levere alt 

komplet for kun ·--$2.50.- __ · 
Vi kjØber alt gammelt Gult og Sølv. Har De noget at eæl ge? 

FRANTZ MAHNOKE, H26 Pacific Avenue. 
THE PIONEER JUVELER. 

JOS. SLADEK, uARVER, 
1532. PACIFIC AVE. 

~~--na11dle1· .med----

ff UDER, LÆDElt, SKOWlAG~lb OG S!DEL~IAGER-ARTIKLER. 
Nærmere Oplysninger faaes 

ved Henvendelse til dette 
Blads Ekspedition. Høie13te Markedspris for Huder, Skind og Pelsskind. 

~-,--·-!'"="""--D' Gaa til en l\fand, som betal.er fuld V ærdi for Deres Yarer, og undgaa l\fellemh11ndlerue, 

" 



Til Armeen har Storthinget be· 
vilget 9,291,700 Kr. 

Den tyske Keiser har gi vet 1000 
Kr. til 'l'rondbjern Domkirkes Re
stauration. 

Doktor loge Heiberg har mod
taget Aneættelse som Læge i Kongo
s ta ten og afreiser did i denne.Maa· 
ned. 

Skatten paa udenland5ke Han· 
delsreisende har alene i Kristiania 
siden N ytaar ind bragt over 65,000 
Kroner. 

Sælfangeren Morgenen er . vendt 
tilhage til Tønsberg med en Fangst 
af 5942 Sælskind, 1400 Tønder 
Sp1.13k og en Bjørn. 

De tre af Gudbrandsdalsbanens 
fetn kvindelige Stationsmestre, socri 
ansattes. ve.d Banens Aabning, lig
ger for Øieblikket i Barselseng. 

Marit Prestga1J.rd, Moder til Re.· 
daktø1·en for La Orosse Tidende, Kr. 
Pre~tgaard, døde i sit Hjem i He 
dalen, Gudbrandsdalen, }'.qorge, den 
24de Juli. 

En talrigere besøgt Folkefest end 
den, som holdtes i Trond hjem under 
Jubilæet, har vel sjelden været 
holdt i Norge. Festen talte over 
40,000 Deltagere. ~. 

270 Tyskere returnerede 19. J'uli 
til Bergen fra en Nordkapstur. 
Keiseren, der traf til at være i Ber' 
gen den Dag, gi k om bord til dem, 
og saa blev der Jubel og Leven. 

Forsvars· Departementet har an· 
taget Styrmand Chri>'tensen, forhv. 
2den Styrmand paa Vikingeskibet 
Viking under· Færden til Chicago, 
som Assistent ved Fruholmen Fyr. 

Per Siv le har i;idgivet i Trykken 
et Foredrag betitlet ;,N ationalt 
Selvmord", hvori han paa en stor·. 
artet og indtrængendeMaade llppel. 
leter til det norske Folks Ære!l
følelse, 

Gustav O. Abrahall'.lsen i Sta van· 
ger indbyder til Aktietegning for 
Oprettelse af en mekanisk Sko
fabrik • der i Byen ."'-· en· første 
Klasses Fabrik, der vil forarbeide 
300 Par. daglig. 

Fra Wien meddeles,. at Erke· 
hertug Carl Ludvigs store Guld
medalje; der kun uddeles til en 
Fremmed, ved dette Aars Kunst· 
udstilling er. tildelt Fritz .Thaulow 
for et Billede "Gaardsi.llteriør". 

Af. Kristianiås Malermestere.har 
13 undertegnet den afSvendene op· 
stiUede Tarif og Al'beidet er .alle
rede begyndt. De 13 Mestere be· 
skjæfti~er 200 .Mand. Bn Del 
Svende er reist til Udlandet for at 
søge Arbeide. 

Fl'a Trondhjem meddeles: Stjør
dalens Sparebank bar paa sin 50 
Aarsdag skjænket 8000 Kroner som 
Legat for Bogsamlinger i Dalens 5 
Sogne. 20 Procent skaJ br1lges til 
Oprettelse af saadanne og Renterne 
af Resten til Vedligehold. 

Der er nu20,000 elektriskeGlø!le· 
lamper i Brug i Krit:Jtianias Can· 
trum. .Fr1dø.rst af var det den al· 
mindelige Antagelse, at 10, 000 vil de 
:Qli ve tiet høies.te An tal, som blev 
benyttet .. Kravet efter .det elek· 
triske Lys hai; altsaa vist sig .større 
end paaregnet. 

En Reisende med Vossebanen 
fortreller, at han paa .Garnæs Sta· 
tion .blev afkrævet 85 Øre for en 
Kop Kaffe med et Stykke alminde. 
ligt Smø.rrebrød til. Og en anden, 
sg!ll ha.vdefaaet 2 St~kkerSmørre· 
brød og en Kop Kaffe maatte herfor 
betale l Kr, 20 Øre. 

-· -~"- ..... " .......... --·- ·- ·- -··- -· __ "_ .................. -..... ___ ,...... -- -··-- ...... ·- -· ........... -· ..... "_ -··...c ·- -· --- ..... -· -- -- -- -··.;;,;....;, -· ....... ·o;;,... -- -·-.-.·····~··,;....;,·· -- ........ -··-··--~ - ....... -· ,;;;;;;;;;.--·;:;;;;.-;;·--~·- ....... 

Sagfører, Hr. Olsby i Flekkefjord, 
var beskjæftiget med at gjøre Kon· 
trakterne færdige. 

En Missionær har sendt hjem 
noget Gummitræfrø, der er bleveo 
plantet i Skoven paa en Gaard i 
BjørnaadaleniHelgeland. De har 
spiret og vokset raskt. Træerne er 
allerede omkring to Fod og synes 
at trives godt. Det værste bliver 
nok at bevare dem om; Vinteren. 

Ved Hasslunds nye Anlæg knæk· 
kedes forleden en Kranstolpe under 
Opheisningen af en stor Sten. Stol· 
pen rammede en svemik Arbeider i 
Nakken. hvorved han slyngedes 
mod Stenen og kløvede ,Efjerneskal· 
len. Døden indtraadte øieblikkelig. 
Afdødes egen Fader stod og saa paa 
Ulykken. 

Forleden Søndag seilede 2 unge 
Herrer fra Skonevik til Halsnøen. 
Kommen ind under Land kuldsei
lede de med den Følge, at. den ene, 
en Agronom hos Bull·Thornøe ved 
Navn Vattendal, sank og druknede. 
Den anden, Søn af Handelsmand 
Larsen i Skonevik, reddede sig 
iland ved Svømning. 

For et Par Uger siden fandt man 
en Morgen en Arbeider paa Dram
mens Damphøvleri liggende død i 
Elvkanten lige nedenfor Jernbane
broen ved Bragerøen. Man antog 
først, at ber forelaa et Ulykkestil· 
lælde. Men de af Politiet anstil
lede U ndersøgelser har nu ledet til, 
at en Gut paa 17 i Aar er arresteret. 
Nogetso1nhelst Bevis foreligger ikke 
endnu, - :Qlot Mistanke. 

I Anledning · af 'l'rondhjems 900 
Aats • Jubilæum har Trondhjems 
Bypost ladet udgive 4 Jubilæums 
mærker: 2 Øresi blaa Farve med 
'l'rondhjems Vaaben, · 4 . Øres røde 
medTrondhjems Domkirke, 10 Øres 
grønne med Billede forestillende 
Olaf Trygvesøn, 10 Øres brune med 
Billede af Munkholmen. Mærkertie 
er noget større end vanlige Frimær
ker satnt vakre og stilfulde'. 

Fra L~lrnvi.ken skrive~ til Dags· 
posten: En beklagelig Ulykke 
hæn<fte i LekEivikenfornylig, idet 
Hm1bygningernepaa en Husmands· 
mandeplads tilligemed Indbo og 
Klæder og. 2 Kjør brændte op. Hel· 
digvis gik ingen Menneskeliv.med. 
Baade Husmanderf og Konen var 
fraværende paa Arbeide, og kun 
Børnene.var·hjemme. Dissehavde 
dafaaet fat paaFy-rstikker og gjort 
op Ild paa Dørtrappen. Manden 
er en yngre, stræbsom Mand, som 
sidder i smaa Kaar. 

Paa Kongsvinger hændte den 24. 
Juli den Ulykke, at en 11 Aar gam· 
mel.Gut, Søn a.f Sundmanden der· 
steds, druknede i Gfommen. Han 
har sandsynligvis faaet Krampe 
under Badningen, og da uheldigvis 
ingen var i Nærheden bl&v han 
ikke opdaget i Tide, Da l<,olk kom 
til, blev to af Stedets Læger straks 
budsendt og Oplivningsforsøg fore· 
taget, men uden Resultat. 'filfæl
det viser, hvor riaik1J,belt det er at 
bade uden at havt- en eller anden i 
Følge, som, hvis noget støder til, 
enten kan hjælpe . straks eller faa 
Folk tilkaldt hurtigst· muligt. 

I Anledning åfFrams Reise med
deles, at Kaptein Sverdrup gaar til 
næste · Aar med Skibet Fram op 
langs Grønlands vestlige Kyst, for 
muligens at nau. op til faens nord· 
ligste Græmie. Kan han omreise 
Grønland, vil han betr:tgte 0 pga ven 
som løst.·· Han beregner, at Ekepe 
ditionen vil tage 2 Aar. Hvis ban 
bliver siddende fast i Isen, vil han 
med sine Ledsagere trænge frem 
over faen. saa langt som muligt. 
Fra Norge vil Ekspeditionen med
tage 20 Hunde, og den mener, at 
den kan faa yderligere 60 Hunde af 
Eskimoerne. Som lste Styrmand 
medfølger Berntsen,. som 2denStyr
mand medfølgerHendriksen. Begge 
disse Mænd var med paa Nansens 
Nordpols-Ekspedition. 

Fornuft hos Insekter. 
,.....,_ 

I et tysk Blad meddelee følgende 
to Exempler paa den forlængst er· 
kjendte Sandhed, at Dyrene beeid· 
der Midler, som rigtignok er os al· 
deles ukjendte, m. at meddele sig 
fornuftig til hverandre. I et Tag· 
vindu, i,om laa 12 Meter over Jor
den, havde en Edderkop spundet et 
stort Net. En stor sort Skovmyre 
faldt ned i dette Net, og strævede 
længe forgjæves med at komme ud 
af det, uden at den ellers saa rov
gjerrige Edderkop viste sig. Nu 
kom pludselig tre Myrer til, som 
ivrig krøb omkring paa Vindues
karmen. Efterat de .havde foretat 
en nøie Undersøgelse over de sted· 
lige Forhold, stillede de eig, ved de 
to Traade, som fæstede Nettet ved 
Vindueskarmen, og som paa Ko· 
mando bed de dem pan. en Gang 
tvære over, saa Nettet faldt ned paa 
dea ene Side af Karmen; nu havde 
den fangne Myre faaet fast Grund 
under Fødderne og kunde arbeide 
sig ned. Uden Tvivl maatte denne 
have signaliseret til eine Kamme· 
rater om Hjælp. 

Et lignende Exempel paa For
nuft saa den samme Iagttager, som 
fortæller ovenstaaeude, ligeledes i 
indeværende Aar. Paa et ungt, 
fritstaaende PærPtræ, aom Myrene 
marncherede i Mængdevis op og 
nedad, blev der om Stammen smurt 
en Ring af et klæbrigt Stof. Stor 
Bestyrtelse og Uro blandt Myrene. 

T. G. MANDT. ---
En ny 01lilndelse i "Bob·Slelgll" 

Fabrikationen. ,......,_ 
T. G. Mandt er Opfinderen af den 

berømte saakaldte "oscillating Bob 
Sleigh", som han var Eneeier af, 
indtil han ophævede sin Forbin· 
delse med Stoughton Vognfabrik. 
Derefter solgte han flere saakaldte 
,,shop-rights"; og næsten alle, som 
nu fabrikerer "Bob Sleighs" kjøber 
enten Knæerne af ham, eller fabri
kerer dem selv med hans Tilladelse. 
Men med sin nye Opfindelse til 
Forbedring af "Bob·Sleighs" vil 
han paa det nærmeste kontrollere 
Slædeforretningen i Amerika. 

Opfindelsen bestaar i en "anti· 
tip-over device. which locks the 
front bolster wben turned so as to 
make it as rigid as the hind bolst· 
er"; det vil da sige, det er en Ind
retning, som slaar Bolsteren foran 
paa Slæden ilaas, naar den vendes 
og gjør denne ligesaa ubevægelig 
som Bolsteren bag paa Slæden, og 
gjør den mindre udsat for at vælte 
end nogen anden Slæde nogensinde 
fabrikeret. 

sitby, er mindst 3,900 Aa_r .. Men Det har taIJIJert 
der er en By, og sandsynhgvrn kun 
en, som endog overgaar Jerusalems Dr. Miles• dh ldt p 
Ælde. Det er Da mask us, som en ~~;:.1.'.;~~\i:X. i U 0 fØVCil 
Gang var berømt for sin Silke sine A<1revis.udholclt de mestudtommende Prover. Det 

• ' giver Livskraft og fornyet Styrke. Det bortskaf. 
Juveler og sine Vaaben. Damas· fordcnsvrokkendeSOvnli)slu·dogfrembrlUgerfor-

kl . t'l · k 'kk d frlsltendeHvile. Det gj1lr don evækkede Invalid Cener Inger l Vlr es ! e mere, a "I.mrk og sund. Det bar vundet sin store Berilm• 
den Maade hvorpaa man i Damas- meisoved.su1rcesfulde Hesultater. Antallet afhel· 

' • brndede T1lfælde er uovertruffet. Det er en Re-
k us hærdede Staalet, hører til de cept ru: Dr. l1Iilca1 den store Specialist I Hjærte 

t bt Ir t H l D D · M•l 7 og Nervesygdomme. Il e i...Ul1S er. vor gamme a· r 1 es Sælgesafalle Apothekera 
maskus egentlig er, ved man ikke, • og garanteres atbjælpe. 

men den grundedes sandsynligvis SJi;and!navisk Bog ~ 
HJrorte og Nerver fnt 

af en Sønnesøn af Noah. Den er vedatmevnedettel3lad. Nervine~ rimeligvis 4,200 Aar og i ethvert Tilskriv 
Fald Jordens ældste By. DR. MILES l'llEDICAL co" Elkbart, Ind. __ _,,_,.. __ _ 

N o·Tø·Bac for femti Cents. 
Garanteres at helbrede Tobakslysten, 

gjØr svage Mænd stærke, renser Blodet. 
50c, $1. Faaes hos alle Apothekere. 

T. G. Mandt Double-Bar 
fialirifercf! i 13 fotjlJellige etømlfcr, 
fra 1000 til 6000 !j3unbf! l8æreellne. 

Sle aweekEasY. nr!.0n"d'h~:.'.1«~ 
a brand new thlng'. 

No trouble &o make $18 a wook <:asy. WrUe "> 
us quJck. yon wlU be eurprlscd e.L bow casy It. can bo 

done. Send UB yonr addrcssnny way, It wlll ba for your hlteresS 

::e:::;;.~ni:;Y Iit0~&· v~~:1t~:os1;21:v:i~ft,~ 

Crank Bolster Spring. 

~!!Jleb en 3000 Q:lunb~ Eipring 
paa en tom filogn, fjører en 
!!Jlanb Iige faa lle~agelig f om , . 
i en ~ugg!). (Patented July 7, 96-others pendmg.) 

~en ubft)lbet et længe følt E5nim for en l8olfter E5J)ting, ber er !ige fan efo[tijl nu
ller et let fom et tungt Bres. ~e \)renger j)aa fbin11enlle Shackles j)an liegge @iillcr of 
lBolftercn. IDM> .\.læs løftes iSoi;en 2 til 272' '.tomme· uben .\.læfl 5 '.tommer. ~.lJleb l>iSfe 
<S~ringe er et .\.læs m :treb1ebel lettere at træffe; og ~ogncn bil bare bobbelt fan længe. 
~tsfe lBolfter ®Jitinne !Jnr bæret tnlbf1e11big 13røuet, og !Jnr llift fig at bære be liel>fte, 
fom cnbnu er 01Jf11ub11c. 1Je er fulbfteubig gnrnnterct. 

mi fabrifmr og fan 
T G ~ Mandt s· I D B I t r Spr·1ng ffa6ti!eret i 8 Gtørcelfet, 0 • rng 0·oar 0 $ e • fra 1000 til 4000 $unb;J ~CetcCbl\C, 

~enne fibbcr mel'fent \Bolfteren og 
lBoi;'en, og løfter lBoi;'en meb ~refl 
3 @ 4 stommct, ttben 2æ5 7 ltommer. 
:Ben urbeiber efter fammc IBrincijJ, og 
adjusts itself i i)'otfJolb til Bæi5f cB 
itJngbe, og er folgt j)aa )amme @a• 
rmth. S'nRcn !Bogn liør brugc5 uben 
en nf bif!fe )Bol fter<®lJtinge. 

Denne Opfindelse retter den ene~ 
ste U1eil "oscillating Bob-Sleighs" 
havde at kjæmpe med. Denne ny 
Slæde er ogeaa forbedret i m'1nge 
an,dre Retninger, og man behøver 
blot at se den for at overbevise sig 
om, at den er netop den Slags Slæ
de, man ønsker at eie. Slæden vil 
blive fabrikeret i T. G. Mandt Veh-

ff or jjli;ifcr vg bibete Unbenetning abteofer 
Bnllrifanter nf be berømte ~. 6>+ ~1rnllt li The T. Cj. Jvlandt Vehicle Go" 

møgtie, ~U{J!}it~ OlJ ®lll4>tt+ STOUGHTON, WIS. 
De smaa brune Havemyrer forsam· . 1 0 , F b 'k ·St ht . . . . . ic e ompany s a ri l oug on, 

~.1:~~~e.~~~~:::.:~;:~:.t~:: .. ~.::,;;~ 5r=r.s~~~!~~;.!:~·=:.~l!:i; rGO 0~010~0 0 OHO 01·1010 opo oro~oo~o~o~o·~o tol:Il'o ouo o~~~CMOOOI:Ilo~oof 
i den klæbnge Masse, og blev, da . f ld G Fl t ·1 bl' i u ang. ere usen vi ive o ~ o 
de hang fastmed Forbenene,,grebet e b 'k t. A t Løb v· h d o . ~ 0 . .. . · 

1 
1a ri ere I are s . l a.v e 

0 af de 1J,ndre om B~gk:oppen ogs up- haabet, at Mandt vilde fabrikere ~ 
0 

petiøs .. Pludsehg.·gJor.dede. Myrer, . v B . ". st h- o Deve. lopment Company 0 
b f d . d f R' sme ogne og " ugg1es i oug . 

0 som e an t sig ne en or mgen . . . . . o , 
0 h 1 . ·1 d . d d s··t ton istedetfor ved Fabr1kkerne I 0 _,....,.._.,.....,.._.,.....,.._.,....,.._.,....,_,....,_,....,.._. ........ .._.,......,.._.. 

.. e. t. n. m og. i.e. e. n.e a ... ammen. M' h' M d . Sl d 0 · o 
ic 1gan. en me sm nye æ e f d · •~ · l t"l J. o. rden. ved Foden afTræet var tør; B 1 t . · t t'l 0 udbyder nu 500 Parter a . ets Aktie11.ap1ta I - 0 

. og o s ersprmgen, som egner 1 o · · o 
de smaa Dyr slæbte med ame For- t bl' 1 t 1 d o salgs og he.nleder Publikums Opmærksomhed paa o . . a ive ang mere popu ær en . 

0 ben Dele af den op til Rmg~n og no en af hans andre Opfindelser, ~ folgende glimrende Punkter: 0 lagde dem paa den, ordnet shg, at . g . · . 
0 

· .o 
d. 1· d d B Eft vil Stougbton Fabriken have fuldt 0 I) Den ·hele Aktiekapital er fordelt paa kun 10 000 Aktier o e 1gesom anne e en ro. er· · . . . . ' 
t d .. · d M d h d · f . t op at bestille. Den leverer nu om· o uden nogen foretrukken Kapital. o a · e paa enne aa e av e aae B S . 0 . • • • o 

... · d 0 fik d M · trent 500 Par " ol!!!ter prmgs" om 0 ~) Alle Akt1er sælges kun til den paalydende V ærdi. 
0 

istan e~ ver~an,g, .e · yr~r, Maaneden, og Mandt siger, at. den o 3) Alle Pengesummer tilveiebragt ved Salg af Aktier an ven- o 
som hefti.ndt sig over Rmgen, sm · · t ·11 f t t'l ti G . o des udelukkende til Forbedringer· ingen Adgang til at 0 
F . d. . . Ef ,1,. . . snar vi evere ra re 1. re . ange . . ·.. . , . 

0 
. nh·e. . igjen. ter et P. ar · imers ·. · • . . ·ft. 1 d R 0 sælge til Kompa.oiet t.viv. li:!om. M. ine-Eiendom for store kontante 

0 · . . . . saa mange, og e er a en os, som o . . . 
Forløb fandtes ikke en eneste Myre ._1. d t'ld 1 f d h 0 Beløb er muhg under dets Love. 0 

d . . . . · kJ iver em 1 e ra em, som ar . 
1 

" Udb 
1
. f 

5 0 
1· h o 

paa. Trreet, og e viste sig heller b. t d d 'kk 'I' . 1 t o 4:) AkLierne sæ ges 1or en et.a mg a · p t. aar 1g, vor-
. . · • . . rug em er er 1 e viv om, a o d 'k F d ·1 F tt 1 f A b 'd t 0 ikke eenere· Broarbeidet syntes at . . ' . . . . 0 ved er a1 res et permanent un h ortsæ e sea r e1 e og 

0 
h t 'e b 1. " d hans Forventnrnger vil bh ve reah· gives Aktie-Eiere Anledning til at lade fradrage Udbyttet den o ave være 1or esvær 1g 1or em. · o . . · . . 

serede. o aarhge Udbetalmg af 5 pCt. og selvfølgelig skabe et stort Reserve- o 

En vigtig og for den britiske Ar· 
kæologi ( Oldtidslæae) interessant 
Opdagelse er gjort i den østlige Del 
af Grevskabet Yorkshire i Nærhe· 
den af et Sted som kaldes Danes
dale ved Duffild. Her findes et 
stort Antal Gravhøie, som blandt 
Stedebi Befolkning'gaar underNavn 
af "Danskegravene.'' Nu har man 
aabnet 13 af.de 178 Grave og fun 
det, at der ikke .er begravet nogen 
Dansker her__.:deres Indfald i Eng· 
land fandt Sted i det 9de Aarhun· 
drede-cmen at disse Gravhøie til· 
hører en Tid, som ligger mind.st 
1000 AarJorud for N ormannertiden. 

T. G. Mandt Vehicle Co. fabrike· ~ fond af Aktiekapitalen. ~ 
rer ogsaa "oscillating Gutters" og o , o 
Expresslæder og mange andre Spe· ~ Kompaniets Kontor: ~ 
cialiteter for Vogn~, "Bu~gies" og 0 Room 504 California Bttilding Tacoma Wash ~ 
Slæder, saa at Fabnkken i Stough· ~ . ' · ' • 

0 
ton efter al Sandsynlighed vil faa o . ----··"-- o 

nok at bestille, uden at fabrikere ~ E. Steinbaeh, Rob.B. Bradley, W. H. Pratt, ~ 
Vogue og "Buggies''. o Præsident. Sekretær. Kasserer. o 

STOUGHTON IIuB, ~o o 0 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~ 

Gamle Byer. _,....., 

London er, skriver Maill, et Bo· 
sted, som vi med Rette henregner 
til de gamle, mer:. i Sammenligning 
med nogle andre af Verdens Byer, 

I en 1J,f Gravene fandt . man ikke I erEnglandsHovedstad et rentSpæd· 
blot Benene af en gammel Britte, 
men ogsaa Jernringen af et Vogn· 
hji:d, et Jernbidsel og en Bronce· 
nagle, smukt Arbeide og eooaljeret. 
Disse Gjenstands, og Ligets sam· 
menbøiede Stilling viser utvivl
somt, at Gravhøiene skriver sig fra 

barn. 

Fra Jølsteri Søndfjord meddeles den ældre Jernalder. '.l'o lignende 
følgende: Fredag den l6de Juli Gt1J,Ve er aabnet i det 20 Km. der· 
hændte den sørgelige Ulykke, at fra beliggende Arras og i Beverly· 
Landhandler Johannes Hansen . ' 
Møklebust drukneqe i Jølstervan· ogsaa her fandt man Vogue, for· 
det. Han hav de ved V asenden uden et J ernepeil med Bronceind· 
bragt ombord i sin derliggende fatning og et Piskeskaft af Bronce. 
Baad en Del Varer, som han havde I Arras er Benresterne af Menne· 
indkjøb.t paaen Tur.til Bergen, og sker og Dyr (Svin) velhevarede. 

Det er nu noget over 1950 Aar 
siden Cæsars Legioner besøgte Lon
don og Paris og bragte dem under 
det romerske Verdensherredømme. 
Men paa den Tid var de intet an
det end smaa Samlinger afJord· 
hytter, som beboedes af de raa og 
uciviliserede Briter og Galler. 

Byen Marseilles i Syd Frankrig 
har varet i 2,497 Aar. Den blev 
grundet af græske Kolonister, da 
Rom, som siden erobrede baade 
den og Grækenland, kun var en li· 
den Landsby. Rom er omtrent 
2,650 Aar gammel. Af alle Byer, 
som var til, da den begyndte sin 
Tilværelse, og endnu bestaar, er 
Rom den mest blomstrende og bedst 

EN SIKKER KUR. 
Er Deres Ryg svag~ Har De Gigt 

eller Nyresygdomi 

Prov da Dr. Sandcn's elektriske Belte. 

skulde 1 Baaden slæbes overV andet .. ·. . · . 
til sit Hjem paa l\føklepust af Levnmger af Heste er ikke paatruf-

ckl , · · . . vedligeholdte. Den har gjennem· 
Bu . . en S Arme~ St:lve. gaaet mange Krige og Beleiringer 

Den bedste Salve i Verden for og blei" oftere indtaget, men dog al
Flænger, Stød, Saar, .Raadeaar, drig ødelagt. Derfor har den faaet 
Flaad, Udslet, sprukne Hænder, Navn. af "~en evige Sta~." 
Frostbylder, J,igtorne og alle Hud- Im1dlert1d er Rom rngenlunde 

Dlj,mpbaaden Skjold. Men i det fet. 
samme Dampbaaden satte sig i Be· 
vægelse, skar Baaden sig fuld, og 
Landhandleren faldt i Vandet. -
Dampbaaden stansede øieblikkelig, 
og der udkastedes Toup;; den For
ulykkede ko~ qgsaa en Gang til
syne, men forsvandt straks efter ..,... 
formodentlig har han faaetKrampe. 

~ -:>;r;:·r·i:r 

Alle andre Midler har slauet feil, men 
de 'l'tisinder, som har berettet om Hel
bredelser ved Dr. Sanden's elektril:lke 
Belte, er Borgen for, ut num· ult imdet er 
bleven prØvt-t mien H.esultiit, saii vil 
dette berØmteBelte helbrede, hvisHel

:1118 eea !!lo bredelse er mulig .. Det. hiir stQr elek
-~...= trisk Kraft, er garanteret at vit.re et Aar 
:.,~ 11 " og er anvendt uf en praktiserendeLæge, · ..., es........,. ae som forstaar sin Forretning. De, som 
u ø8NIBl!I ø bruger det, har Fordelen af Dr. Sanden'e 
allcll ""' ~ gjenn6mgaaende Dygtighed og ·Erfaring 
Wlllllllllllllo uden at det koster noget. 

HER ER EN KUR FORNYLIG. 

Farsiind. A'l!is for 20de f.M. skri- Liget blev . fundet en Times Tid 
ver: Vi •havde igaar en Visit af efter •. Afdøde, der var 35 Aar gL 
Hr ... von Kr,ohne, en engelsk Sag- og ugift, va~ en brav og i sin Bygd 
f~.r13r 1\{1'. ~obert Willcock samt to afhoidt Mand. 
all,dre engelske. Herrer. De med- ========== 

den ældste By paa vor Klode eller 
udbrud.og kurerer ~aad, el.lers for· endog i Europa. :Athen, Græken· 
langes rngen ~etahng. ~en, ~r lands Hovedeitad er omtrent 3,453 
garanteret. at g1ve f~ldstænd.1g Til· Aar gammel _ ældre end nogen 
fredshed, 1modsat T1~fæl~e tllbage· "anden europæisk By. Tangir i 
betales Pengene._ Pris 2o Cents pr. Marokko er sandsynligvis 2 700 

"Mit Belte har vist sig ut være absolut tilfredsstillende, min Appetit er gud, 
Fordøiell:len god, Hukomuwlsen t:ltyrket, l\'Iusklerne haarde og stærke, Indvoldene 
i god Orden, sexuel Styrke forbedret, Forøgelse a[ Selvtillid og røler, som om jeg 
havde Lyst til at udfordre Seirherren ved den fornyliga· holdte Fægtning. Kan 
udføre lll•'re Art eide med større I,etlied end jeg nogensinde har gjort før".-R.B. 
Douglas, Stanwood, \Vash. 

delte os,. at. {le agtede at indkjøbe Spyt og røg ikke Deres Liv bort. 
1~4 Y;ar1drett1gh~der ;ned Adgallg For at stanse Brugen af Tobak for be
t1l K11:ielg11hr"~(3re F ?ese Qg for, standig, blive rat:Jk, livsglad, netvestærk 

Æske. For Salg i Stewart & Holmes Aa · ' 
D St · r. 

rug ore. Flei;e asiatiske Byer har uaf· 

nødue Qrunde til Fabr~kanlæg .• De og kraltig, benyt No-To-Bac, det vid· . 
var allerede komm~t til Forstaaels.e underlige l\'Iiddel, som gjør svage Mænd Forstoppelse helbredes forbestandig. 
med flere Eiere af Vande og flere stærke. Faaes hos alle Apothekere, 50c Tag Uascarets Candy Cathartic. lOc 

· · . d ·· .b· ·• ·. · 'f .1 · ·. ·. ·• •• eller $1. Helbredelse garanteres. An· eller 25c. Hvis C. C. C. undlader at 
Kqntr.!tkter vil e. · .. l~ve a s uttet l viening og Prøve .frit. Tilskriv Sterling helbrede, vil Apothekeren tilb1J,gebetale 
Løbet af denne U ge. Deres nori;ike. Remedie Co" Chicago eller New York. Pengene. 

brudt bestaaet gjennem et længere 
Tidsrum end nogen By i Europa el· 
ler andensteds i Verden. Kinai!J 
Hovedstad, Peking, siges at være 
3,000 Aar eller mere. Jerusalem, 
som paa Abrahams Tid var enJ ebu-

DR. SANDEN'S ELEKTRISKE BELTE. 
Intet Middel har nogensinde udfø1·t saa underfulde Kure som Dr. eanden's 

elektriske Belte. Det er en Ven af den l\'Iand, som har taget Medicin, indtil hau 
er syg af at tage Medicin. Det koster kun en Tiendedel af, hvad almindelig Læge· 
behandling koster, og det kan ikke skade Dem - Medicin kan. Det helbreder
Medicin gjør tkke. Bog gratis; fuldstæodig Oplysning. 

SANDEN ELECTRIC BELT CO., 
255~ Washington Street, Portland, Oregon. 



Tæring helbredet! 
En gammel Læge, som har truk

ket sig tilbage fra Praksis, er i Be
siddelse af en ostindisk Missionærs 
Forskrift paa et. simpelt vegetabilsk 
Lægemiddel, som hurtigt og for be· 
standig helbreder Tæring, Bron· 
chitis, Katarrb, Asthma og alle 
Struhe- og Lungesygdomme samt er 
et sikkert Middel mod Nervøsitet. 
Efter at have været Vidne til dets> 
vidunderlige helbredeude Kraft i 
tusener af Tilfælde, bekjendtgjør 
han nu dette for lidende Medmen· 
nesker. Ledet af dette Motiv og 
ønskende at bjælpe Lidende, vil jeg 
sende denne Recept frit til alle, !!lom 
ønsker det, skreven paa . Tysk, 
FranskellerEngelsk, med fuldstæn
dig Underretning om dets Tillavelse 
og Anvendelse. Sendes gjennem 
Posten mod Indsendelse af Frirorer· 
ker. Nævn denn13 Avis, naar·:De 
skriver. W. A. NoYES, 820 Powers 
Bloc"K, Rochester, N. Y. 

FØRER 

GJENNEMGAAENDE TOG 

rBOSTON, 
NEW YORK, 

-( . MONTREAL, 

I TOR.ONTO., 
ST. PAUL, 

l CHICAGO 
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T t n r1 
eller erholde udenlandske Varer landede under den gamle Tai·if er et Sp6rgs
maal af uhyre Betydning for sparsommelige Kjobere og ligesaa fordelagtig for 
Dem som for os. 

Prisen paa Borddamask, Servietter og udenlandske "Orashes" af mindre god 

pansrede Pfi.ttedyr foruden Panse· 
ret stadig optræder Haar, saa er det 
let forstaaeligt, at den over hele 
Kroppen udbred te Pels i Tidens Løb 
har erstattet de en Gang med Ben
pa1;ser dækkede Huddele. Kuken· 
thal har som bekjendt i den nyere 
Tid ogsaa hofl flere Hvaler opdaget 
Spor af en forduæs Bepansring, og 
naar man tænker paa Fortidens Kvalitet vil stige fra 25 til 33! pCt. under den nuværende Toldlov. 

$3000 værd af disse Varer, indkjobt til laveste Pris under den 
kan erholdes til de gamle Priser saalænge Beholdningen varer. 

Skarer af Panserfiske, Amfibier, 
gam le Lov, I Krybdyi· og Pattedyr, saa lader det 

li sig ikke nægte, at Dyrenes Bepans· 
De vil ikke begaa nogen Feiltagelse ved at kj(.;be nu. 

Borddauiask. Bleget Damask. 
Enhver af de her nævnie 2 Pakker hlegetBorddamask, 
Artikler er absolut værd 25 52 'l'm. bredt, kun ......... 29c 
~il 8.3-lr pC_t. mere end den 52 'fm. bleget ægte Lærreds· 
·anfør t':l Pris. Borddamask, tre gode M øu-
56 Tm. Cream-Borddamask, stre, absolut værd idag 65c .. 49c 

Damask Servietter. 
Ethvert Dusin Servietter i 
15utiken vil blive s0lgt til de 
gamle Prieer. Mange afdem 
er direkteimporteretog langt 
under den nnværendeVærdi. 

ring ligesom Menne~kenesRustning 

betPgn er et overvundet Standpunkt. 
N aar den skal være til Nytte og vir· 
kelig yde Beskyttelse, gjør den sin 
Bærer saa tung og ubebjælpelig, at 
den, som er lettere rustet, gaar af 
med Seiren. 

ekstra tung, nette Blomster· 60 Tm. splvblPget Dama~k, 
mønstre·················· 35c blø?t og vægtigt, faar E:t .ny· Haandklæde-Drrjl. • T • • • 

'58 Tm. Cream-Borddamask, dehgt Præg ved Strygmng, I • ' • H valfisk-KJæihghed. 
Bl t 

. Ø . t 39 smukke Mønstre . 75c Et Pai t1 Barnl1>y, fold t ble- ._.._.._.. 
oms eim ns re.......... c · · · · · · · · · · get 18 T ·. H dkJ d 

60'l'm. Cream- Damask,blødt, 66 Tm .. Ir_flk Damask, fuldt ,.. Dr;jl. ll:'gt::\,ær~:d. n:v~: Et K_ara~tertræ~ ~ed Hvalen er 
sv. æ.r;Kvalitet, bleges snart i 

1

. bleget,rigtig smu.kkeMønstr~ i 5c rende V ærdi. 16.c, sælges for. 12c dens KJærhgh.ed til s.rne Unger og 
Strygning, meget billig til.. 50c Her er Anledmngen. T1 Ub.I t L d C l 16 til Hunnen. Intet Sted viser denne 

Stkr. ægte irsk Satindamask ege ærre · rri.s ies, K' . , . . 
72 Tm. (bemærk Bre Iden), ren hvidt or.r u.lle Mønstre'. til 21 Tm. bredt, til 6c, 7c, Jærhghed sig 1 et skjønnere Lys 
Cream"DamaBk, meget svær 59c kunde sælg~ hver Yard er: 8c, 9c, lOc og ............. 13c end i Dødsnøden, i hvilken Hvalen 
70 Tm. Cream-Satindamask, gros for mere. Saalænge de Bleget Crashes, J6 til 21 Tm. lægger en Selvopofrehe for Dagen, 

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

ønskes til mod god Betaling at for· 
handle Varm-, som nød vendigvie 
bruges saavel i skandinaviske som 
amerikanske l<'amiljer. Enhver, 
som ønsker en lønnende Beskjæf· 
tigelse, eller vil forskaffe sig en god 
Bifortjeneste, vil for frie Prøver, 
Cirkalærer osv. behage at tilskrive 

C. J. SHOOP & CO., 
No. 620 State Street, Racine, Wis. 

~ _..._ 

tU+~ """' 
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N 
s 

~l}ro-ugh <!f;tlt:Ø 
TO 

St, Paul, Minneapolis, Duluth, Farga, 
Grand Forks, Crookston,Winnipeg, 

Helena and Butte. 

I TH~OUGH TIOK~TS TG 

~l J'tt+ j' -"\ttW"~u I Chicago, Philadelphia,Washmg~on, U -" UNI .Jflff"-" Å New York, Boston and all Pomte 
7

1 

East and South. 

naar {fosfraften begynber at I Tim:;abel. 
flappes og tabe fig, er.". · FOR I AFGAAR 1 ~ 

St. Paul & Chicago .. 15.00 p. m. 11.10 a. m. • 
Omaha &KansasUity 5.00 p.m. 11.10 a. m. 
Spokane & Kootenai @r. i}.et.er'ii 

1i!iurtk.o 

et mibbel, ber ~yrfer be f væffebe 
©rganer og ff aber nyt (iv. 

Points ... " ..... " . 5.00 p.m. 11.10 a, m, 
Portland ... , ........ 11.30 a. m. 4.4() p.m. 
South Bend & Ocosta 
Branches ........ _ .. 11.30 a, m. 4.40 p. m, 

Olympia ............ , 9.00 a. m. 4.30 p. m, 
.Seattle . . . . . . . . . . . . . . 7.00 a, m. 8.45 a. m, 
Seattle .............. 10.30 a. m. 11.20 a. m, 

.tysk og meget tung.. . . . . . . 79c varer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85c bredt ........ 9c, llc, 12c og 15c som vilde geraade et Menneske til 
Seattle ....... ". ".. 4.50 p .. m.15.35 p. m, 
Seattle .. ".......... 6.50 p.m. 8.30 p.m. 
Carbonado."" ..... 4.40 p.m. 8.55 a. m, 

. • . . • . . . . . Ære. Den unge Hval, eller Hval· 17"''JL !>.t f !>..' , ro U 
Hel ny Beholdmng af Hv1de Varer, 1ndbefattende India Linens, V1ctona kalven somMatrosernekalderden 1o:..t 1.1erev a mevtctn11.e der, Dampsk'bet c·t rK· t " 

ir • • · • .. " • • • , "" !>..!>.. "l'.2 11 t 1 ,, 1 y o mgs on 
:.uawns, N au1sooks (med mm og lys), F rench N amsooks, N a1nsook Ohecks and kjender ikke Faren og bliver derfor ~øvver og -<..:>Clr1.ar er, er ror 

:Stripes, Long Oloth. Swiss Mulls,.Dotted Swisses, ,8-.4: French Org. and.·i.e.s, e.tc. jiettere e~ Bytte fo~ Hva· .. l.fangeren. ben albeles uffabelig og s~A.TTLE, P~rJTo~Pl'NSEND o.a. 
Dette UkJendskab til Faren ogMo- 1 fan berfor meb fulbffæn• Atg. Tacoma (dagligu. Søndag)7.15Em, 

S

·ANFORil STON-·H-.- &· F .. I·S·HEB ·.~- ~· M·-· ".p·· A .. N-"y·.-··-.. [der~ns ~ .. ·jærlighed til si.ne Ungor tl .. ig. Q:;. rygqe·b. gioes ti.I Afg.Victoria(da!~_:_u.Mand .. ag)S.:3?.::i .. •. benJWH Havet;, Jæger til Be(lste perfoner 171115 lfonftitu• . li\\('" 

· · · fur sine Piaiier; lfa.n harpunerer 

1 

t' f ' rui t GJen11em. tta.11-ende Ili11ette .. r til 

' 

l 1 ;. t\m er væue . Ja.p1111 og Kba via 'tacoma. eg 
. . . . 1 det unge Dyr for at lJ1tKC Moderen · N th p "fi St h' c 
~===========~======~=====~~=~·~-·~·~=======~ 'lf .. , ft mn ~c ooms~ ~ - -···'-'" .".... t1, arer ral!lende midt md 1melleiil .·· :::,. ,~ . . . . ;~-- .. ~-.~ .. -

den hagler ned ad deru. Saa varmt Fjendern~, ~g tager, ikke Spor af $cm~d!~1Jf; petcr's '!{urifo I FOi' iiæ!{li~i-~ -b~;:~:t~~ln~~ Kort~'riDUl• Paa ... uoredraffSfe]_,Sen en Guldma~1d, og_ Guldet er den 
[ ~ • eneste Gud 1 Amerika. 

.._. _ _. Jeg læser Rapporter i Kapitalist· 

Af Christian lUichelseu. bladene om "Prosperity", som nu 
-- skal være i Anmarsoh. Gid det var 

(For TmENDE). I sa.ndtl Men jeg ser alle mulige 
I flere Aar har jeg maattet nøjes Tegn paa1 at det er usattdtl og der· 

med at skrive til de noreke og dan· for tager jeg den :Fribed at fortrelle 
i'!ke Blade om Ting, jeg del.s oplevede det til mioe Landsmænd; thi blive 
i min lille Kreda i Los Angeles, Cal., de end som alle andre Dødelige sta 
·og dels om de Indtryk, jeg fik ved digt in viterede til at tømme Løg· 
:at ]æse om Tilstanden rundt om. nens Bæger, saa sk1tl de dog høre 
>Det tog mig fire Døgn at fare fra en Dosis Sandbed gjennem Ti
."Englenes Stad" (hvor man over- dende. I Chicago findel!! for Øie· 
rfalder Ji,olk og plyndrer dem ved blikket 27,000 ledige Butikker! 
<bøilys Dag) til Chicago. Der holdt ( Pro~perity ! ) I Chicago er flere 
.'jeg tre Foredag, takket være mine ledige Menneeker for Tiden end 
:Socialistvenner! nogensinde til forn, ( Prosperity 1) 

Chicago er trods sin Storbed og Det bliver udbasunet vidt og 
'Pragt, sin Rigdom og Glands en af bredt, at iaar er Høsten stor; saale· 
·d~ mest snavsede Streder, jeg har des er der i Aar avlet 50,000,000 
set ... Chicagofloden er stinkende; Bushels livede i Kansas, og det er 

•de uhyre l::llagterier stinker, "the forholdsvis lige Baa godt i andre 
" ·slums'' stinker, og Armoden viser hvedeproducerende Stater; det skal 

,sig ganske ugenert paa alle sine være Bevis for ,,PrMp~rity" og det 
:gruopvækkende, nedadgaaende Ud" giver Republikanerne saa McKin
viklingstrin i Størstedelen af dens ley·Regimentet Ros for. Men maa 

«Jader og liuler. Chicago er en saa· jeg spørge, hvad kan det hjælpe, at 
·dan Modsætning til det blomstren· Farmerne har avlet en stor Mængde 
,de og naturskjønne Los Angeles, at H vede iaar? Har de ikke avlet 
,skjøndt der nu er hengaaet 8 Dage meget mere Hvede og Majs hvert 
-siden j,·g forlod Chicago, syneA j1g Aar, end de kunne forbruge, og har 
·ikke jeg kan frigjøre mig fra dtrt de endda ikke . været hundfattige? 
·rædsomme Indtryk. De har? Jeg ved de har, selv 
· O, hvorfor kan al Skabningen om alle Amerikas Kapitalistblade 
ikke leve under roerer favorable benægte det. I Henhold til Mul
'Forhold? Hvorfor rotte de sig sam· halls Statistik har der i de sidste 6 
men som Myrer i en Tue? Tænk Aar i de 12 eaakaldte Præriestater 
:2,000,000 Mennesker i en Rede! været avl,yt 1:<aa megen livede, at 
Imidlertid er eler Countier i Texae, der var tre Tons for hvert Individ, 
·aolll jeg nylig rejste igjennem, hvor og en dela har Befolkningen ikke 
·der er,,.100 Kv.-Mil Land til hver havt Pe~ge nok til at faa Halvde-

er det fra den kogende Saltla e Hensyn til sit ?get Liv; hun tager ertffettlfalgs:paa4C~otefer, I tanelleretc.henvendermans'l'g't'it . 
d ~ d , . 

1 
g ' Ungen under erne Finner og sørrer men fan erqolbes g}ennem A.D. CHARLTON, er 10r amper omKnng c1em og fyl· " ,. _ ' . "' autoriferebe (ofol=U enter. 

der de store Bygninger som .en tyk paa e~hver ruullg _Maade at hjælpe g 
Sky, at de kan ikke have Klæder d.en hl at fiygte. Hel' ved ftem h;der I '13riler o.f.b. er[Jolbc~ beb 

Paa K-
1
.( p·· ···--, D d k l " sig naturligvis en god Leilighed til ol>mbenbelfe ti! 

1 pen, .. e, er e ov er 
t:lalt i Tønder, og det er noget af Angreb_paa den selv; den forlader Or. PETER FAHRNEV, 

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

A. TINLING, 
Gene.ral Agent, Tacoma, 

CITY TICKET OFFICE, 
925 Paci:fic Avenue. det haardeste Arbeide kan kun dog alhgevel ikke sin Unge, saa· 

tjene fra 50 til 60 Cent~ om Dagen, længe der er Liv i den, om den og· j ll2=114 South Hoyne Ave" Chicago, Ill. I DEPOT TICKET OFFICE, 
o, Menneskes Barn l tænkte jeg saa selv er bleven ramt af flere Har- · 1825 Paci:fic Avenue. 

igaar, da jeg gik omkring i disse 
kolo~Hale 8altværker, hvad er du 
dog for et sølle Brest? Du er din 
egen værste Fjende. 

Jeg har nu holdt 3 Foredrag her 
i l\IanitiLee, Michigan (paa dansk og 
engelsk} for store ]forsamlinger. 
Mine dansh Venner i Portland . , 
Oregon, skal inden længe høre fra 
mig, naar jeg kommer; men jeg er 
end11u ikke istand til 11t sige de 
heBtemte Dage. 

Skulde nogen ØnE>ke at korre~pon· 
dfre med mig, vil mau behage at 
addres,:ere til Mrs. Eva MicbelBen 
SLat.ion A, Los Angeles, Cal. Mit; 
Hustru, som al tid ved, h YOr j<:g er, 
vil fiende mig Brevene. 

Miu venlige Hilsen til Tidende's 
Læsere. 

---.... ~-· -

pli ne!". Ja, den svømmer endogsaa. 
efter Liget af Ungen, og bliver U n· 
gen hejst ombord, eaa viger den 
gamle ikke fra Skibet. Den bliver 
ved at jamre sig i klagende Toner, 
indtil:der el' blevet gjort en Ende 
paa dens eget Liv. Med en lignende 
Kjærlighed hænger Hannen ved sin 
Ægtemage. Æ'rræffer Hvalfangeren 
paa et Par af disse Havuhyrer, saa 
angriber han altid først Hunnen; 
han ved, at Hannen ikke forlader 
den, selv om den er ble ven dræbt. 
Omvendt er det med Hunnens 
Kjærlighed til Hannen. Saasnart 
den eid ste er bleven ramt af Har
punen, og der kommer Blod ud af 
han" Lufthuller, søger Hunnen 
bort saa hurtig som mulig. 

Noget at vide., 

J. Wenger, Je~ er A~ent for Den eneste schweitzishebphrmager 
i British Colum ia. 

Alle Slags Uhre reparerest il laveste Priser. 
STORT tJDV ALG AF 

Uhre, Klokker, Sølv· og Guidsager. 
90 Governm. St. (2 DØre syd for Posthuset), 

VICTORIA, B. C. 

!ln-Qtream, 
den bedste og reneste Cream fremstillet, 

$1 pr. Gallon. 
Enhver Smag. Vi laver kun en Slags 

Is-Cream og bar kun en Pris. 

M. E. WEIX CO. 
946 Paci1lc Ave. Tel. 478. 

CllAS. G. HAMELIN, 
Praktisk Uhrmager og Juveler. 

Handler med 
Uhre, Stueuhre, l::lølv- og Plet-Varer, 

Optiske Varer. 
REP ARATION Al!' UHRE. 

1242 PACIFIC AVE" 
TACOJU, WASH. 

NN~ N ~ N.N NN N ~ ~ ~ 

TrnENDE, Nordlyset, Ugebladet, Skan• 
dinavisk Farmer-Journal, Amerika, 

Den Ch1'istelige Talemand, Folka. 
vennen; Reform, Svenska Kuri· 

ren, Vestkusten, Westra•PO• 
sten, Hemlandet, Nord.stjer• 

nan og det i Kristiania, 
Norge, udgivne illustre· 

redeBlad FolkeblS.det, 
Tager Abonnement paa alle skandinll.• 

viske Aviser og Bøger. · . 
Send efter mit Cirkulære, der 'faaea 

fritog er af stor Betydning for enhver. 

JOHN BLA!UW, 
OREGON STAATS ZEITUNG's Offic~, 

171-,i Second St., Portland, Or .. 

ERIC EDV. ROSLING, 
SKANDINAVISK ADVOKAT. 

Giver Raad i alle Slags J,ovspørgsmaal, 
Praktisernr for alle Retter. 

or. W. E. Bnrkbart,. rAmrirnrrnNAL BANK BYG11111s 
Kontrakter, Deeds, Mortgages o. s. 'IJ, 

udskrives. · 

Tandlæge. 
Cor. Pacific Ave. & 13th St. 

TELEFON: 7lj:!, 

930 PACIFJC AVENUE, TACOMA, WN. . vi·~ 011 &Ekborrr SkandinaviHk 
~u U !fol BOG-&PAl:'ll{HANDEL 

1105 It. It. Street, 'J'acoma, 

" Beboer. H '/Or kan den l'ige Mand len af de Fornødenheder og Be· 
være lykkelig med saadanne Omgi· kvemmeligheder, som Frugten af 
v;elser, som Chicago byder? Han deres Hænders Gjerninger ville ret· 
kan jo dog ikke udelukke sig selv færdiggjøre. 

Haarkløverier. Medene Læge· 
stauden er optaget med haark!øve· 
riske Disputer angaaende dunkle 
videnskabelige Tbeorier, gi ves der 
Tusinder, som lider af almi[]delige 
Ildebefindender, saasom Hovedpine, 
daarlig Fordøielse ()g lignende. 
Man har næsten enForoemmelse af, 
at der er alt for megen Videnskab, 
altfor megen Theoreti~eri;in og alt
for lidf't praktisk Arbeide. Imid
lertid vedbliver Dr. Peter's Iforiko 
at være Folkets Medicin. Den ikke 
blot lindrer, men helbreder. It'uld
stændige Oplysninger faaes ved 
Henvendelse til Dr. F. Fahrney, 
112-114 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Ill. 

Maaske det er vierd noget at vide, 
at den allerbedste Medicin til at 
gjengi ve det overanstrængte Nerve
Fystem sin oprindelige Styrke er 
b;lectric Bittere. Denne Medicin 
er ren vegetabilsk, virker ved at 
give Nerve Centr ... rne i Maven 
Spændkraft, styrker Leveren Of!; 
Nyrerne og hjælper dis$e Organer 
med at ud~kille Uren heder i Blodet. 
Electric Bitters forbedrer Appe
titen, hjælper Fordøiel"en og er er
klæret af Folk, flom har prøvtt den, 
for at være den allerbtdste Blorl 
renser og NerveBtyrker. Prøv den. 
Srelges for 50c eller $1.00 pr. Flaske 
i Stewart & Holmes Drug Store. 

Dr. W. Van Deventer, 
Tandlæge. 

Cor. Pacific Ave. & 15th St., Room 202. 
26 Aars Erfaring. Tænder udtrækkes 
'or 25c og 50c. Kunstige Tænder fra 
$5 til $15. Alt Arbeide første Klasses. 

har ov..,rtaget hele vor Beholdning !!.f 
Bøger og andre Artikler for Kirkemenig
he >er og Skoler. Vi b ·der derfor vore 
Venner henv•'nde sig til dem for saa

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

Etuigrationsbilletter til laveste Priser, 
Penge forsende8 til det gamle Land. 

'fra al den Usselhed, Elendighed og For tre Aar siden læste jeg, at 
Daarlighed, som der fiudes. Men 75,000,000 Bmhels Sæd blev bragt 
maaske fi.nder han sig saa godt i al til Foder for Hornkvæg og Svin; 
;Raaddenska.ben, fordi han selv har og var det ikke den Gang, at ,,the 
fremkaldt den, og fordi han selv er industrial urmy", hvis Ap.tal be-
bundfordærvetl I løb sig til mange Tusinde, vandrede 

Jeg ser enunu i Tanken Svine· tilfods gjennem Amerika? Led de 
•kongen Armours uhyre Slagforier, og mange andre Tusinder ikke Sult 
der mindst t:preder over en Kvadrat- alligevel? Betænkende dette, hvad 
mii midt i Byen, og hvor fra 75,000 Grund har vi saa til at tro, at "Pro
iil 100,000 Mennesker daglig trælle sperity" er i Anmarsh, fordi vi iaar 
-··-• tjene deresBrød ved at slagte -. fik en god Høst? Nei, al den Snak 
Arme Djævle, de har den samUJe er kun udbasunet for at dysse en li
blodige.Bestilling som Jødeprrester-1 <lende Verden i Søvn. Kapitalis· 
ne paa Mose Tid. De bruger nemlig I ~en har .os_ lænket ret godt, og det 
Kniven uafhrudt. De utløser Oxers gJælder JO om at faa os komplet 
Blod, Svinenes Blod og Bukkes slavebundet; for at opnaa dette,maa 
Blod; Dunsterne af hvilke opstiger de berolige os og dysse os i Søvn 
og bliver, som det staar saa smukt med deres forgyldte Løgne. 
i Bibelen, "en sød Lugt for Her· Jeg er nu i Manistee, Michigan, 
ren". Naa, men for mig var det hvor Verdens største Saltkilder fi.n· 
alt andet end en sød Lugt; thi Btan· des, de er som alle åndre Naturens 
ken .af Blodet, af Skarnet og Snav· Rigdomskilder monopoliseret af 
set forpester Luften rundt om. I nagle faa. Arbeiderne (ja, er det 
enhver anden By vilde sligt være ikke oprørende!) slide fra Morgen 
ulovligt, men i Chicago er det baade til Aften i en Saltlagedamp med 
lovlig og ret, selv om der aarlig intet andet Klædningsstykke paa 
dør Tusinder deraf, thi Armour er 11ig end et Par Lærredsbuxer. Sve-

Pansrede Forf ædre af pan
serlose Pattedyr. 

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

Den sch weiziske Nat ur forsker, 
Prof. C. Emery har bos Embryoner 
(Fostere) af forskjellige Pattedyr, 
især hos Gnavere, fondet Spor af en 
Bepansring hos deres Forfædre. I 
hele Fosterets Længde, lige tilHale
spidsen, vi~te der sig H.inge, der 
rigtignok temmelig hurtig for
~vandt, men fuldstændig; l:'varede 
til Bæltedyren"S og Skjældyrenes 
Bælter. Ligesaa kunde man paa 
berJge Sider af Kroppen ee en Læng· 
delinje der, hvor hos Panserdyrene 
R.yg· og Bugringe s!øder sammen. 
Men E>aas1rnrt Haarbeklædningen 
udviklede sig, forsvandt disse Af· 
grændsninger paa Huden, paa hvil
ken der formodentlig hos Forfædre
ne har udviklet sig Panserringe. 
Da der ogsaa hos de faa nulevende 

l\Iunlrnne i Belgien. Belgiske 
Blada offentliggjør følgende Tal. 
der karter et Lys over Munkevæse· 
nets U d vikling i Bel gi en i de sidste 
50 Aar. I Aaret 1846 fandtes i 
Bel gi en 137 M rinkekloFtre med 
3,051 Munke og 642 Nonneklostre 
med 9.Hl7 Nonner. De førstes For· 
mue ansloges til 198,000,COO Francs 
og de Hidstes til 444.000,000. Den 
31te December 18H6 fandteB i Bel· 
gien 244 Munkeklostre med 4,858 
Munke og en Formue paa 529 Mill. 
Francs, samt 1,MJ8 Nonneklostre 
med 26,228 Nonner og en Fornrne 
paa 1118 Mill. Francs. 

MAGJC CLoTmm CLEANEn, det betlete 
Middel for Bortta"else af Fedttlekker, 
erholdes paa CENTilAL DuuG~TORJi:. 1011 
Tacoma Avenue, Cor lltll tit. 

0090000000000000000000 

Kontoret er aahen til Kl. 9 Aften. NORSK KOLONIALFORRETNING 

nr John SVBnns rraarfl A lexan<ler Myhre •. 
• U g U, Hjørnet af 17th & J Sts., Tacoma. 

NORSK LÆGE. 

Jitneau, A las ha. 

Dr. J. L. Rynning·, 
Norsk Læge. 

French Building, Cor. 13th & Pai~; fi<'A Ye. 
(over Loncton & 8:rn Francisco Bank). 

Tacoma, ll':1sh. 
Kontortid 2-4 og 7-8 Em. Søndag 2-3 Em. 

Telefon Dlack 13m. 

EVLI, 

Følgende hermetisk nedlagte Varer 
anbefales: 

Ægte Stavanger Anscliovis i l Pd.s Æsker, 
KjØdlrnger i Kraft og LØg. i 1 Pd.s Æsker. 
Puget 8ound 8melt8 ...... i 1 Pd.s Æ9ker. 
Luneh-Tunger ............ i 1 Pcl.s Æsker. 
KjØclpndding i KjØdkraft. i 1 Pd.s Æsker, 

l{ftffr' Vurerne er nedlagte her i Byen 
efter no1·"k Methoue. 

V1\UGHAN & ~IOIUULL CO., 
Bo[· & PapirhandlBre, 

t I f Kontortid l? 12, 2-4, 7-8. Søndag 12-1. A~on ,or øns ms or 

926 Pacific Avenue, 
srelger Skrivematerialier al alle Slags, 
Bøger, 8kolerc,kvisit!'r og Nipegjen• 
staude, foruden Magasinsr, Iliade og 
Tidsskrifter. Priserne er de laveste. 
Skolelærere saavelsom ElevP.J' hør skrive 
til J?1rwaet for at laa Op1ysning om .Fri
r-erne, hvis de ikke har Anledning til at 
kumme person:ig. 

,_,. Kors og Halvrnaane llOl ! rracoma Aye. * ?~~ll{~~l ALLE SLAGS 

; , e11cr , . . c. . . Skandinaviske Mediciner 
TYikBillBS GrnsomhBdBI I ArIDBillBll, DR. P. BALABANOFF, ogltecepterekspederesfra 

tilligemed lleretning om tien grrosk• H02~ 'l'acoma Ave. c t I D St 
t;rrl<isl.{ e Krig. Higt illustreret. Ud· Kontor: Roor:iis 2 og ~·. Residens i ' on r~ rug uro 
g1vet paa .Engelsk, Norsk og Svensk.• samme Bygnmg. lJ (I IJ 
Fuldstændig't Udstyr for Agenter 25 Ct>;. I Kontortid 8-lOl<'m., 12-4 Em., 7-lOA.ften ' 
National Pnblislling Co., Clticago, Ill. TELEFON Red 153. Cor. llth & Tacoma Ave, 



En Bog mn Klondike. 
CmcAGo B.nco1m'sBog forGµldsØgere 

er nu f;erdig. Læser man denne Bog, 
ved man mere om Al.aska og det vind

-~-'----'-'-·-'-'--""--'-- ~-~~-?.-..,..,=I underlige Klondike-lhstrikt, end man 
kunde• lære ved et rnaaned•lang Ophold 
paa Stedet .. · I Sammenligning med 
andr.e Arbeider paa dette Omraade er det 
"Webster's Alaska-Lexikon''--:- et fuld
stændigt . og uovertræffeligt V ærk, paa 
samme Tid en l\fodelog>en Fortvivlelse 
for rivaliserende Forlæggere. 

Den fortæller om. de rigeste og mest 
udstrakte Guldfeiter Verden nogensinde 
h.ar, kjendt. Felter endnu ikke under
sØgte~ Ti Aars Arbeide allerede.i Sig-te. 
Hvor er Moderleiet? Allerede erhver
vede Rigdomme. . . Millioner vil blive 
udgrave.t hæste Aar. Hvorled~s man 
kommer der.til .•. Jernbanefragt og andre 
Udgifter fra alle. Punkter. Sundheds
raad., K.lima ... Officielle Kart, .. Begje· 
ringe· Rapporter. , A,lle Land; og Vand~ 
ruter. Projekterede Jernbaner .. Mine
love. Skikke. Kor.t. sagt, alt .hvad der 
vides om dette vidunderlige Land af 
fa.belagtigeRigdo:mme. Deter den ene
ste troværdige, praktiske Bog, officiel og 
endosseret. Omkring 600 Sider, smukt 
indbundet i nydeligt1Clæde. Pris $1.iiO. 

Agenter ønskestil at sælge dette værdi
ful<leVærk; .En enestaaende Anledning. 
Øvelse er ikke nødvendig, da fuldstæn· 
riige Instruktioner tilsendes og alle Folk 
absolut .vil have .Sogen.. Rapporter fra 
netop .begyndte Agenterviser mærkvær
dig .:'ukces. 2Q BØger er ~olgt paa en 
Tlm.e .. Sfor Komlllission og værdifulde 
Præmier gives. Jfredit gives og Fragten 
betales;· Dette·. er. en .A,:nledning til at 
fortjene et sorgfrit Udkomme paa en 
kort Tid. • .Bogen. sælges ikke gje:nn~p1 
Boglader .eller &viser;···· Komplet Agent· 
Udstyr ti.lsend~s for 20 Cents i. Frimær
•.\l:er. TilSteder, hvor vi ikke har nogen 
Agent, vil.et foldstændigt.Eksemplar af 
Brgen blive sendt, frankeret, ve.d .Mod
tagelse af Prisen. 

Adr~sse: . MONROE BOOK .. COM· 
P.ANY, DEP'T K, 283, CHICAGO. 

iamantei·, Solv~ o~· Gnldsmyklrnr. Reparation ar tine Uhre en Specialitet. 420 FRONT ST., SEATTtil 
...,.,...,_.....__.;......., __ ....,,,_,......,_,,;,_,.,.....,_ _____ ~~=a=~= =~~ti 

Askilde;en og Carlsen, som i Som· 
mer reiste til Klondike, er kommet 
vel frem og melder, at alt ser meget 
lovende ud. 

Look out for the dog-catcher! ! ! 
Han vil tage dig, hvis.du ikke ladPr 
dig klippe og barbere i California 
Barb13r l:lhop, 120 So. 12th Street 
(nær. Pacific Ave.) Første Klasses 
Betjening. Carl Leig &: A. Molin. 

Mathias Bjørlie, der i mange Aar 
har været ansat som Overkok i 
Chilbergs Restaurationer her i Byen 
og i Seattle, li'kal nu glla i Kompud 
med den bekjendte Isak Chilberg. 
De . vil• oprette en første Klasses 
Restauration ber i Byen. 

Enhver Ting fornøden ved Be
gravelser paa kort Underretning. 
Balsamering en Specialitet. Murphy 
& Fraser, 936 C Street, ligeoverfor 
Chickering Hall .. Telefon.Red 351. 
Aaben hele Natten. Kvindelig 
Betjent. 

Mange . har rettet Forespørgsler 
til os om, hvorvidt. der var PoRt· 
kontor i Ska.gua og Dyea. Assiste
rende Po~.tmester l:ltocking har op· 
lyst, at. der. er Postkontor i. Dyea, 
og a.t Bre ve / og Aviser indleveret 
paa Pol'!tkontoret i Tacowa adres 
seret til Postkontoret i Dyea vil 
komm.e frem :-- under almindelige 
Omstændigheder. 

Cow Butter Store, der 
har Byens storste Forret 
ning i Smor, Æg og Ost, er 

~~ .... -~~~ i ~ii§lef)uUet i 
$ ••• uee1' S 
f nt imellcm t~be ITTØg1er µnn \Ringcu i 

er ber netoµ een, fom IJi! )lail\c i ; 

lJet. ~ele llleftelt nf Sfniµµet · m $ 
og\an !JCØ g I er, nogte af bem meget i 
finere og no. gle.ft.Ørre en.b bmrigtige. 
lnØgle - ben filØgfr, fom lJail\cr. 
IDetfamme er stilfalbe meb ®ar\a• 
µnriUn- ber er en l)cl mæne nf bem. f 
{lar mu µrøvet bem og f~mbtt, at i 
be ute lJetil\ebe for IDit '.tilf11lbe? 
Dpgi» albri(J ~aafJct, inbtil mu Iim: 
lJrØllet ~hJcr'l'l. SDer er anbre, f om 
love mere, men m~er'il er ben for• ! 
triniig .. ~e ®arfapa··· ti!!a. !Den lure• 
rer, Iitior anbre ·feite. ®anmcmge 
llnenne\fer ffrille m oil : ,,'.~et gjorbe 
mig ingen @tttJn fØrenb jeg forjpgtc ; 
!Dereil/! "llnebenil aue anbre flog ; 
fcif, fJ!ctJ jeg lnreret neb at tage 

!l~tl!'Ø 

~o~f tt~øl!illo." 

------"~~ l1C~er't! " Curebook " forta Uer mere. · 
~ri. ~orfo11g ben. 

nu. .. flyttet til Hjornet af ---~--~--
Pacific Avenue og Jefferson ~~---~~~c-~~~"'~~~~~r'---'~, 
Avenue, hvor der sælges .. ~ DB lllBSt BlB[antB HBrrBklædBr ~ 
bedre og billigere Vater ~· BBdstB HBrrB-Ekvipcrin[sartiklBr ~ 

Vort nye Lager af 

BOr11e-
læder 

~~ 

---~"=='Ar ankommet. ---· 
Den betydeligste og bedste Beholdning vi nogen

sinde har havt. Kom og se hvilke fine Varer 
vi kan vise for en Iiden Smn Penge. 

DICKSOK BRO~. nao-naa 
Pacific ø1e. 

~ Flrtnina~ ~ N ~tit~.~ 
SCANillNAVIAN-AMERIGAN BANK 

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

BERLIN BUILDING, 
N. E Cor. Paeifie Ave. & Uth Street. 

. ( ) 
~nd noget ande.t Sted. ~ FillBStB HattB O[ Huer l §llJllJllJ!i.lllJllJ11n11lllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllilllilllill.iil!llllllllllllliJliJlllliJliJlllilllllillillilllllllllllllllllilllllllllllllltlJ 

Nogle Tacoma:M~nd har. havt l smukkeste Sko ~ ~ Jeg ser æ 
Lykken . med sig l Guidlandet. ( ) ~ . • Ill 
LineolnDavis og Ben Everett,hai: ( ..... ,.,i._, ) lii Be tyd n Ingen af ~ 
gjort det g()dt. Nordwanden .Ben ( . ) ~ ·, . = 
Wald, llO!ll før var Maskinist ved ~ 8 ·a· ·F· . t ~ ~ ~ at holde iil 
wmamette Cal!ket Faetory, har < .. · ··e· . . . IDD ) lil • " • • I 
BO. I.gt .• s·,in •. ·· R. et.. t.il et. G. ". l.dl. ei.· e ·f. 0. r .. (. •. .· . •. . · .. ·· · ... ·· . .·. .·. ) ~ m I ne 0 I ne k I are 11. $50,000 og faaet Størstedelen · af ( . , . .· ··. • ) ~ · . . ill 
Pengene udbetalt kontant. Mr. ( · · · · · ·' ) 1;1 ~g komm_e 1 Tide ~ 
.Stewart, der er velkjendt i Puyallup. ~ · .··.· . . · j ~ til Rlond1ke. m 
og Stock·Dalen, har en Fjerdedel af ( 13· 1 Q ) ~ . . li! 
et Stykke Jord hvor,af der er ud

7 
( ) li.I De maa ermdre, at den betlete Trng De kan gjøre er at an- li! 

gravet $~3o,ooo'ar et 130Fod }angt .~ Pacific Ave ~ ~ skafte et Par farvede Briller; ligeledes et $2.~0 Klondike-Uhr, der ! 
Hul., og i 3 Uger udtog man $8000; ( / ·.. . ·. . • ) ~ garanteres at gaa bestemt. Dette Uhr vil spare Dem Deres liil 
Stewart har ogiJaa en Fjerdedel L4 rn~,_...,.....,.....,.....~,.....""~,_...~,.....~~,.....·~~,.....F.!l lil Gulduhr. :g 

~~Jdlr~"~5f~~1z.:r1:~:~f llhltrøpolitan. saviugs Rank I Edward I. Salmson, I 
<Ink~~;:~1~~::!1887.> · ~ JnvBler O[ nddannBt 0Dtiker. . 930 Pacific Avenue, Tacoma, Wash. ! 

I Tacoriia Theater Bygning, Hjørnet al l:.'ll!ll!ll!ll:.'ll!ll!!ll!ll!!l!~U§l!ll!ll!ll!!l!ll!U!iflll'llF.!lfllflll!lll!':ll!ll!ll!ll!!ll!ll!ll!ll!U!lF.!lF.!lfllflll'.'ll'llm!.'lll'.!ll!!ll!llllll!U§l!ll!ll!ll!li:i 

9th og C Streets, 
Aaben fra Kl.10 Form. til 3 Eftm. 

Indbetalt Kapital ........ ,, ... ij;200,0tl0 
(Fmøget fra $100,000). 

P. V. Qaesar:," :. " ..... ·• ..... ". I'resident 
T. W. Enos: .........•... : .. Vice-l'resident 
Qle B, Selvig · .. , ... , ........ " .. ; .... Cashier 
J. H. Vanderbilt " ..... "Assistent Cashier 

DIREKTØRER : 
Dommer T. L. St-iles, C. W. Griggs, I. W. 
Anderwn 1 G. L. ]:[olmes, 'fheo. Hosmer, 
George P. Eato1,1, P. V. Caesar, T.W. Enos, 

J . .l:l. Vanderbilt. 
----

5 pCt. Rente. 
Ren terne udbetales halvaarlig, 1. Januar 

og L Juli. 
Pengeudlaanes paa længereTid samt pal\ 

maanetlligeBetalingsvilkaar. 
Anvisninger paa alle Steder iEuropa; 
Dl" skandinaviske og det tyske Sprog- tnles. 

Kont'.lr-Teltifon. 624. 
Co1mty Undertairer. 

Aaben Dåg og Nat. 

BALSAMERING ;EN·. SPECIAUl'E'.l'. 

_ 914 C STUEE'l',<Theatie Bnilding,f 

I • • • . . . TACOMA,. ~ASH. ' 'l 
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Avenue, - - Tacoma, Wash. 

An[mw J~Dn~~n. 
Skandinavisk· Sko-Forretning. 

1106-Ilth St., nær JtSt. 
Klol'.ldike-Støvlerforarbeides og er stærkere end færdigsyede. 

Jfalveskintls-Støvler srelglls nn 111eget billigt. 
UDMÆRKET UDVALG AF ALLE SLAGS STØVLER OG SKO.""!ID 

. --HUDER OG SKIND-
KJØBES 'l'IL DAGENS HØIESTE PRISER. Skan~inavisk •. Hotel, 

1340 Rail Road StrBBt, Tanomai vrash 1:--. ......__......__......__......__......__ ........ __ ......... _ ......... _.......,. __ ~ 
Kost og Logi til rimelige I'r1,ser. 
Re·pektabel Plads ior enhver. 

J. P.BERG. 

C. E. RAYMOND, Seavenger, 
318 California Block. 

Affald af e.t hvertSlags besørges bortkjørt, 
Tømmer Water Close.ts Of:? bØppelkasser. 

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

Et stort og f'uldstændigt Udvafg afJuyelet. 
Re;parationer udfØrestil rimelige Priser. 

Specielt repareres Uhre fra det gam•e Land. 
Reparerer al Slags vanskeligt Uhrarbeide. 

1151 TAOOMA AVENUE. 

11RUNK FACTORY.-Reisekufferter, 
liaandkufferter, Væsker og 

Plaidremmer. . Priserne i Forhold til 
Tiderne. Fabrik og Handelslokale: !15 
South Sinth Street. 

Cents pr.Maaned for al.e Bøger man 
· kan læse i 

WASHINGTON NEWS CO. 
CllWTJL:A.TlNG LIBRA.RY, 

1:203 l'aciiic A veuue. 

- * 

7(<---~· 

En Steel R.ange for $30.00. 
VI SÆLGER STEEL RA:NGES, OVNE OG BICYKLER PA:& Al!'BETAI~ING 

ELLER FOR KONTANT. 

LAWRENCE. BROS., 927--929 0 Street. 

Vi· kjøber og sælger 

MØBLER, OVNE, KOMFURER, 
INVENTARIUM AF ALLE SLAGS, 

Et stortUdvalg afFrugtglaa (Fruit .Tahra) 
tilsalgs for 40c, 50c og 65c pr. Dusin. 

KJØB. HOS OS. 

W. J. Wallis & Son, 
li>19-l521 C St., Tacoma,waslt. 

St. John's Assay & Chemical Laboratoy. 
Walter St. John & Son. 

938 .Paoifio .A veu ne, 9.37 Railroad :::ltreet,. 
TACOMA, WASH. 

Erts undersØgeseller analvaerrs. Prøver· 
kan sendes i Posten og vil blive 

behandlet omhyggeligt. 
Guid og SØiv $1.50, SØlv $1.00, Kobber $1.50 •. 

Specielle P1·iaer ved Konttrakt. 
ASSA YERS' UDS'l'YR. 


