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P ,fl'. 1/ rst StyrmandAndersen fundetdetpt1S- sine Skuldre og begyndte !~kynd- Uldlandet 'Ilaco a St t ac1 C"':'1\j . en. sende at rømme fra Skuden tillige· somt. Tilhagegangen. Imidlertid • . m . a erne. 
<......J,...--,i-~'--' 

med 4 Matroser. gik de øvrige Skutl af, og Erts og ----- ,,....;.._, . 
Sten traf og eaarede dem bej!ge, Prins Oal'l af Norge og Sverige Mrs. 0. F. Moe fra Seattle, besø ~~~~~~~~'"'-- '-'--~~~~~'"::'.. ---·-

Washington, Atter er en Mand bleven arreste0 

Norsk Bark Fortuna, Kapt. Tbor 
Mik~elsen, ventes i disse Dage til 
Port Town send for Ordre. 

Sælfangsten bliver daarligere 
Aar for Aar, og mod al Forvent
ning, eftersom Sælhunden bliver 
ejddnere, · gaar Prit1erne paa Skin
dene ned. Indianerne ved N eah 
Bay, de mest driftige Sælfangere 
her i Staten, har nu besluttet helt 
og holdeµt at opgive denne Bedrift. 
De udrustede iaar 7 Baade med en 

s~a det var merl Nød Shea med sin blev i Torsdags ægteviet til Prin· ger i disse Dage Venner i Tacoma. 
Byrde naaede Bunden af Schakten eeese Ingeborg Christina af Dan- M F k . 1 I ret for at være Morderen Dunham . · rs. unnemar , som i ængere 

fra San Jose, California. Denne 
<Mand, der blev paagrebet vod La 
Grange, Texas, har selv tilstaaet at 
være don rette Dunham. 

o.g fik g1ve.t Alarm. De blev hur· mark. Tid har været betænkelig syg i 
tigt bragt. til ~ver.fhde'.1 • Sherman Hepn blikken Guatemala har ind- P•mlsbo er nu her i Byen og i god 

Direktørerne for Le Roi-Minen 
hær atter erklæret en Di vidende 
paa$251000. Ialt er $400,000 bleven 
u<lbetalt i Dividender af drnne 

døde næsten ørnbhkkehg. stillet Specie Betalinger for et Tids- Bedring. 

Mine i de sidste 18 Maaneder. 

De forskjellige Lakse-Cannerfor i 
Whatcom County forventes at ville 
nedlægge450,000Ka~ser eller 5,440,-
000 Fisk iaar. Ifjor beløb Ned
lægningen sig til mindre end Halv· 
delen af dette. 

Besæt.ning af 10 Mand pro Baad, og 
alle disse Baades · samlede Fangst 
var kun 47 Skind, hvorfor kun op· 
naaedes ·en Prie af $5.00 pr. Stk. 
eller $235 for hele Fangsten. Det 
koster $200 at udrutSte en Baad, og 
sel vfØlgelig var deres U dgifter med 
Udrustningen alene $14l0. De har 
hængt ved Bedriften fra Aar til 
andet i det Haab, at det skulde 

Alaska. 
Skonnerten The•·ese, Kaptein J. 

P. Ryan, tilhØrende North Amer
ican Trading Co" drev under en 
forrygende Storm, eftemt have 
mistet sine Seil, iland ved Coal 
Bay nær Cook's Inlet. Alle Om 
bord værende blev reddet. Hlandt 

rum af 6 l\faaneder. Den er i Lig
hed med de fleste andre Lande nære 
pa.i.i fallit. 

Store Skarer af Uruguays Befolk· 
ning er. flygtet over Grænsen til 
Brasilien, da de frygter Forfølgelse 
fra.de Sl'irrige Oprørere under Ge
neral Lamas. 

General Gomez hv.r fratraadt 
Passagererne var Peter Møller og Kdmmandoen over den kubanske 
Martin Larson, to Skandinaver, Hær og vil komme til Amerika. for 
80m driver med Jagt og Fiskeri. at samtale med Presidet McKinley John Leonard, eom myrdede 

Jacob Malquist i Juli Maaned 
sidE<te Aar, er af Dommer McDonald 
i Oolfax bleven dømt til at hænges. 
Dommen syntes ikke at gjøre Spor 

blive bedre, rnen det store Tab, de' Fra Juneau kommer Advarsel til 
iaar har lidt, bar bestemt dem til Arbeidsfolk om ei at komme til 
at slutte. Alaska for at søge Arbeide, da Ar

om Tilstanden i Kuba. 

Det paastaaes, at uærlige Hin
duer, Medlemmer af de forskjellige 
Uddelingskomiteer stjæler de For
raad, der fra andre Lande sendes 
dem til Uddelitig bl111dt de Nødli
dende i Indien. 

af Indtryk paa Leonard. Seattle. 

Mr. Gunnar Solvold i Parkland Mrs. Graff, Hustru til Ci vil-
har anmodet os om at meddele, at Ingeniør Graff i Seattle, var Onsdag 
det ikke er ham, der har ·skrevet saa uheldig at brække sin ene Arm. 
Rapporten over 17de Mai-Festen i . y 

Parkland. Rapporten havde nem· ;,Aldng ha.r Norge forekommet 

l . M k s · det han har mig saa herl1gt - det er Frem· ig samme ær e om , . , . . . . . 
ben ttet i dette Blad. tidens Land•, ,ytrede C1v1hngemør 

y Stixrnd, da vi Onsdag talte med 

beide ei kan opdrives der. Der er 
gjennerosnitlig 10 Mænd ledige for 
hver Mand i Arbeide, og hvert 
Dawpskib, flO!ll ankommer, bringer 
en stærk ll'orøgelse af Arbeidsstan 
den. Hvad der trænges, er Mænd 
med Midler til at aabne 'Miner og 
hy1·e Folk. 

I Telegram fra Chriatiania be
rettes, at Byen Levanger i Trond· 
hjemsfjorden er brændt den 25de 
ds. ll'ire Femtedele af Husene er 
opbrændt. Ildebranden raset endnu, 
d11. Telegrammet blev sendt. 

Thorvald Peternens Hustru og 
Søn afreiste til Udstillingen i Stock
holm i forrige Uge, og agter tillige 
at besøge hendes Familie. De vil 
forbli ve i Sverige i et Aars Tid. 

Gamle Oapt. Hansen, Onkel af 
Captein H. 0. Pande, ankom hertil 
Søndag i en meget lidende Forfot· 
ning. Det var nærmest Blodspyt
ning i Forbindelse med anden Syg· 
dom. Han bor nu i Capt. Paneles 
Hjem. 

En nyttig Opfindelse. 
Ansøgning om Patent er bleven 

indsendt af Chdstoffer H. Olsen 
heraf Byen paa en af ham opfun· 
den Motor. ,Opfindelsen er meget 
Hindrig. Hensigten er at benytte 
den Kraft, som udvikles af rinden· 
de Vand. Motoren placeres i en Elv, 
hvor Strømmen da sæt ter den i Be· 
vægelee, og den vil fornemroeligt 
blive benyttet til at pumpe Vand 
for Irrigationsdiger og ved Guld
vaskning, Den vil derfor uden 
Tvivl blive af stor Værdi heri Sta· 

En ung Mand, Albert Gjertsen, ham i Seattle. Efter eu gjennem· 
som arbeider paa Mr. Ellefsens gaaende behagelig Tur var han 
Farm syd for Port Blakely, blev i atter i sin Ji'orretning. "Kunde 
'.rorsdags angreben .af en Tyr o~ jeg faa en nogenluude Pris for mine 
slaaet bevidstløs. Tyr.en, der stod ~Jiendomme", vedblev ban, "da 
over ham, da han blev funden, an· reiste jeg til Kristiauia saa snart 
greb ]),alkene, som eøgte at fordrive som muligt. Aldrig har det forben 
den. Gjertsen blev bragt til Hospi· saa rige Amerika forekom met mig 
talet. i Seattle. saa trist som netop nn, j~g har set 

Olaf A. Dranga blev dræbt i 
Treadwell·MinM ved .Ju1wau den 
14de ds. Dranga var ifærd med at 
gaa op ad en af Stigerne i Minen, 
da en Sten faldt ned og traf ham, 
Baa han faldt fra Stigen til Bunden 
af Minen, en Distance af 60 Fod. 
Dranga var 35 Aar gammel og an· 
kom til J uneirn fra Seattle sidste 
Februar. Han havde kun arbeidet 
en kort Tid i Minen. 

Et spansk militær Træn paa Vei I 
fra El Cristo til Songo, blev Btop- ten. 
pet af Kubaneserne forleden. Løit
nant Lafuente og 12 Soldater blev I/ En durkdreven K vinde. 

Fra Davenport i østre Washing- mit Fødeland. JE'g er ~tolt af mit 

dræbte og 32 saaredes. Trænet 
blev plyndret, Lokomotivet øde· 
1:15t og Vognede brændt. Kubane
serne tog 80 Ji'anger, eom senere 
blev sat fri. 

ton beretter County-Komroissionær Land og !Din Nation i der er DrifL Den sYenske Missionær D. John· Den græsk-t.yrkiske Krig. Siden 
Crisp, at store Sværme af Græshop- og l:loliditet i Nntionen og gode son ankom forny li" til Juueau \r aabe11stilstanden blev t:rklæret, 
per har vi-et sig i den sydve8tlige Tider i Norge.. Fol~ er.gjen nem- efter et Opholti pa: 4 Aar ved hk',r de europæisko Storroagter søgt 
Del af Countyet. De er endnu gaaende mere tilfreds 1 Hjemlandet Unaklick ved Norton-Sundet og 2 ai:mægle Frerlmellem desLrider1.:!e' 
smaa og gjør tibyne)adende ingen end hertillands''. - Med Trænet Aar tilbragt paa Reiser blandt de X,ande uden ~ynderlig Fremgang, da 
Skt1.de. Af Udseende er de ~gte fra Chicago var .~er fu:dt ap a.f I:as- Indfødte langs Kysten af Kotzebm· 'l'yrkiet forlanger KrigsomkoRtnin· 
KansaB Græshopper, og man fryg- sagerer for Pacifickysoen, th~ J:l or· Sundet og Behl'ingssøen. De Ind- gerne betalt i Kontantn, og vil be
ter, at AYlingen vil blive ~delagt. holtlene der var mere fortvivled.e fødte paa de Kanter af A1aska, bolde Thessalien i Pant, hvilket 

l end selv her. - Det værste af Rei- siger han bor meget spredt· de Grækenland bestemt nægter at gaa Frank Comfort, 18 Aar gamme , . t · N li' • l ' ' 
W.11 . C · 'di' 7 Aar gam sen vara sige orge 1

-' iu ve · bygger sine Huse af Sten og Jørd hd paa, og støttes heri af Stormag· og 1 1am ons1 ne, · - . . ,. . 
mel, befandt sig i Mandags nede og beny~ter s:elolje. for Brændsel, terne. ?-'ysklanrl, BO~ h~le 'l 1den 

d ·St dbredden i Balla~d hvor Oregon. da der ikke findes Spor af Skov. har udv1st en Btor ForkJærhghed for 
ve ran ' d f . l . ·1 d 
de legede sammen, da pludselig To Mænd, ifærd med at røve Sommeren. tilbring.er ei Telte a 8ul~aoen har ogsaa suttet s1.g tJ e 
Oomfort, eftersom han selv 13iger, Indholdet af SlusboxEirne i Gil- ~ valrosskmd. D1ase Indfødte be· ø~nge Sto:magter .for a~ tvrn~~ en 
f S Ø kastede den lille 7-aarige · i·e B· u r Placer"-Minen nær sidder store Forraad af Levneto• 1J redslutnmg. Iro1dlert1d har lyr-
or P g · · mo og ,t e " · Id · . I" f k. d d l" r.o 000 T 

Dreng7i Søen .. Endskjønt Drengen Kerby i Mandags, blev skudt af nudler og er a r1g 1 jare or at rnt. sen. t y er 1?ere D , . • rop· 
øiebli.kkelig blev trukket op igjen, Vagtmanden. Den ene blev dræbt li~e Hungersn.ød, og er s~aledes per 1.n~ i Thessahen.og vedbh;er at 
døde han dog 2 Timer efter. Den og den anden dødelig saaret. uhge bedre stillet end Indianerne mobilisere .Hæren i en .stor Skala. 
pludselige Skræk ved det ufrivillige . . . . . paa andre Kanter af Alaska; der .Eftersom Tiden ga~r, bliver Stem· 
B d f . t A t . l L1t\et af afdøde M1lhonær Ladd desværre som oftest lider af Sult. ningen i Oonstantmople roere og a ormenes a være arsagen 1 • · 1 . f · . . . ·.•· · · 
. D d i Portland, som bev iøvet ra Johnson var helt begeistret over mereforatbeholdeThessahen,hvjl• 
nans Ø · .. Graven i forrige Uge, er fondet nær Indførselen af Bensdyr til Alaska. ket de nu gjør til et Religionsspørgs-

To Mænd fandt. fornylig 16 Mil Oregon City . paa en Farm til- Hau siger, Renen er det eneste Dyr maal, idet de siger, at Allah har 
fra Walla Walla en gammel Mine, hørende Daniel D. Magone. Ma· skikket for Heiser paa disse øde, 1:1aa forordnet det. Beretningerne 
som tilsyneladende ikke havde gane og en ung .Mand ved Navn onedækkede Vidder og vil even- om Fredsforbandlingerne er - saa 
været rørt for de sidste 50 Aar. De Chas. Montgomery er arresterat.for tuelt blive benyttet istedetfor modstridende, at man ikke godt 
gik iud i Tunnellen i en Læogde af at have begaaet Udaaden. Mont· Hunde, so1n nu bruges. For Hun- kan komme til Klarbed i dem, dog 
80 Fod, men stansedes her af en gomery har tilstaaet sin Skyld og dene maa mao føre Føde med sig, syliles det langt fra Fredenei Afslut· 
Nedstyrtning, som hindrede vi(iere nævner som Medskyldige foruden Renen derimod finder selv sin ning endnu. Det synes som Sulta 
Fremgang; dog kun&e de gjennem Magone to andreMænd, som endnu Føde. .nen, der personligt er i Favør af 
en Aabning op under Hvælvingen ei er paagrebne, og hvis Navne _ moderate .Betingelser, knn er en 
se, at Tunnellån strakte sig videre Politiet endnu ikke vil opgive. . S .

1 
Bold for den offentlige Mening, som 

· · · ·T Il Ansxgtet bedækkes med nu , · . . rnd. Tømmeret l · unne en var · . . . forlanger, at Kngen skal vedbhve, 
næsten bortraadnet, og en gammel-· 0 1·c · naar disse afsk~ehge legemlige medmindre de først stillede Betin· 

f d a 11orrna. Onder Kuldegysmnger og Feber 
dags Spade og en Hakke, som an • . . 

1 
t F d . 

1 
N G. • t S 'j gelser indrømmes. 

fl J B N bl se or ø1e,se, yre- og ig - yg· 
tes i den, var dækket med.· ere arnes ~rry, en eg~r, 15?ro .ev domme giver efter, som de uden · _........, __ 
Tommer Rust. Der .gaar Sagn om, arresteret l San Franmsco 1. fornge U ndtagelse gjør, for de velgjørende 
at nagle Mexikanere engang langt Uge for at have myrdet sm Hu· Virkninger af Hostetters 8toroach O!saa en Jnbilænmshyldcst. 
ti.lba<>e. i Tiden p .. leie· .. de. at bringe. stru, e.rklær .. ede sig skyldig .i Retten Bittere, et Middel, d. er er rent i sin.j ----. . . 

"' · · · 1 · M. d d k · t h F ._ Sam roen blanding let at tage gjen· Hvad Englænderne tinder paa i Anled-
større Kvantum Guidstøv til gam e l an age, en 8 JØn ans 01 d · · ·' v· k · ' ning af Dronning Victorias Embedsju· 

11 l • d ·1a · ·• .·. f d d h at ·gJ·øre nemgaaen e i sme ir mnger, og · . 
Fort W a u a, men at. e a r1g svarer .raraa e e am hvis Anvendelse er let forstaaeligt: I bilæum, er aldeles utroligt~ Et af de 
opgav, hvor de fandt det. · dette ... ~erry sagde, at han havde H?vedp!ne, Tab af Appetit og Søvn,· originalest~ Paafund t.urd~ v:~r?1 det,_som. dræbt sm Kone for hendes slette Afroagrrng, Kvalme og Hals brynde skyldes ei~ J.ndsender i "'I1mes . m:ns 

Den norske firmastede Bark 0 førsel og vilde gjøre det over er blandt de legemlige Onde1-, Po.m :Forslag g1k ud piia, at man l:lkulde feire 
Prince Robert blev igaar fuldlastet . ~ d 1. d O t d' Bitterf'n kur. erer De er Nødsig- Jnb1læet ved Afskaffelse llf - Floshat-' igJen un er 1gnen e ms æn 1g- · . · t 1 D H db d l · · • . 
ved Sagbruget i Port Blakely og heder Hans Kone underholdt naler, udsendte fra en daarhg ~lave" :ud 

1 
· enn~, 0

1
;e eb '~ rning er -pa~-

skal til Australien. Kapteinen og b d · h . 1 d tar Lever eller lndvolde, og forisvrnder 8 0 h ianh- 1.æ1· 1sdig"huø·t~drv~m ?1ilip·.u~un ' 
, aa. e am og sig se v ve a • rtaasnart Aareagen til deres Nær· og an enst1 e e · t 1 e 1g u rmsen 

1ete 1:3tyrmand, Brødrene Hansen, heide som Tjenestepige. Berry værelse fjornes. Men disse Sig. af Wales _at tage Initi~tivet til at faa 
var begge ombord efter at have blev dømt til at hænges. naler skulde øiebliklrnlig tages i gjort det a'. meµ de~. 
været underkastet meget smerte- . Betragtning; det fortabte Udseende, Der _har i Anledmng '.1f dette Opraab 
fulde Operationer paa Hospitalet i En Beretning om Heltemod kom· som medfølger kronisk. Ildebefin· reist sig· en ~arm Polem11t me11em andre 
Victoria. De blev begge"skamslaaet roer fra Marysville,Cal. To Minere,_ <lende, vilde da hurtigt forsvin?e, Indsen<lere ·l ,V~rd~nab.ladet, ar hvilke 

· r • f Ed Sh . W'll' Sh og Styrke og Velbefindende vil g1ve nogle slutter sig ivr1gt til Forslaget, me-
under en fyf.on 6 Dages Reise ra j · erroan og 1 iam ea, var A · t t t" ø· t Ud d "'Ted dens and1·e er !ig·esaa ivrige imod det -· · · Sk d · ns1g e e 1orn 18 seen e. , . 
Yokohama. Kaptemen kan endnu ifærd med at affyre flere u . l Anvendelse af denne Bitter vil An· La.d os gaa med Filthatte, siger de rør-
ikke bruge det ene Ben, og Styr- Dannebrog-Minen dersteds. Da sigtet, hvori Legemets Tilstand ste.-Filthat tilgjenknappet Redingote, 
mahden har sin venstre Haand i Lunten var tændt, skyndte Shea al tid afspeiles, vise Lykke og Til hvor rædselsfnl.dt ! svi:rer Mo?standerne. 
B d "d t F" e mpu· si·"' 1· Si"kkerhed, Et Skutl gik af fredshed. -Saa lad os blive kvit Redmgoten og· an age, i e en. . rnger . r a o . • db!' d .. fØ t d "kk saa, ve· iver e · rs e, 
teret. -Tiradag faldt Styrmanden men Sherman v~r en nu 1 e ~~- ----- DetSandesynesatvære,siger,Figaro', 
ned mellem nogle Planker paa kommen, og endeikJØnt Lufttrykket :MAGIC CLoTnEs CLICANER det bedste a.t Floshatten hører nødvendigvis mel 
D. ækket og. fik sin høire Fod slemt fra Skuddet blæste ud Sheas Lys, Mi ldel for Borttaoelse af 'Fedtflekker til den mod.erne Her.redragt, o

1
g llt de?

1 · . · · ' ,., · ' kommer til at ex1stere saa ænge t1 
forslaaet; saa Ulykken lader til at sprang han dog tilbage og løftede erholdes paa CENTRAL DRuGsTomi, 1101 Skrædderne har inventeret noget helt 
følge ham, Til alt dette har 2den l sin Vens lemlæstede Legeme· paa Tacoma .Avenue, Cor llth St. nyt istedetfor denne. 

En ældre velhavende Dame i 
Kjøbenhavn med"en stærk udvik· 
let Medfølelse for sine uheldigere 
stillede Medmennesker, stiftede for 
nogen Tid siden Bekjendtskab iped 
en ung Pige, som Verden var "gaaet 
naget irood. 

Den mige Pige g,i(Jrde et net"og 
paalideligt lndtryk, og da hun for• 
talte om sin føriste Kjærlighed til 
en ung Mand, og om hvordan han 
Benere forlod hende, da hun havde 
skjænket ham en liden spillelevende 
Verdensborger, troede den gode Da· 
roe paa det al team roen, og af ærlig 
Medfølelse gav hun den unge Pige 
Bolig i sit Hus. 

En Dag kom den unge Pige og 
fortalte, at hun havde arvet en For· 
mue paa 14,000 Kroner, og at hun 
var bleven forlovet og snart skulda 
giftes. Førend hun skulde indtræde 
i Ægtestanden.vilde hun imidlertid 
gjerne rekrere sig en Tid paa Lan· 
det, og da der ved Arven paa de 
14,000 Kroner var den Hage, at de 
ikke kunde hæves, før hun var ble
ven gift, anmodede hun sin VelgjØ· 
rerindeom at hjælpe sig med Penge. 

Den gode Dame sagde ja, og l 
glad Tro paa de lyse Udsigter for 
sin Protege talte hun det Ønskede 
Pengebeløb op og fulgte Pigebarnet 
til Banegaarden med de bedste y)n
sker; og Pigen lovede paa sin Side 
flittig at skrive og fol'tælle om sin 
Lykkes Udvikling. 

Der gik imidlertid lang Tid, og 
deu gode Dame hørte ikke et Ord 
fra sin Pl'otege. Dtirimod opdagede 
hun, at hun under hendes Ophold 
var bleven bestjaalet for en Masse 
forskjellige Ting, og efterhaanden 
gik det nu op for hende, at hun 
havde været Gjenstand for et frækt 
Bedrageri, og i forstaalig Ha1·me gik 
hun tiLPolitiet og fortalte den hele 
Historie. 

Politiet slog ap i sit Album over 
Sorgens og Syndens Børn og fandt 
Pigen med den rørende Fortid, saa 
blev hun eftersøgt og forleden Dag 
funden paa en Gaard ved J yderup, 
hvor hun havde taget 'l'jeneete. 

Forleden blev hun henført til 
Kjøbenhavn, og efier et Forhør, 
hvorunder hun tilstod, at baade Hi· 
storien om den unge Kjærlighed, 
Verdensborgeren, Arven og det ly k
kelige Gifteroe,al var det pureste 
Opspind, blev hun ført til Fængslet 
paa Kristianshavn. 

720 Acres Nisqually Land fra $4 
til $6 pr. Acre i 40 Acres Trakter 
paa 5 eller 10 Aare Afbetaling øfter 
Kjøberues Ønske. 

Jacob Co mad er død, J os. Bolum 
døende og Carl Eisteben i en betæn· 
kelig Tilstand aom Følge af et V rod· 
d1m1aal om, hvem der kunde drikk~ 
me8t Brændevin. Carl Schoepfer, 
Værthushol<'leren, som' solgte dem 
Braindevinet, er af den Grund arre• 
steret beskyldt for Manddrab. Dette 
hændte i Chicago. 

John D. iRochefeller ·har nyligt 
givet $250,000 til :Baptistkirken i 
New York, oglhver Gang, han saa
ledes kaster Olje paa de urolige 
Vande, tjener han en Million Dol
lar!'!, siger en amerikansk Avis~ 
Sikkert er det, at Oljepriserne viser 
en Tendenta til at gaa op, hver 
Gang Rockefeller giver til Kirken. 

Puma Indianerne i Arizona er 
ogsaa~~bleven beta.gen med Ideen 
om at bygge et Luftskib. De byg
ger for Tiden et saadant med Pro
pel og Hjnl. Skroget er dannet 
som en Kano. Som Model skal de 
have benytte i Tegninger, der fore
kommer i amerikanske Videnskaba
blade. Skibet vil blive bra.gt øp 
paa den høieste og steileste Klippe,. 
de kan finde, og derfra vil Prøve· 
turen bli ve gjort. Mere end nok af 
Vovehalse blandt dem har tilbudt 
sig at gjøre Turen. 

W. F. MHt.urnu, en middelal
drende lhnselrerer gik forleden op 
i 13de Etage i Ohamber ofCom
mercebygningen i Chicago, hvor 
h1in. fvlrs~ pkjød sig og derpaa ka
stc'.ide.sig utlover Rækværket. Hans 
Legeme. blev fuldstændig knust. I 
en af hans Lommer fandtes et Brev, 
hvori han siger, at hans Kone hav· 
de gjort uretfærdige Beskyldninger 
mod ham, og at han havde tænU 
at tage sit Liv Dagen forud, men 
vilde give hende en Anledning til 
at tage sine Beskyldninger tilhage, 

Fiskeskonnert.en John E. John
son, som for en Tid siden forlod 
ProYincetown, Mase., for Fiskeri
rierne 200 Mil udfor Nova Scotia 
med 19 Mancl ombord, er kommen 
tilbage med kun tre Mand. Ankom· 
men til Fiskerbankene gik 16 Mand 
i BaRdene for at drive Fisket. Tre 
Timer efter de var gaaet fraborde, 
satte en tyk Taage ind, som ved· 
varede for tre Dage, og da denne 
endelig løftede sig, var der ikke 
Spor at se af Fhikerne, hvorfor 
Skibet vendte hjem, da de tre Om
bordværende, aom ikke havde nydt 
Søvn i hele denne Tid, ei kunde 
holde ud !renger. Det haabee, at de 
efterladte Fiskere vil blive optaget, 
af forbiseilende Skibe. 

William Kroger og harni Broder· 
Henry Kroger blev Tirsdag Aften 
angrebne af Røvere i Bute,Mont,ana, 
medens de var paa Veien hjem. De 
blev ordret at holde Hænderne i 
V eiret, og da qe nægtede at gjøre 
dette begyndte Høyerne at skyde 
paa dem. William Kroger blev 
truffet af to Kugler og dødeligt saa
ret. Hele Byen er i stærk Ophid
selse over Mordet, og en Vigilant 
Komite er bleven dannet, som . har. 
gjort sig til Opgave at drive hele 
det lovløse Element fra Butte. En 
N otise er blev en olfonliggjort, hvori 
Komiteen giver alle de sig i Butte 
befindende Vagabonder 24. Timer 
til at forlade Byen. 'Der vil blive 
gjort kort Proces med dem, der efter 
Fristens Udløb endnu skulde be· 
finde sig i Byen. Røveriske Ove:r
fald har i den senere Tid hørt til 
Dagens Orden dersteds. 

V ort LlNIMEN'r er det bedste Middel 
for Stød og Slag samt Gigt, Rheumatisme 
og Neuralgia, erholdes paa CllN'rRAL 
DRUGST01m,l10l Tac. A-ve., Cor. llthSt. 
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m.· .an•'.ma.ngler •...... d. ·i·r··.".·.k. te·B· evi. s •. · s. aa. •. v.il I o .. g Au .. stralien .er førs·t· bl.ev. et.adsk. ilte fra 
man ei kunne fortænke Guvernør <;l.Pnne, og endf'lig er ogsaa Sydamerika 
Budd i ·at.han forandrer Dommen 1 blev~t ?rukket al fra det sydpolare Land, 

' ·. , . . . . ·• .• ·samtidig med, at en Del el er det Hele 
f .•.. ra.·····D. ødest. raf. t1·l. hv·s· var.1g. t Fæn·g ... ~e•l·' .. 1 af dette er blevet opl.Øst i Øgrupper. 
om han saa skulde tinde sig beføiet, · _...__ 

endsjønt Stemningen i San Fran
cisco er eierdeles bitter mod Dur· 
rant, og hans Liv kræves af l!'ler~ 
tallet dersteds som Forsoning for 
Forbrydelsen. 

-~------

Er dBr Bt antarktisk Fastland. 
(Efter Angelo Heilprin i "Pop. Sc'ence 

l\fonthly.'') -.-...-

Staar i Spidsen. 
Aug. J. Boge], den ledende Apo

thekeri Shreveport" La., siger: 
,,Dr. King's New Discovery er den 
enel!!te Ting, som kurerer min 
Hoste. Jeg har ikke riogen Medi· 
cin, som er saa let atBælge". J. F. 
Campbell, Kjøbmand i Safford, 
Ariz., skriver: "Dr. King's New 
Di13cqvery er hvad den udgives for 
at være; den sla..ir aldrig feil og er 
en sikker Kur for Tæring, Hoste og 
Forkjølelse. Jeg kan ikke noksom 
rose den''. Dr. King's New Dis· 
covery for Tæring, Hoste og For
kjølelse er ikke et Eksperiment. 
Den bar bestaaet sin .Prøve i en 
Fjerdedel af et Aarhundrede og 
staar idag i $pidsen. Den skuffer 
aldrig. Prøvdiai!!ker frit i 8tewart 
& Holmes Drug Store. 

• •• Cllll .,.__.. 

Væn Deres Indvolde til Cascarets. 
Candy Cathartic helbreder Forstop· 

pelse for bestand g. 10«, 25c. Hvis 
C. C. C. fei er, vil Apothekeren tilbage
betale Pe11gene. 

~~~----~~~~-~~~---~~-D 
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myttet.. .. 
Den Iste Juni vil 

R_~ 1. C. HALL, 
den nuværende Eier af 

The Bee Hive Restaurant, 
flytte jnd i sin nye RestauraHon 

THE nosTON KITCHEN, 
1807 

Ave. 

Ny MonteringT 
'Alting. nytT 

men de samme 

Populære·Priser 

10c upT 
Kontor·Telt·fon 624. 

County Undertaker. 
· Aauen"Dil;g og Nat. 

llOil R. R. Street, Tacoma, 
liar ov~rtaget hele v<ir Behol<ini11g al 
Bøger og andre Artikler wr Ki rke11ienig
e .. er og S•(Oler. Vi .b <1er derfor vore 

Venner henv. nde s:g tiLdem for saa· 
danue Sager for Fiemtiden. 

Norske Bi bier,· Salme· ng SkolehØger. 
Ernigra1ionebilletler til 1aveste ·Priser. 
Penge.forsende~ t1ldet gamle Land. 

Den eneste sehweitzishel1hrmager 
i B.ritish Columbia. 

Alle.Slags Uhre r~parerest il laveste Priser. 
STQRT HDVALG AF 

Uhre, Klokker, Splv· og.(:luldsager, 
00 Governm. St, \2 DØre sydfor Posthuset}, 

vrcroRIA, B. c. 

-~. "~ ". ". 

--==Stort==---

600 store Havehat.te for Damer, Salgs
prb 15c. 

1000 Solhatte frir Hørn, sælges for 15c, 
virkelig Værdi .25c. 

1200 Pearl Skirt Waist Sets, virkelig 
Yærdi 39c, Salgspris 19c pr. Set. 

800 Djmity Shirt Wa sts med hvide, 
løse Kraver, Virkelig Værdi 75c, 
Salgspris 49c. 

600 Lappet Mnll Shirt Waists med 
I ø~e Kraver. Virkelig VærJ.i $1.50; 
Sa g8pris 99c. 

50 foranderlige Silk Waists, ikke 
gansk"' foldkomne, sælges som de 
er •or 99c Stl'kket. 

700 Corset Covers, 12c, virkeligVærdi 
25c. 

18-1 Natkjoler, besat med Broderier, 
VirkeligVærdi $1.00, Salgspris 6'1c 

39 smukke FIØieh•-"Cap1·s" og Silke
"Capes" !or Damer. VirkeligVærdi 
$4.50, Salgspris $2.89. 

500 Sterling Silver Waist Sets. Vir
kelig V ærdi 50c, Salgepris 29c. 

100 Lin-Uaandklæder, 161-132, med 
Frynser, til 5o pr. Haandklæde, 
værd 15c. 

3000 Yards af "Fruit of the Loom" 
Mnsselin, bleg~t. Sælges for 6~c 
P'• Yard. 

4000 Y~uds Fortuna Piques, lyse Som• 
merf:p·ver, Salgspris 7c, en gros 
Værdi 9:\c. 

44 Tommers importeret fransk Serge, 
sort og rødlig; Salgspris 39c1 værd 
75c. 

52 Tommers Ladies Cloth; helulden, 
alle Farver. Salgspris 29c, virkelig 
Værdi 50c. 

1000 sorte Silkebælter med Sølv· 
epænder, sælges for 15c, virkelig 
Værdi 29c. 

48 Ladies Russiaa CrashEcru Oating 
Suits, Elon Etyle, virkelig Værdi 
$4.50, Salgspris $2.48. 

66 Bor1e Brilliantine Dress Shirts, 
virkelig Værdi $2 99, Salgspris 
$1.89. 

Mannfacturvarcr til en V ærdi af $5000 sæl[Bs til ramt-Priser. 
AL'l'ING SÆLGES. 

1136 Pacific Ave. City of Paris. 
rara~filfilfilfilfilfil~~m~mm~m~~mmmmmmmmmmmmmm~~~~~~fil~~~~mmmmmmmmG 

I GDLDEØ snø JDIJIJG & m1møo comPGJY. I 
æ (Inkorporeret underStaten Washingtons Love). . = 
æ . Embedsmænd: . . Ill 
fil J. O. BHOTTEM, P1:æs'dent. lill 
~ 0. 0. STORLE, Vice-Præsid"nt. til 
fil J. M. AR)/TtlON, Sekretær og Kasserer. fil! 

~ .Eier meget rige Guldmine-Olaims - der er beliggende paa en fl 
~ sammenhængende Aare, 6000 Fod lang og 30 til 150 Fod bred, I 
l!1 rigt forbunden med"Mineral - paa Colville Reservation, 7 Mil rn æ fra det berømte Rossland Minedistrikt. Den forste Udstedelse af ~ 
~ Alctier tilbydes for kun ~ Cents pr. Alitie. Alle de ved Aktie- ljl 
fil salg indkomne Penge anvendes til Grubernes Drift\og forøger saa- !!li 
~ ledrs Værdien af samme. Alle Ordrer pr. Post vil prompt blive tJl 
~ basvaret og kvitterPt for. . fg 
lill For nærinPre Oplysninger be9vender man sig skriftlig eller ill 

~ mundLl~til · = 
i J. lvI. ARNTSON, I 
~ Sekretror. ill 

~ 424 &. 425 Washington Building, Tacoma, Wash. Ill 
~ m 
l!il.lll'.!ll!lll!il:lilllll:!iEJllJ:lll'!l!!l!l!!l!!!U!'§lllE!ll!!Jllllllf:.'il'.111!:!11:!il!lll!li!li[][]l1J[]i!!l!!lilll1'.l[]i!li!!llll!!ii!'i!!!l!!l:!il!'.!ll!llllirll!l.li!!llllfill 

~laf entic ai1b ·QE.cltp:n.e 

teel Kan 
•• • En Steel Range for $30.00. 
VI SÆLGER STEEL RANGES, OVNE OG BICYKLER PA.A AFBETALING 

" ELLER FOR KONTANT. 

LAWRENCE eROS, 927-929 0 Stre·et. 
GEl\I ERAL-AG ENTER. 

er et yigtigt Punkt, men Kvaliteten er 
endnu vigtigeite. En hØi Pris for en god 
Kvaliret er betydeligt billigere end en lav 
Pris for en daarlig Kvalitet. Vi •ammen
fØier de to: Lave Priser - g0tl Kvali.tet. 

DameBko, fi11e Dongolll" Gjedeskind, bred, spids ellermindre spids Taa, Knapper 
og Lidser, eu rPgulær $3.50 Sco, for ... " .. " .. " . "" .... " .... " .. " ..... "." $2.65 

Herresko. bmtl.t. eller ruahognifarvet Kalveskind, spids eller bred Taa, regulær 
$3.00 Sko. for ............. , "" .... " " ... ; ... ""." "." " ........ " .. " .. """ $2.65 

Herresko, Cordovan, spids. bred eller almindelig Taa, mellemtylcke, tykke eller 
dobbelte Saaler, 111eget billig til. ...............•. , ............................... $2.40 

Bi<-ykle Sko foy Herrer .... , ............ $1.00 Bicykle-Sko for Gutter ............. ~:1.76 
HUSK vore "i\1en's Oil Grain and Kid Medium Working \Veight", ogsaa dobbelt 

Sa1tle og Tap, for ... c . "" , ..•..... " ......... , . " •.. ; ... " . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . $1.G5 
HUSK.: 700 Par Snssex-BØrnesko til. .......... " ... ; ................. " .. FABRIKPRIS· 

McDONALD * SHOE ~~ OOMPACNY, 
mol PACIFIC AVENUE, COR. 13th. 

M~~l~r, Gnlvtm~~~r o~Ilra~~ri~r 
Alle Sfags, fra de billigste til de dyreste. 

har det storste Lager i Washington og sælger 
enten paa Afhetaling eller for kontant. 

" .* 

H · 1 . & B 11 F "t·· 0 92S-921'i c St., .0 meS .•. U UrOI Ufe 0., Taeoma,Wash, 

Bryllu~RYLLU~ryllup I 
ed at gifte Dem? i Begreb m 

Staar D_eb·· Ringe~ .. "?.?..~'"" .. "". da kJØ · "." ...... "" I Hvis· saa, ,""," .. ""-·····"".""""." ......... """. Mediciner -·--·"···"····"····'··-··"""···· 
~· HAR"'(, THE JUVELER. * 
dem paa Bestilling i hvilkensomhelst Størrelse, Bredde 

V ægt eller Fa.Jon. · 

1134 PACIFIC AVENUE, T ACOMA. 
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Skiborbeder Wrol~en i Tvede· 
strtu1d mistede i .Løbet af 14 Dage 
4 Fartøier. 

Ti1 den høiere LcBrerprøve ved 
'.l'rnmsø Semiimrium er anrnoldt 23 
og til <le l!ivnre Seminarprøver ti2 
I~lever. 

~amodt Komrnune har faaet. et 
Legat p:ta 8000· Kroner efter den 
llylig a(iløde 90 Aar gamle Gaard· 
brnger Ot.ter Mørstad. 

StLmlaget i Tromsø blev staaende 
med 800-()00 Stemmers 0 vervægt. 
Omtrent 950 stemte for Ne<llæg
gelse, medens noget over 1800 
stemte for dets Bestaaen. 

'E~ ny Fabrik paatæukes oprettet 
i St~vanger for Til vir kuing af Sæbe 
og Steal'inlya. Aktiekapitalen skal 
være 30,000 Kr., hvornf 18,000 til 
Bygninger og Maskiner og 12,000 
til Driftskapital. 

Som Jfattiglæge i Aamot er ausat 
praktiserende Læge i Elverum Lar
sen. Der bavde meldt sig 31 An
r;øgere, uagtet Posten er nok saa 
tarvelig, saa eler ser ikke ud til at 
Vf131'e Mangel paa Læger. 

En af Søfolk og andre, som fær· 
des meget pna Bryggerne, velkjendt 
.I)erson, bkibstømrnermand Nils 
Gul brnndHen, døde en Aften plud
selig paa Revier bryggen i Kristiania 
rammet af et Slagtilfælde. 

Apotheker Ditten kjøbte i 50-
Aarene en Eiendomme i Apot.heker
og Akersgaden i Kristiania for 
70,000 Kr. Nu underhandles med 
lGukefru Ditten om Kjøb af Eien· 
dommene for ca. 650,000 Kr. 

Kristi<iuia Avisgutter er nu 
lllevne forsynede med skjoldformet 
Skilt i Nationalfarver med Pa11.
skrift, som angiver Stedet, hvor 
hver af dem har sin Plads. Korp· 
set vil komme til at bestaa aJ 100. 

Storthinget hl'r bemyndiget Præ
sidenten til at meddele ]i:xekuto· 
1·erne af Dr. A. Nobels testamen· 
ta.riske Dispositioner, at Storthinget 
er viliigt til at overtu.ge det Hvei-v, 
som i Testamentet er det. over
draget. 

Den nogle og niLi Aar gamle 
Anders Sandstad paa Ytterøen, der 
nylig lrnvde sit Stenbryllup, kan 
fremdeles tage sig længere Ride
ture, hvad der .visselig rnaa beteg
nes som en 1:Jtor Sjeldenhed for en 
Mand paa bans Alder. 

Et Bankobrev paa 17 Øre ankom 
forleden Onsdag til et større For
retningsfirma i Drammen. Det var 

i ndr?endt fra en større 
Sagfører paa Vest.Lwdet. Dividenden 
var ialt 37 Øre, Grossereren fik 
heraf de 17 og Postvæsenet de 20 
som Porto. 

Udfaldet af Fisket blev som i et 
godt Middelsaar; henved 26 Mil

Jioner Fisk. Rognkvantumet er 
ogsaa middels, hvorimod Medicin
tranpartiet er større end sæd van· 
ligt og overstiger Gjennemrmits· 
udbyttet, siden 1881 med ca. 7000 
Hektolite1" 

Det er sandsynligt, at der 'findes 
flere paa samme Sted. 

Ved et Bryllup i Nærheden af 
Fredriksstad kom hete Brudefølget 
kjørende i l7 Slæder under en Jera· 
barieunderganp;, da Toget kom bru 
sende. He&te løb løb~k. Bruden og 
de øvrige Kvinder hoppede ud, 
mens Brudgommen og haM Fæller 
l'!læbtes hængeode ud af 8læderne. 
Efter li'orlydende blev adskillige 
Arme brukket - paa Slæderne. 

Den store prægtige Fredriksstad· 
bark Kedron, Kapt. Theodor Ander
sen, antagelig henimod 1500 Reg.· 
'I'ons, afreiste den 30te November 
ifjor fra Cardiff for Cape Town 
(Sydafri ka). Senere er der intet 
hørt fra Skibet, som deaværre fiyg· 
·tes forlist med Mand og Mus. Ski
bet havde ca. 17 l\1ands Eesætning. 
Kapteinens Hustru fulgte med. 

Frøken Hilma .Julin fra LiJle
hammer har for Stockholmsudstil
lingen forarbeidet en Model af et 
Sæterhus med fuldt Inventar, eiaa
ledes som det forefindee i et vel
ordnet Sæterhus. Heller ikke er 
det folketomt. Derinde sidder e.n 
gammel Gubbe med Snadden i 
1\fonden og Budeien med sit Strik· 
ketøi. I Mælkeboden er Hylderne 
besatte med Mælkeringe og Ost. 

Der har fra forskjellige Hold i 
NorgQ været arbeidet paa at faa 
Bededagen afskaffet, men det har 
ikke hidtil lykkedes. Storthinget 
har dog nu efter Forslag af Stavan
gerrepræsentanten Lima ophævet 
den gamle, lidet paaagtede Forord· 
ning om Bededagsaftenens Hellig
holdelse. Efter denne Afgjørelee 
kan nu enhver "lovligt.' fortsætte 
sin Bedrift utlover Aftenen før 
Bededag som paa enhver anden 
Dag forud for Helligdag. 

Ullensvangs Præstegjælds ældste 
Kvinde, Syneva Dangelsdatter Jor
dal Eide, feirede den 22de April sin 
100 aarige Fødeelsdag. Hun er 
født paa Gaarden Jordal don 22de 
April 1797, blev i sit 20de Aar gift 
med John Eide, som døde for 14 
Aar tilhage i en Alder af 85 Aar. 
Hendes Fader og en af hendes 
Søstre opnaaede ogsaa en meget høi 
Alder, 97 Aar. , I sit .Ægteskab har 
hun havt 10 Børn, h voraf 3 er i 
Live. Hun har 22 Børnebørn og 
11 Børnebørnsbørn. Hun er lige 
frisk ~g rørig endnu. 

Et gemytligt, Politi synes man at 
have i Sandefjord, Det fortælles 
~aaledes, at Politiets Funktionærer 
besørger Br~ndevin og andre Op 
muntringsmidler bragt ind i Cel 
lerne til Fangerne - ja, man gaar 
endog saa vidt som til at paastaa, 
at Fængselsbetjeningen og Politiet 
i al Gemytlighed fortærer disse 
Drikkevarer i Selskab med Lovens 
Overtrædere. - Slutteren ved Byens 
Distriktsfængsel er bleven sat paa 
Porten, og to Politibetjente .har høi
tidelig maattet frasværge sig al 
fremtidig Nydelse af Spirituosa. 

Forleden Aften Kl. 10 gik Strand· 
sidderenke Anne Kathrine Johns· 
datter Bøllen ud fra sit Hjem til 
Gaarden Stokke for at se efter sin 
voksne Søn, der udeblev længere 

Om Jembai;ernes Spo1·vidde har end sædvanligt den Aften. Det var 
eler i Norge raadet megen Uenighed. mørkt, men hun ha.vde en lid en 
Trondhjems-Banen bevilgedes saa· tændt Lygte med. - Sønnen kom 
ledes smalsporet, og det samme hjem Kl. 11, slukkede Lampen i 
tæn ker man nok at gjøre med Ber- lste Etage og gik ovenpaa for at 
gen~banen, saameget mere som den- lægge sig, idet han mente, at Mode
nes første Del, Vossebanen, jo er ren, som laa i lste Etage, allerede 
sinalsporet og samtlige dens 50 var gaaet til Ro.~ Veien mellem 
Tunneller er beregnede paa smalt Høllen og Stokke - kun en 4 Mi· 

, Spor. ) nuters Gang - ligger langs Lene· 
Fra Kristiania meddeles, at de fjorden, dog 3 Meter høiere ved en 

t,0 af de Heisende i Norge saa vel Jordvold. D~n føl~ende Morgen 
kjendte istore Passagerdampere Olaf opdagel'le ~n Ilden Gut et flydende 
'l'rygvnsoh og Kong Harald forleden Menneske~ Sø~n tæt ved Stran~en, 
Nat .er stødt 1o1ammen i Kristiania· og ve~ næ1mere Undersøgelse vrnte 
fjorden. Sammenstøclet .var saa det mg at være Moderen, som v.ar 
voldsomt, i:>.t kun de vandtætte. drukne~. S~nnen var utrøstelig. 
SkoL reddede Skibene. Tre Mand Han videte. ~ntet, før man kom 
kvæstedes uneler Sam menstødet i trækkende hJelll med hans døde 
Køierne. Mer. · 

Oppe ved Mandalselveu blev der Engels~ma::ide.n Wrigbt, der for-
forleden ifølge Kristianiablade gjort Øvede Km v_stikket p11a Fru Patter
et Fund, som har vakt adskillig son, Stalheim, løslodes forleden fra 
Bevægeltie paa de Kanter. Det saa Fæng~let ~g afsendtes under Be· 
ved første Øieblik nemlig ud som vog~mng .til Bulken, hvorfra han 
et )?nr Men neskefødder og Men- afseilede til E~gland. Fru Patter
neskehænder. Ved nærmereUnder· son trafaldt Tiltalen mod Depone
søgelse har det imidlert,id vist sig ring af 50 Pund Sterlir;ig for Ud.gif· 
at være Bjørnefødder. ter m. m., hvorved Tiltalen gJen-

En underlig Jl'isk fik en Maud 
fra Hulen, Karl Jetmundsen, for
leden paa Line i I<]orden nordenfor 
I,epsø Rev. Fisken er omkring 9 
·Alen lang og ikke tykkere end en 
Pønneholder. }Eldre Fiskere i Byg
den har aldrig set nogen lignende 
Ifi8k. Sandsynligvis vil Fisken 
lrnnne erhverves for en eller anden 
videnskabelig Samling. 

Paa Chi.ardfln Skalet i Lilleel ve
da.len fandtes forleden af nogle 
Smaabørn, som legede med at vælte 

grave rnellem nogle gjenliggende 
af en Gnrndmur efte·r en 

som uedreves for en Tid 
en Del Sølv- og Kobbermyn· 

ca . . 40 Stykkør. l\Iynterne er 
Aar i600, 166() osv. En 

l'riyn t fra 1807, som ogsaa 
paa Sltmme Sted, tyder paa, 
me maaske har været ned· 
i U freds11,arene 1812-14. 

nem Statsadvokaten ophævedes. 
Hane Ledsager, Fritz Gerard, har 
opholdt sig paa Stalhei.m. Wright 
har siddet fængslet i 3 Uger paa al
mindelig Fangekost, der har smagt 
ham godt; Han har tildels kløvet 
Ved, tildelA læst og har været gån
ske rolig. Hans mentale Tilstand 
er omtvistet. Distriktslægen har 
erklæret ham moralsk defekt. Dette 
synes blandt andet at fremgaa af 
det umotiverede Overfald paa Fru 
Patterson. Han synes at lide af 
Tvangstilstande, 1Som hans Intelli
genssvækkelse ikke formaar at 
holde i Tømme. Hans Londonlæge 
forbausedes ikke ved at høre om 
0 verfaldet, men tilføiede, at den 
Slags Personer, der var moralsk 
defekte, ikke var at anse som straf· 
bare. Ved Løsladell:'en forespurgte 
Wrigbt: ,,Maa jeg ikke faa Kniven 
tilbage, som jeg brugte?" Dette 
nægtedes nat'urligvis. 

Reddet. 
En Kammerjomfrus Erindringer. 

_,....., 

Lady Violet Beryle og Lord Be· 
ry le levede ikke saa lykkeligt sam· 
men som de burde. Lord Beryle 
var en umaadelig snil Mancl og 
holdt øiensynligt meget afain Kone. 
Men de ha vde at yderst forskjelligt 
Temperament. Lord Beryle vilde 
gjerne spille en ledende Rolle i 
Politiken, og jeg ·hørte ogsaa fra 
forskjellige Kanter, at han havde 
Emnet til en Statsmand i 11ig. Det 
var hans Maal i Livet at faa sit 
Navn kjendt og æret over hele Eng
land. 

Lady Beryle var ung og meget 
flygtig; hun likte at blive sn:iigret, 
og da hun af Naturen var meget 
vakker og havde et vindende V æsen, 
var hun al tid omringet af en Skare 
Sprader, som kappedes om at føie 
hendes Luner. Da de havde været 
gift nogen Tid, begyndte hun at 
faa ødsle V aner, og uagtet det 
kostede hendes Maud stor Overvin
delse at nægte hende Tilfredsstil
lelsen af de kostbare Indfald, kom .. 
der dog en 'l'id, da han blev nødt 
til at gjøre · hende Forestillelser i 
den Anledning. Uagtet han gjorde 
det saa skaansomt som muligt, tog 
Lady Beryle det ilde op og vilde 
absolat lægge en at varligere Betyd· 
ning i hans Ord, end Omstændig· 
hederne retfærdiggjorde. 

"Det gjør mig urnaadelig ondt, 
Violet, at nægte dig noget", sagde 
Lord Bery le, "og jeg skulde aldrig 
have gjort det, hvis Du holdt dine 
Ønsker inden rimelige Grænser. 
Men jeg er nødt til at tilstaa, at 
vore Indkomster ikke 1:1trækker til 
at dække dit nuværende ødsle Liv. 
Jeg er sikker paa, at Du kunde ind· 
skrænke dig lidt og leve ligesa be
hagelig for det". 

"Indskrænke migl Umuligl" 
var Svaret. "Du vod meget vel, at 
jeg ikke bruger paa langt nær saa 
meget som andre i min Stilling. 
Du burde ikke ha ve giftet dig med 
mig, hvis D11 vilda, at jeg skulde 
leve et Liv i usselt ... Kniberi. Du 
griner stadig paa mig, fordi jeg 
bruger nogle faa usle Pund - -" 

"Ikke saa, Violet. Du glemmer 
dine V ædclemaal". · 

"Naa ja, bliv bare ved! Du vil, 
at jeg skal opgive alt, som giver 
Livet lidt Krydderi. Skal det da 
aldrig være slut med din Omtale af 
disse Tab? Og dine egne da? 
Samme Aar, vi giftede os, laante 
Du jo tusind Pund til Rex Greton, 
som straks reiste fra Landet og 
siden ikke hat· ladet høre fra sig. 
Det er Tah <let ogsaa, skulda jeg 
mene. Og det skal vel jeg nu lide 
for. Fordi han har valgt at be
grave sig i et eller andet afrikansk 
Vildnis med dine Penge, saa vil 
Dµ, at jeg skal opgi ve baade det 
ene og det aniiet, fprdi det koster 
Penge". 

"Det ved Du godt, at jeg ikke 
gjør. Da vi giftede os, fortalte jeg 
dig, at en af mine kjæreste Planer 
var at faa udløst Godserne og 
bringe dem i den Stand, de var før 
min Fars uheldige Spekulationer. 
Den Gang var Du enig med mig, 
Violet, men senere har Du nok af 
det Selskab, Du nu er i, ladet dig 
lokke bort fra den Tanke. Og hvad 
Rex Greton angaar - stakkels Fyr, 
han var ruin Kammerat ved Uni. 
versitetet, og hvis nogensinde en 
Maud har været forfulgt af Uheld, 
saa var det hacn. Da han håvde 
besluttet eig til at prøve sin Lykke 
i Udlandet, hvad kunde jeg saa 
gjøre andet end at hjælpe ham. 
Pengene er kanske tabt, men de er 
ikke kastet bort, og Hensigten var 
god. Kom nu, Violet, misforetaa 
mig ikke, og lad· os ikke trætte". 
Og Lord Beryle strakte Armene 
mod hende og vilcle have draget 
hende til 11ig, men hendes Naade 
var umedgjørlig og forlod ham i 
stor Vrede. 

Og Sagernes Stilling blev sande
lig ikke forbedret. Lady Beryle 
spillede og væddede hensynsløst til 
høire og venstre, og atter og atter 
maatte Manden greie hendes For
pligtelser, for at der ikke skulde 
bli ve Skandale. 

Omtrent paa samme Tid modtog 
min Frøken, Lady Berylea Søster, 
af hvem jeg hørte ovennævnte Op· 
tril,l, en Indbydell% t'J at besøge 

Hjærte~Sygdo~ " -. 
!~!~nra1!0~n er helbredelig 
paa sit tidlige Stadium. Dr. Franklin Miles, den 
iremragoude Speclllllst I Sygdomme i IIjrortet og 
Nervesyst~niet, emu.har gjort Studiet nf .dlt!sa Syg. 
demme til en Livsopgave, har bevist, nt Hjrertesyg. 
domme, selv i det senere Stadium, kan helbredes, 
og Mænd og Kv!nder 1 alle Verdensegne ir 
helbredede, aunde, friske og levende V!d-

D l\fil ' ' nesbyrd. om dette, t~ r es de har gjenvnn-
• - 1 det Sundheden .. ved 

ell~rkan~~~~i:~' Heart" .. c· ure Bog om HJrorta 
og Nerver frit . U 
ved at nroYUe dette Blad. Tilskriv 
' DR. MILES MEDIOAL 00" Elkhart, Ind. 

var, at der Jaa en Pistol paa Bordet 
ved Siden af Lorden, og det raldt 
mig med engang ind, at han havde 
tænkt paa at berøve sig selv Livet. 
Gysende trak jeg mig tilhage i det 
samme Lord Beryle bævede Hove
det og begyndte at tale. 

"Ja, min Gut', sagde han, "jeg er 
ruirleret. Jeg har nu i Maaneder 
kjæmpet mod det uundgaaelige, og 
iaften havde jeg besluttet at gjøre 
en Ende paa det. Men lovet være ' 
Gud, du kom som en liden Lysets 

~~~~~~.=~~- .':::'.2-~~-~-==-~ Engel og har givet mig et nyt Syn 

.Ægteparret paa deres Landsted, og paa mit Ansvar. Du har lært mig, 
jeg ledsagede hende. Man behø- at jeg er en feig Usling. Kan du 
vede ikke at have opholdt sig' nu lære mig, Alfred, du min lille 
længe der for at mærke, at Sagerne Engel, hvorledes jeg skal blive 
nu snart stod paa Spidsen. Lord stærk?" 
Beryle og hans Hµstru var nu "Nei, Papa, men - ro.en kanske 
kommet saa langt fra hinanden, at Mama kan? Tror du ikke, at hun 
man snarere skulde tro, at de var vilde hjælpe dig, hvis. du kyssede 
to tilfældig Bekjendte end to .Ægte- hende, som du før pleiede at 
folk. gjøre?" 

Ikke længe efter vor Ankomst Lord Beryle studaede og tryk~ 
tiltrak deres Barn, en vakker, kjæk kede Barnet til sit Bryst. 
!iden paa seks Aar, sig min spe· "Har jeg kanske ikke baaret mig 
cielle. Opmærksomhed. Jeg er af rigtig ad mod Violet ?" mumlede 
Nat uren svært glad i Børn, men han. 
aldrig har jeg holdt saameget af "Hvis du vil, skal jeg bede Mama 
nogen som af ham. Maaske det om at lære dig at være stærk, 
var fordi lille Alfred straks sluttede Pa pa", sagde Alfred. 
sig til mig og endog bad om, at I dette Øiebiik fløi Bibliothek
hane Seng maatte blive satind til vinduet op, og den høie Mand, jeg 
mig, saa han kunde sove der istedet- nylig havde set, hoppede ind i 
for i Barneværelset. Værelset. 

"Jeg er bange for", sagde Frøken "Jo, Beryle, det er dig!" raabte 
Manvers til mig, da vi havde været han. "Jeg troede, jeg tog feil. Men 
der en Maanecls Tid, "at Lord Be· hvad i Alverden - hvad, en Pi
ryle er i en eller anden alvorlig stol?" Og han tog Vaabnet fra 
Forlegenhed. Hans Pande er fuld Bordet og saa spørgende paa Be· 
af Rynker, og han· er mere ner'vøs ryle. 
end nogensinde før. Han vendte "Rex - rlu - du her?" raabte 
sig endog bort fra Alfred, da den Lord Beryle og sprang op. 

dig at fortælle, at Lord Berylee 
.Ære blev reddet, ligesom hans Liv 
va.r blevet det. 

Lille Alfreds Mission, som be
gynd te saa heldig, var ikke slut, 
før han var kommen med sin Bøn 
til Lady Beryle, og han var ogsaa 
heldig i dette Tilfælde. Lady Be
ry le begyndte at græde øg lod Bar
net føre sig til Mandeo; de blev 
straks forsonede, og nu findes der 
ikke et lykkeligere .Ægtepar end 
Lord og Lady Beryle. 

Tæring helbredet! 
..-..-

En gammel Læge, eom har truk
ket sig tilhage fra Praksis, er i Be
siddelse af en ostindisk Missionærs 
ForBkrift paa et simpelt vegetabilsk 
Lægemiddel, som hurtigt og for be· 
standig helbreder· Tæriqg, Bron
chitis, Katarrh, Asthma og alle 
Stl'.ube· og Lungesygdomme samt er 
et sikkert Middel mod Nervøsitet. 
Efter at have været Vidne til dets 
vidunderlige helbredende Kraft i 
tusener af Tilfælde, bekjendtgjør 
han nu dette for lidende Medmen· 
nesker. Ledet af dette Motiv og 
ønskende at hjælpe Lidende, viljeg 
sende denne Recept frit til alle, som 
ønsker det, skreven paa Tysk, 
Frnnsk eller Engelsk, med fuldstren
dig Underretning om dets Tillavelse 
og Anvendelse. Sendes gjennem 
Posten mod Indsendelse af· F.rimær· 
ker. Nævn denne Avis, naar De 
skriver. W. A. NoYEs, 820 Powers 
Block, Rochester, N. Y. 

~------
No-To·Bac for femti Cents. 

Garanteres at helbrede Tobakslysten, 
gjør svage Mæml stærke, renser Blodet. 
50c, $1. Faaes hos alle Apothekere. 

gteit~n.~:n frit til 
Lille vilde kysse ham. til God nat, "Ja, Gutten min, og soni det . . 
og han er dog saa glad 1 Barnet·'. synes akkurat i rette Øieblik .. Jeg En Micluga~-lUan•l opdager et v1du11-

~~~b. 
o · h d f d G d derUgt lll1ddel for tabt Livskraft. " g Jeg av e a en run saa landede i Lonclo.n imorges og man p d f 't t'l 11 · · . ·1 · ' røver sen es n i a e, som 

vanskelig for at faa. Barnet ti · fortalte mig, at du var reist herucl. skriver derefter. 
sengs", sagde jeg. Han sagde, at Jeg har været svært .efterladende Carl .T. Wal,lrnr af~(alarnazoo, .Mich" 
Pa pa havde været v1·ed paa ham og med at skrive men jeg har o-jort har nu efter i Aarev1s at t1~ve kJæmpet 
· k 'll k h H ' "' mod de aandelige og legemlige Lidelser ik e vi et ysse a.,m. '. an er ema elet godt og vilde fortælle dig det som følger med tabt Manddomskraft, 
følsom, at et vredt Blik skjærer mundtlig. Jeg reiste lige hid og fundet det rette.Middel for sin Sygdom. 

· · l h · h lk ' Han vogtei· sm Opdagelse ombygge· 
ham I H;e~tet, og_ ian ar u et da jeg saa, at dette var det eneste ligt, m.ei;i er v.illig til at sende ei: Prøve 
en halv Times Tid efter at være 'værelse der var oplyst besluttede af_i.Yled1cmen til i:IleMænd,som Ilder af: 

·1 " . ' . ' K1øns~væk1rnlse i en e!ler .an~en Form, 
kommet ti sengs · Jeg at skaffe mig Adgang, selv om foraarsaget aiUngdomsletsmd1ghed; for 

Da jeg gik ind for at lægge mig. 1·eg skulde gJ·øre Indbrud". , ['tidlig s,vigtende Hukommelse .o.g afta-
f d 1'11 G f • ~ · · · . . gcnde r"ræfter; svag Ryg; Vanocele og 

den A ten, var en l e ut r,em IJord Bery le fik nu 010 paa mig, ' Aftæring. Midlet har en særegen varme-
dele. s Vflllgen og spurgte, om han og 1· eg forklarede Grun<len til at I givende ,Virkning og synes at virke di· 

· ' . rekte, givende fornøden Styrke og Ud-
maatte faa gaa til Pa pa. jeg var der. Lorden overgav Alfred vikling, hvor det behøves. Midl~t hel· 

"Bare for a.t kysse ham, Clara, til mig og sagde med <let emmme brede~e Mr. Walker fnldstænd1g for 
· k k' · · " . alle Lidelser, der følger af en aarelang 

og Jeg ommer stra 8 op imen ' som til sig selv: Misbrug af de naturlige .. Fnnktioner og 
sagde han. Han ha.r i·eddet mit Liv". siges a~ være absolut paalideligt i et· 

N "' d · kl d h " . . . hvert T1lfælde. " e1 , sag eJegog appe e am, Og det viste sig at være T1lfæl· En Anmodning til Mr. Carl J.Walker, 
"det er forsent nu, og desuden bli- det Den følgende Dag fik jeg høre 7841\fasonic Temple, Kalamazoo, 1!fich., 

. . · " · . . · om en Prøve paa bans Remedie fo1· 
ver du foikJølet • hele den rørende H1stone. Lord Mænd, vil blive efterkommet prompt, 

"Men - men, Cln.ra, jeg kan 
ikke sove, naar Papa ikke har kys· 
set mig. Han vil vist ikke, at jeg 
skal være hans lille Gut mere. 
Naar jeg prøver at tænke paa min 
snille Pa pa, synes jeg han er borte, 
og at efor er en styg, slem .Maud i 
hans Sted. Jeg vil kysse ham''. 

Beryle som var drevet til Galskab og ingen 0od~gjØrelse vil. forlanges. 
' . Han er' bØ1st mteresseret i at sprede 

ved Tanken paa enn nær forestaa- Ny heden om sit store Middel og er om-
ende Ruin hav de netop villet lægge ?yggelig i nt send.e Prø_ven godt forseglet 

~. . . 1 en meget almrndel1g Pukke, saa at 
Haand paa sig selv, da lille Alfred Modtageren ikke behøver at nære Frygt 
kom ind i Værelset. 00' Samtalen for, at nogen skal udfinde ~ens fodhold. 

0 l\fan anmodes om at skrive uopholde-
med Sønnen ha vde aldeles bragt ligt. 
ll'aderen. fra sin sørgelige Beslut- -------·-

ning. Siden erfarede jeg, at Rex Wanted-An ldea ~~g~fit!! 
Jeg holdt læncre IJaa med at faa "reton var vendt tilbuge fra Afrika Protcct your ldeas; they may bring you wealtb. 

o u Wrlte JOHN WEDDERB!JRN & CO. Patent Atto"' , 
ham rolig, og tilsidst lod det til, at som Millionær, og det er unødven- ~~'11:'lC:,~lliW.:'h'iin1ilr.fci'f~~et~~;,:t:.s::,r,,1;1~e on:er 
han var faldt i Søvn. Saa gik jeg _ ---~ 
selv i Seng og sovnede hurtig. Da --·--~--- ·----- ·--·--------

jeg ha vde sovet en Time eller vel 
det, vaagnede jeg og saa Vttd Skin
net af Natlampen, at Alfreds Seng 
stod tom. Da jeg kunde tænke 
mig, a.tGutten var gaaetfor atfinde 
sin Far, kastede jeg hurtig nogle' 
Klæder om mig og skyndte mig 
efter ham. 

Huaet var mørkt, og tilsyne· 
ladende var alle i Seng. Jeg stan· 
sede ude paa Gangen. Det var 
glimrende Maaneskin ude, og rent 
tilfældig saa jeg ud i Haven .. Man 
kan tænke sig min Forbauselse, da 
jeg saa en høi, kraftig Maud staa 
derude og om.hyggelig undersøge 
Vinduet i Bibliotheket. Der faldt 
et svagt Lys fra dette Vindue ud 
paa Græsplænen, og min første 
Tanke var, at det var en Indbruds
tyv. Saa faldt det mig ind, at 
kanske Lord Beryle sad sent oppe, 
som han undertiden pleiede. Men 
hvad Ærinde kunde Manden uden· 
for Vinduet have? Jeg stjal mig 
hurtig paa Taaspidsen nedover 
Trappen. Bibliothekdøren etod 
aaben, og jeg saa et Syn, som jeg 
var aldeles uforberedt paa. Lord 
Beryle sad ved Bordet i Skjorte
ærmer med Ansigtet begravet i 
Hænderne, og hans hele Skikkelse 
bevægede sig krampagtig. Lille 

~iivtttt. og D?tt,.,!flft ~~9al.ømme 
...... ~~"~"'~ ....... ~ 

oraarfagebe Cif Un9bom~,Ubefinbigl)eber, uuntutl~e ~1umi meb nUe bcrcil fotfrerbellr,e \JJll'!Aef1 fatl> 
0111 ~t111llldfe, ~a() cif !m1111llllo111 ng $ill~ftn t, umnet ttl ij'ønetnt1111, unntntttee Ul>• 

melfet, !nlJte• og iBIÆteflJ1lllø111111e, fbaf\ l)g, fmertefulb Urcinfobttitt!l licl}anbleil l}urtlgt/ 
røilfulbt, liilligt og i lll)llefte stn11~1)ell ucb ilte og ufeilbarlige 9llibler, urJcn~te at!lnbte lJet= 
ettlle 2Ægef. Unbgaa a11ettcecnlle Sl!11a IRllletc ng berc1l ll:løger, fom run er !BebtnOeti og 

binbel, nningt ~nn at ttcdfe 1$cngf ni gobttoenbe ffolr, og ~enbenbcr <i:t>cr mcb fulb S!:illib til os, foUJ 
tina ?ort S!:ib og meb ufuigcli9 6i!terlieb bil bringe 6u11tiljeb .og .\lib~tmft tilbag~. !Uiei>lCillet fe11beØ 
1Jbetalt meb ftot ÆJmforg vg 1 bl!Mrte ~e111meli1tlJel>. 

ltuøbommettj 9bt4bgitJet 
Al.·f red i sin Natkjole var klatret op I enafos·ubgibet IBoq iinn 48 Giber omf)anbier .lliuct!l .pcn11ncllgfjcbcr, Wgtcff.aBet, ~or~ol!Jet mel!m 

h · K d d d !!J!anb og stbinbe, llttbate e;~gbomme, I1em111ulige 61J!lbei: og bei:e!i l)'ølger, !!f:c.,.og buroe Icefell af en~bet paa ana næ og sa me en ene ung !lJ!anb. 6enbeil fri!i fo~ite~et tomilae ueb wtobtagelfe af 4 Gl:enth ffttmcerter. 
A F d H · 1 b t Sl' ontnrtib: .l)berbage 10->l' .l)elligbage 10-1. ~nnfultatiun fri. mreue fnnne lfribeJmebfUll!i rm om. a erens a s og e rag- ~UUb 06 ~ø1:wolief)eb, iiaZnb[Jolbet iiaa bet ftrcngeftc r1o!beH.1emmeligt. !!Ibteilfer 

tede ham i stum Forundring. Men,. DR. N. ROSENBERG ~o., 53 Dearborn Street, B am, (JBIC!GO, ILL 
hvad der gjorde mig mest urolig · 1 



Sit Tili;iavn "Brænnaren" l;iavde 
han beholdt f.rasine Velmagtsdage, 

kk .
.... ·a ... 

0 
..... · .... · . . da han brrendte Mu.· r. - og Tagsten yw · en e pdagelse. .d .T .1 . . . . • • . 

~··• ·· · ve • egværket, og saa almmdebg 
Dr. W. A. Shepard j Elgin, Ill., blev . dette Kjendetegn? at over 

lia~ bra:gt deune ~yVerdensberøm· Halvdelen af Bygden .knapt nok 
mel se ved at anmelqe en Kur forTæ• vidste hans ratte Navn. 
ring .•.. Han •begy[\dte sit Arbeid.e ·. Døbenavnetvar nok oprindelig 
paa denne Sag for .7 Aar siden, men Hans. I de senere Aar var han 
frygt~de at<o~eutHggjøre det, ind- lagt op som l'len si~ste Tagsten han 
tilhanvarundelstØtit6)taftilstrrek- havde; men eaa blev han Opfinder· 
deligeBeviser til at at udholde ·en denne. han~ Opfindelse rak nok ikk~ 
lægevJdenskabe1ig Prøve. Hans længere end til en Maskina til at 
Udtalelser var af den Art, at de karve Tobak. 
blev. telegtaferede til London og .. Naar en eller anden Reisendesad 
Berlin, og .. der. er opstaaet .en Dis. inde i hans Stue og drog frem Pi ben 
kussion. om Doktorens Me~boder og SchultzeRultobak, introducereda 
H~e saa omfattende og heftig soO: "Brænnaren" altid Maskinen, thi 
den, der pa11-fuigte Opdagelsen af der faldt jo altid lidt 'l'old af for 
Antitoxin modDifteritie ellerKocks Brugen. Han var saaledes inde 
Behanqling mod Tuberkulosie. Der for Beskyttelsestold, Gamlen. 
bar væres Tilstrømning' aLUI1der· . Af Husdyr befattede han sig ikke 
søgere tilLaboratoriet i Elgin, og med andre end Hest og Kat. K'at· 
Storstadabladene har . sendt Korre- ten var altid lubben og fed, me~ 
spondenter for at prøve Paalidelig- Hesten hans· var altid ud~at for 
heden aLResultaterne, .der er om- Tørke, da den aad Hø, og Høslaat 
talte som. mirakuløse. .. havde "Brænnaren" ikke. paa Lyng· 

Dr'. Sbepard har hele sitLiv be- haugene. .Kneb det da rigtig med 
skjæftiget sig med .Experimenter og Hø og sligt, kjører Gamlen bort til 
ha.ri mange Aar stræ.l:>t at løse den en eller anden Bonde, og havde 
Opgave at helbrede Tæring; Bonden en Fillegamp blev der Han-

Hans Fader d~de afdem1e L.an- del. "Brænnarep" kjørte da, - om 
deplage; hans Brødre og Søstre . man kan. kalde det saa- hjem med 
bukkede ligeledes under for den, og lidt 'l'ohak i Lommen og en Hødot 

paa Slæden, og det var jo store Ting 
for Gamlingen. 

"Hesten din er mager," sa Folk 
til ham ofte. 

Den har 
siden jeg 

lig etig. en. de Vand. De forstod snart . ':: ', , __ , ' 
at for a~ naa og redde de .aRdre Ar· 
beiflere, der ·.var, i en endnu mere 
fortvivlet Stilling end de selv 

' ' maatte de hl.'yde sig igjennelTI et 
~ 
~~~~~~~~~ 

tykt Lag Kul. 
Staaeude Øie til Øie med en for· af ben rette IDCebicin til rette '.tib, 9ar r.ebbet 

færdelig Fare arbeidede nu disse mangt et lfilenneffe!io, ~ær bfrfor forbmbt 
modige Mænd Nat og Dag med en .t)(la mulige:tilfælber og ~ab fte.bf e beb ,\?aan~ 
beundringsværdig .. Udholdenhed. ben en ~Inffe ar bet gamle, anerfjenbte ttJ~ 
De delte, sig i fire Afdelinger og fdjweil,liffe 2ægemibbel 

trælledeuafbrudt 10 Dage og Nret· 
ter. I denne Tid arbeidede et Par 
af dem saa fort viv let, at de var halv
døde afUdmattelse. Den lOde Nat 
hug de sig gjennem den sidete Del 
af Kulvæggenog det 1ykkedes dem 
at befri sine næsten døde Kamme·· 
rater. Alle kom sig, og de tapre 
Redningsmænd erholdtaf Dronnin· 
gen Belønninger for sin heroiske 
Gjerning. ____ _,,_>-' ___ _ 

En besynderlig Maade at hilse 
paa. ,,Det himmelske Riges Søn
ner" (som Kineserne kalder sig 
selv) hilser hverandre med SpØrgs

Dr. Peter's 
• •• ".Ru 

~en bitfer .~m:tigt og fiUert i aue €>t}g~, 
bomme, ber ~ar fin 01Jtinbelf ei forbrertlet 
)Blob, jaajom ~ietter]tige, Ubjlet, ~art~ 
ffob I @f5em I )Ringorm I m9eumctti~me, 

lRofen, aaone ~nnr, Si\ræft og fræftagtige 
mbelf er, ?81Jlbet og alle ~ubflJgbomme. 

æ~ffi 

maalet: ,"Hvorledes staar det til $ran me faaeø vaa ll(l.iofefer, men·for" 
med Leveren?'' .· .. Dette lyder ·rart jrelges bfoi gjeunem 2ofofogenfer • .\)bi~ 
for vore Øren, men ved nærmere 
Undereiøgelae tinder vi, at Udtryk- ben iffe finbeø i Wrerfjeben, liebeø man 
ket mener det . t<amme soru vort ffrafS ffribe it( 
"hvordan staar det til," blot med · 
noget forskjellig Form. Kineserne 
var engang i Tiden den mest frem· 
skredne Folkestamme paa Jordklo
den. Vi ved, at Brugen af Krudt, 
Trykke- og Farvekunsten, Maling 
paa Porcellæn og mange andre 
Kunster og Videnskaber blomstrede 
blandt.dem paa en Tid, da Vestens 
Nationer endnu bvilede i Barbari
ets Slummer. Blandt dette Folk 
v·ar der ogsaa mange fremragende 
Lærde i Medicin og Anatomi, som 
tilfulde realiser.etle Vigtigheden af 
LeverensFtinktioner og at Legemets 
Hel.bred afhænger af, at dette Or· 
gan bEfinder sig i normal Tilstand. 
Mrs. Katharina Abubl, New Com
erston, Ohio, bar ogsaa havt Erfa
ring desangaaende. Hun skriver: 

Dr. Ptttr Jabrnty, 
nz.114 s. l;oynt J111e., 

." •• e1lieago, 111. 

'OG 

SOO PACIFIC JERNBANE 
FØRER 

GJENNEMGAAENDE TOG 
(BOSTON, 

TIL 
I NEW YORK, 

t MO.N.TR. EAL, TORONTO, 
ST. PAUL, 
CHICAGO 

OG ALLE PLADSER ØST OG 
SYDØST. 

Bi~letter 
~ .......... ..._...._...._..~..._...._..'-' 

"For omtrent to Aar siden blev jeg 
angrebet af Gu1sot. Jeg lod mig 
behandle afto. Læger, men de kunde 
ikke hjælpe mig. Jeg kunde ikke 
beholde en Draabe af al den Medi
cin, jeg tog ind, og led frygteligt. 
Førend jeg blev syg veiede jeg næ
sten 200 Pund, men da jeg var syg, 
blev jeg saa mager, at jeg såa ud 
som et Skelet. En Medicin ved 
Navn Kuriko helbredede rnig •. Jeg 
fik min Appetit tilhage igjen og 
medden minS~yrke,ogjeg kan sige, 
at alt. dette skylder jegdette mrerk- til og fra alle eiwopæiske Havne og 
værd1ge Præparat." . . . 

Gulsot er en af de Sygdomme, Indlandsby~r til.laveste 
der følger ~ed Nødvendighed af en Priser. 
syg Lever, og Dr. Peter's Kuriko er 
det naturlige Lægemiddel. Den ren~ 
ser Blo(fet, ansporer den -træge Le
v.er til fornyet Virksombed og fjer
ner Galde fra Organismen gjennem 
de naturlige Kanaler. Den er ikke 
en Apotbeker-Medicin, men sælges 
blot afLokal·Agenter eller direkte 
fra Fabrikanten. Adresser Dr. P. 
Fabrney, 112--114' So; Hoyne Ave., 
Chicago, Ill. 

Electric Bitters. 
Electric Bit.ters er en Medicin, 

som passer for enhver Aarstid, Jl1en 
i. Almindelighed maaske er mere 
nød Vf:lndig, na.ar sløve, udmattende 
Følelser Jaar Overhaand, naar Le~ 
.veren er uvirksom og sløv og Tran,_ 
gen ·til noget styrkende og gradvis 
helbredende indfindersig. · En nøi
agtig Brug af denne Medicin har 
ofte afvendtJange ogmaaake fatale 
Galdefebre. Ingeµ . Medicin vil 
bedre gjøre sine Virkninger gjæl
denqe i at mod virke og befri Syste
met fra Gift opta~et i usund Luft. 
Hovedpine, Ufordøielighed, ]for
stoppelse og Svimmelhed kræver 
Elec.tri~ Bittere. J50c. og $1.00 pr. 
Flaeke ·i Stewart & Holmes Drug 
Store. ------

Naar man e;r syg er det af eitor 

For Underretning angaaende Bil let.priser 
o. s. v. henvender man sig til 

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

VANCOUVER. 

Geo. L.Co1irtney, 
Agent, 

VICTORIA. 

ADE MARKS, 
DESICNS, 

COPVRICHTS &o. 
Anyone sending a sketch and descrlption may 

nuickly ascertain~ free, whether an in ventton is 
1Jrobnbly patentabie. Communications strictly 
contldential. OJdest agency for secnring pateQ.ts 
in America. -_ We have a 'Vasllington office. 

Patents takcu tbrough Munn & Co. reoelve 
::ipccial-noticc in the 

SOIENTIFID AMERICAN, 
b_ea.utifully illustra.ted, la.rgest circula.tlon of 
aufu acieutlOc :tourual, weekly, terms$3.00 !!.Year; 
$1Jj{) six. moutba. Speclmen coples and l::UUID 
DOOli ON .P ATENTS seutfree. Addresa 

MUNN & CO., 
361 Ilroadway, New York-

euhe_r bet btbunbcriiqe fra uffe 
gentibbd CALTHOS frit, oq en 

rernbtnbcnoc @aranti for at QAL· 
"~THOS bir ftnnje Ubfømmrl!rr og 
"-..i:ir !!lflø(1, ljelbrebcr Spermatorrhea, 

< ~lntebr•f og~gjcngiurr fabl Wlai. tb• 
- bomBfrnjt; lllr119 bet og betal !Jbio '~I. bet er tUfrebsftd!enbe. ~lbi·esie: 

• ' · VON. MOHL CO., Sole American 
21 F. Ciucinnati, o.-'- \Striu iia 

Vigtighed at blive behandlet af en 
'---'-""-.:!- • L--- _,_ __ "• .. • 1 dygtig og .eamvittighedsfuld Læge. 
1Jao1uHau~ uu.u u.b vwrt1 tnn egen Dr. N. Rosenberg Co. j Chicag(), 
Læge og udførte d.ette For~æt med hvis Avertissement staar at læse i 
en beundringaværdig KoldblQdig• en anden Spalte af Bladet, har i 
hed. · over 30 ~ar havt Ry .for•at være en 

Frit for svage Mænd. 
Jeg Vil sende frit ti] byiJkE\JlSOmbelst 

Mand en ForsØgsbehandling af de Reme
dier, som gjengav mig min fulde Mand
domskraft efter at alt andet havde slaaet 
feil; DenneMediciri helbrededemigfuld
stændigt forAfkræftelse, svigtendeKjøns~ 
kraft,· Nervøsitet og natlige Tab, og vil 
ogsaa kurere Dem, De kan erholde den 
paa Anmodning. Send mig Deres Navn 
og Adresse idag, da dette kanhænde ikke 
vil være at se o•tere. VecllægFrimærke, 
Tilskriv CARJ, J. W ALKEJt, 784 Masonic 
Temp1e, Kalamazoo, Mich. 

Han hvæssede •sin Ja tkniv saa af Amenkas yppe~hgste Lægean-
g .. · · · stalter for Behandlrng af alle Syg· 

at denne blev skarp som en Rage: domme af kronisk og hemmelig 
kn.iv i Eggen og tilaannede den Natur. . Dr. N. Rosenberg Oo's be 
modsatte. mde til en skarp Sag. kjendte.Bog "Un.gdommena Raad-. 
Derpaa skarhan ~ed egen. Ha.and giver" burd.e læs~s i;tf enhver ung 
igjennem Kjødet. sagede Benet af Mand. ;'.'t<ln~es fnt til enhver mod 

' .• • • . · · · . ' 4 Oents i Fr1mærker. 
og standsede Blødnmgen med glø~ 
dendeJern. 

Spyt og rØg ikke Deres Liv bort. 
For .at stanse Brugen af To bak fo1· be

standig, bliverask, livsglad, ner.vestærk 
og kraftig, 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 Prøvefrit. Tilskriv Sterling 
Remedie 06., Chicago eller New York. 

IDlcmbiglJcb ! ~uinbdigOeb! 
I# F*f '"I li!dd~ 
~legfcjfabet og b.ets U-or\linnriuner, arucline CSlJR= 

bomme, åHPnt}J~rHbomtilc" G!Si,t'bilie, Smv1.1uuf\, 
l}'olgetne ar UU1Jbol!l~j~11bcr,~urnbcfl)IJbOllUJIC ojo., 
be!Jonb!e;; i "9lco11inq~·j!l11fc1·ct" (25be Dµ1t1a, 1.82 
Giber 111cb mange lcirerigc ~llujtration<r) µiia en 
mcflrtliø !lllnnbc o~ ujfer alle <e~ge bm <ncftc fiPr< 
ltlei til ut !ljmUinbc J;;clbrc~cn. '.l:ufinber af f)el• 
brcbcbe anbetaicr !Bogrn lil bcn !ibcnbc ~Jleumf!cl)eb. 
Scnbcl! portofri!, gobl inbj>a!fet, ucb !llloblniJdleu 
nf 25 <renrn. 
Dr.M• A. JERl!CHJS• l'll!edical llnstitute, 

11 Clinton Place. New York, N. Y. 

Wanted--An ldea ~~~:i~lm 
li~1~~ol'!W ~jfj'ii~lJtrJ~ ~~~gFr.~:nr.t~~~: 
.~~~·11s't~~o00i::;.t>t!i-.?ci·~:"~!'tt~~:;;.9:.1:,~~" 06111 
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Guldfeberen 
gr:ber nu alle Kla•ser, Ol\' man tror at se 
iGuld ikke alene i l~jergkjæderne paa 
ibegge Sider af Pucret Sound, men og,aa 
ii Sanden pan Slrnnd re.Jden. I deres 
·ophids=dø Fantasi er det Gnld alt som 
·glimrer. Jfolk tager op "Claims'! paa 
Strnnden, og med oplØftede Føk I er gjør 
de op Beregninger over, hvor mange 
.Millioner Dollars deres reopektive Olai ms 

Materiater for~ 
~sommerKjoler$> 

'Vil bringe dem. 
Strandbredden ved Puget Sund er fuld

·stændigt dækket med Glimmer, et :\1ine
ral, som forekommer meget almlndeligt 
i Granit, og som ved at kon~me i Berø
relse.med svoviholdige M1nernler, anta
;ger et gult Skjær, der. gjør det paafal
·dende Iigt Gul d, 1< un med den ;lforskjel, 
at medens G[\ldet er tungt og synke1', 
·saa er Glirnmeret sa:t let, at det næsten 
if!yder paa Vandet. Det vaskes afRegn
J3kyld ned i Bjergelvene og føresaf dem 
tilsøs, hvor det igjen vaskes op paa 
Btrandbredden. Dette G:immer antages 
i mange Tilfælde nf ue farne GuldsØgere 
fora.tvære Gutd, og man kan tænke sig 
med hvilken Begeistring de maaler op 
sine Claims, og med hvilket Overmod de 
allerede i Aandeuser sig hensat blandt 
'Verdens største Pengefyrster. Deres 
.Skuffelse vil blive i .Forhold til deres 
Ilegeistring, naar de brinµ;er deres guld
'lignende Glimmer til en Assayer, og de, 
paa Bunden af Smeltetliglen, istedetfor 
det skinnende Guid, finder en forbrændt 
Substans, mere lig Aske. 

Jeg erindrer to Nordmænd, som i Som· 
meren '93 tog en Tur til Silverton paa 
J"agt eiter Guid. Den ene var fm Tele
marken og havJe adskillig Erfaring i 
Minedrift hjemmefra. Den anJen var 
Bysbarn og fuldstændigt uvidende e>m 
Mineraler og kunne ikke skille Guid fra 
Messing, men fu: gt(:) med i blind. Tlllid 
til sin Ledsagers Dygtighed. De klatret 
·Op steile Fjelde og ned i dy be FjeldklØf· 
·ter, okrabet Massen af her, grov sig ned 
'igjennern Jorden der, men uden at finde 
det e tersøgte Guid. Trætte og mismo
dige begav dd sig paa Tilbageveien til 
sit Telt.; denne gik gjennem en :Fjetd
kløn, og Bunden af denne var et u<ltør
ret Bækkelag med et tykt LBg af Jord 
paa begge Sider. Telemarkingen fik den 
lyse Ide, at de skulde grave ivjennem 
denne Jord, og Remltatet var, at de 
fawlt en hel Del af dette guldlignende 
Glimnier. Telemarkingen blev ellevild 

':af Glæde. , ,No sko ,Jo aldri set Majen," 
~ag.ie ban, "de æ Gol, aa der æ Millio· 

Alt mnligt, fra tynj!e, fine, vaskbare Tøier til elegante nye 
Blonder og Besætninger, med alt henhørende til denne Branche. 
Vi kan ikke erindre nogen Sæson, da Modem(:) har været saa vakre 
og værdifulde og Raa overordentlig gode. 

Vi har stadig diskonteret vor egen Fortid, men denne Gang 
har vi saa langt overfiøiet den, at vi ei kan erindre noget lig
nende før. 

Disse er de Varer, Folk kjøber mest af, og disse er de Priser, 
der bringer dem forbi alle andre Butiker op til os. 

50 Stykker Printer! Challies, mørk Bund-
farve, gode Mønstre .............. pr. Yard 

50 Stykker Printed Cord Dimitiea, hvid og 
kulørt Buntlfarve, nydelige Blom~termøn-
stre .............................. pr. Yard. 

40 St kr. Lace Stripes, mørk Bundfarve med 
vakre kulørte Atbildninger, absolut værd 
lOc ...................................... . 

50 Stirr. Dnck Snitings, lys og mørk Bund
farve, ogs,aa faste Farver, , , , , . , , , , . , , .. , . 

200 Yard; Rester af J.appett 1\folls fra 
Fahriken, i dem1e Sæsons bedste Mønstre, 
lys, middels og mørk Bundfarve, værd 
18l', for ........ , ............... , ... , , . : .. 

35 Stkr. Oovert Twills og Crasb Suitings, 
i Mellemfarver, for skræddersyede, vask-
Dra"ter, ogsaa særskilte SkjØrter, for ...... . 

LINEN SUITINGS, maaske det mest Ømke
lige af alle vaskbare Kjoletpier, for 15c og 

PERCALES. Mere end 200 St.kr. nu for 
Salg, lyse, middels og mø: k~, absolnt ægte 
Fa1·ver, taaler at. vaskes og er tilfredsstil
stillende i enhver Henseende. Priser 
Se, lOc og ............................... . 

TISSUS BRODE, et meget smukt Kjole
tØi, rigtig nydt·lige Møastre, til ......•.. 

KOECHLIN'S ORGANDIES kan ikke 
over:trefie'. De smukkeste Kjoletøier i 
Brug. Meget smukke Mønstre, sælges i 
store Byer for 50c; ber for ... -...... , .... . 

5 Cents 

7 Cents 

71!2 Cents 
10 Cents 

121
!:.i Cents 

15 Cents 
25 Cents 

121!2 Cents 
32 Cents 

39 Cents 
ner a de. Me æ rige Got. Aa, iØ-'ses, I Neton 
·o.m me·h· are.hadde ekko Vatn te vaska... l'* 
.de ud me." De fyldte en !iden 8æk med Halv 

over 100 snml•ke Vaarja.lrlrnr, tidligere fra l\leton 
$5.00 til $20.00 t1ver. 1' y 

Qver 60 skrreil!lersyede Dragter, tidligere fra ~ Ha .. IV 
$5.9o til$29.50 hver. -1' denne Jord og bar den ned til Stillagua· 1 . 

mishelven, hvor de forsigtigt begyndte . PfiS, 
.at vaske Guidet ud. Til sin Forbauselse 

~~dt~~:~t::;rii'!~g::..n~a:;~r~~!1~ !:~!. s I ~ St ·& F • ~ ~ 
Nn for Sal~ til netop halv Pris. Pris. 

!e;~:~:~~,~r~~~ ~.;1.k~~If!v~: ~::,,~: 6~~~: .~n nr . nnp ;.Q Pf n 
han, "aa, 3Øsses, sua mye de æ a de. Me U U U ·~ g d ~ U 
aka ta noe a de over tæ Assayeren, men J · i !!I 

inkje seja kar me :andt de." 
Dette blev gjort, og A~sayeren beskuet 

med .dyb Kjendermine den lille Klat, 
l30lll de havde vasket ud, "Den ene·,te 
Maade at. bestemm.e, om <leter Gul.l paa, 
'1'lr at have det "aRsay•d"," sagde ban, 
. "og det koster $3 i Forskud." 

Pe11gene blev b.,talte og to Timer se
nere kom Gul 1sØgerne meget for ba'' b
ningsfuide tilbage for at faa Resultatet 
at vide. 

Assayeren med et bredt Smil om Læ
bcrne viste dem en brændt Substans-i 
SmeltE>diglen·og sagde det vttr "Mica" 
(Glimmer) og fortblr.e samtidig, at mange 
andr~ GuldsØgere havde antaget dette 
fot: Guld, men af Erfaring lærte de an
det. "Aa me ha betalt $3 for aa faa vide 
at de ikje er Gol. Nei æ ga11r aldrimeir 
a leider ette Gol," sagde Telemarkingen, 
og han har holdt O.d. R. 

Hvorledes engelske Milio
nærer bruger sine Penge. 

I Engliah Ill. Mag. fort.æller en 
anonym .Forfatter, som synes at 
kjende Millionærer godt, et Par Ex
empler paa, hvorledes enkelte af 
disse bruger Penge. En by.-gede 
sig sent i Livet en Yacht. Maleri· 
erne i Yachtens Sa.lon kostede ~ 

:J\fillion Kroner. For at slippe Ube· 
hageligheden ved voldsom Sjøgang, 
følger der al tid hans Yacht en an
den Damper med Oljesække ogOlje 
ladning. I Sjøgang damper da den 
sidste op til Luvart for Yak ten og 
lader Olje rinde ud over Bølgerne. 
Følgen er, at Yiichten altid har 
ganske smult Vand. Det forøger 
Aarets Yachtomkostninger med en 
Bagatel paa 70,000 Kroner, 

Samme Mand fik Ly!'!tpaa et Ma
leri i et ubemidlet Parlamentsmed
lems Eie. Han sendte Eieren en 
undertegnet Veksel med Summen 
in blanco. Det var Meningen, at, 
Eierenskulde udfyld(:)Vekslen uden 
videre med det Beløb han ønskede. 
Men denne svarede, at Billedet ikke 
var tilsalii;s. Millionæren bød da 
900,000 Kroner kontant og 36,000 
oll'.l Aaret, eaalænge Eieren levede. 
Men denne afslog Tilbudet. Millio 
meren forøgede det da til 5i Million 
Kroner, men det afsloges fremdeles. 

En anden Millionær rilaa abeol ut 

have et Par nye BukBer til hv1.;r 
Dag. Hans aarlige Bnkseregnin
ger er ca. 17,000 Kroner. En jødisk 
Millionær kan ikke fordrage at sove 
i samme Soveværelse baade Som
mer og Villter. Han har derfor ind
ret tet fire Stwt>værelser for sig S6lv, 
et for hver Aarstid, og hvert er 
kostbart dekoreret i Overensstem
melse med den tilsvarende Aarstid. 

En tredie har bygget sine Stalde 
lige ved Spiseværelset. De er ind
redede som en rig og sr:uagfuld 
Mands Dagligværelse. Efter en 
festlig Middag lader han ofte de 
vakreste af Dyrene bringe ind i 
Spiseværelset for at hilse paa Gjæ
sterne. Hestene har Vidskelæders
sko. 

Millionærens Hustruer og Døtre 
forsøger natur I igvis at træde i sine 
MælldH og Fædres F0tfapor. En 
Millionærs aldrende Hustru Jod sig 
saaledes præsentere ved Hoffot i en 
Dragt til 55,000 Kroner. 

Det bør jo rigtignok tilføies, at 
der er andre Millionærer, der be
handler sine Rigdom me suw off ent
ligt Gods, der er dem betroet, forat 
de dermed efter Evne skal ·gjøre 
mest mulig Gavn. 

En Niddingsdaad. 
............... 

Sønnerne Gustaf, Fredrik, Karl· og 
Julius heHholdsvis 14, l 2, 8 og 5 
Aar. 

Forholdet mellem Forældrene 
havde tidligere været godt., men i 
den senere Tid var Brunsell begyndt 
at leve uordentlig og havde vid 
stærke Tegn paa Skinsyge, og hans 
Hustr'u havde derfor vist ham l'ø· 
ren. Dette syneB Brunseil at have 
taget sig meget nær, og han skal 
ha ve ladet falde Ytringer om,, at 
han vilde hævne sig. 

Ved Halvellevetiden i Mantlage 
Aftes var Hustruen kommen hjem 
fra et gudeligt Møde i Nærheden og 
va.r strax gaaet tilsengs tilligerned 
Børnene. Kort efter blev en Vin
duesrude slaaet itu, og en mørk 
Gjenstand blev udefra kast(:)t hen
imod Sengen i hvilken Konen og 
Datteren .Johanne laa. I samme 
Øieblik skete der en voldsom Ex· 
plosion. Sengen splintredes i tu· 
sinde Stykker, og V æggen, ved hvil· 
ken den stod, ødelagtles fuldstæn· 
dig. Ogeaa den lille Bygnings Tag 
blev etærkt ramponeret. 

I et andet Værelse i samme Hyt1e 
boede en Arbeiderkone. Opskræm
met af det voldsomme Knald styr
tede hun ind i Brunsells· Leilighed. 
Et bøist uhyggeligt Syn mødte 
hende der. 

En skrækkelig Udaad blev Man- Indeklemt mellem Splint(:)rne af 
dag Nat den 3die ·Mai begaaet ved Sengen og V æggen laa ModerPn, for
Della i Nærheden af Hudiskvall i færdelig lemlæstet, men endnu le
Sverige, idet et lille Hus, der beboe- vende. Datteren Joha.nne og den 
des af en Arbeiders Familie blev lille femaarige Julius var, uhygge· 
1:1prængt i Luften med, Dynamit. ligt sønderrevne blevne slyngede op 
Det skrækkeligste vea denne 'l'il· mod Hyt.tens Tag, hvor de var 
dragelse er, at Gjerningsmanden. blevne bængende med Hovederne 
var Familiefaderen selv, som begik' ned ad. I et Hjørne af Værelset 
denne Niddingsdaad for at faa laa Sønnen GuPtaf ude af Stand til 
Hævn over sin Hus tru. Det sven
ske Blad Snallposten for 6te Mai 
meddeler følgende Oplysninger: 

Den lille Hytte, der var Gjen
stand for Attentatet beboedes af 
Stenhuggerarbeider John Brunsell, 
hans Hustru Maria og deres 5 Børn. 
Datferen Johanne var 17 Aar, og 

at røre sig. De andre to Børn var 
derimod uskadte. En kvælende 
Røg fyldte Værelset. 

Flere af Naboerne kom nu lil
stede, og det lykkedes med meget 
Besvær at faa Ofrene trukne frem. 
Den femaarige Dreng døde Øjeblik
kelig, Moderen og Datteren deri· 

mod først et Par Timer efter. -
Man mistænkte strax · Brunseil 
for at have forøvet Attentatet, flaa 
meget mere som det oplystes, at 
han i de sidste Dage havde kjøbt 

'· Dynamitpatroner til en l?am!et! 
V ægt af en halv Kilo, under Fore·j 
givende nf, at han skulde bruge.. 
dem til sit Arbeide. Han blev der.' 
for eftersøgt, og allerede om Mor-I 
genen efter lykkedes det Øvrighe·! 
den at paagribe ham. Han blev 
strax konfronteret med de døde og 
døende Medlemmer af FamiliPn og 
afgav en iuld~tændig Tilstaael,·e. 

JJerpaa førtes han til Fængelet i 
Hudiksvalt. 

Brumiell er ca. 40 Aar, af Byg 
ning grov og kraftig. Han har 
rødt Skjæg, og hans An8igtsudtry k 
skal væie haardt og lumsk. Som 
Motiv til sin Udaad opgiver han 
Skinsyge og Fortvivlelse o.ve.r at 
være bleven udelukkat f1;·~ Ejem
met. Hau pa!J.~taar iøvrigt, *t han 
var beruset, da han udførte Gjer
ningen. Under Konfrontatioiien 

I

· 1· var han dy.·bt gre hen og viste ~tærlrn 
'fegn paa Anger, 

Bucklen9s Arnica Sai ve. 
Den bed~te Sal ve i Verden for 

Flænger, Stød, Saar, Raadeaar, 
Flaad, Udslet, sprukne Hænder, 
Frostbylder, Ligtorne og alle Hud 
ndbrud og ktuner La.ad, ellere for
langes ingen BPtaling. Den er 
garanteret at give fuldstændig Til 
fredsh,..d, imodrnt Tilfælde tilbage 
bd.alf'B r~ngene. Pris 25 Cents pr. 
Æ8hi. For Salg i Stewart & Holmes 
Urug f:ltore. 

Ape og enhver siger det. 
Oascarets Cand y Cathar tie, Tidsalde

rens mest vidnnderlige me lidnske Op
dagelse, har en be Lagelig og op.ivende 
Smag, virker mildt og sikkd-t paa 
Nyi-erne, Leveren og Indvoldene, renser 
hele Systemet, a væqæer Forkjølel"e, 
helbreder Hove lp Ild, Fehn, Forntop
pelse o.r Ga de"yge. KiØb og foreØg en 
)Eslre 0. C. 0. idag; 10, 2ll, 50 Cents. 
Sælge~ og ga ran te re~ at hel urede af alle 
Apothekere. 

Et stort Udvalg af PARFUMEIUER er
holdes til billige Prr~llr paa CENTRAL 
DBUGSTORE,1101 Tac, Av1• .• Cor. Ht.h 81, 

1Stærkt Bevis. 
Kan De virkelig betvivle disse Ud· 

talelser fra agtede Mænd, som 
er blevne helbredede ved 

Dr. Sandens elek-
triske Bælte. 

lheboc!J'o 

Naar De hver Dag læser om de Helbre-
de!ser, eom ekyld»s Dr. Sanden's 

elektr'ske Bælte, saa kan De ikke nnd
g,,a at blive overbevist, tni •isse Mænd 
er alle vclki··ndte; de er agtede o.o:.rlero s 
Ord reRpeldr>res "f alle. som kjender 
dem. Der or maa <l<J bli ve overbevi~t, 
thi Beviset er for stærkt til at hetvivle, 
Ganske vist er d<·'r en '"'I Del Hnmbng i 
den lægevi ·enskahel ge Verden; m<->n f't 
l\llid 'el. der bærer en 'aadan Rekord 
som dettP. fortjener at blive prøvet. Det 
er forskjdlig fm alle andre. 

Det tilfredsstiller ham. 
Port.land. Or., 15, Juli 1896. 

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

for fem Aar siden ved at løfte enfor stor 
Byrde. I treAar var j g aroeidsndygtig. 
Siden ·har jeg vær"t pla~et af Smert"r i 
Ryggen, til sine Tider ena slemme, at 
Livet næsten blev uudboldel gt. I de 
sidste fem Aar, op til den T d jeg fik 
Dere8 Bælte, har jeg ikke vidst hvad det 
vil si"e at være Lefriet for Srnerter. Det 
glæder mig at sige, at tre Uger efter at 
jeg tog Bælt•-t paa syntes ale Smerter at 
farsvinde, og nu - to M1>ancder er f,,r. 
IØbet s,den min Helbred»lse - er jeg 
fuldstændig befriet for min Sygdom. 

J. E. ALLISON, 
206 .North Twelfth St. 

Mange synes om det. 
Der er mange andre lignende Breve, 

eom viser, at Dr .. Suntlen's e @ktri~k·· 
Bælte er en sikker Kur for Nyre- Oil der
med beslægtede Sygdo1 rue. Lamhell i 
Rygg~n, NervØ-iteL og al .Nervesvag ed, 
:Mu8kler og Legemets LiV8·0rganer. 
Det gjeng ver Liv og Kraft. i:\end dter 
Bogen ·"Three Gla-.es 01 M··n'· med tukl 
B~~krivebe og Pr.~lt>te, fornegletog fr1t 
ti1sendt gjennem Posten. 

SANDEN ELECTRIC BELT CO. 
255~ W ashiugton St., 

PORTLAND, - .- OR. 

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

ønskeR til mod god Betaling at for 
handle Va.r~r, som nødvendigviE 
brugPR saavel i skandinaviske soru 
amerikanske Farniljer. Enhver. 
som ønsker en lønnende Beskjæf· 
tigelse, eller vil forskaffe sig en god 
Bifortjene8tf', vil for frie Prøver. 
Cirkulærer osv. behage at tilskriv• 

f. J. SHOOP & CO., 
No. 620 St:. te Street, Racine, Wis. 

fhc "Rnssell" Traction En[ine. 

Den ruest fuldstændige og foldkomne 
Træskernaskine eudnu falbudt. 

!~~~e~~n TRÆ s K E MAS Kl NE, 
KJedeJ, Træsker (Hestekraft) . 

eller Sagmølle, 
skriv da Hl os ef~er Katalog og Pl'iser. 

Russell & Co. 
Portland, Or~gon, 

RANIER MARKET, 
909 Pacme Ave. 

,__,_..._,__, 

sommersalg ar 

~Ki~I~rni~r. 
Vi bar reduceret Prisen paa alle vore 

Kjoletøier for dette Salg-, <•g der 
er ingen Grnnd hvorfor ikke 

enhver Dnme aknlde be-
nytte sig af dette og 

skaffe sig en ny 
Kjole. 

Vi har bestemt os til at .sælge alle 
vare Kjo:etØier i Sæsonen, saa hvis 
De kjØber nn, saa kan De næsten 

kjØbe til Deres egne Priser. 

Feist& Bachrach, 
945 'l'acoma Ave. 

(mellem 9de og llte Streets). 
Butiken er aaben om Aftenen. 

R 
u 

N 
s 

tll_tro-ttgh ~ftl:Ø 
TO 

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

· Helena and Butte. 

Fersk Kjod, Flæsk, THROUGH TIOKETS ro 
forskjellige Slags Pølser. Chicago, Philadelphia, Washington, 

N B h Id · h · New York, B.oston and all Points 
Y e o mng ver Dag fra vort East and South 

store Slagteri. · 
SALTET KJØD AF ÆLDR.E BE· +-++-+ 

Time-Ta bel. HOLDNI~G 3c PR. PUND. 
3 Pd. Smult i Spande 25c. 

SKINKE lO~c. 
Sid.eflæsk fra 9 til lOc pr. Pd. 

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

909 Paciftc AVBililB. 
~ KOLONULFORRETNING 

Alexander Myhre. 
Hjørnet af 1 'i'th & J Sts., Tacoma • 

FØigende lHir"ceti'3k nedlade Yare1· 
anbefales: 

Æ~le Stavanger Ansd10vis i 1 Pd.s Æsker. 
KjØdkuger i Kraft oµ; LØg. ~ 1 Pd.s Æ,;ker. 
Pu.:;et·8ound SmeJts ...... i 1Pd.s1E..,ker. 
Lunch-Tunger .... i 1 Pd.s Æsker. 
h.JØdpudding i KjØdkraft. i 1 Pd.s ÆskPr, 

fJ!JØ'"" V·•rnne er ned:agte h•:r i Byen 
efter nor,k Methocre. 

ERIG EDV. ROSLING, 
SKANDINAVISK ADVOKAT . 

l·Hver Raad i alle Slags Lovspørgsrnaal. 
Praktiserer for alle Retter. 

~ontrakter, Deeds, Mortga.ges o. s. v. 
ndskrives. 

PACIFIC NATIONAL BANK BYGNING 
Cor. Pacific Ave. & 13tb St. 

Dr. W. E. Burkhart, 
Tandlæge. 

930 PACIFIC AVENUE, TACOMA, WN. 

'TELEFON: W~. 

Dr. W. Van Deventer, 
Tandlæge. 

Gor. Pacillc Ave. & 15th St, Ro01n 202. 
Ul Aars Erfaring. Trender udtrækkes 
'or 25c og 50c. Kunstige Tænder fra 
is til $15. Alt Arbeide første .Klasses. 

Kontoret er aaben til Kl. D Aften. 

Skandinavisk 'J'andlæge 

~~.!.J. ~~~rn~~~~. 
Room. 7 

Gross Block. 

J. L ~r~~m~. 
LÆGE VED ·UNIVERSITETET, 

PARl<LAND, WASH. 

li Q EVLI 
•... . . ' 

Norsk Doktor. 
Kontortid U 12, 2-4, 7-8. Søndagl2-1. 

Llol l T · . Å Telefon 
, 2 acoma ve. * 141 Hect 

DR. i BALABANOFF, 
UO:H '1'acoma Ave. 

Kontor: Rooms 2' og 3. Residens i 
samme Bygning. 

Kontortid 8-lOFm" 12-4 Em., 7-lOAften 
TELEFON Red 153, 

FOR I AFGAlIB I ANKOM, 

St. Paul & Chicago.,, 5.00 p. rn. 11.10 a. m, 
On.aha & KansasUity 5.00 p. rn. 11.10 a. m, 
Spokane & Kootenai 

Points ..... "." . " 5 00 p.m. 11.10 a. m, 
Portland ............ 11.130 a. m. 4.40 p. m, 
South Bend & Ocosta 
Branches ........ , .. 11.30 a. m. 4.40 p.m •. 

Olympfa ...... ,., ... , 9.00 a. m. 4.30 p.m. 
Seattle " .... " .. " " 7.00 11. m. 8.45 a, m, 
Seat1le .... , ....... 10.30 11. m. 11.20 a. m, 
Seattle , . . . . . . . . . . . . . 4.50 p. m.j 5.35 p. m, 
Seattle .... ""." ".. 6.50 p. m.1· 8.30 p.m. 
Oarbonado . , . , .... , . 4.40 p. rn. 8.55 .a m, 

Dampskibet "City of Kingston" 
for 

SEATTLE, PORT TOWNSEND OG 
VICTORIA 

A •g. Tacorna (daglig u. Søndatr)7 .15 Em, 
Afg. Victoria (daglig n.Mandag)S.30 Fm, 

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

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

A.D. OHARLTON, 
A. G. P.A., Portland, Or. 

A. TINLING, 
General Agent, Tacoma, 

CITY TICKET O.FFICE, 
925 Pac\fic A venne. 

DEPOT TIOKET OFFICE, 
1825 Pncific A. ven ne. 

AVERTER ...._..._._..._..........._......._....._......_......_.. 

TIDENDE. 

Je[ er A[ent for 
N N N ~ t'l ~ IS N ~ N_.!Sl ISl N 

'l'IDENDE, ~ordlyset, Ugebladet, Skan• 
dinavisk Farmer-Journal, Am<'nka 1 

Den Ctlfistelige Talemand, Follrn• 
vennen, Reform, Svenska ICuri· 

ren, Vestkusten, Westra-Po. 
sten, Hem landet, N ordstjer. 

nan og det i Kristiania, 
Norge, udgivne illustre· 

rede Bind Folke bladet. 
Tager Abonnement paa alle skandina

viske Aviser o.g Bøger. 
Send efter mit Cir kulære, der faaes 

fritog er af stor Betydning for enhver, 

JOHN BLAAUW, 
OREGON STAATS ZErTUNG's Office, 

171~ Second St., Portland, Or. 

V !UGIUN & MORRILL CO., 
Bo[- & PaDirhandlBrB, 

926 Pacific Avenue, 
sælger Skrivemt1terialier al alie ·Slaga, 
Bøger, Skoler~kvisiter og Nipsgjen
stande, foruden Mngasinsr, Biade og 
Tidsskrifter. Priserne er de laveste. 
Skolelærere saavelsom Elever bØr skrive 
til Firmaet for at faa Oplysning om Fri
serne, hvis de rkke har Anledning til at 
kvnfme personiig. 

J. M. Arntson, 
NORSK SAGFØRER. 

Nota.ry Public. 
Room 432Waeh. Block, 1111 Paciiic Ave. 



Kepan1tion 720 FRON'f ST., 

~u.enttc" 

KOMMER LIGE FRl .VÆVEN. 

bort. 
at reducere vort I..1ager giver vi med alle Bestil

linger paa Klædninger et Par 
Bukser ekstra. 

ry, * 
1338 laciftc ~ue. 

Pe·n e -~ .... ·. j~ 

spares ved at kjobe Herre-Beklædningsgjen
stande af god Kvalitet til vore populære 

"NO RENT" Priser. 
Sorte BomuldsshØruper for fferrer, 4 Par for 25c. 3 Par af finere 

Kva.litet for 25c. Exstrafine 2 Par for 25c. 

Et kjæmpemæssigt Lager af Herre-Undertøi til 25c, 50c, 75c og 

$1.00 pr. Stk. 

Herre· Bukser til specielt lave Priser. 

Restpartier realiseres til uhørte Priser. 

Nydelige Gutteclragter, $1.50, $2.00, $2.50 op til $6.00. 

Gut te- Dragter (lange Bukser) fra $2 00 til høiere Priser. 

OICKSOH BBOS. nao-naa 
PacifiG Dve. 

~~~~~~~~DDDD~DDD~~~~DDDDD~DDDDDDDDDD~DDDDDDD~DD~D~D~~ 

; · · · Sko som Br Sko. ·. I 
l!I ø 
l!I D 
l!I . Vi har niodlaget en nY Forsendelse af ele· Ø 
~ gante lave Sko, Prøver dir.ekte fra Fabi·iken, ;' 
!!I ikke to Pi;r lige, alle nye og moderne, hvilke l!ll 
~ vi sælger :for Guc paa Dollaren. 11! 
l!I Et Parti Oxford Ties, smaa Størrelser, fine m 
~ h'aandsyede, for 65c ~ 
~ • m 

i TACOIVIA SHOE co. I 
! 934 Pacific Avenue. i 
~. .. . ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~@g~rngrnrn~~@l!l~~~~~~rnrng~rnrnrnrnrnmrn~rn~l!ll!l~~l!I~~ 
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y 11152-11€34 Pacific Avenue 
' · Tacoma, 'W"ash. 

TELEFON BLACK 641. P. O. BOX 1383. 

JENNl'NGS PAINT CO .. 
CENTRAI; DRm;tsToRE's Emulsion }Y.l.ALING, ·o·L· · J·E· R· LAK, 

if God Liver Oil er et udmerket . . GLAS, . . · . . . . ·. BØRSTER 
\fiadel for Hoste, Bronchitis og Specialiteter; Absolut rene Oljer for Apothekerbrug, Heath& Milligan M'f'g Oo'a 
!'æring. · lærdiglavet Maling, Glatte Oljer og Compound, Axel-og Maskinswørelse. 

SuN.RI~E BAKERY bager det bed- 1313 PACIFIC AVE., TACOMA, WA.SH. 
3te Brød i Byen. De ~kandinaviske 
:3prog tales. Husk N umret: ;1107 ~.·~uld1)letterede . Briller og. Lorgnetter Udmærket forarbeidede og 
K Street. . · · .· • garanteret for 10 langeAar, 

S 
.•
... · .•. ····.··.. . .. ·.· .·. ·. . . .• . . . .. . . ·.· .•.. ·.·· Yi vil .ogsaa t.ilp.asse. dem v~d H··$j"l·p··· af. de. allerbed~te. sl.eb .. ne L. in ser og levere alt mør o~ Æg til. en gros. Priser. komplet for kun __ .· ···2· 5· Q =-----

:helger direkte i1l Forbrugerne. · · · · • • --
Øn~ker De at spare Penge, sua kom Vi kjØber alt gammelt Gult og Sølv. Har De noget at ~ælge? 

~~~1~;~v~J~en~~2~~~~TTER FRANTZ.MAHNOKE, 1126 Pacific !venueø 
. THE PIONEER JUVELER. 

THE.BONNEY DRUGSTORE 
(VIRGES & CO., EURO'.PÆIS.KE APO'l'HEI{ERE). 

"DET STØRSTE APOTHEK, 
DET BILLIGSTE APOTHEK, 

DET BEI)ST~ APOTHEK. 

1142 PACIFIC AVENUE, - TACOMA, WA;SH. 

IL 
kjØbe en Bill et for din Fader eller Moder, 
Søster eller Broder, Hustru og Barn, fra 
det gamle Land til.A,merika, eller hvis 
Du selv agter at besØge Fædrelandet, 
saa bØr Du først 

HENVENDE DIG rrIL 
Scandinavian-Amel"ican.:Bank, forinden 
D.u tager nogen Beslutning 0111me.d hvil
ken Lmie Du skal foi·etage Reisen eller 
hvor Du skal kjØbe din Bill.et. · 

"· Scandinavian-!merjcan Bank 
kan sælge Dig BiHet med Verdens stør~ 
ste og hurtigste Dairpere samt med den 
eneste, direkte ·Skandinaviske Thing-

Fred Larne (The Adjuster) valla~Linie ... J_ernbane!Jilletter kan Du 
Uhrmager, Juveler og Optiker.. • . faa til de btlhgste Pi:iser og l;Iled de 

Et stort og fuldstændigt Udvalg af Juviiler .. bedste Jernba,10r. Dme amerikanske 
Reparationer udfØre~til rimelige Priser. · Penge kan Du hos os omvexle for skan· 

Specielt repareres U.hre fra det gamle Land. dinavisk Mønt, eller Du kan faa Yexel 
Reparerer al Slags vanskeligt Uhrarbeide. paa.de solideste Banker i Skan.dinavien. 

1151 TAOOMA AVENl,TE. Derfor; vil Du h.ave en Oceanbillet, eller 
. . . en Jernbanebillet, .eller eli Vexel, saa T. RUN.K F AOTORY . ...,,.Reisekufferter, henvend Dig direkte til 

Haandku,lferier, Væsker . og 
Plaidremmer~ . .Priserne i Forhold til 
'l'iderne •. Fabrik og Handelslokale: 115 
South Ninth Street. 

lletropolitan Savings Bank 
Sparebanlr 

(Inkorporeret 1887.) 

I Tacoma Theater Bygning, Hjørnet ai! 
9th og C Streets. 

Aaben.fra Kl .. 10 Form. til 3 Eftm., 

Indpetalt Kapital .............. $200;000 
(ForØget fra $100,000). 

-.,----
p. V. Caesar ....... ; " ......... ; . "President , 
T. W. Enos ................. Vice-President 
Ole B. Selvig .... ; .. : ... , ........... Cashier 
J. H. Vanderbilt .... ".;.Assistent Cashier 

DIREKTØRER : 
Dommer T. L. Stiles, C. w. Grigg.!4 LW. 
Anderson, G. L. Holmes, Theo. nosmer, 
George P. Eato~P. V. Caesar, T.W. Enos, 

J. li. Vander bilt. 

5 pCt. R~nte. 
Ren terne udbetales halvaarlig, 1. Jannai: 

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

maanedlige Betalin~vilk(lar. 
Anvisninger paa alle Steder i Europa. 
De skandinaviske og det tyske Sprog tales. 

'ilf> 

Agenter onskes 
for Dr. FRIDTJOF NANSENS storartede 

Bog om hans berømte Opdagelser og 
Relsepaa 

"Frmu" til Polarl1avet . . 1 
~amt· hans. LevnetslØb. Med 100 Illustra
tioner. Sælges hurtigt. · Komplet Udstyr 
for Agenter sendes portofrit ved Mo. ·.·.dtagel
san af 25 Cen ta. Skriv straks til 

NATIONAL PUBL18HING CO. 
LAKESIDE BuILDING, 0HICAG01 ILL. 


