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er solgt til et Syndikat i London d f B" · k ' •· ' ' · · · 
WASHINGTON. , ,,.. ' gen e om en a Fyrst 1smarc s j hge, ærlige og arbeidsomme end 

England, for $i00,000 kontant. mange Dueller i hans unge Dage: . Fred. Nelson blev denne Uge den Race, hvortil han selv hører; Senator Ericson af Iowa siges at 
ansøge om at blive de For. Staters 

10 Mand beskjæftiges daglig i I Minister i Stockholm. Fra Anderson faland indløb Man 
dag Aften Underretning om, at). 
W. Lindstrøm skjød og dræbte sig 

og sin fem Aar gamle Søn. 

l\Ian agter at bygge Diger rundt 
hele Byen Stanwood for at forhindre 
Oversvømmelser i Fremtiden. 

Spokanes ]\folmøller har i 1896 
produceret Mel for $1,657,500 samt 
40,000 'l'ønder Graham·Mel, Rolled 
Oats .og Rugmel. 

Kontrakten for Bygningen af 
Courthuset i Everett er overladt 
Everett Terminal Co. Bygningen 
skal koste $30,000. 

Mr. S. Fader i Vancouver, B. C" 
har erholdt Patent paa et Bicykle
Bremseapparat. Eneretten for 
Canada har han solgt for $5000 og 
venter at faa $35,000 for sit Patent 
i de Forenede Stater og andre 
Lande. 

Man nærer Frygt for, at den 
amerikanske Skonnert Lmwa Mad-
sen, ført af Kapt. Rasmussen, paa 
Reise fra Peru til Puget Sound, er 
forlist. Skonnerten for lad Sala-
verry, Peru, den 10. November, og 
senere har man intet hørt til den. 
Lasten bestod af Sukker til Van· 
couver, B. C. 

-Udsigterne for Minebedrift i 
\Vashington synes at være særdeles 
gocle for clen kommende Sommer. Fra San Francisco, Cal. 
Gode "Skjærp" sælges nu let, og ,......,..__, 

forridsiges endog, at 100 Mil- Vedlagt følger Fornyelse af min 
Uoner Dollars vil blive investet i Subskription. Samtidig benytter 
Miner i British Columbia og Pacific- jeg Leiligheden til at hilse mine 
Staterne i Løbet af Aaret. Venner og Bekjendte ved Puget 

Her paa Kysten føres en stadig Sound. - Den 9. Januar berigedes 
Kamp mellem Rhederierne, Sø- jflg med en Søn, der lader til at like 
mændene og Boarclinghouse-Mæn- California udmærket. Her er van
dlene, Hyren for Kystfart er til- skelige Tider for Arbeidsfolk, idet 
dels pint ned til $17.50, endogsaa mange gaar ledige; hidindtil har 
$15.00. F~r Sømænd, der er Fa- jeg selv været heldig. Forretnings
miljefoniørgere, er det mere end livet er stille, saa San Francieco 
beklageligt. har intet at rose 5ig af i den Ret

ning. - Gadehjørnernes Viemænd 
spaar Verdens Skjæhne og Byenis 
Aviser bygger Luftkasteller om en 
glimrende ~~remtid, der vil bringe 
Arbeide, Liv og Penge; forøvrigt de 
samme Spaadomrue som for 5 Aar 
siden, der clog efterfulgtes af Skuf
felse og daarligere 'l'ider encl før. 
At leve af Løfter og dø i Forhaab
ninger er skjønt, især naar det 
gjælder Føde og Klreder, hvilken 
Rettighed den amerikanske Arbei· 
der ialfald jkke er berøvet i de 
senere Aar. 

SEA1'TLE. 

Frelsesarmmeen ndfører et stor
artet Samaritanarbeide her i Byen 
idenne Tid, idet den bespiser fra 

til 200 Mennesker hver Dag. 
Frelsesarmeeen vinder ogsaa stadig 
Folkets Sympathi. Saaledes har 
flere :Mænd tegnet sig for bestemte 
maanedlige Bidrag, som Armeen 
altsaa kan gjøre sikker Regning 
paa. 

CALIFORNIA. 
En M:and ved Navn George E. 

:Butler, der har mange Mord paa 
Samvittigheden baade i Aastralien 
og sandsynligvis ogsaa her i Lan-

blev Tirsdag Morgen grebet 
ombord paa et britisk Skib, idet 

seilede ind i San Franciscos 
Havn. Seks Detektiver, af hvilke 
to var ankommet med Dampskib 
fra Australien, sprang ombord og 
fængslede ham. Hans egentlige 

siges at være Ashe. Hans 
Specialitet har været at narre for
muende Mænd ud i Minedistrikter, 
hvor hari har myrdet dem og be
røvet dem deres Eiendele. 

ALASKA. 

McKinley's Valg vil neppe be
virke en Forandring til det·bedre; 
han er vistnok en brav Mand og 
vil blive en værdig Præsident, men 
han kommer ikke alene; det store 
Følge, der vil ledsage ham paa 
hans 4-aarige lfoise, vil arbeide i 
i egen og Kapitalens Interesse, 
hvilket er nok til at forhindre 
bedre Kaar for Arbeiderne. 

Byens ledende Blads, Oall og 
Exarniner, der hver paa sin i\'Iaade 
gjør sort til hvidt i politiske 
Spørgsmaal, har det svært travlt 
med Kineserspørgsmaalet og ·Fon 
Chings Mord, der drøftes samvit
tighedsfnldt af begge Blads; bare 
de var ligesaa samvittighedsfulde i 

S. Birch, som fornylig blev taget Spørgsmaal om Landets Velfærd. 
ud af Fængslet i Juneau af nagle Jeg læser TIDENDE med megen 
maskerede Mænd, er Aarsag til ·Interesse og førstaar, at Puget 
flere Fataliteter. - Fangevogter Sound ved'blivende føler de haarde 
Lindquist drog sammen med fem Tryk, hvad man jo forresten gjør 
:1tndre Mænd ud for at finde Birch overalt. Venligst 

hans Kammerater, da de havde 
faaet Underretning om, at Flygt
:ningene opholdt sig i en liden 
Hytte 20 Mil fra J uneau. De fandt 
ogsaa Stedet, og nu begyndte en 

Skydning mellem Angriberne 
og de Angrebne. 3 afAngdberne 
saaredes, hvorfor de trak sig til
hage for at hente Hjælp fra Juneau, 
efterladende en af de Saarede, Mr. 
Watts. Den næ5te Dag drog en 

paa 30 Mand til Stedet, der 
imidlertid var forladt. Watts' Le· 
geme fandtes i stivfrossen Tilstand. 
- Nogle Indianere havde set to af 
Forbryderne ligge sovende under en 
Busk, og det lykkede1S to kraftige 
Cannery-.A.rbeidere ved Navn Olsen 
og Cheney at springe lige ind paa 
dem og overroande dem. Cheney 
og Olsen vil faa $500 for Birchs 
Paagribeleie. 

BRITISH COLUMBIA. 
Nordmanden N. C. Schou frem

for Byraadet i Vancouver, 
et Forslag mod Kineserne. 

Forslaget blev foreløbig lagt tii· 

John Quale. 

~~.~-·~-·-

HAR DE NOGENSINDE 
prøvet Electric Bitters :som :Middel mod 
Deres Svagheder? Dersom De endnu 
ikke har, sau. kjØb en Flaske og faa Lin
dring. Denne l\!Iedicin ·er i Særdeleshed 
indrettet til at lindre og hGlbrede alle 
kvindelige Upasseligheder og udØver en 
vidunderlig Virkning ved at give Styrke 
og· Elasticitet til Organerne. Dersom 
De bar daarlig Appetit, FoTstoppelse, 
Hovedpine, .Besvimelsestilfælde elleT eT 
nervøs, lider afSØvnløsbed, Pirrelighed, 
Melankoli eller be.sværesaf Svimmelhed, 
er Electric Bitters den :M:edicin, De be· 
h1~ver. Sundhed og Styrke p:aranteres 
ved Brugen dernf. 50 Cents og $1.00 hos 
ST1'11'AR1' & HOLMES DnuG Co. 

Uet stør1Ste Seilskib i V er den 
kaldes Potosi og ligger for Øieblik
ket i Dokken i Ham borg. Det er 
362 Fod langt, 49 Fod bredt og har 
en Bærevne af 6000 Tons. 

Vo1·t LINIMEN'r er det bedste Middel 
for Stød og Slag samt Gigt, Rheumatisme 
og Neuralgia, erkoldea paa CENTRAL 
DBUGSTORE 1 1101 Tac • .A:ve., Oor. llthSt. 

Bismarck besøgte i 1836 som Refe- ' idøm,t en Maaneds Fængsel for 
rendar et Bal i \Viesbaden Kurhus, I Lediggang. 
hvor ogeaa den netop nu afdøde, C{vil Serviee er igjen traadt i 
meget bekjendte Dr. Gustav Lange Kra(t, idet Høiesteret har Prklæret 
var. Reformen gyldig. En ny Omvælt· 

Lange bemærkede, medens han/ ning kan derfor ventes i Politi- og 
i en Pa~se me~lem Dansene gik j Branddepartementerne. 
frem og t1lbage i Salen med en af B k v t. I{ t M'kk 1 . . ar 1' or iina, ap . i e sen, 
s111e Venner, at en ung, meget hø1 k· f't 1 kk l' R · t'l . . an om e er en y e ig elSe i 
og slank Herre, som i en skjødesløs , . . , 
St ·11· d . S f h 1 'r'd Adeie1de, Amtrahen, fra 'Iacoma. 

i mg sa 1 en o a e e i en , · . · . 

Carlson & Alexander's Sko- og 
Støvlefabrik i 1340 Pacific Avenue. 
Tacoma's Fremtid beror paa drif
tige, foretagsomme Mænd, der ka
ster sig over Industrier, som ikke 
alene faar Pengene til at cirkulere 
her i Byen, men ogsaa bringer 
Penge fra andre Steder hertil. -
Carlson & Alexander's Skotøis· 
fabrik leverer udmærkede Varer i 

Et Syndikat. har budt 4 Millioner 
Dollars for Le Roy-Minen ved 
Rossland, B. 0. Tilbudet blev af
slaaet. 

k t fi I I 
'F d Der. forsøges afsluttet Fragt til 

s arp xerec e iam. ørst agte e i' ... T · 

L .kk 'd d .1 Lvei;ett, \~ ash" med Kvarts. enhver Henseende ligesom der og-ange I e v1 ere erpaa, men t1 · . ' · . 
Slut blev han utaalmodig og gik Hønseudstillingen var godt be- saa er et stort Virke~elt her l B~en 

Den norske Hjælpeforening i 
Chicago har i Januar Maaned ud
foldet en meget velsignelsesrig 
Virksoinhed. Nøden har aldrig 
været større blandt Skandinaverne 
i Chicago end i forrige Maaned. 

hen til den unge Herre og spurgte søgf og roses meget af Folk, som for en saadan Fabnk. Skal Vl f. 
Ex. kunne erobre Handelen paa 
Alaska, da maa vi kunne levere 
ligesaa gode og ligeAaa billige Varer 
som Fabrikanterne i andre Byer, 
hvilket kun kan ske ved, at dyg
tige Forretningsmænd som Carlson 
& Alexander sætter Energi og Fore
tagsomhed i Industriens Tjeneste. 

f. W. Blomberg, som blev fun
den død i Minneapolis for en Tid 
siden, var godt, om ikke fordel
agtig kjendt i Rochester, Minn., 
hvor han netop var bleven givet 
Valget mellem 90 Dages Arrest for 
Drukkenskab eller at forlade Byen. 
Han var en uhelbredelig Drakken= 
bolt.-Slcanllinaven. 

ham: "Hvorfor stirrer De saa paa forstaar sig derpaa. Vor Lands
mig?" "De behager mig", svarede mand Fred .. Johnson tog som sæd
denne. Lange, der var bekjendt vanlig en hel Del Præmier og 
for at være en ganske overordentlig Diplpmer for sine smukke Hønse· 
smuk l\fand, avarede temmelig op· racer. 

hidset: "Men De behager ikke Miss Clausen af det norske Kina· 
mig!" 

Heraf udspandt der sig nu en 
kort Ordvexel, som endte med en 
Udvexling af Kort. Lange fik et 
lidet Kort med Paaskriften: "Otto 
v. Bismarck." En fredelig Over· 
enskomst lod sig ikke opnaa. 
Lange lod derfor v. Bismarck ud· 
fordre paa Pistoler. Sekundanterne 
valgte som Plads for Duellen en 
Plads paa det etorhertugelige hessi
ske Gebet mellem Biebrich ogOastel. 
Derfor indeholdt et af Bismarcks 
Sekundant, den engelske Kaptein 
Heatharpe, oversendte Kort Be
mærkningen: dernafo a lafrontiere. 
Da Duellanterne med sine Ledsa· 
gere til bestemt Tid havde indfun
det sig paa det opgivne Sted, søgte 
Sekundanterne endnu en Gang at 
opnaa, at Sagen blev bilagt uden 
Vaaben. Lange var villig hertil, 
men Bismarck afslog med Bestemt· 
hed at lade Duellen gaa tilhage. 
Lange havde allerede indtaget sin 
Plads under et høit Træ, da Sekun
danterne, som med Villie tøvede 
mtid Udmaalingen af Afstanden 
mellem Duellanterne, endnu en 
Gang søgte at be væge Bismarck til 
at gi ve efter, idet de mindede om, 
hvor aldeles uden a!, Betydning 
Anledningen til Striden var. 

Endeliggav Bismarck efter; han 
rakte sin Modstander Haanden og 
sagde: "Nu ja, saa lad os leve i 
Fred." Ved sit 50 Aars Jubilæum 
i 1887 fortalte Dr. Lange sine nær· 
meste Venner denne Begivenhed og 
tilføiede: "Godt at det gik i:iaale
dea - det vilde været Skade, om 
jeg havde udblæst hans Livslys!" 
Lange var nemlig bekjendt' som en 
ligesaa udmærket Pistolskytte som 
Fægter, og var derfor meget fryg· 
tet. 

Menneskerederiet florerer nok 
fremdeles trods alle Missionærernes 
og andres Forsøg paa at standse 
det, skriver Verclens Gang. Sidney 
Smith pleiede at sige, at der hos 
enkelte vilde Stammer daglig stod 
ristet Missionær paa Middagsbordet 
og kold Præst paa Aftensbordet. 
Nu synes man ogsaa at nøie sig 
med Lægfolk. For kort Tid siden 
blev saaledes 11 Grubearbeidere, 
som arbeidede paa Salomonsøerne, 
dræbt og fortæret af de Indfødte. 
De ulykkelige Mennesker blev holdt 
fanget i flere U ger og forsvarlig 
fedet. Hele Stammen kom derpaa 
sammen. En stor Fest blev holdt, 
Ofrene myrdet og tilberedt som 
Festmaaltid: 

MisE>ion~forbund talte On1SdagAften 
i El:ienezerkirken. Miss Clausen 
har ;været en Tur i Norge efter tre 
Aaril Ophold ved Missionen i Kina. 
Hm;i afreiste igaar med Damp
skibet Victoria tilhage til Kina. 

Charies Kinberg, som tidligere 
drev: Kjøbmandsforretning paa I 
Street og senere Bageri, har i disse 
Dag<? atter aabnet en Kolonial- og 
Fedevareforretning paa Tacoma 
AveH'ne, mellem 11. og 13. Streets. 
Kin;~erg har mange Venner, som 
gjerne vil se ham arbeide aigffem. 

N-orsk Bark Pet'it Oocliac, Kapt. 
Evensen, ankom den 12. December 
til Delagoa Bay, Afrika, fra Tacoma. 
Alt vel ombord. Skibet er befrag· 
til Rangoon, Ostindien, og skal der
fra til Europa. Mrs. Evensen, tid· 
ligere Miss Helga Slippern, afreiste 
fra Delagoa Bay med Dampskib til 
deres Hjem i Fredrikstad. 

G. T. Tnol\IMALD, 1555 Tacoma 
Avenue, Hjørnet' af 17 de Street, er 
den eneste skandinaviske Apothe· 
ker i Tacoma og forstaar tilgavns at 
tilberede saadanne specielle Medi
ciner, som man har kunnet erholde 
i det gamle Land. - Udmærkede 
Mediciner haves for Forkjølelse og 
andre dagligdagse Sygdomme. -
Husk Adressen: 1555 Tacoma Ave. 

J!"'orleden Dag havde vi Visit af 
Mr.Topleff, der bor ligeved County· 
Hospitalet. Sammen med to andre 
har han fondet uhyre rige Kobber· 
leier omtrent 35 Mil sycl forTacoma. 
Mr. Topleff viste os mange 6 Tom· 
mer lange og omtrent 4 Tommer 
brede Kobberplader, som var taget 
ud af Fjeldet, foruden andre gedigne 
Stykker af samme Metal. 

Lindstrøm paa Anderson Island, 
sor:n myrdede sin Søn og derefter 
begik Selvmord, boede for en Tid 
si~en her i Byen. Han antoges at 
eie omtrent $12,000. I den senere 
'l'id har han grublet meget over sine 
Pengetab, hvilket formodes at være 
Aarsag til Gjerningen. Lindstrøm 
var gift med Enken efter C. F. 
Christensen, og @en dræbte Søn var 
deres eneste Barn. Mrs. Lind· 
strøm har 7 Bøm af første Ægte-

Professor Dewor, der først frem- skab; en Datter, Mrs. C. Aares, bor 
stillede fl ydende Luft i større i, Shelton, en anden, Mrs. Peter 
M~n~der, har nu og1Saa skaffet til Hånsen i Port Townsend. 
Vern fast Surstof. Det ser ud som · ' 
en Gele, klart og gjennemsigtigt. A. A. Bartow, som for en Tid 
In.deholder det Spor. af Kulsy:e, leden var Bestyrer af Emerson 
bliver det mælkehv1dt. Det til· ·· · · . 
trækkes af en Magnets Poler. School her 1 Byen, holdt for· 

siden Foredrag i Ohio over Folket 

40 Acres godt Farmingland, 
næsten W aterfront, ved Lake Bay 
@ $12 pr. Acre. 5 Aars Afbetaling, 
7 pCt. Rente. Kontant $96. 

og Landet ved Puget Sound, ved 
hvilken Leilighed han uddelte 
Spark i flere Retninger. Skandi
naverne fik ogaaa sin Bekomst, idet 

-··--··-···-·--------
---~~-----"---

Err OG ANDE1'. --
I Provinsen Bahia i Brasilien 

fandt forleden en Kamp Sted mel
lem brasilianske Tropper og en Del 
religiøs Fanatikere. Af Regjerings· 
trapperne dræbtes 250 og saarecles 

Guvernør A. E. Lee i Syd-Dakota 
omtales nu i Pressen som en meget 
dygtig og i enhver Henseende paa
lidelig Mand. Mr. Lee, der er født 
i Bergen, Norge, kom 3 Aar gam
mel til Amerika sammen med sine 
Forældre. -- Mon han kan hamle 
op med Forbundssenator Knute 
Nelson? Fremtiden vil vise det. 

300 Maud. Af Fanatikerne dræb- Kuba har hidindtil produceret 
tes. 40 Mand. den bed ste Tobak til Cigardæksler. 

Mange forundrer sig vistnok Siden ~rigens Udbrud ha,r Tilfør= 
over, hvorfra f. Ex. Kandidaterne selen til de Forenede Stater imid
foU!!:;orbundssenator faar de. Penge, lertid vær.et sparsom, hvorfor nogle 
S!)Pfde bestikker sine V ælgere med. Farmere I Florida fik sig tilsendt 
j)a d~ ærede Forbundssenatorer Frø af Knbas bedste Tobaksorter. 
8ik'.ke1:\; ikke bortkaster sin Løn l)aa Samtidig blev der engageret nagle 
den Maade, ~taler Sandsynligheden ·erfarne Kubanere for 'l'iiberednin
for, at de selv er bestukket. Naar gens Skyld. Det viser sig nu, at 
Senator Squire har bortkastet om- man har opnaaet at producere en 
trent $13,000 uden at blive valgt, ~are, der fuldeitændig kan maale 
da kan man ogsaa være sikker paa, ~1g med den Tobak, eler importeres 
at h,;i.n har Kilder, hvorfra saa- 1 dyre Domme fra Kuba. 

danne Penge kommer. John A. Skog blev' sidste Søndag 

At gaa paa Line over Niagara arr~steret i Chicago for Fafakmynt
eller falde ned fra en Ballon flere ner1. Han var i Besiddelse af E.re 
hundrede Fod oppe i Luften, er falske rl'yvedollars·Sølvcertifikater. 
ganske vist nerverystende for Til· Efter Arrestationen bekjendte han, 
skuerne, men en Mand i London at han havde fabrikeret dem selv, 
Royal Aquarium i London, Eng- men paastod ikke at have nogen 
land, præsterer noget endnu mere Medskyldige. H11n tilstod ogsaa 
nerverystende; han lader isig knytte at have lavet Hundredekronesedler 
ind i en med Petroleum overhældt paa Sveriges Rigsbank, dateret den 
Sæk, der saa antændes, hvorefter l. Januar 1892. I hans Værelse 
heie Historien kastes i et stort Kar fandtes :V ærktøi for Fabrikation a.f 
Vand, hvorfra han straks trækkes Papirpenge samt 44 falske Tyve
uskadt op igjen. _ Sligt betaler dollars-Sølvcertifikater og 80 falske 
Folk Penge for at se. Hundredekronesedler. Han har 

udgivet ialt 2,5 Søl vcertifikater, alle 
i Chicago. Han rømte for mange 

Hvor mange unge Mænd og unge 
Kvinder der dog rives bort just 
som Fremtiden synes lysest og mest 
forhaabningsfuld! De rives bort af 
den Sygdom, som foraarsager over 
en Sjettedel af Død:sfaldene i Ver· 
den - den Sygdom, som Lægerne 
kalder Tæring. Der er absolut 
ingen Verdens Grund til, at Tæring 
skulde være dødelig, selv ikke en
gang farlig. Det er en Sygdom i 
Blodet og kanaltid blive helbredet 
ved at rense og berige Blodet. Den 
eneste Undtagelse er Tilfælde, hvor 
Sygdommen er bleven forsømt og 
daarlig behandlet, indtil clen er 
bleven stærkere end Legemet -
indtil Legemet er blevet saa svagt, 
at det .. har tabt Evnen til at gjen
vinde sin Styrke. Dr. Pierce's 
Galden Medical Discovery vil hel
brede 98 Procent af alle Tilfælde 
af Tæring, hvis den benyttes efter 
Brugsanvisningen. · Den helbreder 
ogsaa haardnakket Hoste og Syg· 
<lomme i Aandedrætsorganerne. 

Send 21 Cents i 1-Cents Frimær
ker til W orld's Dispensary MedicaI 
Association, Buffalo, N. Y" og er
hold Dr. Pierce's 108-sidige Ooinrnon 
Sense Medfral Adviser, illustreret. 

Aar siden fra Sverige for Falsk
myntning. 

~~~--

BLANDET NYT. 
..-..'-' 

Kubanerne siges igjen at have 
drevet Spanierne paa Flugt. Til 
Gjengjæld myrder og brænder Spa
nierne hvorsomhelst det lader sig 
gjøre. Kubanerne har svoret ikke 
at give op, før Spanierne er for
drevne fra Øen. 

Dr. Nansen og Frue ankom Ons· 
dag den 3dje al!l. til London og blev 
modtaget af Sir George Baden· 
Powel. En Mængde Mennesker 
havde samlet sig paa Victoria
Jernbanestation og modtog de An· 
komne med stormende Begeist
ring. 

Fra Tid til anden hører man om 
Opfinclelser, der skal kurere'l'æring, 
men som dog aldrig Bvarer ganske 
til Forventningerne. Nu har imid
lertid en italiensk Professor, Mara 
Glaooa i Genua, Italien, opfundet et 
Serum, som man paastaar er en 
absolut Kur for Tæring, naar Syg· 
dommen ikke er altfor langt frem
skreden. Dette Serum erholdes fra 
Blod af Heste, som er vakcinerede 

!\'!AGIO Cw. Tmm CLEANER, det bedste l m. ed Tube:rknlose-Baciller og der· 
Mulde! for Borttagelse af Fedtfiekker, efter holdes under Behaiadling for 
erholdes paa CENTRAL DRUGSTORE, 1101 
Tacoma Avenue, Cor. llth St, flere Maaneder. 



""'-- Ko11stabel . Isakson har til
skrev.et mig, at uagtet .han var be
skyldt for at have 

er han aldeles F·f'.It og. u.den nogen.somhelst.Ko
stende. er kun 'l'øv. f:laa· 

danne Tilbud er kun Lokkemad. 
Et godt og ægte elektrisk Belte 
koster Penge at fabrikere, og det 
kan ikke gives bort fr it. John· 
sons Belter er ægte og tilvhket 
efter videnskabelig Konstruktion 
og har en Cellekraft .fra 14 til 32, 
og er i ·den Henseende det kraf· 
tigste Bælte endn u til virket og bar 
vist sig . at helbrede Sygdomme, 
hvor andre BeJter bar vist sig 
udueli~e .. Jeg vil ogsaa sælge mine 
Belter uhørt biliigt og undersælge 
hvilketsomhelst Beltekompani i de 
Forenede Stater. Skriv eftei: min 
nyeKatalog og Attester. Adresser: 

J. H. Johnson, 
.Eox ~4, Dodgeville, l'f is. 

Etableret l862 • . ._,,.-......._,,, __ ....__..._,,.;.-..-_.,..._._,,.;,.-... 

FURNITURE, 
Mobler, Glasvarer, Pottevarm' 

T:ræva1·er, emaillered eJ eruva:re:r 
TAPETER, WALLPAPEI=t 

KOMPLET HUSMØBLERINGS· UDSTYR. 

Største Lager i Br. Columbia. 
Send et J31·evkort for vor store ill us trerede 

Priskatalog. 

WEILER * BROS. 
VICTORIA, B, 0, 

Den billigste Plads at Rjobe Deres Kolonialvarer@ 
f'.ørste Klasses Varer. P:rise:rne er de laveste. 

Fri Levering og omhyggelig Besørgelse af Bestilli1Jger. 

Kalkuner og Gjæs. 

ERSKINE, WALL li! 

DE LEDENDE KOLONIALHANDLERE. · 
VICTORIA, BRO COL. 

E. G. Prior & Co., Ltd. 
Hovedkontor: . 

VICTORIA, B. C. I OG 
Filialer: 

VANCOU\'Elt & KAMLOOPS. SOO PACIFIC JERNBANE 
Importører og Forhandlere af 

L~d af Gi[t i 17Aar, mBn Jonnsons!Jernvarer, Farm-Redskaber, 
FØ HER 

GJENNEMGAAENDE TOG Belte helbredede ham. 
Bismarck, Wasll" la. Decbr. 1890. 

Mr. J. H. Johnson! Jeg lader Dem 
herigjennem mo:Jtage min oprigtige Tak 
for,. hvad Deres Belte Nr. 4 har gjort for 
mig. Jeg led.af Gigt i 17 Aar og prøve.de 
forskjellige lVIediciner og roanga andrn 
Raa:d. Tilslut blev jeg saa stiv, at jeg 
nepre kunde reise mig fra en Stol. Jeg 
blev væt•re og værre; jeg fik Hjerteban
ken og blev meget 11ervøs og :likikke 
sov~; jeg.· Il).aatte. snu mig hele Natten; 
jeg kunde ikke ligg·e i samme Stilling 
længe ad. Gangen ; kunde ikke spise og 
ikke arbeide.. Jeg havde hørt meget 
Tale om elektriske Belter, .men jeg 
troede ikke, at>de kunde hjælpe ruig". 
Mqn da ieg ikke kunde arbeide mere, 
besluttede jeg mig til at kjØbe et Nr. "1 
.Johnsons J3el1e.. Som De ve.d, .fik. jeg 
Beltet. i Oktober 1895. Maaske der.er 
flere, aomer !)lagetaf.san1me.S1ags Syg· 
dom som jeg var, og da er. det min Pligt 
at meddele minelidende Medmennesker, 
hyad godt Beltet har gjort for mig. Jeg 
brugte Beltet J 7 Maaneder -- 3 Timer. 
hver Aften. Da jeg havde brugt det i 3 
Oger, begyndte jeg at blive b.edre for 
hver Dag ... Siden den .Tid har jeg ikke 
mistet et Maaltid Mad og ikke en I.Jage 
Arbeide, Alle mine Plager har Beltet 
udrydd.et. lVled Agtelse 

J • 0. Amn;isirn, 

landl5 JlliendomBbesiddere at. Port• 
land skaUndtagei Oregon."Spørgs" 
maalet er nu, om dette er. rigtigt; 
hvilketd~t neppe.er.• Rigmændene 
13pændte .Buen · .saa høit, at den 
sprang; de ·. m .. aa .. nu nøies med det 
halve af den. tidligere Husleie og 
faar altsaa sviefor sinGraadighed 
i de gode Tide'r. 

Buggies, Vogne, 
AGERBRUGS-MASKINER, 

,Jern, Staal og Mine-Redskaber. 

Je[ er A~ent for 
~.:_~--~~t-:.:~~~NNtiil: 

TmgNDB, Nordlyset, Ugebladet, Skau· 
dinavisk Farmer-Journal, Amerika, 

Den Ohristelige Talsmand, Folke· 
vennen, Reform, Svenska Kuri

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

nån og det i Kristiania, 
Norge, udgivne illustre· 

redeBlad Folkebladet. 
Tager Abonnement paa alle skandina· 

viske Aviser og BØger. 
Send efter mi.t Cirkulære, der fanes 

fritog er af stor Betydning for enhver. 

TIL 

(BOSTON, 

I NEW YORK, 
-\ MONTREAL, 

I TORONT. 0, 
ST. PAUL, 

\CHICAGO 

OG ALLE PLADSER ØST OG 
SYDØST. 

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

til og fra alle europæiske Havne og 
Indlandsbyer til laveste 

Priser. 

For Underretning angaaende Billetpriser 
o, s. v. henvender man sig til 

JOHN BL!AUW, \Geo.Mc'L.Brown, 
OREGON. STAA'rs ZEl'ruNG's Office, D. P. A" 

17l!t Second St., Portland; Or. VANCOUVER. 

Geo.L.Courtney, 
Agent, 

VICTORIA. 

Co Buttel Store. 
..................... ...._, .............................. '-" 

1 Punds Æsker Kjød boller (Hamburgersteak) i brun Sauce og Løg .. 15c 
1 i " " Garanteret ægte norsk Anschovis •............... 20c 
1 " :i Best Puget Soum1 Silver Salmon ............... , .10c 
1 " " Best Puget Sound Smelt ei (12 Fisk i Æsken) ...... 10c 

' ,_.,-...._.....-..,...._... 
}1ortland har mange mindre Fa• 

h.r1··.k .. e .... r.' .. h.··v· .. is P.".r •. o .. d.·u .. k.te·r··· i·m·.·id.iert·i·d·.,DlSS·E.·j VARE.RER.NEDLAGTE HER I BYEN OG PAA SAMME ikke naar udenfor Staten •. Astoria MAADE SOM I STA VANGER, NORGE. 
derimod bringer mange Penge ind . -----
til Staten ved Export af Fisk, lige" 
ledes Landdistdkterne, hvorfl'.a dei; 
exporterea Frugt. og Korn. Det .er 
derfor .ikke til Fordel for den al· 
mindelige . Maud, at store. Byer 
suger Kraften. af sine Omgiveli;er. 
l Smaabyeme og Landdistrikterne, 
hvor ·alle kjender hinanden, . har 
den arbeidende :&;lassa altid bedre 

~lJ.e ~rumv MlJ" atch~ 
Stem Wind & Set, 

GARANTERET AT GAA BESTEllT, 
2.50.=--

Ch6;~~~ længe Som Kineserne sen-I Frank 0. Hart, Juveler & Optiker, 

Joh,n<Blffauw, 
TIDENDE's Agent .for Oregon, 

Kontor:. OREGON STAATs·ZEITUNG, 
17lk 2nd St., Cor.Yamhill, Portland, Or. 

Mr. John Blaaiiw, Portland, Or. 

Vedlagt Fornyelse• for 'I'IDENDE, 

som. jeg liker godt . trods Bladets 
Sta11dp'Unkt under sidste Valg, _, 

UHRE REPARERES . .._ GULP· OG SØLVSAGER LAVES OG 
REPARERES PAA BESTILLING. 

1134 Pacifie Avenue. 

~lrntGnlYlIBDD~f o~ Draø~r1~r 
Alle Slags, fr~ de billigste til de dyreste. 

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

" * 
H · 1 · ·".s· · & B· ·I I F. n "t re· ·Co·· 923•92~ c st., 0 me . u .•ur I u ., Taeoma, Wash. 

TELEFON BLAOK 641. P. O. BOX 1383, 

JENNINGS PAINT 00. 
MALING, OLJER LAK, GLAS, · · · • · ·.. BØRSTER 

Specialiteter: Absolut rene Oljer for Apothekerbrug; Heath & Milligan M'f'g Oo'a 
færdiglavet Maling, Glatte Oljer og Oompound, Axel· og Maskinsmørelse. 

1313 PACIFIC AVE., T.A.COMA, W.A.SH. 

Uhrø, Diamanter, Gnln- o~ Solvsmykkor. 
Til F.orarbeidelse · kjØbe1· eller bytter vi aile Slågs Guld· og Sølvsager, som man 

maatte ønske at skille sig ved. 

FRANTZ MAHNOKE, 1126 Pacific Ayenue. 
THE PIONEER JUVELER. 



fRA MORGI 
1 18fH.i har 580 Pal'. indgaaet 

Ægteskab for Noiarius Publici;s i. 

li'røken Glam Holf:lt har taget 
iilmiofisk Embedst>xarnen med Ka· 
rakt.er: · Lmul. 

sammentræder 
paany i September, denne Gang i 
Norge, antagelig paa Holmenkollen. 

ll'røken .Marselia Speilberg iAren
dal l1ar skjæuket et Legat. paa 
30,000 Kroner til fattige Syge i 

forsamlede Menighed under Offer• 
salmens Afsyngelse op til Præst og 
Klokker og gav sit Høitidso:ffer. 

Mor og Far. 
-'""' 

Sognep1·æsten Sørlie roses som en Javist var jeg glad i mine For· 
Maud, der baade som Menneske og ældre; de var jo de bedste Menne· 
Præst tilkommer Ære og Tillid i sker i Verden. Men jeg var aldrig 
Menigheden. saa glad i dem, saa: stolt af dem 

Bevarer 
og vindel' dag- a l 
lig nye, det er g ,fil e 
bvad Dr. :.Miles' <.. 

Venner 
NewSyHte1uaf Restorative .Rernedies gjor. Invall· 
der, som har udholdt den smertefulde Tortur af et 
nedbrudtNervesystem, syg1 n_erviJs eller ueuralglsk 
Bovedpine, :&fodlOshed, l\.Ielankoli 1 Hyste.r1e1 

Krarupe'eller anrlre af de tµ,lr.ige Uordener, som 
stammer fra Forstyrrelse i Nervecentrerne, vil 

D ·.> l\;f"l ' altld fort!llle deres Venner, l'l J ltJ..l es lLvorJede.S de Yar «jenglvne 
• Helbred og Stmdned ved 

Slllges af Apothekere N a 
og g1\ranteres at bjAlpe. 
Skaudlnavisk eller en· erv1ne 
gelsk Bog orn Hja.rte og li 
Nt!lTCl" frit ved at na.vue dette :Blad. 

DR. MILES MEDICAL CO" Elkhart, Iud. 

Stavanger Samlaga Døre luk· som nu, da de blev Bedsteforældre. 
kedes Nytaarsnat Kl. 1. Ligetil Jeg holdtafmin Førlovede natur· 
sidst.e Øieblik var der m,ange, som ligvis, slig som bare en frisk ung 
skulda forsyne sig til det nye Aar, Maud, der ikke har sølet sig til, 
uagtet' de fleste Brændevinssorter kan gjøre det; og ingen nybagt 

· . ·Æ d h It f o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o var udsolgte, skriver Stav. Avis. · gteman ar været sto ere a 
Kunder stod i Række langt ud paa sin Hustru end jeg. Men jeg var Engel havde bragt Søster; og det 
Gaden, og en Mæagde Tilskuere ikke glad i hende, ikke kry af var saa sandt! - En Engel var det, 
havde samlet sig udenfor, saa det hende som nu, da hun er - Mor. Engelen hvis Navn er - Mor. 
neppe var Raad at slippe forbi. Og det er jo ikke saa rart. Alt Min Tanke havde hele Tiden be· 
Og Drammeudsalget havde ogsaa forandres, naar man faar Barn i skjæftiget sig med hende, ind.til 
Kunder i Mængdevis; alle vilde ind Hjemmet; man flyttesop i en høiere man holdt den Lille bort til os. 

T.1 0 lf .. · S 1 · · og faa den sidste Dram. Grad da; Livets !ridhold bliver et Da fæstede hun Øiet først paa Bar· 
i . re ører i ve v1g er g3en d . . . ·Bl'k t · H d t I t 

, ti "k . 1"' t t'J F .1 d D k d '.· . K .. an et, høiere og mderhgere. 1 - ne og saa paa mig. vor e ys e, 
11po lv ei "uu zon og l iOI e en .:tg .un e m.tn 1 n· k t . d . ui t'd · d · d tt M d ø· I 0 h h · k d r . · . . . . . . e sØgi>r m i _,,or 1 en øg u i e e o er ie g un vis e e 

\ 1ceor.dfører Havnefoged .Jensen, l'lttama s.efire Herrer spaBere op og "~ 'd d S bl' St t h kt k" 1 k D t t 
b. · t · d · .. ·· St d d h . · ". remt1 en; et maa iver or , enr.y og s Jæ ms : " e er vor ecrge ens errmug. ne paa samme e me ver sm · . . . 

0 
· A . d A E D . og det Upaaagtede fængsler, mens Barn, ogsaa dit, fordi du ikke 

Fra Skien berettes: Forleden v~s . un. er . rmen. 'n ame 1 mangt som tidligere fyldte Sindet rømte, som Mænd pleier". 
bl 1 t 't t t Akt" 1 k· b Knstiama havde averteret efter en ' ' . ev · rnnr:1 1 uere e iese 8 a . blegner og kommer bort. Hvad er vel Forlovelsestiden og 
F " f R' 1 ··k· t' 1· M Livsledsager og da flere havde . H d b d d d d ø· ".ram or~ a:m a ion .a arga- . ' Selv hun med hvem v1 bygger ve e rø s agene mo et ie-

" . 1r t't 1 bl' . lOO meldt sig satte hun allesammen . ' . · . bl'k d imesmøi. "ap i a en iver ,· 1 Hjemmet hun vi troede at kJende I , a Far og Mor første Gang 
(jo(J K Stevne paa samme Klokkeslet og . . ' ' . . ' . . .·. roner. · . · viser sig fra det Øiebhk hun er har sit Barn foran sig. 

!!'amme Sted og li>ad dem som 'l'egn • ' · . ' . . 
Dr. Nansen er nu færdig med h A . d A, F" Mor, 1 en helt anden Skikkelse. UkJendte, stærkeFølelser trængte 

ave en vis un er 1men. ire · . d d h · · tt d · K Id · i\'.Ianu. skri·p· tet til Fram over Polar- f d 1 d . 'k d Meget af det, vi beun re e os paa; Jeg maa e u i u en og i " · · · a em )e paa og g1 er og ven- . . . 
have. t" og er for Tiden. sysselsat t ·a . D h d 1 t hende før, bliver anderledes, idet VI Natten; den var varm og lys nok e e paa en ame, som av e ove . · 
med Arbeide med det Kart, som t k kl dt . S t . d opdager noget andet, uendelig meget for - Far. 

a omme, æ i or og me en h h d u · t h ·d 1 t · st· skaUedsage Bogen. Bl . H d ··H ·k· 'kk større os en e. vene av e ag sig, ~erne· 
omst i aan en. un om i e. G' B " T k h' 1 1 t d h 'd 

.D.. l'll Ø G · d f TT • · 1ennem arnet 1Øres an en im en ys e over et sne v1 e en i e · np u en or .t'>.rl· . . • • 
·t· d , . ·a 1 J · Den 27de December skete der et tilbage til vare Gamle; v1 ser vore Landsk. ab; kun Dønmngerne, som s 111nssun uag3ør s1 en . anuar . . . 
t. t r·x . d D t d . . d t Lynnedslag paa Gaarden Leknæs i Forældre i et nyt Lys, lærer at. JO[! mdover Stranden, fortalte, at e ege :i.erre . e er en mm s e . . · . 

·L lk . N d h OsterfJorden. Der var kun et Lyn, holde af dem som aldrig før; og det havde været Storm. ane ommune i orge, - en ar . · . . . " h · . 
k · 200 I 1 men af voldsomste Ar. t. En Hø Barnet stiller os i et mderhgere Og Brystet ævede sig høit og om rrng H< vaanere. . . . . . 

lade antændtes og brændte ned til Forhold til hele Livet. Derfor er frit, Hjertet bankede voldsomt, 
Kristiania-Etablissementet '.'fivol·i Grunden; 8 Kreaturer omkom i det første Barns Fødsel en ·saa men der var Fred og Jubel derinde; 
afdet Ko11sortium, der eier det, Luerne. Tjenestepigen paa Gaar- epokegjørende Begivenhed i Fa- og der kom en Følelse af Styrke og 

til den nu værende Direktør den J:>lev truffet afLy1wt fra Hagen miljelivet. Spænstighf:ld som aldrig før, en 
Kjøbesummen skal be og nedover Brystet til Armen, hvor Som vi glædede os til dette Barn! Længsel efter et tungt Tag. Jeg 

til 1,230,000 Kroner. Klæderne blev oprevet. Hun blev Hos mi~ voksede Ængstelsen, efter havde jo et Barn at arbeide for. 
Grund af stor Mangel paa i bevidst.Iøs Tilstand baaret hjem; som Tiden gik, ligesaa min Beun· Der ude lovede jeg at rydde alt 

sit Barns Fødsel; de er gaaet glip 
. af det største i Livet". 

BEllD COOLD KOlOØt 

* Det bekjendtgjøl'es herved, at>! 
af det til Indianerne for Landing af 

Gods af 30. Oktober '94 udbetalte 

Beløb, minus Omkostninger, til~ 

bagebetales. 
bedes indsende Navn 

inden 1. Juni '97. 

Paa Kolonienl!I Vegne 

I. Fougner, 
Sekretær. 

Alle Slags 

Frn~tt 
som passer 
denne Stat. 

"Aa ja, man faar jo ikke vide, 1 stærke Træer fri for Insekter og 
andre Feil. det er os". 

--.::;::;,..- Vi har et stortUdvalÆ Daa Haanden. 
i Skothtnd er der til Pigen skal senere være kommen dring og Respekt for hende. · Thi ublidt og uskjønt af Veien for den 

Beraen indløbet teleg~afisk ]~fter- sig. Konen paa Gaarden naaede at hun havde ingen Frygt fo1· det, som Livet, og at føre min Hustru gjen- Hvorledes lian liel_brede<le ~Jn 
" · · · k · d . · " ·t· 1 t k· Id k · R d 1 .I' · L' t M " t' d t Moder. -- Mound City S. Dak. 

Tilskriv os for P1·iser. 

TONNESON BROS. Blæk:sprnt RlaasJæl omme u , men va,.1 saa 101 uro e , s u e omme, .mg. en æ se 1or nem ive , som en or 10r. ~ener e . If' v· bl . M' d f 1. 
· · ' · h · I J • d d t u· · d · I' h · A . M J 1· t d · · d · · t'l d JO.r mter ev mm o er ar ig brugbar Agn til Fi&ket. at un mtetsooo ie st erm rer. .e .•... un gaae ige, vis rt og . u- eg is e e mig m ~gJen I e syg som Følge af en stærk Forkjø-

Til Politikamrets 

ved et Høvleri i 

de modtaget .med Salut 
J3yel1 var i1agsmykket 

Mennesker paa 

hørt den. Besætningen var 8 
Mand; flere hører hjemme i Fredrik
stad, hvor man foretager Indaam
ling til Efterlatlte. Kapteinen, 
.H .. J akob9en, var fra Hvaler. 

Hemnes meddeles Nordl. 
Et sørgeligt Ulykkestilfælde 

11ru11u."" forny lig\; idet en Arbeider 
Dampsag, Trond Sa

drnknede paa Havnen, 
fra Land. Antagelig 

stærke Kulde faaet 
Krampe dg sunket med det samme 
han faldt i Søen. Han efterlader 

Enken vil 

E b b. . 1. 0 d 1. . d bgheder hun vel forstod. Hun to. De sov; men ·om mm Hustrus lelse hun havde paa. draget sig n u e age ig p age Re gJor e . . . • . · 
f 

,,1. 1· d h f h længtede som til en lykkelig Be· Mund legede et Smil - Moder· Lægerne erklærede, at hun led af 

629 Wasllington Block, 'J'acoma. 

11e1•111•1•Hl•.I• 
Tabt M:anddotnSkraft 

ornJ ig n e avaren a · en · erme· . • · · A b f L G · ]) ] k . · · . . g1 venhed. .Jeg forstod hende ikke. smilet - endnu. et ngre a a rippe. et y • 
t1E<k Falm.k I St.av·a· nger. Han var 0 h 'lk M. d " t· d tt .jl. F V 'k T k t'lb kedes dem at skaffe hende en Smule . ... . . . g v1 en an .wrs aar e e ra uggen g1 an en I age . . . 
ude paa Heiser .og havde med en . . . . . · · . . . · . . . L1mlrmg, men hun blev aldng 
D 1 P . . .I . 'bl d'.b KJærhghedens Sprang rnd i Døden·. til mm egen Barndom, og et kJendt anske helbredet Hun følte si'g e · reservesager, ivor1 rn ·" en- . ;, . . · g · 

at gjenoprette fuldstændig, og Maaden at 
varigt helbrede selv tilHyneladende ulregelige 
~'ilfælde af Konssygdomme, endvidere en 
niijagti_g_ Forklaring om Mandighed ! Kvinde• 
væsenl Ægteskab! sammes Hindringer og .ffelbre· 
llelse, viser den udmmrkede danske Bog: "Red· 
nings·Ankerel "25de Oplag,100Sidermed tahige 
naturtro Billeder. Forsendes omhyggeliginil• 
pi.kket for 25 Oents i Fl'imærker. Adresse: 

f . R . 1. D h .. d L .1. efter et Liv? og kjært Billede laa klart for overordentlig svag havJe af og til n . ris mg. · a · an ve en e1 1g· . . . ' . 
l . 1 k Id . b. B f b d t Et havde Jeg lovet hende, det mig. Kuldegysnmger, og Appet1ten var 
iet s u e aa ne en ox a · e s e , . . . · · · · d 1· k h l s . forekom· mig saa selvsagt, at 3eg Hø1t oppe paa Bakken, med den aar ig, ort sagt, e e ystemet 
Vm·emærke erfor han til stor For- · . . . t s at æ e i· ·Uo1·de D1'sse , ' . • . . . akulde være tilstede. mørke Furuskov i Baggrunden og syn e . v. r n. Hr.]\[. A. ERICIUS• Medicel Institute. 
skrækkelse, at denne kun mdeholdt · . . . , . · . Omstænd1gheder var det, som be· 
et tyndt Lag med renset Brisling, Dagen. k•)lr:• den .store skjæbne- den blanke, stille FJord snoende sig vægede mig til at skrive til Dr. 

ll Cr,rnToN PLAGE, NEW YoRK, N. Y. . ... , •.•. , •.•. 
. B 1 ·.Id·.· " . . ·t b svangre.; ... de h;ertesk;ærende og hel-j mellem Holmer og Odde. r neden- Peter Fahrney efter en Prøvekasse mens e 10 mngen 1orøvr1g e- . . • . . . · . · . . 

t l f B '·.1· h .. ·· .d A b 'd t bge Lidelser meldte sig.. Og Jeg. under, laa Grænde·n. lys og aab.en. med Dr. Peter's Kunka, og til mm SIS aWeekEasY, Yoo workrJeht S 0( U J'JS ing OVe er r el e · · · arouud home, A 
. · · ·. · · følte det, som kunde det væreTvivl Saa blev Billedet utydeligt i store Glæde er hun nu, endog N 1 bt t ok 1 • b:•nd "''W'\'i:f.; 

udføres efter Betaling pr. Box, og . d k t ·h d . 1 d t Yd k t. . , 'dt . d . d førend hun har brugt op hele Kas- ns"q.;;;,;.a ~.TI b~.:;,~.d~th.::::rit~b• 
l . . . I ."'l· . 11 tt t Ull er aste, . vern er e mes' er a.n erne, men ml rn el et f. k ·1· ]' . done. Sendn•yournddrmanyway. Itwillbeforyourln" ..... 

saa mr er.1 anavars øs.., .. ynge e e h ll . · l F G d d . l k' sen, ris , og aaa IV ig og rørig, som '' 1ov"11gaee. wr1to ••d•v· V••••• pesitl••IY iuako s.18• 
• • . • • Ull e er Jeg. . aa ars . aar me Sllle ve s JØt- k t f h d Ald v· wøeko"'f,ll'.OYAL M~'G. co" Roøw 92.1>etro1t,n11<h. sig Brydenet med at 1fylde Bris· . . · · •. . an ven es a en es er. I er 

I. h · .d • t d tf b f. B . Hun tog mm Haand, og hendes tede Haver og veldrevne small. Dem høilig·taknemlig for det uven-
rng ove er 15 e e or en r1. rrn- ø· . . Wanted An ldea Who can thlnk 

1
. · E. .1 1 D. 1 .. ·t · k .. 

1
.. store dy. bblaa me holdt mig end Jordstykker mellem nøgne Berg og tede Resultat. . Thomas Vogt. · - otht1soroestmt ptte mg. i.U le .. · e 11118 æll e 1ge ngtopa en 1 

S b .. kt bl . dt A ·b .d . k fastere. - Der laa hun - hleg som Urer. Og oppe ved Huset stod de I Behandlingen af de overordent· li~t't~0~3l?i'lf ~~i'l:iE~~{j;'J'~ gigngP~~~fXti~~ 

I l
u ~~ .

1
etr . apn t r 81 ers erne Puden, hvorpaa det prægtige s.· orte' to Gamle skyggende med Haanden lig svækkende Eftervirkninger, der ~~"ii!t~~bi~~~w.1Jr!1ti·f~~e~~T~';,:iv.~f:~eoae~ 

) ev in e · paa or en. · . . 
· · · Haar bølgede - z1trende i Smerter, og saa ud over aarelangt,· tungt og 

Der tindes knapt den Ting, som og dog med et Smil paa Læben. trofast Stræv; og vi, Børnene, stod 
kan skaffe mere JAv og Rørelse end '!'iden gik; Natten meldte sig hos dem. De Gamle lod Haanden 
Silden, skriver Vestlandsposten for midt paa Eftermiddagen, idet Ny· synke, trak Blikket ind; og det 
19. Decem ber. Straks Telegrammet sneen, som hvirvledes op a.f den faldt saa underlig varmt paa os, at 
kom til Byen om det gode Silde- voldsomme Vinterstorm, stængte vi maatte kaste os ind til dem, saa 
tiske paa Søndmøre, kom Tønderne for. Dagslyset. Og op over Stran- de kunde føle, hvor vi holdt af dem, 
farende ud ad Søhusdørene i en den slog Søen, saa Baadene nede i selv om vi ikke forstod, hvad der 
Fart og om bord i de paa Havnen Fjæren kastedes langt op pat1, Land laa i deres dragende Blik. 
liggende di~ponible Dampskibe, og og. splintredes. Om Lægehjælp Men ,nu forstod jeg dem; ogsaa 
nordover bar det. med dem. Nogle kunde der for Tilfældet ikke blive jeg vidste nu, hvad det er at lade 
afdem er allerede kom,men tilbage Tale. Det dæmpede Lampelys og Blikket gaa ud over Arbeidet og ind 
rp ed fold Ladning, saa man har min ophidsede Fantasi kastede et igjen til Barnet; jeg havde jo ogsaa 
fuld ,,Sildesja11" paa en Del Søhuse Dødningeskjær over de elskede et Barn at arbeide for. 
paa V ærket og Strøm stenen. At Træk; og jeg gjennemlevede Skils· Og Ga.arden, som laa der,·· hvor 
kige indom paa et Søhus,• hvor der missen fra Ud~andingsøieblikkets den steg i Værdil 
er ,,Sildesjau", er naget afdetinter· vilde Kval til den fortvivlede Hver Plet var jo vigslet af de 
essanteste en kan gjøre. Foruden stumme Sorg ved Graven og Til Gamles Bønner, frugtbargjort ved 
at man iagttager en hel Del mand- bagekomsten til dette Hus, der d~res Sved; og hver Plantning, hver 
lige Arbeidere, som har det svært havde været vort lykkelige Hjem, Rydning fortalte om et opofrende 
trav It, ser man en Mangfoldighed og hvori jeg nu skulde gaa enl!!om Arbeide gjort i Kjærlighed til os. -
af glade "Sildekoner", der trods og trist. Der er Adel i Odelen. 
store "Salthuller'' i Fingrene, som Man vækkede mig op, vilde have Hun slog Øineue op: "H vad 
nok en Frøken vilde søge Læge- mig ud af Helligdommen; men hol- tænker du paa?" 
hjælp for, fare paa Hovedet ned i dendeJast ved den sørgelige Tanke- "Aa, Tulla sendte mig i Ærende 
Tønden efter Silil, og saa er det at forbindelse svaredejeg sagte: "Lad til Bedstemor og Bedetefar; der var 
tilvirke og sortere den, hvilket sker mig faa v~re i Fred her". Og disse noget, jeg havde glemt at sige dem, 
under gemytlig Samtale, medens Orfi blev gjentaget og understreget naget, hun mindede mig om". 
nogie forholder sig tause og tænker, som Følge af et mat Haandtryk og "Du? -Tulla skal opkaldes efter 
at for de Penge, som de nu tjener i et Blik - o, saa varmt! . din Mor". 
"Silden", kan de faa afbetaie lidt Man lod mig i Fred med den "Men vi var jo enige om, at det 
paa Gjælden hos Høker og Bager, sidste og store Rædsel. var nogetTul, denne Opkaldningen; 
og de føler sig saa tilfredse derfor. Jeg ~indrer et af. Smerte vildt og vi har jo alt bestemt Navnet". 
Ogsaa for Bødkermestrenes Ved- Blik, en voldsom Knugen af min "Vi var ikke Fa1· og Mor den
komniende bliver det sandsynligvis Haand, et hjerteskjærende Skrig, gang du; hlln skal hede efter Mor 
et stort Gode, at Silden k9m, thi der døde hen som en Udaanding, din". 
Lagrene af nye Tønder var nu saa og - Svaret paa de ·varmeste Bøn.- "Faar ·ikke prate mere, Mama, 
Htore, at de saa sig nødsaget til at ner, Gud har hørt, lød igjennem en lægge sig pent til at sove nu". Og 
11fskedige en Del af sine Folk. Kan spred Stemme - vort Bams; saa listede jeg mig hen til Vuggen 
hrel:lde,'at man nu kan faareducere Min Hustrus Blik havde straalet og hviskede i Æ1·bødighed Bedste
en Del af de store Lagre, saa det varmt og trofast. mod mig hver mors Navn over Tulla. 
kan forandre sig til det bedre for eneste Dag, men denr.e Trylleglans Hun fulgte ·mig med Øinene: 
BødkemesVedkommende. Ja, elen i Øiet, denne Tindren gjennem "Stakkels Papa, du er træt''. 
Silden! Der bliver Jubel og Glæde Smertestaarerne, dette Udtryk, det "Nei, saa kvik og stærk har jeg 
i mange Hjem, naar man hører, at var noget unævneligt. aldrig været . ..,... Du, jeg synes Synd 
den er k;ommen. Som Liden fik jeg det Svar, at en i de Mænd, som ikke har overværet 

li 

53 ~t4~1'otn et., 6:J,eiettgo, ~-., 
inforporeret unbet' Staten ,s<mnois Sobe, !jar ei;iftei:ct i 11~re og 
itebine ~ut og er lien enefte ff1mllina11iffe 2æoean art i 
!Øtnefifll, jom ~ar gjort !Bebanbling og Si'ur af ftøn fle og 
iJiilmte ISl}gbomme tll fpeciert 1\'ag, oo er iftanb til at tale og 
lliteUUei;le meb norfleog banffe !j3atienter.j1Rll l>Uei eøet <lli59a:øø. 

Ø~Ottffft EfjtJQbOtntnt, faafom.IR 
~er11øli lhæffei(e, ~øl1ebiiine, \!iøllnld1Je:!e1 
4hønifte @1Jøll11111me famt aJl!inl>eflJØllctmme be~a 

ib4te oø m-eiv.-ft ~l.Jobomme 
~ ...... ~ ......... 

'arøøtføA. ebe tlf Ungbnm;,Ubefinbig~eber, utt. atutti· e !Jatter 111eb !!Ue beres forfærbeli~e 31ifAEf, fa(f;o 
ene, !!!:® af !1Ra11l>l>llm og 2i11M~ii t, uftitret til ~llitetning, unidndfp Ull: 
'• lllll,t= og 1Bl1nefl)Olllltntne, fl!ag IJB, fmertefulb Ud11l1tbui1111, be~anbles 11urtigf; 

omforg~fitlbt, billig! 119 i bbl>efte ~1t11Sf)eb beb iill:e vg ufeilbarlige \!Jllb!er, u!fenbte of Attb'e f)ei:= 
tiætettbe ~æoef. Unbga!l ftlle,te"enbe ~t1øYi1tl11ere og betes f8øger, fom run er f8ebragcr! 1111 
su.lnbel, anlagt!>. aa at træf!e !13engr nf gobtroenbe i)'olf, og ljenuenner ø:oer meb fulb ltiUib tir o~, fnnr 
iiaa. fort stib og 111eb ufbige!i9 smerlieo bil bringe Sunbljeb og .llib~fraft ti!~aae. llll~'ine; fcnb~f 
øueralt 111eb ftor .Om!org og 1·ll1Jltefte ~emmdiøbel>. 

Uttøbommeni 914 ittee 
fli Cif 01-uboluet llloQ 1Jaa 48 <Siber om~anl>rer 2ibet~ .j)emmeligJieber, \Ui?gteffaliet, ~orijotbet lllel!tl!l 
Wlanb og Sfui11be, 1>r1bilte S~gbomme, fJemmelige S»nber og beres fi'ø!ger, etc., og liurlle tæfe.B af enlib~ 
11na \!Jlanb. <Senbes frit i føffeolet ~mflaø beb l.Vlobtagelfe nf 4 Q:entil i \;rimreder. 

Si!ontntib: .Uuerbage, 1()..3; ~elligb!lge 10.l. ~on.furtatinn fri. !llreue fnnn .. ø .. ;ff.· ~el.111el>fiai11! 
!l;llllb 1110 ~ø~tellligf)eb, oa.(l<nbJjo!bet !Jaa. bet [!tengefte lJO!bei> Jiemmeligt. ilrbte~.f~t-:• .. 

DR. N. ROSENBERG CO., 53 Dearborn Street, B 216, CBICliGO, ILL 

maabf ,Pøtg ben gamle~oftot 
Ube,;amineret meb bebfte !l'ararter fra !Jluf~ 

og !Bennett !.JJM1ical. ~olle!Je~. ,3 20 !Har lint 

'1 1171.,.,.. llr.'C.l"fnmJJhv ~an ubeluYfenbe befattet fig meb ~e~ani:Jline 
~ rnu::._UJur1..11111!4)+.'• gen og ben fnarefte ~elbrebelfe of 

es Randclph st., ChBeago, 111. ~tibitd~, !ne~ltOfe 4'6 
~4llJ dlf ~'utb~øm, ::~;:,eJ,11c~~~ .. · Rt4'niffe ~bøbommee 
befmUtelfe, t1btømt ~il!Øf~llft, l!lfl!IJ fo~ E!>el= ,.,"ltufmber !Inge \mænb og $i'~inber1, ftelftlt1tentibII 
(flll>, tiil>t ~11e~11i, !Uftn9e11bei !Sægt, !Ua~eli~ø! .,,rab, !Jar .menuunbet qp .{l1u~fra1t oo 
ø9 lttformue11fleb, et alle be ftræ!Mige 1\'Ø!ger nf <ll[!llbeatbltbe 1\'oræ!brc. ilre~ "~en u 
ungbomme(ig 2elfiltbiglieb og Ubf!eielfer. :0111 lllu be' .l>~tb.ntc lllllllllgil!er." :i)enne l>efienb _ 
finber bi~ i førlt~ \Stabium f)nl! iiaø, at \llu l)urtlg frtt til aue bent, forn agte atmbgaa i Wgteffab eller tlf 
nærmet' bla bet fibite. 2ab irre fa!ltSto!tlieb eller !Be.< bem,fom !ibeaf Vtiuate, neruøfeea. rroniffe6Mbamme. 
ltebenf)eb l]inbre S!lig i at gine ill gt 1>aa ®nobnntmen. 
!mangen Dl>balt og begauet ung !!nanb IJ!lr Iabet fin S~gbo.111 faa frit 2Øb, inbti! Wngften liar Derøuet !jam ØOlll 

ftannen og .{ltnet. . Ø"'.'t}Ufl iian: {)lJfætteife er yar!ig.~ . 
~en uuge 
~cuibi 

"fitp4te 
Ul44botatei 

menefiCU!e @)ttgtJOUttnC .fnafom EOl)l1fJilit! 1 .aue bett6 ftlJQlellge 
___ 1:,,,,.,•-..::'loi"-..,--,--'' Sllt~J:1Jlett,,3'nflammatton llf !llfæren DØ 

'.teftitlerne alt foraarfaget ueb uren ()01gon9. . 
Qlu f)el ~t11Øtib af @rfaring ~.1r fat o!l tftanb tiI me alene at glbe bore 

lllatienter en øiebliUeU!J 2hibriug, men ogfaa en ft1lllftat1big ~ure. 
mae !llrebe og l>ribate \mebbe[elf er ljo[bes ab\olut !jemntdig. Ill ore !!nebt. 
einer fenbeo )Jr. 0:i;l>re!l faalebe!l, at be i!fe bæf!er nogen iOiJmætlfom~eb. 

1911ill ~t ifh 1>erfonllg fan lleføge os, faa ftrib til oo, . Si'onfultalion 
ftl. Senb !irimæde for Sl>Øtg!lmaalillifte eg tiribat !Bog lir. t!:nre!l • 

• ". I 4\111! *'M, at bi. garantmr at. betare $500 for et~beft e~.ebom!lllfrelbe, 
'• • I ut 1Jøata9et oø og feirer I at turere. · 

QR. LUCAS' PRIVATE DISPENSARY, 68 Randolph St., Chicago, Hl; 



_..._, 
En gammel Læge, sow 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, Katarrh, Asthma og alle 
Strube· og Lungesygdomme samt er 
et sikkert Middel mod Nervøsitet. 
Efter at have været Vidne til dets 
vidundel'lige helbredende Kraft i 
tusener af Tilfælde, bekjendtgjør 
ban nu dette for lidende Medmen
nesker. Ledet af dette Motiv og 
ønskende at hjælpe Lidende, viljeg 
senqe denne Recept frit til alle, som 
ønsker det, skreven paa Tysk, 
FranskellerEngelsk, med fuldstæn· 
dig Underretning om dets Tillavelse 
og· Anvendelse. Sendes . gjennem 
Posten mod Indsendelse af Frimær
ker. Nævn denne Avis, naar De 
skriver. W. A. NoYEs, 820 Powers 
Block, Rochester, N. Y. 

Æ&v 0 l:f O X' 
vil 3 flæ be paa et f ygt 
~egeme gjenuem {ioef, 
naar !}elbre()elf e er 
cl:ber f aa nær? 

er et gammelt (ægemi<>· 
bel. CLufftt()er l7ar forf øgt 
ben, og iEnfintler qar 
fnntlet !}efbrebeife, efter 
at be allerebe .l1avbe op• 
gh~et .f1aabet. 

~r iffe a.t faa :paa ~potefer, 

menf ælges ubcluffcnbe gjen• 
nem {ofakUgentcr. jinbes 

ingen faaban :paa Plabf en, 
bebcs man tilffriue 

Dr. P~t~r fabrn~v~ 
112-114 s. l)oyne Jive., (l;biCMil, 111. 

·------

1860 
ACRES 

LAND, 
delvis meget godt,. delvis al.
mindeligt brugbart Farming
land iet skandinavisk Settle
ment. 12 •. 

1
MH i lige Linje 

vest for Tacoma. Postkontor, 
Skolehue, Sagbrug, Damp
baadeforbindelse. Rig Anled
ning til

1 
Fiskeri. Lige ved 

Lake Bay og Delano. Landet 
sælges i 40 Acres Trakter til 
følgende Priser: $5.00, $3.50, 
$3.00, $2.50, $2.25, $2.00, 
pr~ Acre paa 10:Aars Afbeta
ling mod 6 pCt. Re11te. . En 
Del af dette Land ligger kun 
i, i eller 1 Mil fra V andet. 
Alt Land •vise~ Kjøberne, lige
som Papirerne er første Klas· 
ees. Enhver kan ner se,hvad 
der bydes for en urimelig bil-

. Hg Pris. For en Nedbetaling 
'af$8.00, $ J0.00, $12.00, $16.00 
eller $20.00 kan man altsaa 
kjøbe sig 40 Acres godt Land, 
bo paa det, forbedre det 
Aar efter Aar og ved Flid og 
U dhofden.hed .· akåbe · sig et re· 
spektabelt Hjem. Det er det 
billigste Til bud, som er blev en 
gjort her ved Sundet. Benyt 
derfor Anledningen. 

* * * 
N ærmereOplysninger faaes 

ved. Henvei;idelse. til dette 
. Blads Ekspedition. 

STÆRKT BEVIS. 
Kan De virkelig betvivle disse Ud

talelser fra agtede Mænd, som · 
er blevhe helbredede ved 

Dr .. Sandens elek-
triske 1Bælte. 

A. "'tronse ea.P. 
rent or eleci• 
trlclty lø Celt { 
bythe wnarer • 
every m..aent 
thlo belt I& Oil I 

le@ een 1loCI 
reirutaie4b7a 
new Jll>•Mlid 
repla.tor IBGI 
aøtoDU11lll•&e 
.... rrircq -
mlld - lf
wan&IS. lhebo4J'• \~ 

Naar De hver Dag læser om de Hel bre· 
delser, som sky !des Dr. Sauden's 

elektriske Bælte, saa kan De ikke und
gaa at blive overbevist, thi disse Mænd 
er alle velkjendte; de er agtede og deres 
01·d respekteres af alle, som kjender 
dem. Derfor maa de blive overbevist, 
thi Beviset er for stærkt til at betvivle. 
Ganske vist er der en hel Del Humbug i 
den Jægevidenskabelige Verden; men et 
l\fiddel, der bærer en saadan Rekord 
som dette, fortjener at blive prs)vet. Det' 
er forskjellig fra alle andre. 

Det tilfredsstiller ham. 
Portland, Or., 15, Juli 1800. 

DR. A. T. SANDEN. 
HØistærede ! Jeg beskadigede Ryggen 

for fem Aar siden ved at løfte en for stm: 
Byrde. I. tre Aar var jeg aroeidsudygtig. 
Siden har jeg været plaget af Smerter i 
I{yggen, til sine 'rider eaa slemme, at 
Livet næsten blev uudholdeligt. I de 
sidste fem Aar,. op til den '.1'1d jeg fik 
Deres Bælte, har jeg ikkevidst hvad det 
vil sige at være befl'iet for Smerter. Det 
glæder mig at sige, at tre Uger efter at 
jeg tog Bæltet paa syntes alle Smerter at 
forsvinde, og nu - to Maaneder er for· 
lØbet . siden min Helbredelse - er jeg 
fnldstændig lJefriet for.min Sygdom. 

J, E. ALLISON, 
206 North Twelfth St. 

.M:ange synes om det. 
Der er mange andre lignende Breve, 

som viser, at Dr. Sanden's elektrislre 
Bælte er en sikker Kur for Nyre· og der· 
med beshegtede Sygdomme. Lamhed i 
Ryggen, Nervøsitet og al Nervesvaghed, 
Muskler og Legemets J,i vs-Organer. 
Det gjengiver Liv og Kraft .. Send efter· 
Bogen "Three Classes of Men" merl fnld 
Beskrivelse og Prisliste, forseglet og frit 
tilsendt gjcnnem Posten. 

SANDEN ELECTRIC BEL'l1 CO. 
255·~ VV nebiugton St., 

PORTLAND, - - OR. 
----,------·-------------

TRADE. MARKS, 
DESICNS, 

COPYRICHTS &c. 
Anfolle s0nding tL sketcb-nud description mn..y 

quicldy ooeertnin; frce, wh-ether an invention is 
probably patentu.blc. - Communica.tions atrictly 
confidential~ __ Oldest- agency for aecuring patenta 
in America. :-Wc lutve a Washington office. 

Patents taken tllrough Mwm & Co. receive 
special notlce iu the 

SCIENTIFIC AMEJUCAN, 
benutlfully mustrnted, ]argest circula.tiou. ot 
anv scientiftc_journal. weekly, terms $3.00 a year; 
$L!ill six u1011ths. 8peciruen copies and Il.AND 
Boou: ON PA'PBN11s-sentfree. Acldres2 

MUNN & CO., 
361 B1•00.•hvny, New Yorl<. 

AR.BOUR'S 
IRSKE HAMPENET, 

Lat se garn s-Tr a ad 
OG 

SEGDRJ 
med dobbelte Maskeknuder 

.Bnndgarn og Fiskegarn, 

Bomuld- BÆ Manilla -Tou[VBrk, 
BOM ULDSFISKEGARN 

I 
Fislcektoge, Fislceliner etc. 

NRY HOYLE & CO. 
517 &5i9 Market St" 

SAN FRANCISCO. 

.Eneagenter for Pacifiekysten. 

Wanted-"-An ldea i~~f:'t!A! 
~1l~c~6W°~if>'l:\E1if~tifi,"~ 3~~gP~i!if1= 
:~1i!r~~~J~un3&~i' ~:øi~1~:;vS:l:i"J!0 oltw 

t 

' J 



NaarDyrene spejler sig. 
.._.., ........... ....._. 

..........,.'i.,,,;,..-',._...'-'.._......_;...._...;_....._...~ ........ 

ønskes tiimod god Betaling at for· 
handle Varer, som nødvendigvis 
bruges saave1 i skandinaviske. soni 
amerikanske ])'amiljer. Enhver, 
SOill ønsker en lønnende Beskjæf· 
tigelse, eller vi.I forskaffe sig en god 
Bifortjeneste, vil for frie Prøver, 
Cirkulærer osv. behage a,t tilsl~rive 

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

ERIG EUV: ROSLING, 
SKANDINAVISK ADVOKAT. 

Giver Raad i alle Slags Lovspørgsmaal, 
Praktiserer for alle.Retter. 

Kontrakter, Deeds, Mortgages o. s. v. 
udskrives. 

Kontor:. 

PACIFIC.NATIONAL BANK BYGNING 
Cor. Pacific .Ave.·.;& 13th St. 

Union Savin~s Bank 
& Trust co: 

BBrlin Bldg, Cor. Pac. AVB. andllth St. 
Opbetalt Kapital . ~ ...... $100,000 
Overskud og udeltProfit.. 25,000 

Penge tillaans mod tilfredstillimde Gamnti. 
Renter betales paa Indsknd. 

CHESTER .THORNE, .A.. R .•. NICOL, 
Y.-Præsident; Kasserer. 

J • .A.. M.A.CKELLAR, 
:Ass. Kasserer. 

Il. S. Johnston 
handler med 

Pian~~r og Or!lff r 
STEMNING ·OG REPARERING 

e1l Specialitet. 

935 C Street. 
STORT. LAGER. LAYE PRISER . 

LET'.l'E BETINGELSER. 

Dr. A. A. !nsplund. 

TO 

St. ,Paul, MinueapoHs, , Duluth, Jrargci. 
Grand Forks, Crookston,WiunipØg, 

·Helena aud Butte. · 

THROUGH TIOKETS TG 

Chicago, Philadelphia, Washington, 
New York, Boston and all Points 
East and Sol!lth. 

+-++-+ 

Time-Ta bel. 
B'OR I AF(OfAAR I 

St. Paul, Chicago, 
Omaha, Kansas City, 
Helena, Spolrnne & 
Kootenai l:'oints".. 7.00 p.m. L45 p. lll., 

Portland . . . . . . . . . . . . 2.00 p.m. 6.40 p.,m. 
South Bend & Ocosta *2.00p .. m *6.40 p. lll.. 
Branches ..... , .... ; . 

Olympia .... " ......• •10.ooa.m . .:·6 .. 30 I'· m. 
Seattle . ·.· .. ""." .. i 8.30 a. m. 9.50 a • .iµ;. 

S. eattle .. · " .. · .. " .. ". • 1· ~.00. P: m. ~.55 p •.. • .. m.·.· .•.. •·.•.· .. ··.·. Seattle'· . " ... " . ". . o.50 p. m. / .35 p. m. 
Carbonado .. "...... 6.40 p.m. 8.55 a. nr• 

*Daglig undtagen Søndag •. Alle an<i~,}\, 
Tog daglig. · ·" i'ii' 

Dampskibet "City of Kingston" 
for 

SEATTLE, PORT TOWNSEND OG 
VICTORIA 

Aig. Tacoma (daglig u. Mandag)S.00 Fm, 
.A.fg.Victoria (dagligu. Søndag)S.30 Em. 

The N orthBrn Pacific StBamship Co~ 
The China and Japan Line. 

DODWELI,. CARLILL & co" 
General Agts" 621 Pacific Ave, 

Gjennerngaaende Billetter til 
Japan og•• Kiria via . Tacoma og 
Northern Pacific Steamship Co. 

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

A.D. CHA.RLTON, 
A. G .. P. A" Portland, Or. 

.A. TINLING, 
General Agent. 

CITY TICKET OFFICE, 
9i::5 Pacific Avenue. 

DEPOT TICKET OFFICE, 
1801 Pacific Avenue, Rooms 3, 4 og 5 McKay. Building, 

Co. 3rd.& Stark Sts" · I~~~~~~~~~~~= 
-~--· =Portland, Or. 

'-"-"-"TELEFON. 658.~ 
Kontortid: 10-12 Form., 3--5 Eftm., 

· 7 .30 .til 9 Aften. 
Natbetjening besørges fra Kontoret. 

Dr. W. E. Burkhart, 
Tandlæge. 

Skandinavisk '11a11dlæge 

~RlJ. ~~~I~~~ij~, 
. Room 7 

Gross• Block. 

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

Fersk Kjod, Flæsk1 
forskjellige Slags Pølser .• 

Ny Erholdning hver. Dag fra vort 
store Slagteri. 

SALTET KJØD . .AF ÆLDR.E BE· 
HOLDNING Se PR. PUND, 

3 Pd. Smult i Spande 25e. J l. R~~~I~~. 
LÆGi.t~L~~~~~~~· 909 Pacific Avenne. 
C. QUEVLI, Vanghan & Mo~rill Oo., 

llor1k Dottor. BO!· og Panirbanilcre, 

SKINKE lOic. 

_,....,,_ 

ALLE SLAGS 

Skandinaviske Mediciner 
og Recepfur ekspederes fra 

926 Pacific Avenue, 

VISELL & EKBERG, 
Skandinavist.Bo[· & Papirhandcl1 · 

;1105 R. R. Street, Tacom.a, 
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I HIGH FOUi Jllljt]ØG & fil[UJG i 
!fil ~ 
!fil Embedsmænd: lil 

~ 0. 0. STORLE, PræsidPnt. ~ 

* 

!fil . C. T. DURGIN, Vice-Præsident. im 
i~ O. E. EBERT, K:i,sserer. ~ 
'ffil J. J. CONRAD, Sekretær. iJl 
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Om faaDage vil vi have det største og 15muk· 
keste Lager af Uldvarer i Byen. 

Det vil blive en heldig beliggende Plads at 
besøge. Vi venter, at Folk, som endnu ikke har 
undersøgt vore mange Tilbud, vil gjøre det, naar 
vi aabner en ButikiByens Forretningsstrøg. 

Vi ønsker at fortælle alle, .at Uldvarer fabri
keret i 'l'acoma - enhver Traad Washington· Uld 
"' er ligesaa gode, ofte bedre, end importerede 
Fabrikater, 

~ Eier fire rige Guldmine-Olainis - af hvilke tre er paa en /m 
~ sammenhængende Aare, 4500 Fod lang og 40 til 100 Fod bred, g 
11'.1 rigt forbunden med Mineral - paa Colville Reservation, 7 Mil l!l'1 

~ fra det berømte Rossland Minedistrikt. Denfårste Udstedelse af gj 
= A!ctier tilbydes for kun 3 Cents pr. Aktie. Alle de ved Aktie- Ill 
ffil salg indkomne Penge anvendes til Grubernes Drift og forøger saa- !:l1 

I ledes Værdien af samme. Alle Ordrer pr. Post vil prompt blive ~ 
I hesvaret og kvitteret for. . . I 
lii For nærmere Oplysninger henvender man sig skriftlig eller lil.1 

~ mundtlig til ~ 

I Daniel McGregor, i 
g , ,,,. General· Agent, · liil 

I 201 Washington Building, TACOMA, WASH. ~ 
=l!l'J~l!l'JG~~~~Dl!Jl!Jl!J~Dl!Jl!l!:l1!:!1~~~1!l'J~Gl!l'J~~~l!J~Dl!JDDDl!J~~l!JDl!Jl!JDG!:l1~g~!!mJ~~ 

~0000000000000000000000000000000000000001 
,01 .. . 10, 
0 
0 

Klædninger efter Bestilling ........ $15.00 I lo 
Bukser .efter Bestilling . . . . . . . . . . . . 4.00 o 

0 

0 
o! 

Ill 
,o 
0 
0 
0 
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o~ 

U E.11~ 
KOLONIALVARER, PROTISIONER~ MEL OG FODER, I~ 

The, Kaffe, Krydderier og Tobak. 
---=-=-=·==Smør fra gode l\ieierier.=:======:::=;---

J eg har flyttet mit Hovedkvarter til 1338 Pacific 
Avenue. Den Iste Februar vil jeg være rede til 

o: 

Kass. 

E. Bteinb:ach~ 
V.-Pres. 

Dri.ver almindeligBankfor1·etning .. Be· 
taler hØieste Renter paa Indskud. 

KjØberog sælge~Anvisninger paa 
de skandinaviske·Lande~ 

0 
,o 
0 
0 
0 
0 

0 
,o 

at betjene Publikum med en frisk Beholdning af lo 
KolonialVarer til de laveste Priser.= 

01 

0 
0 Olympic Mel, .............. $1.35 
0 White Swan Mel ............ 1.30 
0 
0 
0 

White Spray Mel. . . . . . . . . . . 1.35 
Pac. Mill Mel. . . . . . . . • . . . . . . 1.05 

* 
Minnehaha Mel ............ 1.00 ~· :o 

0 
0 
0 

Gr. Sukker ...... 22 Pund for 1.00 ·. • .. , . 
Lion Kaffe. . . . . . . . . . . . . . . . . 0.15 

0 
Smaa hvide Bønner. 50 Pd. for 1.00 

0 •i Daaser Tomater . . . . . . . . . . 0.25 
0 
0 
0 

22 Pund Svedsker . . . . . ... 1.00 
35 Pd.udeøgte smaa guleÆrter 1.00 

~I PE. B•· .··E. ··R· ·T t i338 \acific !venne .. 
1
:• 

,~ .U. · .·.. . , · . 1915 Jeff erson Ave. 0 
,o Telefon 872 Red. o 

",2'.·o 0- o o:·o~00'7Q":-O~:~o o"o·-c o o o 0 o o o ,o o o o o o o o o o o o o 0~·, 

Andre-w- Johnson. 
Skobutik og Reparations~ Værksted, 

1106- llth Street, nær Hjørnet af 1t St. 

Den absolut billigste og mest reelle Sko bu tik i Byen. KjØb ikke et Par Sko eller 
Støvler, før De har set mit Lager. Derved spares i Aarets LØb 

1 mange ærlige Dollars. 

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

DET STØRSTE APOTHEK, 
DET BILLIGSTE APOTHEK, 

DET BEDSTE APOTHEK. 

T ACOMA, W ASH. 

st~r.Be~eistrW~I 
** Saa De Mængden, som ventede 

paa atDØrene skulde.aabnes hos ' 
Mcilonald & Sosstons~ 

1301 Pacific Ave. 

$1 sparol or $1 
--Stort==-

nt\Oplosni ng~.-8.alg. 
GrnndBt paa Ftytnin~ har , vi ncdsat 

PriSBfllB 25 til 50 DCt. 
Vi iøre.r det.støicste 
og mestfnldstændige Lager af 

· .... Porcellænsvarer, •Sttintøi, 
tiLASTØI, LAMPER, LEGETØI, 

NIPSGJENSTANDE, 

Hver Artikel er mærket med Pris, hvor
paa gives Rabat. 

ønonos Bros. 911-913 
C STREE'.l'. 

.. Forebyggerslnds· 
er;;om de fagt~s itide. · Brugen 
il'ker CH · 1nnt, l1vor alt 11.ntlet 
ttfaa deægte"'J.,TAX 1'ABLE'fS, 
1gsaa helbrede Dem. '\'j ~iver 

f1~t~~~;t~fir~1·~~v~f~e?fi}~~~ic~\~;:}~~~~~:in~~1 · i~1~; 66 CTS~_ 
pr. PakkeJ eller G !lakker (fold 1leham11ing) for $2.50.- Sendes 
pr. Post-i godt-Omslag ved 1\lodtugclo;cn-nf Prisen. Cirkulæro 

fri.t. AJAX REMEDY CO., 81v~i:~~~:'iii~1 '' 
flltll"" For. Salg i '.l'acoma, Wash., hos 

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

TR.Ul\Tf{. · FACTORY.-Reisekufferter, 
. 11 Haandkufferter,. Væsker og 

Plaidremmer.. P1·iserne i Forhold tB 
Tiderne'. Fabrik og Handelslokale: 115 
South Ninth Street. 

Store Skarer kommer og· gaar 
hele Eftermiddagen. . Enhver er 
tilfreds er gaaet hjem for at 
underrette deres Naboer om 
IndkjØbene. . -De ka.n spare Penge, hvis De 
ikke kan tjene Penge. 
De mest moderne Herre- og 
Dame-Sko for mindre end de 
k~n kjØbes ·hos Fabrikanten. 

Halvdelen .af Lageret for.5~ 
~aa Dollaren. 

Nogle Folk dør fattige, fordi de 
ikke benytter sig af disse Salg. 

Ingen Uleiliglled at fre111yise Lag!)ret. 

"Den danske Amerikaner" 
(hidtil "Fra Land til Land"), 

der udgives i KjØbenhavn og er meget 
udbredt blan<lt de Folk i Danmark, ~er 
har Slægt og Venner i Amerika, udgaar 
1. Gang.qm Ugen, bringer udfØrlige Be· 
retninger og Ny heder fra de. danske 
Kolonier i de forskjellige Egne af de 
Forenede Stater, Byd-Amerika og Austra· 
lien. og bringer desuden stadig Artikler 
om. eaadanne Forhold i "det gamle 
Land", . som .. særlig vil interessere .de 
danske A,µierikanere, jævnlig illustreret. 
Kos.ter 50 Cents Kvartalet i Amerika, 
portofrit tilsendt. Bestilles fra Kontoret: 
Walkendorfsgade 22, Kjøbenhavn, K. 

Skriv efter Prøvenumre. 

.. 

{ 

' J 

?J: 


