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Nr. 27. * ** 
Tacoma, Wn., Lordag den 3. Juli 1897. 

Pacific-Kysten. 
' ' 

[ lani:t Nat. Ingen af dem sov. Da 
den Fremmede saa det første Dags
lys, skyndte han sig ud, det bedste 
han kunde, glad over at være fri for 
at se ned i Riflens sorte Løb. 

fører Vinen gjennem en to Tomme- I 
Slange. Det tager 7 Timer at fylde Udlandet. 

f--'i........,,_,,___,.......,.__.,.......,j......,.J,......., 

Washington. 
320 Acre!! Kul-Land er af N. P. 

Jernbane Co. solgt til Charles D. 
Rosl5 for $25,000 Dollars. Landet 
grændser ind til Seattle Coal and 
Iron Co.s Besiddelser. 

Fra Port Towneend skrives: Med 
næsten enhver Baad ankommer der 
Mænd for at se over Pladsen hvor 
Befæstningværkerne skal opføres, 
for at kunne indlevere Bud paa Ar
beidet, hvortil Regjeringen har be
vilget $400,000. 

Port Townsesd skal befæstes med 
kraftige Batterier og Bestykning af 
første Klasse. Med slige Befæst
ninger i Syd og Esquimalt i Nord, 
vil ingen findtlig Flaade være i 
Stand til at trænge ind paa Puget 
Sounds Vande. Onkel Sam og John 
Bull vil kunne skyde dem sønder 
og sammen. 

Nea Bay Indianerne har sendt ud 
tre forskjellige Mandskaber paa 
Hvalfangst i forrige Uge. Nu for
tælles der, at de har bragt en Hval 
iland paa Tatoosh Island og en paa 
Vancouver Island og ere nu ude og 
slaaes med en tredie. Lykkes det 
dem at bringe denne iland, vil det 
blive syv de har faaet iaar. Det er 
finke Hvalfangere. 

Bryan Klub i Walla Walla har 
udstedt Indbydelse til William J. 
Bryan om at faa ham til at holde 
'l'ale dersteds den 13de Juli. Fri
Søl vmyntningsmændene vil gi ve 
ham en storartet Modtagelse. Ko
mite er valgt for at arrangere Fest.
lighederne ved Modtagelsen, og selv 
Jernbanerne tager Del i Sølv·Bevre
gelsen, idet de vil lade Extratog af
gaa fra Byerne rundt om. 

Guvernør Rogers bar nægtet at 
udE>ætte Executionsdagen for Jacob 
Malquest Morder, John Leonard. 
Dennets Sagfører bar for11øgt de 
samme Kneb, 11000 bo;inytter af Dur
rants Forsvarere, nemlig at bringe 
Sagen op for Forenede Staters Høie
steret. Leonar.d er et Umenneske 
han havde ikke været ude af Fængs
let 24 Timer, da han forøvede Mor· 
det paa den 80-aarige Olding. 

Mrs. A. Henderson, der er mel
lem 50 og 60 Aar gammel, samt en 
Datter paa 12 og en paa 8 Aar, til• 
ligamed en Slægtning, Ellen Peter
sen, 15 Aar, har spaseret 405 Mil
fra Seattle til Spokane. De havde 
ikke Penge nok til at reise med 
Jernbanen, og tog saa Sengklæder 
og Niste paa Ryggen, og begyndte 
lteisen østover tilfods. De var fri· 
ilke og raske, da de efter 3 Ugers 
Reise kom frem. 

Skagit County har en ,vildMaud'. 

Seattle. 
Vor velkjendte Medborger, A. H. 

Dahl, foretager i disse Dags, i Sel
skab med en Del Prospectors, en 
Seiltur langs Kysten af Britisk Co
lumbia. 

Cevil Ingeniør I. W. Graff, som 
for nogle Maaneder siden afreiste 
fra Seattle til Kina, har nu erholdt 
en lønnende Stilling ved et stort 
nyt Jernbaneforetagende. 

Se kro tær af Board of Public W ork, 
Frank Olsen, skal have en Ferie, 
og agter under denne at foretage en 
LyBtseiltur med sin Familie i en 
Damp-Yacht, hvori han er Medeier. 

Oregon. 
Daniel Magone, Anføreren for 

Røveriet af W. S. Ladds Lig i Port· 
land er bleven dømt til 2 Aars 
Fængsel. 

:Miss Aletha Andersen og Miss 
Helen Sundt, forfremwedes ved Ex· 
amen forleden i Williams Ave Skole 
i Portland forleden. Mies Sundt 
aabnedelProgrammet meden Piano 
Solo. 

Den herlige "Chinook" Laks er 
nu tyk som Sild i en Tønde i nedre 
Columbia Floden, og Ji,i11ket er i 
fold Gang. Mang6 Laks er fangede, 
som veiede fra 50 til 60 Pund, og 
darsom den holder paa at gaa op 
Floden hele Sæsonen, vil det blive 
et sjeldent rigt :F1iske. 

Pacific Lumber & Export Co. i 
Portland har faaet Kontrakt paa at 
levere 9.000,000 Fod Jernbaneslip· 
pers fra den kinesiske Regjering. 
Der skal bygges en Jernbane i det 
himmelske Rige, som skalgaa gjen· 
nem Manchuriet. Ogsaa Confuci· 
ue's Tilhængere aabner nu sine 
Døre for Civilisationen. 

- Fra den lste i denne Maaned 
har Fotograf Aune nedsat Prisen 
for Cabinetsfotografier fra $5.00 til 
$4.00 pr. Dusin. Alle Besøgende 
til Portland har Anledning til at 
at bese hans Atelier, hvor hans 
Pragtbilleder just nu er udstillet. 
Nogle Arbeider i Vinduerne vækker 
stor Opsigt. Atelieret er bag Port
land Hotel. 

California. 

Fra San Francisco meldes, at 
Medlemmer af Sailors Union of the 
Pacific ikke vil deltage i Paraden 
den 4de Juli. Grunden hertil er 
en Høiesteretskjendeleie, ifølge hvil· 
ken en Søwand kan straffes med 
Fængsel for at bryde en Kontrakt. 
Denne Kjendelae har opvarmet Sø
mændenes Sindelag, saa de l1ar 
11endt Underretning om, at de ikke 
vil deltage i 4de Juli Paraden. 

Han har bygget to Hytter ved Ba.
con Creek, hvoraf den ene staar paa 
Støtter, 20 Fod over Grunden. Han 
taler ikke til nogen, og gaar bestan· 
dig bevæbnet med en Rifle, en lang Den største Vintønde i Verdrn 
Kniv og en Revolver. Han bai' le- skal fintles i.San Francisco. Den 
vet der i et Aar, og i den 'fid har holder 80,000 Galloner eller ligeeaa 
han ladet Skjæg og Haar vokse. meget, som kan fyltles paa 400,000 
Hp.n.arbeider ikke, naar undtages Kvartflasker, mere end en Flaske 
at hau dyrker en lille Have, hvori for hver Person i San Francisco. 
han avler lidt Grøntsager. Vinter Tønden, eller lad os hellere kalde 
og Sommer gaar han klædtligedan, den Beholderen eller Karret er i et 
kun i Skjorte og Benklæder, og un- Hus for sig selv paa Brannan St" 
d~rtiden et Par Sko. Han kjøber og tilhører California Wine ABsoci
sit Gods i Marblernont, og betaler ation. Vinmænd siger, at Største
altid kontant. Han sover næsten parten af Indholdet af alle Byens 
altid; men naar nogen nærmer sig øvrige Vintønder kunde rummes i 
hans Hytte kommer straks hans denne Beholder. California Wine 
lurvede Hoved og hans Bøsse til- Association har gjennemsnitlig 12 
syne. En Maud kom op til hans Millioner Gallon paa Lager. Be
Hytte forleden og spurgte .om Veien holderen tømmes og fy ldes ofte, og 
til et Vadested. Det eneste Svar kun med den saakaldte sfi!de Vin 
han fik var "Jeg ved ikke." Det for det amerikanske Marked. Den 
kostede Manden megen Møie at. faa er 20 Fod høi, 31 Fod i Diameter og 
Lov til at komme ind i Hytten i Ly omtrent 100 Fod i Omfang. Den 
for Regnen. Da han endelig op- er bygget af udvalgte 20 Fod lange 
naaede at komme ind og fik sat sig Egeplanker, og det tog to Aar at 
ned i et Hjørne, satte "Buckskin finde passende Materiale. Stavene 
Joe'', som han almindelig kaldes, er 2:! Tommer tyk, og holdes sam-

den. ' 

Britisk Columbia. 
De 15Cannerier ved Fraser River, 

som eiedes af Amerikanere, er 
solgt til et engelsk Syndicate. Der 
er kun et Canneri foruden disse 15, 
og dette er ogsaa kontrolleret af et 
engelsk Syndikate, nemlig Bell·Ir· 
wing Syndicate. 

Alaska. 
Damperen Topeka ankom Man· 

dag Aften til Port Townsend med
førende $64,000 i G uldbarrer fra 
Treadwell Minen paa Douglas Øen, 
samt omtrent $1000 i Guld optaget 
fra den forliste Skonnert. Sigl·in. 
Der var desuden mange indfiydel
sesrige Borgere fra Alaska ombord. 
Udspurgte om, hvorledes man likte 
de af President McKinley udnævnte 
Embedsmænd, sagde de, at saalangt 
var de mødte med Uvilje, og dette 
var især 'l'ilfældet med J. G. Brady 
for Guvernør. Brady har sagt, at 
han vil opretholde og udøve Loven 
ogsaa med Hensyn til Salg af be
rusende Drikke. Denne Lov har 
nemlig hidtil aldrig været overholdt 
og de mente, at om Guvernøren nu 
forsøgte at gjennemføre Loven, vil
de det fremkaldeen kraftig Protest, 
og muligvis en alvorlig Forvikling. 

En ulykkelig Moder. ---Forleden stod en ung Hustru for 
Retten i Berlin. Anklagen lød paa, 
at hun ved Uagtsomhed havde for
voldt sit Barns Død. Hun var gift 
med en Tømmermand og havde 6 
levende Børn. af hvilke det ældste 
var 10 Aar. Sammen med sinMand 
og Svigerfader beboede hun en Lei· 
lighe~ paa et Værelse og Kjøkken. 
l!"'or at kunne holde Hjemmet i Or
den var den unge Kone fra Morgen 
til Aften overvældet med Arbeide. 
En Morgen skulda hun bade sit 
yngste Barn, der var 8 Uger gam
melt. Hun havde i den Anledning 
stillet en Balje med varmt Vand 
ved Barnets Seng, taget Barnet i 
sine Arme og selv sat sig paa Seng
kanten. Om hun nu er besvimet, 
eller som en ll'ølge af Overanatræn
gelse er falden i Søvn, videte hun 
ikke, men da hun vaagnede, saa hun 
til sin Skræk, at Barnet Jaa i Bal· 
jen med Hovedet under Vandet. 
Den lille var gleden ud af hendes 
kraftesløse Arme. Barnet ha vde 
mistet Bevidstheden, og Moderen 
skyndte sig derfor strax til den 
nærmeste Læge. Denne nregtede 
imidlertid at følge med. Først ef
ter stort Besvær lykkedes det hende 
at faa en Læge til sit døende Barn, 
men alle Forsøg paa at kalde det 
tillive igjen viste sig frugtesløse. 
Den offentlige Anklager mente, at 
der her farelaa et Tilfælde af Uagt· 
somhed og indstillede den unge 
Kone til Lovens mildeste Straf, en 
Maaneds FængFel; men Retten fri
fandt hende. Man kunde nemlig 
ikke kalde det Uagt11omhed, at en 
med Arbeide saa overlæsset K vinde 
som hun var, lod sig overvælde af 
Træthed og Søvn. 

--------· 
En værdifnld meclicinsk Bog. 

For de Menne•ker, som lider ar ner
vøse eller private Sygdomme, og som har 
prøvet og er kje .e at værdiløse Medi
ciner, Kvrksalvere ~g Bedragere, vil 
denne Bog være af uberegnelii.i Værdi. 
Den er skrevet i detsvenske Sprog og vil 
bilve sendt frit omhyg~elig forseglet. 
Adresse: J. ELSENBURG, Box 547 ,Detroit, 
Mich. 

Spyt og røg ikke Deres Liv bort. 
For at stanse Brugen af Tobak for be· 

standig, blive '.rask, livsglad, nervestærk 
og kra1tig, benyt No-To-.Bac, det vid
underlige Middel, som gjør svage Mænd 
stærke. Faaes hos alle Apothekere, 50c 
eller $1. Helbredelse garanteres. An
visning og Prøve frit. Tilskriv Sterling 
Remedie Co., Chicago eller New York. 

s·i.g ned ligeoverfor ham, med Bøsse, men med Z2 Staalbaand, .g Tommel l\!l:Amc CLoTHEs CLEANER, det bedate 
Kniv og Revolver foran sig. Paa tykke. Naar Beholderen skal fyl- Middel for Bortta11elae al .Fedtflekker, . . I erholdes paa CENTRAL DRUGl:lTORE, 1101 
denne Maade tilbragte begg~ en hel des benyttes to Damppumper, der Tacoma Avenue, Cor llth st. 

_,......,._ 

Den spanske Regjering har opta· 
get et nyt 6pCt. Laan paa 8,000,000. 
Spanien skal give Sikkerbed i Phi· 
lippine·Øernes Tod. Laanet skal 
bruges til at betale Omkostningerne 
ved Krigen paa Philippinerne. 

Weyler har gjort Arrangement 
for 20,000 Colonial-Frivillige mens 
ban var i Cienfugos. Regntiden vil 
snart være tilende, og han vi da be
gynde Krigen for ramme Alvor. 
Rygtet 'om at Gomez gjør Forbere
delser til at rykke mod Havanna er 
modsagt. 

Et spansk Blad meddeler efter et 
Telegram fra Havanna, at 20,000 
M:and er indlagte paa Hospitalerne 
der. Den forfærdelige Hede gjør 
Spanierne meget modtagelige for 
Sygdommene og vanl!lkeliggjør Hel
bredelsen. De Sygdomme, som 
især raser er den gule Feber og 
Blodgang. 

I l\'lieres, i Provinsen Ovied, stod 
der forleden Dag en Fægtning mel
lem 8000 Minearbeidere og spanske 
Tropper. To Minearbeidere dræb
tes og mang'e saaredes, hvoraf 5 
dødeligt. To Soldater dræbtes og 
mange saaredeP.. Oprøret siges at 
have sin Grund i forøget Beskat· 
ning af Fødevarer. 

I Theran, Hovedstaden i Persien, 
skal der være opstaaet en frygtelig 
Forfølgelse mod Jøderne. Muba
meda.nerne overfalder Jøderne i de
res eget Kvarter og truer dem paa 
Livet, om de ikke gaar over til Mu
hamedanismen. Regjeringen har 
udsent Tropper for at gjenoprette 
Orden, men disse synes at være 
magtesløse mod Fanatikernes Vold
soml\eder. 

Hvert eneste Hus til paa 20 Mils 
Afatand. fra Portsmouth, England, 
va.r overfyldt med Reisende, som 
vilde se den storartede Manøvre af 
Krigsskibene i Anledning af Jubil
æet. En bel Del Folk kom Natten 
før, men kunde ikke faa Plada. 
Manøvren var et glimrende, Skue
spil. Om Aftenen storartet Fyr
v~rkeri, Illumination og øredøven
de Kanonade. 

Oberst Garamendi, tilhørende 
General W eylers Stab, og Genera
lens PrivatBekretær skal nu afgaa 
til Madrid, Spanien, med nogle 
fortrolige Depecber til Premier Mi
nister Conovas, og Krigsdeparte
mentet. General Weyler forlanger 
deri 60,000 Soldater, saa han der
med kan overvinde de østre Pro· 
vinser og hesætte dem med Mi· 
litær, og saaledes holde dem for 
Spanien. 

En russisk Avis er bragt i Har· 
nisk over, at Hawaii har Udsigt til 
at blive Part af De For. Stater, og 
forudser i Aanden, at den Tid vil 
komme, da Cuba ogsaa vil kaste sig 
i Armene paa Onkel Sam. Bladet 
eiiger: "Europa bar al Grund til at 
1nodsætte sig, at De Forenede Sta· 
ter udvider sit Omraade i den nye 
Verden, og vi maa være færdige til 
at hjælpe Spanien, hvis det ser ud 
til at miste Cuba." 

Fra Ryde paa Øen Wight skrives: 
Den største Samling af de stærke
ste Krigsskibe, som noget Øie no
gen Gang har set, var samlet til 
Ære for Dronning Victoria i Anled
ning afhendes Sextiaars Jubilæum. 
Prinsen af Wales, som repræsente
rede Dronningen besaa den vakkre 
Flaade af Krigsski be tilhørende alle 
søfarende Nationer. Den hurtigste 
og stærkeste af dem alle er de For. 
Staters Krigsskib Broolclyn, førende 
Rear Admiral Millers"Jnag. Der 
var 166 Skibe af forskjellige Slage, 
de havde 900 svære Kanoner, og 
Besætningen var 4,500 Maud. 

~----
Væn Deres Indvolde til Cascarets. 

Candy Oathartic helbreder Forstop
pelse for bestandig. lOr, 25c. Hvis 
C. C. O. feiler, vil Apothekeren tilbage
betale Pengene. 

Tacoma. 
.._,,...... 

Mayor Fawcett har udstedt en 
Ordre til Tacoma Railway Co., 
hvori det forbydes dette Compani at 
kjøre Bræude gjennem Byens Ga
der, læsset paa Syorvogne. 

Koncerten i Chickering Hall gi
vet af det norsk-lutherske Kirke
kor af Nor Frelsers Kirke, var en 
udmærket smuk musikalsk Aften· 
underholdning, og fortjente at have 
fuldt Hus. Det er en ren Nydelse 
at høre slig Sang og Musik. 

* ** 
a. Aarg, 

Sta terne. 
_....._.._...._.,-......_, __ ...._. _ __ ...__.._...._.,,,-......._.. ......... .,_, 

Søren Listoe af Minnesota er ud
nævnt til De For. Staters Konsul i 
Rotterdam. 

Guvernør Mount af Indiana har 
sat sig i Spidsen for en Indsamling 
af Penge til et Monument af Abra· 
ham Lincolns Moder. 

U dgi verne af Chicago Adressebog 
anslaar .Byens Folkemængde til 
1,828,000. En Forøgelse over sid
ste Aar med 76,000 Indbyggere. 

Onkel Sams 1Store Krigs11kib "Ore- 200 Socialister i Detroit, Michi'-
gon" er i Havnen lige udfor Com- gan, karakteriserede forleden Deb's 
mercial Dock. Det er ordret hid af Plan om en uafhængig Koloni i 
Marine·Departementet for at delta- Staten Washington, som uigjen· 
ge i Festlighederne ved Rose-Kar- nemførlig. 

nevalet •. Det er e~ af Forenede Sta· Senatet har sat Tolden paa Kul 
ters, for ikke at sige Ve~dens, vak· til 67 Cents pr. long Ton, men den· 
rest@ nymodens "StaalkJæmper. ne Bestemmelse gjælder kun Lande, 

"Al ting giver sig i Enden" og saa som ikke paalægger større Told paa. 
gjorde det for 16 unge Studenter, amerikansk Kul. 
som graduerede fra Tacowa Busi-1 E V D b k l bl' Bl d 

ugene e s s a ive " a • ness College forleden Dag. Slut- k . " H k 1 d . 
. . s river nu. an s a nu u g1ve 

ningsfesten paa Chickermg Hall S .. 1 D k t " Bl d t kal 
h t Pl d " ocia emo ra en. a e s 

var udmærket, og ver enes e a 8 formodentlig være Koloniens Ryg-
var optaget. Blandt Graduenterne t d M d tøtt d 

. s ø og arv, og un ers es ve 
var en Skandinav, Ml\'lS Gertrude S' b k . t' f K 1 . M d 

u s rip ion a o omena e • 
Moen. lemmer. Avisen skal før11t udkom-

U nion Saving Bank var laaset me ugentlig; men naar Pengesæk· 
og lukket forleden Morgen og en ken bliver tung nok, skal den ud· 
.Bekjendtgjørelse var hængt op, un- komme daglig. 

dertegnet af A. R. Nicol. Den un- Fire Mormon-Ældste fra Utah 
derrettsde om, at paa Grund afSta· k t'l M 'd' M' " 1 d u . 1 . T an om i er1 ian, iss. 1or e e 
tens Høiesteretsafruøre se i aco· Dag og begyndte at vandre fra Hus 
mas Obligationssa.g maatte Banken til Hus for at omvende de fortabte 
slutte sin Forretnmg for at vare- Faar og føre dem til Mormonernes 
tage alle Interesseredes Vel. grønne "Beiter". De gode Meridi· 

Foruden KrigsBkibet "Oregon" 
fin des forTiden en Flaade af Damp
ski be, som tilsammen udgjør 15" 
147 Tons Drægtighed, og som ind· 
tager Ladning her. Den største af 
disse Fragtdampere er "Mogul", 
2354 ToJas. Denne Handelsflaade 

anere tog Hyrdestaven i sin egen . 
Haand, og da Mormonerne vilde 
bolde Prædiken i etaf Husene der, 
bleve de underrettede om, at det 
bedste de kunde gjøre var at tage 
Benene paa Nakken og drage bort 
fra Byen, saa hurtigt ske kunde. 

er et godt Tegn for Tacomas FrE:m· Meridianerne vHde ikke taale no
tid som et Centrum for Søhandel. \ gen Slags Indtrængen af dem i sine 

Mr. Andrew Foss vil med en hel Hjem. De gode Ældste reiste med 
Flaade af store, trygge Baade del- første Tog. 
tage i Paraden paa Vandet Lørdag. 
Flaaden vil afgaa om Aftenen Kl. 8 
fra llte Street Broen. Prisen for 
hver Person er kun 10 Cents. Dette 
vil blive den bedste og mest inter· 
essante Maade at overse Fyrværke· 
riet og Illuminationen af Krigsski
bet "Oregon" paa. 

Fife Hotel skal nu forandres til 
et Familiehotel. Man ønsker helst 
smaa Fe.miler og stille unge Mænd. 
I de gode gamle Dage var Fife Ho
tel en rigtig Guldgrube, og Fife vil
de nok ikke taget $4000 pr. Maa
ned som Renten for Hotellet i de 
Dage. Pengene blev dog sjeldne Sa· 
ger der ogsaa, da de knappe Tider 
kom, og nu er Hotellet John D. 
Rockefellers Eiendom. 

Mr. I. A. Johm1on fra Riverside, 
South Bend, var i Byen forleden 
Dag. Han er en af de Farmere, 
som føiger med Tiden. Han liker 
sig godt her, og siger, at han har et 
udmærket Marked for,sine Produk
ter, og at der er stadig voxende Ef
terspørgsel. Han studerer, hvad 
Slags Avling !:lælges bedst paa Mar
kedet, og dette Slags har han at 
sælge. Derfor gaar hans Forret· 
ning fremad. Han sælger nu 30 
Pund Smør hver Uge, men vil om 
kort Tid have mere for Salg. 

~~-· -
Spanien vil sende yderligere 20,-

000 Soldater til Cuba i October, 
hvis det bliver nødvendigt. Det 
forventes, at oolda.ternes Rækker 
vil blive adskilligt fortyndede i Lø
bet af den kommende Regnsæson, 
hvorfor nye Ofre maa sendes iste· 
det. 

Der er næsten ingen Grændse for 
Benyttelsen af Papir. Papirbøtter 
er meget almindelige, Jernbanehjul 
af Papir, Papirsnipper, og endogsaa 
Strømper og Saaler og nu forarbei
des udmærkede Telegrafstolper af 
samme Materiale, der modstaar alle 
Veirforahdringer langt bedre end 
noget andet Slags hidintil benyttet, 

S. D. Adams af Great Falls,Mon• 
tana, J Oi!!eph Edmunds af Helena, 
H. W. Clinton af San Francisco og 
J. S. Glynn, som siger han er fra 
Pacifik Kysten, arbeider for Tiden 
blandt Jernbanearbeiderne iBuffalo 
for at hverve Rekruter for Debs1 
Socialist-demokratiske Koloni med 
god Fremgang. , De siger, at de vil 
have 5000 gode, stræbsomme Ar
beidere at sende hid til Høsten. -
Arbeiderne maa være godtroende, 
naar de tager ukjendte Mænds Lov
talPr for god Vare. l\fan burde 
komme ihu, at en Maud kan være 
godt kjendt i Montana og andre 
Stater, men derfor ikke vide noge.t 
om Washington. Lad dem som 
kommer herudse for sig selv.Laante 
Øine ser man ikke godt med. Disse 
Folk har Arbeid,e, og det er jo kun 
de Arbeidsløse, Debs fremholder, 
han vil hjælpe. 

Fra Quebec berettes, at det nor
ske Barkskib "Magnhild" sank for· 
leden paa Høiden af Newfundland. 
Det var ladet med Kul. Da det 
kom ind i en svrer Taage lagde det 
til Vinden. Skibet rullede imidler
tid saa voldsomt i den stærke Sø· 
gang at Lasten forflyttede sig, Ski
bet lagde sig over paa Siden, og 
fyldtes burtigt med Vand. Kap
teinen ordrede Storbaaden sat ud, 
og 12 Mand af Besætningen gik i 
den. Kapteinen og 5 Maud bleve 
igjen paa Ski bet, og man hørte Kap· 
teinen sige til dem: "Baaden vil 
synke, om vi gaar i den; vi kan lige 
saa gjerne dø her som noget andet 
Sted. Storbaaden roede væk, og ti 
Minutter senere forsvandt Skibet i 
Bølgerne. Man saa første Styrmand 
holde eig fast. ved Nedgangen til 
Hahytten, men man kunde ikke 
redde ham. :Baaden med de 12 
Maud blev optaget af Damperen 
Antwerp. 

No·Tø-Bac for femtiCents. 
Garanteres at helbrede Tobakslysteu 

gjør svage Mænd stærke, renser Blodet 
50c $1. Faaes hos alle Apothekere. 
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NO GE. 

Trondhjems Kommunestyre ved
tog forleden at til byde Rigstelegra
fen Overt11gehien af 'I'rondhjems 
Telefonanlæg for 130,000 Kr. 

Sagen mod Redaktør Lars Ofte
dal, till.alt for Injurier mod Politi
meste1· Salicath i Stavanger, er 
hævet. Paatalen er frafaldt paa 
Politimesterenei Begjæring. 

To Smaagutter har bekjendt at 
have foranlediget Levangers Brand 
ved at have antændt noget Halm
rusk i et Udhus. .11.::fterpaa U gjer
ningen gjemte de sig bort. 

En Vognmandsgut i Kristiania, 
som af Meddomsretten idømtes en 
en Blildfl p1ta 20 Kr" syntes Mulkten 
var altfor liden og ytrede dette i en 
saa upassende Tone, at hun fik 10 
Kr. til. 

Stat.ionsmester Hillestad paa Voss 
er afgaaet ved Døden i Bergen, hvor 
han havde underkastet sig en Ope
ratioo. Afcløde havde været Sta
tionsmester paa Voss lige fra Vosse· 
banens Aabning. 

Fa.rsunds Kiselgnrforretning er 
nu definitivt i Orden under Nav.l'.l 
af "Fnrsunds Kiselgurværk". Den 
garanterede Aktiekapital er to Mil· 
lianer Mark. Driften skal paabe
gy o.des i Juli .Mauned. 

Skatteligningen i Stavanger ud
viser 4982 Skatteydere, en Formue 
af 23,122,000 Kr. og en Indtægt af 
6,458,480 Kr. Skatten beløber sig 
til 370,000 Kr. Skatøren er 121 
mod 12:} ifjor. Statgskat betales 
med 88,956 Kr. 10 Øre af 1562 
Skatteydere. 

Nordmændene har taget 2den 
Præmie ved den internationale 
Skytterfest i Lyon i disse Dage. 
Østmo var den bedste Skytte staa· 
ende; han fik a uldmed~tlje og ud
nævntes til Æ'Jresmedlem af Lyons 
Skytterforbund. Sehweitzerne tog 
lste Præmie. 

'l'o større Slupper ligger ved J em· 
hanekaien i Stavanger og laste1 
Tangaske for Engla.nd. En Del af 
Lasten kommer fra Jæderen pr. 
Jernbane, og forleden kom flere 
askelastede Smaaskøiter fra Lister, 
som Slupperne har ventet pa11 for 
at faa fuld L1st. 

I 18\:JG blev der i Norge færdig
Lygget rn Seilskibe paa tilsammen 
4li<i0 Bruttoton~ og GG Dampskibe 
paa till:li.rnmieu 30,240 Bruttotona. 
t:\taaendø i Bygning ved Aareto Be 
gyndelse var 14- 8eiiskibe paa til
sammen G'fOO Nettot.ons og 24 
Dampskibe paa ialt. 14,000 Netto· 
tons. 

ll:n fold Kom;tabel blev fomylig 
arresteret i .Kristiania. Under det 
Huri um hei, eiom opstod ved, at en 
Mængde Smaagutter drev Konsta
belen ind paa Ø,;ter hang.-<gadenE< 
Høvleri8 Tomt,, indbildte en til 
ilende Sve1rnke tiig, at, der var 
Bra.ntl i Høvleriet, hvorfor hau 
alarmerede Brand væsenet, som 
vend te sl uk øret til ba.ge. 

Den 15de J nni blev den elek
t.riske Sporvei i Bergen sat igang 
paa tre færdige Linjer: Sukkerhus 
bryggen-Brad hænken, Torvet
N ygaardl:lbroen, Torvet-Kal faret. 
Vogc.ene vil have Plads for 16 Pas· 
sagerer inde og 12 paa Phtformen. 
l>e vil DJgaa fra Endestationerne 
hvert 10de Minnt fra 7.30 Morgen 
til KL 11 Aften. Kjørehastigheden 
beregnes efter 10 Km. pr. Time. 

J~n dri8tig Bjørn kom forleden 
ned fra Fjeldet og spadserede nok
saa gemyLlig om paa sel ve Lande· 
veiene ved 0 ml10l tgaarllene i Sands· 
vær. ludenfo:r Gjærdet stod en 
Vedhugger omtren.t 40 Skridt fru 
Veien. Et Par J ægere med Hunde 
blev budsendt. Bjørnen, som anede 
Uraad, satte med forbausende Hur
Ughed over den bratte Ur og slap 
vel derfra. Den var temmelig stor. 

Forleden Aften opstod der Brand 
i Sandnæs. Branden begyndte ved 
!J Tiden i Sla.gter Asrwrholenei Ud
huso. Den sprndte sig med raeiende 
}Part til Vaaningshuset og fire andre 
Hu::ie pa11 begge Sider af Gaden og 
fortsa.tte Bydover helt til Kirke
gaden. 30 Vaaningshuse med Ud
huse nedbrændte. Lokalkjendte 
Folk anslaar Hu,eues Værdi til c11. 
150,000 Kr,. Indbo og andet til ca. 
50,000 Kr. 

Et ejeldent Skue havde forleden 
Middag ved 2-Tiden Folk, der spad
serede utlover Færstningskaien i 
Bergeu, Strakei indenfor Moloen 
observeredes nemlig en diger Hval, 
der boltrede sig en lang Stund i 
Vandet, hvorefter den tog Veien 
udover og foravandt. At Hvalen 
færdedes eaa langt inde, bar sin 
naturlige .F'or klaring i de Silde
stimer, der i den senere Tid har 
søgt indover Byfjorden. 

Karl Hustvedt gjorde forleden et 
Oldfund i en Haug paa Gaardeu 
Haaland i Sandeid, nemlig en Øks, 
et Sværd, omtrent en Meter langt. 
en Kaarde, en Kniv med Benskaft 
og noget, sorn kunde ligne en Saks. 
Det var saa medtaget af Tidens 
Tand, at det gik istykker. - Af 
Smykker fandtes et meget stort 
Spænde af hvidt Metal med tre 
kugleformede Ophøininger, som an 
tagelig er belagt med Guld. Nagle 
Skaar af en Krukke fandtes, men 
der var ingen Kiste eller naget 
Gravkammer. 

Under 2Gde Mai bar Bestyrelsen 
for Fenstad Aktiesparebank i Næs 
i øvre Romerike overleveret Ban
ken til Konkursbehandling. Ban
ken skal i længere Tid have ført en 
skrantendeTil værelse og være kom· 
met i betydelig Underbalance, der 
imidlertid kommer til at gaa ud 
over Bankens 10 Aktionærer, hvoraf 
tlere. er Gaardbrugere i god Stilling. 
Bankens mangeaarige Kasserer, G. 
Bøhn, er flyttet til Kristiania, hvor 
hans Bo ligeledes er taget under 
Konkursbehandling. - Fenstads 

Et forspildt Liv. 
._,,.-....._,, 

Paa Landeveien tæt udenfor Wien 
fandtes en Dag i Slutningelil af Mai 
Liget af en nogle og fyrretyveaarig 
fattig paaklædt Mandsperson, ved 
hvis Vugge der ikke var sunget, at 
han skulde ende paa den Maade. 

Hans Navn var Erwin Kienzer; 
han v:.tr født i Budapest, hørte til 
en anset Familie, og havde nydt en 
udmærket Opdragelse. 20 Aar gam· 
mel blev han optaget i Faderens 
store Forretning, og alt tydede paa, 
at den unge Korngrosserer havde 
Stof i Big til at blive en fØrRte Klas· 
ses ForretningRmand. 

Men saa - I Midten afHalvfjer· 
serne kom der til Budapest et rus
sisk Sanger1Selskab, der gjorde en· 
norm Lykke, særlig Primadonaen 
Wanda, en 19 aarig Skjønhed, med 
store, funklende Øine og kulsort 
Haar. 

Allerede første Gang Erwin Ki
enzer saa den unge Russerinde, 
følte han sig btær-kt hendraget til 
hende. Aften efter Aften besøgte 
han Etablissementet, og var snart 
forelsket til op over begge Øren. 
Hun var dog ikke vanligere mod 
ham end mod de andre Herrer, der 
gjorde Kur til hende. Dette æggede 
kun den unge Mand yderligere, 
Han tænkte nu ikke paa andet end 
Wanda., forsømte for hendeei Skyld 
sin Forretning og tilbragte Aftener 
og N ætter med det russiske Sangcr
selskab. Aktiesparebank er grundet i 1845 . 

efter Initiativ af afdøde Storthings· Med stor Bekym.ung saa hans 
rnand Ole Walstad. Forældre den Forandring, der var 

P Pl ls U der G d foregaaet med ham, og diJ, hans Fa-aa en at n aar en . 
Lunde i Aadalen har en Elgko i der havde erfaret Grunden dertil, 
indeværsnde Vaar havt sit stadige tog han ham grundig i Skole. Men 
Tilhold. Den kommer regelmæssig, det hjalp ikke, tværtimod~ Enden 
ofte Jlere Gange daglig, lige ind til blev at Erwin paa det bestemteste 
l'ladsens Huse, hvor den opfører ' . • 
sia næsten som et tamt H 1 erklærede ikke at kunde leve uden 

o usc yr, . l' 1 ,.d k' . d 
lader sig saaledes af Pladsens ven Wanda. En 11 e '.I1 Jæmpe e 
lige Beboere traktere med Salt, Faderen med sig selv, men saa gav 
Poteter ?te" server?t, paa en Tr~ han endelig sit Samtykke til, at 
!Pm, hvilke J1'.øde~1dler d_en altid Sønnen ægtede den unge Pige. 
æder med BegJærhghed. Den van· . i • • 
dr·er ofte omkring i Selskab med M~n det var ikke F,røkenWandas 
en Flok. Smaagutter og viser da ~fomng. Da Erwrn anmodede 
ikke Spor af Skyhed, men jager hende om at blive hans Hustru, lo 
e11dog Gntter~1e væk, naar den hun ham ud. Det bjalp imidlertid 
,iyne~, at de bh ver for nærgaaende. ikke han blev ved at indfinde sig 

' ' Om Kjæreste DramaetpaaGjøvik hvor Wanda optraadte, og da San· 
.~;:ri ve_r Samhold: . Meierske Laura gerselskabet endelig forlodBudapest 
~ uu.gh, der var G~~~staml fo_r d.et for at reise til Dresden forsvandt 
HikJendte Monlfqjri8{1!~, paa GJØV1k r . . r' . • . . . ' • . 

.\I eieri forleden,' og .emm siden har I"'rn rn samtidig med Russei ne ef~ei 
ligget under Lægebehandling pna først at have taget $40,000 med eiig 
let herværende Sygehus, er nu be· Moderen blev syg af Sorg herover 
1.ydelig bedre igjen, saa IH;1n en. Tid og døde kort Tid efter. For Fade
li:tr kunnet være oppe og I de sid~te ren var ~nvin død og borte han 
!Jage og~aa ude. Hun er nu rmst . . ' 
lijem til sine Forældre paa Næs. vilde ikke høre hans Na_vn n~vne. 
Om hun nogensinde vil faa sin I Aaret 1880 blev deri Berlm be
ulde Helse igjen er vel tvivlsomt; gaaet et fræk:t Tyveri i en .Juveler-
1alfal,c~ tegner det.foreløbig ikke bra forretning i Friedrichl'!strasse. Ved 
iue.d Ialeevnen, idet h?n bare kau M:iddacrstid var en ung Mand kom-
b vrnke. Forældrene til Forøveren . "' . . 
,tf Overfaldet skal det, efter hvad met md i Magasmet, havde bedøvet 
lur meddeles, heller ikke staa vel Sælgersken, der var ene i Lokalet, 

1.il med; de ha.i:, sorn ventelig kan og havde stjaalet nogle kostbare 
være, taget sig den sørgelige Til· Smykker. Et Par Maaneder senere 
.! ragel?e saa na:r, at de har været fangede Politi.et den dristige Tyv i 
>engehggende, rnær skal det være . . 
rlLle fat med Moderen. Magdeburg. Det var Erwm Kien 

. " . , . zer. Da det frække Tyveri ogsaa 
,,Grn~gJæB kalder man 1 Svenge blev omtalt i Budapest's Aviser 

"10 Arbe1dero, som om Vaaren søger . · . ' 
til Norge f1ir at faa Arbeide. Fra kom det bl den gamle Kienzers 
:J rebbeeitad afreiste nylig, efter I Kundskab, og af Sorg og Skam over 
11 vad der meddeles et Blad i Gøte- at være Fader til en saadan Bandit 
bnrg, over 50 Arbeidere til Tønsberg skjød han sig en Kugle for Panden 
for at søge Beskja;ftigelse. Hvert Erwin Kienzer fik: en Dom pa~ 
Aar, saa langt tilhage m.an kan ,., 
Ill in des, siger Meddeleren, har Ska- I Aarei Tugthusstraf. Efter endt 
ri'r af svenske Arbeidere reist til Straffetid flakkede han rundt om. 
Norge i den samme Hensigt, men kring i Verden. Saa var han for 
iaar har Antallet af ~en,~lags Emi kort Tid siden havnet i Wien. Der
granter eller "Gra~gJæs ' Bom man fra vild:i han tilfods begive sig til 
lrn,lder dem, da de i Regelen vender . 
cilbage 0111 Høsten, været eitørre srn Fødeby. Han havde knapt be· 
t>nd nogensinde før. Daglønnen er, gyndt sin Vandring, før Døden ind
'om bekjendt, betydelig større i hentede ham. I hans Brystlomme 
Norge end i Sverige. Det er for det f.rndtes et gulnet Fotografi, det var 
rn:;iste paa Teglværkerne, de tinder W d B'll d 
" k" f' · 1 h k fl' k an as I e e. ues J æ t1ge se, og er an m e 
AL'beidere tjene op til 6 Kr. om 
Dagen, saa de kan vende tilhage til 
Sverige med en pen Spareskilling. _____ _,_,_ ___ _ 

En værdifnld ltece1}t. 
Redaktør Morrison af "Sun", 

Worthington, Ind" skriver: "De 
har en værdifuld Recept i Electric 
Bitters, som jeg med Glæde kan 
anbefale for Forntoppelse og Hoved
pine, og som en Styrker afSystemet 
l sin Helhed har den ingen Lige". 
Mrs. Annie Stehle, 2025 Cottage 
Grove Ave., Chicago, var dødssyg, 
kunde ikke spise eller fordøieFøden, 
havde uafladelige Rygsmerter og 
var træt og udmattet, men seks 
Flasker Electric Bitters tilbagegav 
hende Su:ntlheden og fornyede hen
des Styrke. Pris 50Cents og$1.C'O. 
Er hold en l!'laske i Stewart & 
Holmes Drug Store. 

-~->-----

Et Midnats-Eventyr. 

--

~000000000000000000000000000000000000000~ 
0 0 F~rlige, advarende 0 • • • 

0 

paa Hjærtosygdom er kort Aande- T o G~l~ Hiii Pr~~~~~tlilH ~ Mill~ 0 drrot ved at gna op ad Trappen, Fej- etrn o . ~ . o 
ning, cllor ved at synge; synkendo CJ 

Anfald (særlig om Natten), urollgt og ban- 0 ~ O 
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DR. MILES MEDICAL, CO., Elkhart, Ind. O 10 gen e g lfill'ell e Ull ~ter: o 

han modtog med Tak, og saa tog 
han igjen fat paa sit Arbeide. Den 
brune Drik havde imidlertid gjort 
ham oprømt, saa han rent glemte 
sin stille Nabo og istemte en mun
ter· Sang, hvortil han lystig lod 
Hammeren fllaa Takten. Saa rei· 
ste imidlertid pludselig den Døde 
sig halvt op, og sagde med hul 
Stemme: 

"Folk, som vaager hos et Lig, tør 
ikke synge." 

Skomageren eiaa op, gav sin uhyg
gelige Nabo et solid Slag med Spand
remmen og sagde: 

"Folk, som er døde, tør ikke 
tale." 

Hun kjcndtB ikkB sin Far. 
Fra en vestlandsk By læser vi 

et andet Blad følgende: 
Det var en Skipper, som havde 

siddet rigtig godt i det. I den se
nere 'rid havde han lidt slemme 
Tab vc:d Haveri og Forlis. Selv var 
han for Øieblikket nden Beskjæfti
gelse, og det hued ham ikke. Han 
er en Maud med godt Humør, men 
at gaa og drive bringer ham i Ulag. 
Hvorfor ikke arbeide meq hvad det 
skal være? Bedre at arbeide nu 
end maaske at maatte gjøre det, 
naar alt er opspist. Og da en Kjen
ding af ham, der er Kjører hos en 
større Forretningsmand, s'kulde paa 
Ex:ercits, overtog han at udføre den
nes Arbeide, medens han var paa 
.\Toen. Det var kjækt og ret gjort. 
Han steller Heeitene og kjører kjækt 
omkring i Byen. 

En l>ag han kjørte for sin Princi
p:il, eaa han sin "fint" gifte Datter 
lwmme imod sig; men da bøied hun 
af for ikke at møde sin Far S;)m 
Kjører. 

Da græd bau et Par salte Taarer. 
::),tad an er det altP.1aa at være en mr 
lig Arbeider. Ens egne kan komme 
til at fornægte en. Havde han 
;(llaet og drevet, saa vilde visselig 
ikke Datteren gjort nogen Omvei 
for at, undgaa ham. 

Dette er atter et Varsel om, hvor 
11Ødvendigt det er at indpræge den 
unge Slægt Respekt og Agtelse for 
al mindeligt Arbeide. 

At se er at tro. Phillipsburg, 
:\Iont. Dr. Peter Fahrney. Den 
Prøvi;kasse med Dr. Peters Kiiriko, 
riow jeg bestilte af Dem, blev mod· 
tagen for lang Tid siden, men jeg 
bar opsat med at skrive for at se, 
hvorledes Medicinen vilde virke. 
i\I it Alll!ligt og mine Hænder var be
dækket med et stygt udseende Utl
eiet, der ledsagedes af en næsten 
ulidelig Kløe, det var mig næsten 
umuligt at sove om Natten. Jeg 
i'orsøgte forskjellige Mediciner og 
Læger, men intet synteei at hjælpe, 
førend jeg begyndte med deres Ku
rika. Jeg har nu brugt 8 Flasker 
ialt, og Ansigtet og Hænderne er 
saa fri for Udelet,. som de kan være. 
Huden er mærkværdig skjær og 
glat. Jeg er i Sandhed glad over, 
at jeg begyndte med Kurilco, og jeg 
skal ikke undlade at anbefale den 
ved enhver Anledning. 

Deres forbundne 
Johan Warrnbo. 

Dr. Peter's Iforiko helbreder alle 
Hudsygdomme ved at gaa til Ro· 
den af Sygdommen-et urent Blod. 
Apothekerne kan ikke faa den. Den 
sælges ene og alene gjennem Lokal
Agenter eller direkte fra. Fabrikan· 
ten. Adressen er Dr. P. Fahrney, 
112-114 So. Hoyne Ave, Chicago, 
Ill. 

~~--+~~-.... ..... --.---
Alle og enhver siger det. 

Oascarets Oandy Oathartic, Tidsalde· 
rens mest vidunderlige meJicinske Op
tlagel se, har en bel!agelig· og oplivende 
)3mag, virker mildt og sikkert paa 
Nyrerne, Leveren og Indvoldene, renser 
hele Systemet, al værger Forkjølelse, 
helbreder HoveJpme, Feber, Forstop
pelse og Galdesyge. KjØb og forsØg en 
..iEske C. C. C. idag; 10, 20, 50 Cents. 
Sælges og garantere~ at helbrede af alle 
Apothekere. 

I~ l) Den hele Aktiekapital er fordelt pa11 kun 10,000 Aktier g 
o uden nogen foretrukken Kapital. o 
~ ~) .Alle Aktier sælges kun til den paalydende V ærdi. ~ 
o 3) Alle Pengesummer tilveiebragt ved Salg af Aktier an ven- o 
0 des udelukkende til Forbedringer; ingen Adgang til at o 
~ eælge til Kompaniet tvivlbotn Mine-Eiendom for store kontante ~ 
0 Beløb er mulig under dets Love. 0 

o 4) Aktierne sælges for en Ud betaling af 5 pCt. aarlig, hvor· 0 

~ ved der sikres et permanent Fund til Fortsættelse af .Arbeidet og ~ 
0 gives Aktie-Eiere Anledning til at lade fradraga Udbyttet den 0 

o aarlige Udbetaling af 5 pCt. og eielvfølgelig skabe et stort Reserve· o 
0 fond af Aktiekapitalen. 0 
0 0 
0 • 0 

~ Kompan 1ets Kontor: ~ 
0 

0 
0 

Room 504 California Building, 11acoma, Wasb. ~1 

~ E.Steinbach, Rob.B.Bradley, 
0 
0 

W. H. Pratt, · ~ 
o Præsident. Sekretær. Kasserer. o 
0 0 
~000000000000000000000000000000000000000~ 
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i GOLDEØ snø WIØIØG l W[UØG GOWPDØY. I 
~ (Inkorporeret under Staten Washingtons Love). ~ 
~ Embedsmænd: I 
lli J. O. BROTTEM, Præsident. Ill 
~ 0. 0. STORLJ<::;, Vice-Præsident. 51 
l!i J. M. ARNTSON, Sekretær og Kasserer. iil 

~ Eier meget rige Gnldmine-Olaims - der er b~liggende paa en ~ 
~ sammenhængende Aare, 6000 Fod lang og 30 til 150 Fod bred, 111 
li"I rigt forbunden med Mineral - paa Colville lteservation, 7 Mil rn 
~ fra det berømte l~ossland Minedistrikt. Den fårste Udstedelse aj ~ 
~ Aktie1· tilbydes for kun 3 Cents pr. Aktie. Alle de ved Aktie- l!J 
!iJ salg indkomne Penge anvendes til Grubernes Drift og forøger saa- rn 
~ ledes Værdien af eiamme. Alle Ordrer pr. Post vil prompt blive fil 
~ hesvaret og kvitteret for. liJ 
!li For nærmere Oplysninger henvender man sig skriftlig eller ill 
æ mundtlig til Ill 

I J~ M. AB~TSON' I 
~ 424 & 425 Washington Building, Tacoma, Wash. I 
~ . iil 
~rnrnrnrnrnrnrnrn~~~~~~~~rnc~rnrnrnrnrnrnrnrn~~~~~~~~~~@~~~~~rnrnrnrnrnrnrnrn~ 

EN SIKKER KUR. 
l'Er Deres Ryg svag? Har De Gigt 

eller Nyresygdom~ 

Prov da Dr. sanden's BlcktriskB BBlte. 
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J\ lle andre M:dler har slaaet feil, men 
ole 'l'uoinder, som har berettet om Hel· 
bredelser ved Dr. Sanden's elektriske 
Belte, er Borgen for, at naar alt nndet er 
bleveu prØv"t mien Resultat, saa vil 
dette berøm to Belte helbrede, hvis lfol
•·redelse er mulig. Det bar stor elek
trisk Kraft, er garauteret at vare et .Aar 
og er anvendt af en praktis6rende Læge, 
mm forstaiu sin lfouetning. De, som 
brugei· det, har Fordelen af l>r. Sanden's 
gjennemgaaemle Dygtighed og Erfaring 
uden at det koster noget. lho l>oll;ø"o 

·~ 

mild ""' ll!'"1I 
-ti& 

HER ER EN KUR FORNYLIG. 
,,Mit Belte har vist sig nt være absolut tilfretlsstillende, min .Appelit er god, 

Fordøielsen god, Hukommelsen styrket, Mnsklerne haarde og stærke, Indvoldene 
i god Orden, sexuel Styrke forbedret, 1!'01·øgelse af Selvtillid og røler, som om jeg 
lrnvde Lyst til at utlfordre Seirberren ved den fornylig a:holdte Fægtning. Kan 
ndføre m<'re Ar heide med større Lethetl end jeg nogensinde liar gjort fØr" .-R. B. 
Douglas, Stanwood, vVaah. 

DR. SANDEN'S ELEKTRISKE BELTE. 
Intet Middel har nogensinde udfØrt saa underfulde Kure' som Dr. Sanden's 

elektriske Belte. Det er en Ven af den Maud, som har taget Medicir1, indtil han 
er syg af at tage l\fodicin. Det koster kun en 'rien uedel af, hvad almindelig Læge
hcbandling koster, og det kau ikke filrnde Dem - Medicin kan. De.t helbreder -
Medic.n gjØr tkke. Bog gratis; fnldstrendig Oplysning. 

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

Bryllu~RYLLU~ryllup! 
ed at gifte Dem? . Begreb m 

Staar D.e ~ Ring~!.:1 ... 1?.-.?.l:> ......... . H vi~ .... l:>.~12.':>. .... 9.:~ .... ~J.~ .......................... . 

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

V ægt eller Facon. 

1134 PACIFIC AVENUE, TACOMA. 

Bredde 

~nld1>letterede Briller og Lorgnetter. ~~.1:n~~~=~ f~:~o~~g;~Å~1~ 
Vi vil ogsaa tilpasse tlem ved _HjHlp af de allerbeds.te slebne Linser og levere alt 
komplet for kun ===$2. 50 .-- -_ . . 

Et Barnemord, som er forega1tet 
for c,L. 1} Aar siden, er i disse Dage 
opditget pa11 Frosta. Der begyndte 
nt gaa, ltygter i Bygden om, at en 
Pige derinde skulde have dræbt sit 
nyfødte Barn. 1l:fterforslrning blev 
iværksat, og Pigen tilstod da, at, 
hun Juleaften l8U5 føllte et fuld
baaret Barn. Hun Jaa paa et Væ· 
rehie sammen med to Medtjenere. 
rnen Fø<helen foregik mens de sov. 
Barnet lagde hun u oder, Fælden. 
Da hun en Tid efter skulde se paa 

En . gammel Lappeskomager i 
8Ludenterkval'teret i Paris, som 
havde mange Kunder blandt Stu
denterne, paastod,at in tet var istand 
til at indjage ham Frygt. I den 
Anledning aftalte to unge Menne
sker, at de vilde sætte ham paa en 
Prøve. Den ene af dem anstillede 
sig død, og den anden henvendte 
sig Jerpaa til Skomageren og bad 
ham vaage ved Liget orn Natten. 
Den gamle Mand, som netop havde 
et Arbeide, som det hastede med, 
Log Læder og sit Haandværkstøi 
med og satte sig ved Siden af den 
foregivne Døde og begyndte pua sit 
Arbeide. For bedre at holde ham 

det, var det dødt. I hen ved en I Et t t Ud 1 f p . d ".d h I h l , . s or va g a .ARFUMllRmR er- dt h h . d Maane s li ave e un c et JJg• holdes til billige· Priser paa CENTRAL vaagen sen e man am emmo 
gende paa Sengebunden, hvor det DnuaBTORE, 1101 Tac. Ave.,Cor. llth St. I Midnat en Kop atærk Kaffe, 

Vort LINIMEN'r er det bedste Middel 
for Stød og Slag samtGigt, Rheumatisme 
og Neuralgia, erholdes paa CEN'J'RAL 

som !DRUGBTORE, 1101 Tac. A-ve., Oor. llthSt. 

Vi kjØber alt gammelt Gult og Sølv. Har De noget at eælge? 

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



@1:. &leter~ ø 
~ttl:ilto 

oe værjte 1.Lilfæiber af 

~lJ.einitati~1ne, 
(Wig:t~ ~cttrttlgic~ 
@lo-~fi,tttig~out og 
~yt:.cl i~.clf .e+ 

'.llllerebe nogle faa Dof er 
bringer {inbring ! nogie 
Slaffer !'}elbretlelf e! 

Sintles iffe paa ~potefer, 
fun {ofal·Zlgenter fælger 
ben. 

'©m l>e11 iffe e~ at er!zoll>e I Uærl1el>en be!zage 
man at qenvenl>e fig til 

Dr. Peter v:arbucy, 
112'114 $0Utb ijOYllt Jl'llt •• ~bicago, Tii. 

SOO PACIFIC JERNBANE 
FØRER 

GJENNEMGAAENDE TOG 

TIL 
r

BOSTON, 
NEW YORK, 

-< MONTREAL, 

lTORONTO, 
ST. PAUL, 
CHICAGO 

OG ALLE PLADSER ØST OG 
SYDØST. 

Billetter 
.._,...._......._..,..;.._..._...._...._...._.. 

og fra alle europæislce Havne op 
Indlarulsbyer til laveste 

Priser. 

For1Judenetuing angaaende Ililletpriser 
o. s. v. henvemler man sig til 

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

-VANCOUVER. 

Geo. L. C onrtney, 
Agent, 

VICTORIA. 

Si'ui11bdigOrb1 
+& QAll!Wi@ØW ' 

~tentej!nM on belo lJntl)inbtinnrr. ntbeline 61m• 
bl}•nure~ !ti_Li1tt.\fl)tl~Dmmi:" ®t>Phirii'I, ·~mµoune_. 
n:ul{\cttte af :lln(1i:i.0tu5f'>nhcr, StlliuhcflJO'oomme ofb., 
brl1u11blr§ l "iltcl"ningtl;'!lt-nfcrct" (25be .,0.p(ug, lfil' 
Gihtt: uu:'o -mange lærerige -~Ituftratiouer) ti no en 
1ncftcrlin llila.nbe '"(lfl llilcr olle e:trnc ben cncnc fifrc 
mei :tU -at _gjtnutnbe J..)t'lbre~en~ :turtnber nf ber" 
bteticbe_onbcfalcri8ogen til ben libttthc !.llle1111tjfcl)tb~
<Seube§ 1>ortufrit, gubt inbl>afM, ••b !Dlobtngrljen 
<tf 26 O:enrn. 
Dr.ru:, Jl, JERICIU§' lttei!ical lnstiUtte •. 

l1 Olinlon L'laæ. New York. N. r. 



SANFORD, STONE & FISHER COMPANY. 

medens Sæsonen er paa sit hoieste underkaster vi Sommer-Artik
lerne i Modepynt-Departementet et gjennemgaaende Eftersyn og 
skiller os hurtigst muligt af med alle de Partier, som der nu er 
gjort et dybt Greb i. 

~ NYESTE, MODERNE, PASSENDE MODEPYNT * 
TIL OMTRENT EN TREDJEDEL AF DE SÆDVANLIGE PRISER. 

Skyggehatte, sirlige Hatte, nye Hatte, just i Tide til 4de Juli-Udfiugter, og til 
lavere Priser end Hjemmearbeide af samme Kvalitet vilde koste. 

Mikroscopiske Priser, somsynesatantyde 

------'-----Midsommer-Galska b. 

LEGHORN-H!TTE, PYNTEDE HATTE, MATROS-HATfE. 
upyntede1 . Med San.s for SkjØnhed,I nye: Frembringelser. Hatten.behøver 
J!ingernembed, lidt Chiffon, Baand og kke at koste meget for at være moderne 
et Blometerudvalg kan De lave en saa og klædelig. Det gjælder først og fremst 
smuk Sommer bat, s »m nogen bryder [at udstyre Dem med en Hoved bedæk· 
sig om. at se. Priserne paa de upyntede liing, sompaseer for Dem. Ddriligger 
Leghorn-Hatte er: Nøglen til smagfuld Paaklæd.ning. 

Ikke Spor af Tvi vi om hvem der staar i 
Spidsen med Hensyn til Salg af Matros· 
Hatte. Der er Matros· Hatte og Matros· 
Det er værre end at smide Penge bort at 
kjøbe omstrldteModer. Kunsaadanne, 

25c, 49c, 69c, 79c, 89c, 
$L29 og $1.69. 

Pyntede Leghorn-Hatte, som kan tages 
i Brug' 'aasnart de e.r udsøgt, ti!Eierens 
Tilffedshed, til 

59c, · 95c, $1.29, $1.69, 
$L89, $2.25, $2.50, 
$.2.95, $3.50 og $3.98. 

(Ikke to Hatte akkurat ligedan). 

Nye pyntede Hatte, som tidlig i Sæ- j som er a'.solut korrekte, tilstedes .Ad· 
sonen kostede $1.50, gang her. 

nu ....... 59c 
$3.00 Hatte, nu....... 95c 
4.00 Hatte, nu ...... , $1.95 
6.00 Hatte, nu ....... 2.95 
S,00 Hatte, nu....... 3.98 

10.00 Hatte, nu ....... 4.95. 

Pyntning udfØr.es frit, nau Mate· 
rialerne er kjØbt her. 

Pyntede Matros·Jlatte 

til ! 5c ...... 1 ikke 
til 35c. . . . . . j til at ovargaa 
til 75c ...... r hverken med 
til $1.39 . . . . ! Hensyn til Mode 
til $1.98 .... J eller V ærJ. 

Upynte1Ie Matros-Hatte til 9 Cents 
pr. Stk. 

SANFORil, STONE & FISHER ~OMPANY. 
Modepynt og Yder·Klæder: 2den Etage. 

Gul vtæpper, Ga.rdiner og Rullegardiner: 3die Etage. 

Siheriens Fanger. --
flakket on:i:J Skove og Ørkener, hvor genting. Hun var bare saa uheldig 
end ikke Ravnene eller de vilde Dyr at møde os. Vi var sultne, efterat 
nogensinde har eat sine Ben. Men have streifet om i tre Døgn uden 
intet Sted har vi set hverken Gud Føde, og hun havde Penge: Efter 
eller Djævelenl Og forresten, har din Meningskulde vi maaske. være 
Duikke selv sagt os, at uden Guds sultede ihjel! 
Vilie falder ikke f'n Spurv til Jor· Melchin forsøgte forgjæves at tale 
den, eller et Haar krummes paa til dem om Pligt, Godbed og Kjær 
vore Hoveder. Hvilken Forbry· lighed, men de havde yderst van· 
delse har jeg begaaet, naarjeg har skeligt ved at fastholde en abstrakt 
myrdet. Naar Gud ikke har for- Tanke; altid kom de grovel!!te, rna· 
hindret det, saa har· han·jo billiget terielle Interesser. 
det. I Hvorfor, spurgte Melchin sig selv, 

Melchin troede til en Begyndelse, naar han om Natten laa vaagen i 
at en vie Grad af indbyrdes Ven- det forpestede Fængsel, "hvorfor er 
skab ell• rS.oliilaritetsfølelse r1kulde jeg kommen i denne Hule, der er 
gjøre sig Gjældende blandt disse' opfyldt af Lastens og Forbrydel
Samfundets Fjender, men han tog sens giftige Dampe? Hvad er det, 
feil. Paa faa Undtagelser nær her- som ligger mellem mig, der stræbte 
skede der her den hensynsløseste efter det himmelske Lys, og denne 
Egoisme. Vi er ikke H.øvere for Verden af fordærvede Sjæle? .... 
vor FornøielsesSdyld, sagde de, da Rundt om mig ser jeg ikke andet 
haI1 bebreidede dem dores Handle- end knuste Hjerneskaller, sammen· 
maade. Anger, i dette Ords al- snørede Struber, gjennemborede 
mindelige Betydning kjendte de Bryster .... 
fleste aldeles ikke. Jeg handlede MeJchin er fri, men den Mare, 
fuldkomment korrekt," sagde en som trykkede ham grib~r uvilkaar
Morder Para.non, der var ble ven ligLæseren, og man spørger sig ael v: 
dømt til livsvarigt Tvangsarbeida Kan Rusland virkelig henregnes til 
for at have myrdet "tre Sjæle," sin de civiliserede Stater? 

For Retten i London. --
For Retten i London har der for. 

nylig verseret en ganske mærkelig 
Ægteskabsproces, hvis Forhistorie 
er følgeride: 

EnKjøbmand, Julius Herz, havde 
for 6· Aar siden i et Theater gjort 
Bekjendtskab med en saare nyde· 
1ig ung Pige, som han 3 Aar senere 
førtetil Alteret som sin Brud. 

Men saa ifjor kom der Herz fæle 
Rygter ·for Øre. Og strax efter ind-

stævnet for Retten for at afgi veFor
klaring, og fortalte da en meget 
eventyrlig Historie. 

Sammen med Manden var hun 
reist til Madagal!!kar, og der op
holdt han sig endnu. Retten troede 
selvfølgelig, det var en rigtigRøver
historie. men saa en smuk Dag an
kom Herz til London og bekræftede, 
at hans Kones Fremstilling var 
ganske sandfærdig. 

Men sjælden er vel enÆgtemand 
blev en tagen saa kraftig ved N æsen 
som Mr. Herz. Hans smukke, men 
forfiøine Kone havde bevæget ham 
til Forsoning, og faaet · ham til at 
reise med sig til Madagaskar - det 
var efter Aftale med Elskeren Tan
card. Under Reisen til den fjerne 
Ø telegraferede Mra. Herz fra en el
ler andei:i By til ham, at hun inden 
kort Tid vilde være forenet med 
ham for evig. 

Kort efter at Ægt'Elparret var 
kommet til Magdagaskar, blev Fru· 
en "syg" - hun kunde ikke taale 
Klimatet og vendte tilhage til Lon
don. Her morede hun sig, medene 
hun samtidig skrev ømme og kjær
lige Breve til sin paa Madagaskar 
af Hede vansmægtende Mand. 

Tilsidst kunde heller ikke Mr. 
Herz holde Klimatet ud, han reiste 
hjem til London, og her fik han 
strax vide, hvilket skammeligt Spil, 

hans Kone har drevet:' Følgen blev 
øieblikkelig en ny Skilsmissebegjæ
ring og denne Gang er det gaaet i 
lovformelig Orden med Adskillel· 
sen, og Ægtefællerne er nu draget 
hver til sit - den smukke forhen
værende Mrs. Herz bliver da rime· 
ligvis i en nær Fremtid Mrs. Tan· 
card - pvis hun da ikke ogsaa bli
ver kjed af ham og laver en ny 
Skandale. 

En munter Kjærring. --
Fra Stockholms Raadhusret med

deles følgende: 
Ind kommer trippende en liden 

tyk Kone7 Bom hilser paa Domme· 
reu: 

,,God Da', Hr. Dommer, nu er jeg 
her igjen." 

"Ser det, ja; Mor S-berg har 
ond.t for at holde sig borte herfra." 

"Ja, det er bare for Hr. Domme
rens Skyld det, for ham synes jeg 
om, men disse der" - hun slaar ud 
med Haanden mod de uniformerede 
Konstabler-· "tvi vore!" 

"Naa, var De fuld igaar?" 
"Jeg h~vde ikke smagt mere end 

et Par Flasker Øl. ... " 
"Ja, ogeaa 27 Snapse kanske.'' 
"Ja, det slaar til det, eller kanske 

det var 28." 
"N aa, De tils ta ar altsaa ?" 
"Ja, men eer De, det kom sig af, 

at jeg fik Øie paa en Kongstabel, 
og jeg blir altid i saa daarligt Hu· 
mør, naar jeg ser en Kongstabel, at 
jeg maa ta' mig .... " · 

"28 Snapse kanske?" siger Dom
meren leende. 

,,- en liden Hjertestyrkning for 
at trøste mig. Ja, jeg tiletaar det. 
Det blir vel en Tier igjen?" 

,,Aa nei, De har ogsaa gjort vold
som Modstand imod Politiet." 

"Det var, fordi jeg skammed mig 
ved at gaa Arm i Arm med enPolle 
tikongetabel i Folk kunde tro, at vi 
var for~ovet, men saa layt synker 
ikke Mor 8-berg." 

Dommeren var aabenbart vant 
med hendes kaade Mand. Hun 
blev dømt vistnok for 150de Gang; 
men hun fik l!enstand med Bøder· 
ne, for hende træffer Politiet hver 
Dag. 

Tæring helbredet! --
gav Herz Skilsmissebegjæring. E~ ga~mel Læge, eo~ har ~ruk-

Men saa hændte det mærkelige Ji:et sig t1lbage frll; P~aks1s,. e~ 1 Be-
' s1ddelse.af en ostmd1sk.M1ss10nærs 

at.Uen _Dag Parterne skulde .frem- Forskrift paa et simpel: vegetabilsk 
stilles 1 Retten, da kom der rngen, Lægemiddel, som hurt1gt og for be
Ægtefolkene var sporløstforsvund- atandig helbreder Tæring, Bron
ne. Herz's rige Forældre søgte ham chitis, Katarrh, Asthma og alle 
overalt. I England og paa Kon- Str~be og L?ngesygdomme sa~t er 
. . . . . . . et sikkert Middel mod Nervøsitet. 

@:.eu.b.e~ frit til 
~auh. 

En. JlUchigan·Mand opdager et vidun• 
derligt Middel for tabt Livskraft. 

Prøver sendes frit til alle, som 
skriver derefter. 

Carl J. Walker af Kalaruazoo, Mich., 
har nu efter i .Aarevis at J;ave kjæmpet 
mod de aandelige og legemlige Lidelser 
som fØlger med tabt · Manddomskraft, 
iundet det rette Middel for sin Sygdom. 

Han vogter sin Opdagelse omhygge
ligt, men er villig til at sende en Prøve 
af Medicinen til alleMænd, som lider af: 

R 
u 

N 
8 

Q!l]ro-ugh Qbni:ø 
TO 

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

Helena and Butte. 

THROUGH TICKETS TO 

Chicago, Philadelphia, Washington, 
New York, Boston and all Points 
East and Soll.th. _.._.. 

KjønssvækKelse i en eler anden Form, 
foraarsaget at Uugdomsletsindighed; for 
tidlig svigtende Hukommelse og afta· 
g"nde Kræfter; svag Ryg; Variocele og 
A.ftæring. Midlet har en særegen varme
givende V•rkning og synes at virke di· 
rekte, givende fornøden Styrke og Ud· 
vikling, hvor det behøves. Midlet hel
bregede Mr. Walker fuldstændig. f.or 
alle Lidelser, der fØlger af en aarelang 
Misbrug af de naturlige Funktioner og 
siges at være absolut paalideligt i et-
hvert Tilfælde. T" T b 1 

En Anmodning til Mr. Carl J.Walker, Ime- a e • 
784 Masonic Temple, Kalamazoo, Mich., FOR I AFGAAR I ANKOll:f, 
om en Prøve paa hans Remedie for . 
Mænd vil blive efterkommet prompt St. Paul & Ch1ca~<? · · 5.00 P· m. 11.10 a, m, . ' . . . · ' Omaha & Kansasu1ty 5.00 p.m. 11.10 a, m. og mgen Godt1nørelse vil forlanges. Spokane & Kootenai 
H.au er hØist _interesser~t i at sprede Points .. ,.......... 5.0Ø p.m. 11.10 a., m. 
Ny heden om sit store Middel oi; er om· Portland ............ 11.30 a. m. 4.40 p, m. 
hyggelig i at sende Prøven god~ forseglet South Bend & Ocosta 
i en meget almindelig Pakke, saa at Brancp.es ........... 11.30 a. m. 4.40 p, m, 
Modtageren ikke behøver at nære Frygt Olympia. · · · · · · · · · · · • ~.00 a. m. 4.30 p. m, 
for, at nogen skal udfinde dens Indhold. Seattle · · · · · · · · · · · · · · i.00 a. m. 8.45 a.. m. 

Man anmodes om at skrive uopholde- Seattle·············· 10.30 a. m. 11.20 a. m. 
l' Seattle ........ " . . . . 4.50 p. m.15.35 p. ni. 
1gt. Seattle . . . . . . . . . . . . . . 6.50 p.m. 8.30 p. m, 

Carbonado .... , ..... 4.40 p.m. 8.55 a. m .• 

T1lc "Russen" Traction Enrone. 

Den mest fuldstændige og fuldkomne 
Træskemaskine endnn falbudt. 

~~~e~~n 1~RÆSKEDl!SKINE, 
Kjedel, Træsker {Hestekraft) 

eller Sagmølle, 
skriv da til os efter Katalog og Priser. 

Russell & Co. 
Portland, Oregon. 

Dampskibet "City of Kingston" 
for 

SEATTLE, PORT TOWNSEND oe 
VICTORIA. 

Aig, Tacoma (dagligu. Søndag)7.IoEm. 
.Afg. Victoria (dagligu.Mandag)S.30 Fm• 

Gjennemgaaende Billetter ~il 
Japan og Kina via Tacoma. og 
Northern Pacific Steamship Co. 

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

.A. D. CHARLTON I 
A. G. P.A., Portland, Or, 

A. TINLING, 
General .Agent, Tacoma. 

CITY TICKET OFFICE, 
925 Pacific Avenue. 

DEPOT TICKET OFFICE, 

ERIC EDV. RUSLING, 1825 

P0<lfio A'8m. 

SKANDINAVISK ADVOKAT. Jerr er 1\trent for 
Giver Raad i alle Slags Lovspørgsmaal, g, !!i 

Praktiserer for alle·Retter. "' "' " "' "' "' "' "' "' "' "' " "' 
Kontrakter, Deeds,.Jlfortgages o. s. V. TmENDE, Nordlyset, Ugebladet, Skall.• 

udskrives. dinavisk: Farmer-Journal, Amerika, 
PACIFIC NATIONAL BANK BYGNING Den Christelige Talsmand, Folke· 

Cor. Pacific Ave. & 13th St. vennen, Reform, Svenska Kul'i• 

~ø-Qtr.e aut, 
den bedste og reneste Cream fremstillet, 

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

Is-Cream og har knn en Pris. 

M. E. WEIX CO. 
9.tG PacH!c Ave. 'l'el. 478. 

CHAS. G. HADIELIN, 
Praktisk Uhrmager og Juveler. 

Handler med 
Ulue, ·stueuhre, dølv- og Plet-Varer, 

Optiske Varer. 
REPARATlON Ajj' UHRE. 

1342 PACIFIC AVE., 
'l'ACOJIA, WASH. 

Or. W. E. Bnrkhart, 
Tandlæge. 

930 PACIFIO AVENUE, TACOMA, WN. 

TELEFON: 711:!. 

Dr. W. Van Deventer, 
Ta.ndlæge. 

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

ren, Vestkusten, Westra·PO• 
sten, I-Iemlandet, Nordstjel." 

nan og det i Kristiania, 
Norge, udgivne illuåtre

redeBlad Folkebladet. 
Tager Abonnement paa alle skandina• 

viske .Aviser og Bøger. 
Send efter mit Cir kulære, der faaee 

fritog er af stor Betydning for enhver. 

JOHN RLAAUW, 
OREGON STAA'.rs ZEITUNG's Office, 

1711 Second St., Portland, Or, 

RANIER MARKET, 
909 Pacific Ave. -----

Fersk Kjod, Flæsk, 
forskjellige Slags Pølser. 

Ny Beholdning hver Dag fra vort 
sto re Slagteri. 

SALTET KJØD AF ÆLDRE BE
HOLDNING Se PR. PUND. 

3 Pd. Smult i Spande 25c. 
SKINKE lO~c. 

Sideflæsk fra 9 til 10c pr. Pd. __ .._. 

909 Pacific A vonno. 
Kontoret er aaben til Kl. 9 Aften. NORSK KOLONIALFORRETNING 

Dr John SVBnds rraarfl Alexander Myhre. , . . ll g U, Hjørnet af 17th & J Sts., Tacoma. 

NORSK LÆGE. 

Juneau, Alasha. 

Dr. J. L. Rynning, 
Norsk Læge. 

French Building, Oor. l:lth & Pat:ilicAve. 
(over London & San Francisco Bank) 

'J'acoma, W 11sh. 
Kontortid2-4og7-8Em. Søndag2-3Em. 

Telefon Black 1391. 

FrJlgende b errnctisk nedlagte Varer 
anbefales: 

Ægte Stavanger Ansehovis i 1 Pd.s Æsker. 
KjØdlrnger i Kraft og J,Øg. i 1 Pd.s Æsker. 
Puget Sound Smelts ....... i l l'd.s Æ8ker, 
Lunch-Tunger ............ i 1 l'd.s Æsker. 
KjØdpuddiug i Kjødkraft . i 1 .l'd.s .-Esker. 

lfJ!l!I'" V nrerne e1· nedlagte her i Byen 
efter norsji: Method e. 

V !UGHAN & ~IORRILL CO., 
Bo[- & Panirhandlere, 

926 Pacific Avenue, 

frugtsommfllige Hustru og hendes 
Elsker! ,,J~g dræ.bte hende for at 
hævne min Ære, som Gjengjæld for 
den Ui·et man havde begaaet imod 
mig. Jeg har handlet fuldkommen 
retfærdigl" - Kristi Mildhed mod 
Maria Magdalena vakte kun Latter 
og Harme. - Hævnfølelsen · er saa 
stærkt udvi.klet hos disse Forbry
dere, at end ikke det gamle Tee.ta
men tas Lovom "Øie for Øie, Tand 
for Tand, tilfredsstillede dem. Den 
Hævnens ogForbrydelsena Dæmon, 
der besjæler disse Forbrydere, dri· 
ver dem undertiden til at drikke 
deres. Ofres Blod. - En af Melchins 
Medfanger fortalte eaaledes, at han 
en Gang var flygtet sammen med 
en Kirgiaer. Underveis mødte de 
en Kvinde, som de etrax overfaldt 
og voldtog, hvorefter de dræbte og 
udplyndrede hende, Men inden 
de gav hende Naadestødet, drak 
Kirgi.s{lren hendes varme Blod. -
Det var første Gang Jeg saa. nogen 
drikke Menneskeblod, sagde Fan· 
gen. Jeg havde før troet, at kun 
.vilde Dyr kunde gjøre det, 
Il'.len nu saa jeg, at Menueskene ikke 
er etort bE'dre. - Det er jo oprø 
rende, udbrød Melchin, men hvor
for forhindrede Du det ikke? -
Hvorfor? Kirgiseren var·· jo min 

tmentet - men forg]æves. Efter at have været Vidne til dets 
Det sidste Spor ta bte man i PariP. vidunderlige helbreden de Kraft i c Q U EV L I 

Det var en hel Roman, og der frem- tusener af Tilfæl~e, bekjendtgjør 
11 

. . ·. · ·. · . ' 

kom i Bladene allehaande Tbeorier han nu dette for lidende Medmen- k 

sælger Skrivematerialier al alle Slage, 
BØger, Skolerekvisiter og Nipsgjen
stande, foruden Magasiner, Biade og 
Tidsskrifter. Priserne er de laveste. 
Skolelærere saaveleom Elever bør skrive 
til Firmaet for at faa Oplysning om Pri
serne, hvis de ikke har Anledning til at 
komme personlig. 

Katl).n:ierat.-Men hvad. ondt havde 
den stakkels Kvinde gjort jer?-In-

om Herz's uforklarlige Forsvinden. nesker. Lede~ af d~tte Moti~ _og Nors ·Doktor. 
M h ld d . . t t"l ·d· A k ønskende at hJælpe Lidende, VilJeg Kontortid 11 12, 2-4, 7-8. søndag12-l. 

an æ e e mes i . en . ns u- sende denne Recept frit til alle som 
else, at han var bragt af Veien paa ønsker det, skreven paa Tysk, 1101 l Tacoma Ave.* f4~i{~<l ALLE SLAGS 
Austiftelse af sin Kone - være FranskellerEngelsk, med fuldstæn· · Skandinaviske Mediciner 
myrdet i Paris eller et andet Sted. digUnderretningomdetsTi~lavelse DR ~ BALABANQFF 

0 
Rece ter eks ederesfra 

0 d A I d . . og Anvendelse. Sendes gJennem . • P. . · ' g P P 
gen·· ntagesevan.t1Sand· p t did dls .fF·i·m r llO"J.TacomaAve G t ID St . · . os en mo n sen e e a r æ - ~z · • . • 

synhg.hed, da Mrs. Herz pludselig ker .Nævn denne Avis naar De Kontor: Rooms 2 og ~· Residens I on ra run 010 
· · · · ·. · • · · · ' 1· samme Bygmng. lJ y U, 

dukkede op l Londen - uden at skriver. W. A. NoYEs, 820 Powers Kontortid 8--lOFm., 12-4Em., 7-lOAften 
ha~e Manden med sig. Hun blev. Block, Rochester, N. Y. . TELE!i'ON Red 153. Cor. llth & Tacoma Ave. 



* 

* 
Vi vil under Festugen i .Anledning af den 
4de Juli vedblive at realisere alle for
skjellige Borne-Dragter. Vi har nogle 
lette Dragter til meget lave Priser, iige
ledes "Ohilds Waists". Herre-, Dame- og 
BCrne-Sko billigere og bedre end de kan 
faaes i Skobutikerne. Vore Udgifter er 
mindre og vi sælger billigere end noget 
andet Firma i vor Branche 

DICKSOØ BROS. 
1180-1182 

Pacific ø1eo 

" ..... . 
SM,ØR===--

FRA 
UDSØGTE 
l\IEIERIER. * 

Qt. ®h.ei:t~ 
FORHANDLER AF 

. . . . 

KOLONIALVARER OG PROVISION. 

li:! 

Telefon 1481. 

Mel, 
Foder, 
The, 

Kaffe, 

Krydderier, 
To bak. 

Ell 
I 

li:! li:! 

T ACOMA, V'f ASH. 

300 Par gode Barne-Tansko, tidligere Pris $1.25 t,il $2.00, nn ........ , , .......... , ... $1.Q(} 
250 Par Oxford Ties for l>amer, tidligere Pris $2.00 og $4.CO, nu ...... ;$1.00, $1.25 og $150 
200 Par fine Daiµesko, siµaa, xærd $3.50 og $5.00, nu" .... " ........ , ...... , , , ... " .. $1.00 
Fine Dongola-Damesko ... " ... ""$1.45 Herresko, Tan og Oxblood ...... " $2.90 
Hele vort Lager.af Herresko til $4.00 og $6.00, sorte, T. an og Oxblood, nu ..... ,"",, $300 
Damesko med Knapper eller Lidser, Chocolate og Oxblood, vrerd $2.50, nu, . , , . , , .. $1.90 
Sorte Herre-Canvassko, vrerd$2.50, nu $1 00. lloys' 2}!!to 5, 90c. ·youths' 12 to 2, 80c 
Patentlreder- og Cordovan~Sko for Herrer, værd $6 00 og $7.00" ".".TIL HALV PRIS 
1Calveskindssko for Gu1te·, 27f til 5, $1.00; 12 til 2 .•.. , ..... " ....... "., " ...... ," 90c 
Bicyk!e-Legginsfor Damer.,,.'. .... 45c Bicykle-StØvler for Damer,." ..... *2.45 

MeDonald Shoe Co., 1so1 Pacific Ave., Oor.13th. 

APOTHEK, 

P. o. BOX 1383. 

LAK, 
BØRSTER 

DET BEDSTE APOTHEK. 

TACOMA, WASH. 

VIL nu 

Scandinavian-!mei·foan Bank 
kan •ælge Dig Billet med Verdens stør
ste og hurtigste Darrpere samt med den 
eneste, . direkte Skandinav:iske Thing
valla-Linie. Jernbanebilletter kan Du 
faa til de billigste Priser og med de 
bedste Jernba110r. Dine amerikanske 
Penge kan Du hos os omvexle for skall-

,;_ ___ ,;__,;_ __ ,;__,;_ ____ , dinavisk Mønt, eller Du kan faa Vexel 
paa de solideste Banker i Skandina vien. , 
Derfor, vil Du. have en Oceanbillet, ellerc 
en JernbaneJ.>Hlet, eller en Vexel., saa 
henvend Dig direkte til 


