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Pacific-Kysten. 
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Washington. 
Hansen & Søn i Cheney har 

med en Mo.skine tærsket 90,450 
Bushels H vede ihøst. 

Til Oldermand i Ritzville er 
valgt Hans Thomsen, . i Rockford 
Fred Ericksen og i Everett Nels 0. 
Olsen. 

Forleden Nat blev der begaaet 
Indbrud i H. H. Fatlands Butik i 
Winlock. Tyvene tog kun nogle 
faa Klædningsstykker. 

Fra Cheney meldes, at Difterit 
igjen har brudt ud. Man mente at 
have 'faaet Bugt med Sygdommen, 
rilen to af N. M. Petersons Børn 
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er en gammel Mand og synes at 
være meget frygtet af Øens Be
boere, der undslog sig for at give 
Oplysninger om ham. 

Tacoma, Wn., Lordag den li. December 1897. 

Klondike for et bestemt An tal af de 
dygtigste Mekanikere, som vil for
blive i deres Emploi til alt Arbeide 
er fuldstændig færdigt. Man maa 
henvende sig i egen Person paa 
Kompaniets Kontor i Seattle og 
medbringe Anbefalinger. - Moran 
Bros. emploierer nu 350 Mand, men 
vil ~ive Arbeide til 350-400 saa 
snart som dygtige Mænd melder 
sig. 

Oregon. 

Valgene i Norge. ---
Den llte November fandt det af· 

gjørende Valg Stlld. NedenæsAmt 
skulda afgjøre, om Venstre skulde 
naa det Flertal, der er nødvendigt 
for ·at gjennemføre almindelig 
Stemmeret og andre Forfatninga
reformer. 

Og Nedenæs har fulgt Aarets 
Valgtradit ion og er gaaet fra Høire 
til Venstre. 

Med disae 4 Pladser har Venstre 

Udlandet. ---
Frankrig har sendt tre af sine 

største Krigl!le~ibe til Kina. 

Den tyrkiske Legation iW asbing
ton har modtaget følgende Telegram 
fra Konstantinople: "Fredsbetin
gelserne er nu undertegnede. 

Kina har maattet indrømme 
Tyskland en Kulstation paa Far
mosa. Med andre Ord: Tyskland 
faar nu en Krigshavn i Kina. · 

~ 
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Staterne. 
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S~m Tegn paa gode Tider meldes 
fra Sharon, Pa., at 700 Arbeidere 
vedSmelteovnen i Sharon ogSharps· 
ville har faaet deres Løn forhøiet 
med 20 og 30 pCt. 

Guvernør Rogers har udstedt et 
Cirkulære om at bolde en Fiskeri
Konvention i Tacoroa den 22de 
December. Alle Personer inter
esseret i Fiskerierne anmodes om 
at deltage. Hensigten er at skaffe 
Midler nok, saa Staten Washington 
kan blive vel repræsenteret ved 
den den nationale Fiskerikongree i 
Tampa, Florida, den 19de Januar 
1898. Fra Astoria skrives:. Under en nu. 77 og har saaledes 1 og~ Majo- S d .·.·.· .. · .. c ... h .. wu'g Koayan den · . . ou an." "" , 

Colorado er dsn ,Stat, Bom produ· 
eer.er mest Guld. Den endog over
ga_å.r Californl.en. I 1797 produce
redes Guid til en V ærdi af$22,000,· 
000 og desuden Sølv, Bly, Kobber 
og Jern for omkring $20,000,000. 

svær Taage. var Damp'lkibet Ool~m ritet. kinesiske Gan'eral, som havdeKom- j Paa C. Rasmussens Forlagshan-
Guvernør Rogers giver følgende bia saa uheldig at støde paa Umon Efter senere Meddelelser har doen over Befæstningen Kiao del er udkommet: De Sidste af 

Oplyaning" til Land•Øil"''• nomlig I Fiab"mon'• Cann"Y og ødolag<\• V •nsl" ogaaa """' i Ski on (l ~::. bay, og oom ove,gav aig udon Phønlcieme'', don koale' kun 15 
at godt Regjeringeland kan erhol- omtrent 20 Fod af Varehuset, sa~ Repr~sentan~) og har nu 78 Stem· at fyre et Skud, er dømt til Døden Cents. Bogen er interessant og 
des mellem Grays Harli>or og Fuca- omtrent 1000 Kasser La~s faldt 1 me.r i Stor;hmg?t-:-- eller 2 Stem- af det kinesiske Krigsraad. omhandler hvorledes Charles Astor 
Strædet. Folk som kommer der- Elven. Tabet for Canneriet er om- m~r over 3 Majoritet. Valget er , tinder Phønicierne i Colorada Bjer· 
fra meddeler, ~t Landet er ganske trent $5000 paa Varer og $300 paa utvivlsomt den vigtigste politiske Pave Leos Helbred er ~or Tiden ene. 

har den nu. . . . let' at rydde. I Løbet af Vinteren Bygningen. Dampbaaden tog ingen Begivenhed aiden 1814.. ikke saa god som vanlig.· Hane g . 
Claim, No. 1 i Red Mountain er kan der ryddes saameget Land, at Skade. Udfaldet ventedes i Kristiania Læge har forbudt ham at deltage Jens Peterse~ l Bo~to~ ~dvarer 

af Larson & Greenough solgt til det er tilstrækkeligt til at under· med umaadelig Spænding. Uden- i nogen anstrængende Embeds for- Landsmrend mo . en v1~ o annes 
et engelsk Syndikat for $200,000, bolde en Familje. Jordbundet er Alaska. for Bladenes Kontorer var der uaf- retning. Derfor e~ Festen! som Jense~dsoT.1m;h~:ns i ~æ;m:s!e 
hvoraf$5Q,OOO kontant og Resten i nemli · vel skikket for Landbrug. brudt samlet Tusinder af Menne- skulde finde Sted i Anledmng ~f Fremt~ vi u e op i es e · 
Afdragi to Aar. Man fommer lettest did ved først De to nye Dampb~ade fo~ Ala- sker, ogVenstrebladene blev~·orme- den 60. Messe for Leo XIII opg1· Han siger, Jensen er en Bedr~ger 

. . b . . ·1 Ab d aa ska Ruten, der nylig er kJøbt af ligt stormede med ForespØrgsler vet. og efterlod to Børn og megen GJæld Theodor Nelson, en Arbeider ved at egive sig ti ·er een og s The Pacific Coast Steamship Co., i i Bostsn. 
& Sl d M'Jl Co's Sa brug i videre mod Nord. - Guvernøren er . . T o~ Hesultatet. Fra Antwerpen meldes, at det 

Wbestd • afike ~ 11 d · g h"'ire ikke paalideligt underrettet, idet New York, er Cottage City 
2000 .dons Udfaldet hilstes med en endeløs norske Barkskib Adele og Sabine" Rasmus Hansen af den danske 

A er een, ior e en sin " , og Ouracoa 1503 Tona. Den si ste . · d. Af I f J '' . 
1 

· d c s tt V 1 b k · t t den der ikke er noget fnt Land und· . . .. Jubel og me · synge sen a ,, a Kapt. Vilund fra Brunsw1ck, Ga., Ko om ve ape co , ancouver 
Fod saa e erot es amge, a tagen i Clallam County. e~ allerede paa Veien til San Fran- vLelsker-". Store Menneskeska· bestemt for Rotterdam, stødte paa Øen opholder sig i disse Dage i maatte amputeres. 

The Northern Pacific Coal Co. 
har saa manges Ordres, at det ikke 
er muligt at udfylde dem, end· 
skjønt der arbeidee over sædvanlig 
Tid. Kompaniet vil sætte 100 
Maud mere i Arbeide eaa snart som 
muligt. 

cisco. re.r drog gjennem Gaderne; den Grund Coco·Sur-Mer. Skibet er Østen for at vække Interesse for 
Seattle. Det antages at mellem 50,000 og ganske By var paa Benene. o.g fuldstændigt ødelagt, og Ligene af Kolonien, og ha~ber derved a.t fa.a 

Liget af en Mand blev forleden 300 000 Mennesker vil reise til Ala- det samme. meldes fra Arendal,Sk1- 4 af Mandskabet er fundne. Re- flere Danskere til at slutte sig til 
fundet nær Kerry's Sagbrug af J, ska
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til Vaaren, og at flere Smaa- en-hvor Venstre havde 200 Stem- stea ~fMandskabet ba.aber man er i dem .. Mr. Hansen er en paalidelig 
A. Stillman. Det viste sig at være byer vil springe op langs Yukon mers Overvægt - og Drammen. god Behold. og velkjendt Maud vedPugetSound. 
Liget af Chris. Poulsen, som for· Floden og ved de forskjellige Pas. - l' ld . N den Marinedepartementet har mod ta· 
svandt den 29de November. Aaret 1898 kommer nok til at blive . .. . . . • . Fra Ber m me es. aar d . t R 

1 
d 

· Smaa Sarovere I Victoria. tyske Forstærkning bestaaende af get U n erretmng om, a us an s 
Det midlertidige Arbeide paa et af de bedste berude paa Kysten. ,......_., fire Marinekompanier, (ialt 23 ,Of- Krigsflaade skal forstærkes med to 

Stan.wood Co-operative Creamer)'.' Moran Bros.' $1,000,00~ Kontrakt Dampskibet Oorona medbringer :Forbrydelser blandt Ungdommen sy- ficerer og 1200 Maud) og et Kom- nye Torpedobaade, soi;n vil bli~e 
f'abriker~de. ?77! Pund , Smør 

1 
med The Yukon Company for Byg- Meddelelse om en .Æiendoml!Jetrid i nes at gaa som en ~pid~mi i Victoria. pani af Sø·Artilleri, ankomn:er til de hurti~ste i Verden,, i~et de vil 

Oktober, hvilket rndbragte$1881.00. ning af 12 Floddampbaade, 24 Skaguay, foraaraaget ved at et Ta- De fleste Sa~er, ~o_m i de s1dste Dagehar Kiao Chaw Bugten, Kina, vil den kunne g1øre 38 Knob 1 Tm10n~ mu· 
Farmerne fik $1362.27 for 648.7 Pre.mme og 2 Slæbebaadeferegaar coma Kompani vilde bygge en v~ret oppe 1 Politiretten er unge Gut- samlede tyske Krigsstyrke der ligens 40. Denne store Hurtighed 
Pu. n. ci.s. roø. r. Lønninger og andre fremdeles. Allerede for flere Uger Tramway". .. Under Striden var ter .. 8 • Mandskabet

1
. paa fdenAbekrygtedde trelle 4 556 Mand det største Korps udfordre. r meget større Kraft, end 

· · · 4 54 D t . " Slun "Swan" som 1gger or n er ve , • . . . · . d 
1
. Ud~if~er ?eløb sig til$ 19. · ete eiden. paabegyndtee Arbe1d?t paa en Mand ved. Na~n Peterson aaa Muridingen af St. Lawrencefioden be· Tyskland nogensinde har l!Jendt som kan op_drives med almrn. eige 

Meieri eies omtrent udelukkende Maskmerne, og næste U ge vil man uheldig at skyde sig selv og det er sta;ar af ~ Ungg·1tter, og i hvilken Hen- udenfor europreiske Farvande. Dampmaskmer, saa Baa~ene skal 
af norske Farmere. begynde Arbeidet paa Skrogene og usikkert om han. kommer sig. In- sigt de har htandsat Skibet kan man . . . . drives med Damp-Turbmer, eo.m 

J · h Kildal fra Whatcom som alt Træarbeide. gen anden kom tili!!kade. kun gjætte sig til. ~aask.e det var for Kaptei~ ~en. Blanco har telegra~ har fire særskilte Axler med tre 
osep . . • . . ' · · .· ·· · ·· · at røve det næste Sk1b, som kom med feret RegJenngen, at han agter at Pro ller aa hver Axel. 

for en Tid . siden reil!lte til Østen Charles H. ·Baker. af Mer«lhants Da Tiden etunder til, at Folk Guld fra Yukon, eller. kans~e for at for- oprette et frivilligt ·Regiment af pe p 
med en Jernbanevogn fersk, ealtet National Bank Søn af Præsidenten tænker sig til Alal!Jka vilde det søge at :finde Cocos Øens skiulte Skatte. H .d og Negre. Han begjærer i 
og røget Fisk, skal have opret1t~t en for Chicago. B~ard of Trade, W. T. kanske ikke vi:ere a.f V ~ien at gi ve fPolititethmi .. stæt nkttenOoaglet afBdaebnbni~nBgtaonn~68 de~;e ~iemed 4 Millioner Pesetas om I Presidentens Budskab. F' k f t ' g· i Minneapo is og · . l · V d or a ave age p . · . · . 
· .• 

1
.s e orre .nm . . . nde der- Baker, har kJØbt Snoqua mie. an - den uerfarne Miner nagle gode Seil. En ar Smaagutterne tilstod gan- Maaneden. Han tror, at Krigen 

tJent ~rerdelee tilfredestille . f • . fald' . og . desuden flere . hundrede Raad. Vi vil ikke eqm "Punch" ake rigtig 'or Retten, at han var en vil kunne afsluttes af den lokale President MeKinley's Budskab indle
Han importer~r ~remdeles ~isk r1t Acres afdeto~~ingliggendeLand. sige "gaa ikke'', men derimod: Hjælperp~a "Svanen'' og at det var ef- Regjering, om de bavde et saadant veredes til Kongress.en i Mandags, og 
Puget Sound til Slll Forretn11,1g. Mr. Baker mener at kunne forsyne tænk ikke paa at gaa uden en fuld· ter Kaptemens Ordre, at de havde be- F 'k B Krigen ekal nu vrere var et særdeles udførhgt og vel begrun· 

Char. le.s Larson i Cheha .. lis •. ·.' .2. 7 baade.·Tacoma og Seattle medelek~ strendig Udrustning ~g Midler. nok P~=~~i!~tv:~gg~e~.·~:tKapD(:i~p~.·::: ~~fa: i:~s~;~~ket til den østlige Del af ddet Dokun;ikent. kPerl:lNsiadt~~~=niøa~~!e~o~: f t · k ·K · ft · 11 d · September · · 'lb · · • D s · · .. en amer1 ans i , Aar gammel, døde forleden· a ·et ris · ra. a e~e e 
1 

til at komme ti age IgJen. . ~r er ren sørøvermaade, og havde ogsaa fØr· Kube. Kuba maatte lades ene; men atSpanien 
.Saar foraarsaget ved, at en Pistol 1898 .. SnoqualmieVandfald er 268 mange Skuffelser ivente. Klima ste og anden Styrmand. Kapteinen er D R . t at den russiske Re- enten maatte opgive denne Provinds 
tilfældigvis gik af. Han efterlader Fod høit og vil afgive 32,000 Heste· tet er haardt, saa mange, s~lv om ~nder Laae og Lukke og han vil - hvis ·er:: k~:~:r'storeForraad af Am- snart, eller ogsaa fi~de sig i, at De For-
. · · Enke. Begravelsen blev kræfter. Arbeide kan opdrives, ser sig nødt ikke Kammeraterne udtæ.nker en Plan gJ . ~ J . ld . f Id- enede Stater anerkiender K_ubas Inde• 
sig. en .· . . .. . . . . . . ·.. . . · for at faa ham løs-have til at møde for roumt1on for ho er sig u pendence. Presidenten er mde for, at ~oldt under Overopsyn af Fm::em~; Forleden Nat opdagedes en.Mand til ~~drage hJem, før Vmteren sæt- Retten. stændig rigtigt. Dodge, Sweeney Hawaii anekteres. Ha~delsmarinen bør 
gen. "Woodmen of the World.' flydende i Vandet ved Fod.en af termd.. - & Co, i San FranciHcohar modtaget opmuntres. Land.ave fo1· Alaska anbe· 
hvoraf han var Medlem. Han var Madison St. Han blev,etre.ks bragt Vil der være noget vundet ved !føl e de sidste Meddelelser fra Telegram fra Vladivostock om at fales at opre~tes t~l Fordel for Settlere 
livsforsikret for. $2000. til Politistationen, hvor man for- at benytte den ny Tougbane fra Daws:n City· er .. følgende Priser gjøre Bud. paa 1200 Tons Fødevarer flosvd, HjæFlp :il IMmefrn."~al:. i:!: !gu~::~ . 

· h t•11· H ·. · . · · . k A R · d o en. or"ge se a Jn. Apotheker Truelsen i Puyallup søgte at brmge .. am. 1 ive.. . an 1'.l;)yea eller Skaguay til Toppen af gangbare forFornødenhedsartikler. for den russis e rme. .eisen ~ nye TørdokkeforKrigaskibe paa Prnific 
Jll.istede forleden Dag $2000 iYærdi- blev .senere _bragt t~l Prov1dence Fjeldene; derom er delte Meninger. Fersk Oksekjød $1 pr. Pund for fra A:sien beretter,. at ~armsonen l Kysten, 0~ fl· ,,, andre nyttige Spør~s· 
papirer. De mange Indbrudrundt Hospital. Sidste Rappor~lyder, l!-t En erfaren.Miner, som har været Fremparten, $1.25 pr. Pund for Vlad1vostock stadig bliver forstær· maal. GJeE 1gaaende er !folket til-
om ... · .k. r.ing va ... r A .. ··.a .. r .... eag ... · ... t .. il, at .M. r. h.an.levede me.n varbev1dtløs. I der, siger: Hvis en Mand vil bære Bagparten FaarekJ'ød $1.25 pr. ket. Eftersom Japan ogsaa ruster freds med,Pr• lentensRedeKgJØbrelserog 

" . • .", ·· ' ' . . . ···' ·· , ' · .··. f .. · a· t. · · ·.··t B '' · ·· .. · .· • · ~ · · ' ·.. " K · 11 Anbefolinge1. ·Kun lader u aspØrgs-
Th1elsen hll.vde' ladet sitPengeska.b e~ ti.f ba)fs 1'?mmør an .· ese . re.v sinProviant over samme Strækmng Pund. Stearinlys $1 pr. Stykke. sig, frygter man 1or . amp roe e~ maalet til at mishage Masserne, der nu 
sta.a .ulaast, for at de.tikke f!)mlde. t!l ·Ppul. Lmdgaard, Trond~J~~, eom Tougbanen gaar,. da kan han Forvrerkeifrakker $25 pr. Stykke. de to Magter allerede næste Som- havde ventet, at Presidenten vUde taget 
blive sprængt. Tyvene tog dog Norge, undertegnetPouLChrist1an dermed spare $12 pr. Dag, bvad der Moccaeiner fra $5 til $10 pr. Par. mer. en Øieblikkelig A.fgjørelse til Fordel for 
Værdipavirerne. af Skabe,t, da de ~i~dgaard. .. er .sparet er fortjent. Hele For- Smas Vinduer med 6 smaa Rutler Det benægtes, at andre europæi- Kubanerne. l\L..,___. 
omsider visiterede Apothe~et •. · . ~~k.s 11f Byen.I'! Fanger tilbringer skJe~len er, at Vedkommende maa fra $25 sil $50. Laas $20; Je,,rn- ake Tropper har trængt ind i Kiao I . , 

Politimester Miqhåelstf(J:h~ll.alis DågeP,'med Mbeide paa en 10 Acres a._:be1de nok saa haardt ~or at føre cblik Ovne $40, Slæder $25. Ved P:· Chaws Havn for at bevogte Tyl!!k· Naar en Del. af Legemet ikke ud· 
forllØ. er at befri :SieY.' f# ~il~ de Lå.#d~trfuk#ing, eom Byen eier si_ne Varer frem.. Men i ~etragt· Cord $30. Heste $500, eælges til lands Fremgangemaade der. Ad· fører det Arbe~de, som. Nature~ bar Land~tr ere, soin.fFfokt)giFØlge ude ved Lake Washington Pumpø- mng af Omkos~nmger;ie bhver han Hundeføde for 75 Cents pr. Pu1;1d. miral Diedrich vilde paa det be· bestemt det til at. udføre, brmger 
søger·d[l, de maa ente11 forlade statiQn. ·. Dette. er fø.;rste Gang i vel betaltfor sit Arbeide~ og .de 4 Hunde $150 pr. Stk. stemteste modsætte sig ~t saadant det hele.Systemet i u:ave og ud af 

Byen inden Mørkets Frembr~d mange ~ll,r, at F.a?gerne har maat- D~fle ::tm:~:;1t::~1s::~;er ::::~ • "-" • Forsøg. "Kø~njsche Zeitung" me- f0are~oe~1~il ~~:if;isis;~ed~~~~~f eller finde sig i at. blive ti.at fast tetarbeide. Poht~et havde et sva.re R. e, . . d f k L. t Y L. P, Larsen, Motorneer paa Central ner, at Expedit1onen har to Hen· all~ Legemets Dele. Naar Børn 
uden Mad . Desudenvil enhver, Stræv med at faa dem lænket sam· Tid at hgge ve . a e m erma~ Traction Linerne i Sioux. City, Io~a, sigter; Først MissionærernesGjen· l!!tiller en Rrekke Mursten i Rad paa 
som blive~ grebet i at bede om· men, i.det de gjqrde saa megen og vente paa _Ise~s Opbr~d, :v~l sagsøger ~llinois Ceutral Jern~~n~n ~~ opreisning og derefter at erholde Kant, den ene bag ved den anden, 
Penge blive arresteret for. BetleH. Mods.tand, at de tilslut maatte enten man reiser i Marte e ler pri , $tl927 Bford1a~~~s!~mM!r;~:nio:a s~:n so: Besiddels~ af Kiao Chau som Beta- vil hele Rækken ffaldde omkDuldttblot 

' ·· · · . • irT · " ted b' • " - " • 6 era egr . ' ' . . . . ·T' t K' d ved at vælte en a em. e e er , . . .· , . • . . .··· .· bæres ud i v ognen,og ail!I !).r . August, Larsen siger, at Agenter havde lmg for visse JBnee er lDa mo - t b ad der sker med Systemet 
Detektiv . Michael T. Powers, det ui;i.der Bevogtning af to Politi- Tæring absolnt helbredet. fortalt bam, at det vilde tage blot 12 Ti· tog af Tyskland under Fredalut· ne opM:ven er i Uorden. 1!,orstop~ 

l{aJ?t. G: .M. '!healer og Forene~~ betjente. · Skandinaverne var re- ~r. ~· B. Greeve1 Kjøbmand i mer fra S~oux Ci~y to Moline, medene ningen med Japan. Det syn~s ~:is: bevirker ~orstyrrelse .i hele 
Statere Deputy Marshal 1. S. Da.vi præsenteret af følgende Størrelser: Chilhow1e, _Ya" bevidne~, at han der medg1k 36 ~1mer, og s_om en ~Ølge unødvendig at tage Hem!yn til Kroppen - indvuker skadehgt paa 
son er hjemkomne efter at have Nels Gundersen,. W. Morstrøm og havde Tæ!mg, var opgivet. ~om deraf kom han ikke frem tidsnok t11Be- England da den har sine Interes· Leveren, Nyrer!le og Maven. pet 
undersøgt Falskmynteren L. 0. C ·ch . t h uhelbredelig, søgte al medrnmsk gravelsen. d' St d medene Japan gjør at skadelige Substanser b1be· 

' • . . • . . V h n·Øen. ; n~ O.Jl arsen. Behandling, som Penge kun~e er- - eer an .re e er, . . holdes i Kroppen, og da disse Sub-
Land.er ~.~~~!!do~~~a<~e 0

•• • · .· , ) • . ·.·..•.. • hT _ holde, prøvede alle Hostemidler, . . knapt v1lmodsætte sig Foremng af stanser ikke kan skaffes bort, gaar 
Efter deres ua.sag~ ~~r hani~~e Mo:an. Bros. Compa~y 1 

p 
1 ~. han havde hørt oru, men fik ingen Fra Stockhol~ mel~es, a~ Guld Tyskland, Rusland og Frankrig, de over i Blodet, og Blodet fører 

drevet nogen v1dtløft1g Forretnmg; delph1a, · som har .et Skibsby?gen i Lindring; tilbragte mange N ætter ogsaa er fund et i Matlla FJeldene, dem omkring i hele Legemet. 
de fandt kun et tarveligtUdstyr til Seattle, averterer iPost·Intelligencer siddende paa en Sto~; blev overt~lt 7 Mil nordenfor Øvre Tornea, ved - Dette bevirker igjen Matbed, Træt· 
Forfærdigelse ø.f Femcenter og 25. efter• dygtige M;ekanikere, som er til at prøve Dr. Krng's New Dis· den nordligste Ende af' den Botni- Bncklen's Arnica Sr,;Ive. bed, daarlig A.ande og en ubebage-
Cents Stykker; men til deres store øvet i Konstruktion af Floddamp· cover:f og blev helbrede~ ved ~ru· ske Bugt. Den betlete Salve i Verden for lig Smag i Munden, fylder Maven 

Forundring opdagede de ~l Sølv- ekibe, til at. bygge 14 Dampbaade ~:~ ~a~o :~:=~er~in ~~:r1tt~~~ ~: Flænger, Stød, Saa:, R~ade~ar, o(ø%1e~ ~a~~rrt:f~v~v'JI.:.r,/!1ff~d~g~ 
skeer, hvoraf en bar Mærket ,,P. B." og 24 Pramme for The Yukon Co., siger, at Dr. King's New Discovery M Hammersbur blev af Retten ~laatb l~::l~i :.rr~ue ~; an:~ued: Hov'e~~~:~. De kan undgaa alt 
:Si.Il Wilkins, sqm for et Aars Tid for hvilket Andrew Burleigh er er det bedste Lægemiddel nogen· ~· . . 

0 
~ Sk d t t · dbs j .·ku e~er La.ad ellers for· dette thi Dr. Pierce's Pleasant 

. eiden . blev arae~t~ret for Fa}sk- President.. Alle disse Skibe skal sinde tilberedt, da det har gjort sa~ t~n tilkJendt $2 ?O i a ~ers : - lan:e~ i~gen r Betaling.' , Den er Pellets kurerer F?rstoppelse .. 
mynteri i Vånhoriver Wash. men. være fæl'dige for Trafiken paa meget for ham og °f~aa,fo~ and~? I nmg af St. Paul & Tacoma um er garanteret at gi ve fuldstændig Til- Send 21Cents1 1-Cents Fr1mær· 
b. ·l·e·v····.lØsla. d. t. af·.,M. a.ng.ei paa B.~viser, Yukonfloden næste Vaar. Der ~:::ryKr:~s.ga~:~ter~~g ;or e::os~:- Co. fredshed, i modsat Ti:fælde tilbage- kerytilf Drh. R. VM. Pdi?r.c~,A:vui~:;~' 

, .d.' .d f .. 1 . d. t• A b .d . Lø f . • . . ' betales Pengene. Pris 25 Cents pr. N ... , or anl!J" e ICa • • har• boet hoe Lan ers, er ormo- oves sta tg . r ei e og en . n a ForkJØlelse ogTærmg .. Den sv1gter Et stort Udvalg ~f PARFUMBRmner- .Æ k F S 
1 

· Stewart&Holmes Det er en Bog paa 1008 Sider, rige-
deJitlig gjennem hans Paavirkning 35 Cents pr •.. Time. End videre ikke. Prøveflasker frit hos Stewart holdes til billige Priser paa CENTRAL D s est ~~ a gl lig illustreret. 
er koinm~tpaågale Yc.iie. L,a.nders loves Jri Befordring fra Seattle til & Holmes Drug Co. DRUGSTORll, 1101 Tac. A.ve •• Oor. llth St. . rug 0 • 



fuld og god Betalingfor en Del af lovede mig selv, at hvis jeg fik An
BØrnene hver Maaned. Salgssum· lednin~ d?rtil! skulde jeg plage 
men lyder pa.a $5000".. Se det Dem til GJe.ugJæld. Anlednmgen 

Til den danske 

NJITll~ vea 

~D~ S~~tt, 

. •· · · .. •· .. ·.. . . . · kom førend Jeg ventede det, saa nu 
vilde. være. hgesaa ondskabsfuldt er vi kvit. Ikke sandt". 

R 
som Pastorens Beakyldnh1g om at "Jeg a.gter at uuderrette Deres 
tage Brødet fra. Børnenes Mund. Principal •om Deres uforskammede 
Og det staar kun til Rest at se, om Opførisel". . . 
en saa.dan Beskyldning vilde være . "De burd.e ~elst lade være, t~1 

... · · . . . • . · ,. tolv af Bet.Jemngen ber lader .sig 

u 
N 

s 

retfærd_ig_eHer e1; mdtl1 den lid barbere hos Dem, og De vil da 
skal vi ,ikke udtale os n;:ermere miste dem alle, - skal De allerede 
derom, thi det maa Regnskaberne gaa? Godt, kom snart igjen, jeg 
vise, hvis de kan bli ve undersøgt af skal da behandle Dem pent". 

den Komite, som dertil er valgtSi 
Poulsbo •. Pastoren siger tilslut, at 
han er villigtil at opgive sin Stil· 
ling. Saavidt vi ved, havde ban 
allerede. i Direktionsmødet opgivet 
sin ::!tilling, da nævnte Artikel var 
skrevet. Hvorfor da komme med 
en slig Floskel? 

HTorledcs en ~arbcr o[ en 0Dvarter 
kom til Eni~llBd. 

......... -
"Fl1.13ak og Bønner? 

Noget andet?'' 
,,Nei''· 

Ja, Sir. 

Vancouver Island, B. C., 
afgaar Dampskib fra 

En Værdifuld Bog til halv Pris. I YiGtoria nen 30. llBGbJ. 
"Blegen's Almanak og HaandbQg for 

1898" er udkommet med et meget 
værdifuldt og intereasant.Indhold. Fore 
uden den norsk-danske Almanak, som 
udgives af Universiteterne i Kristiania 
og Kjøbenhavn (med Evangeliernea 
Tekst), indeholder Bogen nyttige og paa• 
tidelige Oplysninger om Guldfelterne i 
Alaska, Artikler om HØnsehold og Bi· 
skjøtsel, en. fuldstændig. Norsk·Dansk 
Kogebog. De ;Forenede Staters Land
konforer, den sædvanlige Journal ior 
Indtægt og .Udgift i Aarets LØb, det 
metriske System for Maal og Vægt, gode 
statitiske Opgaver og en Mangfoldigbed 
af belærende Oplysninger afalle Slags, 
Boglade·Prisen er 40 Cente, men Bogen 
sendes frit til alle, som indsender sin 
Adresse og 20 Cents i Frimærker eller 
Sølvmynt til J, Blegen, Gen'! Passager
Agent, 144 La Snile St., Chicago, 

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

gjør svage Mænd stærke, l'enser Blod et. 
5Ue. $1. Faaes hos alle Apothekere. 

Aften Kl. 8. 
Nærmere OIIl/Rejsen til og Forholdene i 

~
,bygden meddeles frit af 

J. JENSEN, 
;:{/. llox 58. Enumclaw, Wash. 

Vi~~ll & Ekl~ra, 
1105 Railroad Street. 

* 
* 

N etop ankommet: 

Julekort, 
norsk og engelsk Text, 

Albums, 
Legetbi. 

Norske, danske, svenske og engelske 

Boger. 
Religiøse Bøger, Bibler, Testamen

ter, Salmebøger, Skjønliteratur, 
Ordbøger, Skole- og 

Lærebøger. 

SKANDINAVISK BOGBANDEL, 
1105 Railroad Street. 

n~~~H ~ 

<!Gl]rough Qrtl1:1' 
TO 

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

Helena and Butte. 

THROUGH TIOKETS TO 

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

4-++4 

Tirne-Tabel. 
FOR AFGAAR ANKOM. 

St. Paul & Chicago "15.00 p.m. 11.10 a. m. 
Omaha &KansasOity 5.00 p. m.11.10 a. m. 
Spokane & Kootenai 

Points"" .... "." 5.00p.m.11.10 a.m. 
Portland ............ 11.30 a. m. 4.40 p.m. 
Aberdeen" .... " .... *ll.30a.m. *4 40 p.m. 
South Bend .......... *11.30a.m. *4.40 p.m. 
Olympia ..... _ .. _ .... *9.00 a. m. *4.30 p. m. 
Seattle .... "........ 6.40 a. m. 8,50 a. m. 
Seattle . . . . . . ....... 10.30 a. m. 11.20 a. m. 
Seattle " .... "...... 4.50 p. m.15.30 P• m. 
Seattle "............ 6.50 p.m. 8.30 p.m. 
Oarbonado ... , _ ..... *4.40 p.m. *8.55 a m. 

*Daglig undtagen Søndag. 
Alle andre Tog daglig. 

Dampskibet "City of Kingston" 
for 

SEATTLE, PORT TOWNSEND OG 
VICTORIA 

Aig. Tacom!l (daglig u. Lørdag)S.00 Em, 
Afg. Victoria (daglig u. Søndag)S.00 Fm, 

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

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

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

A.. TINLING, 
General Agent, Tacoma. 

CITY TICKET OFFICE, 
925 Paeific A venne. 

DEPOT TICKET OFFICE, 
1825 Peciflc Avenue. 

~1·y··e···d· :.ID::;:;d~~·::". ki.:~.: M~~m. ll ~~ .. Q ra f n n 11 Q n n n. 
me og bes kue vort store 0 [ n u n "' t} u nr. 
:Lager afnydeligtLege- 926 PACJFJC AVENUE, 5 Cens pr.Stk., 5Btkr.for25Cents. 

toi passende for J llle-1 har det største og smukkest.e Lager af Vi anhe'aler den som 
~DEN BEDSTE ~ presenter, der sælges 

til uhyre la ve Priser. 

Med hver DoJlar 
værd af Manufakturvarer gives frit 

eh smuk Gjenstand til Pynt 

alle Slaga 

BØGER, 
SK.TØNLITERATD R, 
BIBLER, 
SALMEBØGER, 
TESTAM~NTER, 

. SKR.IVEMATER fALIER, 
JULE-OG NYTAARSKORT. 

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

I Tacoma: 

Pacific Grocery Co. 
Palace G1ocery Co. 
R. McOlean. 
Wedell & Romness. 
Nelson & Harvey. 
Freedluud & Bjorkman. 
Wm. Deter. 
H.L. Hansen. 
Mrs. t'has J. Kinberg. 
llerlin Grocery . 
Star Grocery Co. 
J. Bates. 
C. H. Btielow. 
Puget Sound Grocery Qo. 

.9 28. · ·p.a·c· ·1·nc· • Avø·nn· B ~ ~s:!~~~0.~;~~:~foi~. f.10~:{i~i1: ~:: for J uletræet. . . 
1 

tiker r Partlaud. 

< · ..... · .. ··. . · ... · . .·. . . . . · Et Stykke Sea Foam §oa.p varer Iængere ------- . end tre Stykker brun Sæbe. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

0 
ForsØg selv. 

Glt.11 • of Paris!. H. u~~r.~.·.~~.n~k. ·.~~11 A~~;T~~::::::~;~:::: Y ~ •tcT Noget bedre Uhr ond Elgm-Ul.ret 

1·13·6· .... Pac·1·n· e·· .. · . .t·v·e· . ~ Håleste Marked .. sDriscr betales ror ~ ~i'f:i';i~!\'.~!. ~~::!.~1iJi.~fi~~i\~i 
0 . ir · Sl H d . s.,,~ --d 0 'til k11nfremhrJnge. Alle vore Uhre med 

• o a. c . ags n Br øg !\In . o E
1•JE61f;kilJE'8l1\id1<7isiER. 

(v. ed Siden a. f Ch.icago.Shoe Store) o . V. i .. m.aa h .. ·ave dem ... til. deres Pris. o vnkkort~'•v•rede,tykt •.u1ap1ettere, • - - - , - de; de 1111 vare en LtYst1d Olf er vcr• 

l H\~ p 0 fi- --- A- 0 densberi.imte som "Standard' for det 
- 'ttvd" - ac1 IC -ve 0 arnerikanskoFi:hrilrnt. Yisendertil 

t I 
.... ~· ~· .. f . ~· . ·~· .. ·~· ·.~· .. ~· ... 

1 

E . . . · . o d~:·1~·n-".~~.~'.fi~~·f,::.~~r.'li".'8'.'\;: · · ~ ~ o_ _ __ Tacoll'1-a, Was_h.,- , o g~;fi1f::J:s~rn~::!.tÅ~~~~rK~~:~~'!i 
- -_ :. - - - _- ---- '- _- - _: - - - __ - 0: s· 1· t"l 1' - 't M .. k d 0 $6.liOogExpresscn;hvisikkeldasend 

· .. •.. . •. ..• .· .. · .··.. . .·. . . .·.. ·.. • · .. ·.· ·. .1 ·lo l.l:l g. ~r. .il .·Salve .. s. eL. d ar. e s- o ~;1\~;l~t:."" fli~ 'Ur"~·:,~~~:;<~;.~~ . · · · · · O priser a agB æ er Og O (I S~nd"l'engomed0rdren,dnbet!'1er 

Ud t f R t• - ./!: vl Expressomkostnrngerno og giver 
. . • . . . . .·· . •• 0 B yr or epara ion 0 ;-j,St•t vakker< Kjmde frlt. 

o af Sko og Seletøi. o :#fl' Ra<?lii1a~b~JJ;r,·c~1e'?~.m 
0 

J. •STUSSER, 1405 PaGifiG Ave ~. 
KOLONIALHANDE»· . / 

Norsk Stokfisk, 
" Fe sild, .. . . • " 
" . Anschovis, . ,· .. · . • ... ·• .•. 1 •o o o o o o co o o o o o o "' o o 9 o 01 

" . " (i BJ,kdaaser), THEODOR EGGERS, 
" Sardiner (1·øget), 
" Saltet Aal m. m. 

G Street 1 Jigeoverfør . Court-
' huset. 

· Telefon 3Sl• 

R. KNABEL, llllPacific AVB. 

German Bakery. 
Den bedste R:op Kaffe i Byen. 

J,unch Dagog Nat... . . Bed ste• Brød. 
BryHupskager. Kagei' for Selska ber paa 

kort Varsel. Alle Slags J ulekager, 
Julebrød, Sukkel;"MLog andet 

for Juletr, 

Gtv AGT, 
FARMEREI I~ 

og alle, som har Huder at 
sælge, eller behøver Læder •. 
Hvis De har Huder ellerSkind, 
saa lad Dem ikke anyde af en 
eller anden Peddler, men bring 
dem til mig og erhold fuld 
Markedspris fo:r dem. Hvis 
De behøver Læder, saa under 
søg Lager og Priser førend De 
kjøber. Derved vilDe spare 
Penge. 

JOSEPH SLADEK, 

Fiskehandler 
(Wholesale & Retail }. 

Al Slags fersk og saltet Fisk kjØbes og 
sælges. Laks, fersk, lOc Stykket. 

Saltet og røget Fisk sendes over
alt i Landet ordentlig pakket 

og ekspederet. , 

COMMERnIAL DOCK, TACOMA, WASH. 

ERIC EDV. RUSLING, 
SKANDINAVISK ADVOKAT. 

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

Kontrakter, Deeds, lffortgages o. s. 11. 
udskrives. . . 

PAGIFIG NATIONAL BANK BYGNING 
Cor. Pacific Ave. & 13th St. 

1632 Paciflc Avenne. . . . · 
Garver, Skind-·og Læd.erhandler, I " ALL .. E.SLAGS. 

1• · Skandinaviske Mediciner 

$1, a·.' w···. .k·· .. E . Yott workrfght ·8 ee . ·as· ""'""4 h•n>e. Ac " • brand\ new thl~e 
. · No .lronblo. io mako. $18 "Y""k ... , .. Wrilt IO 

don~~ Send.~~~~~~~~ !'~:!::.u1J~r:a11°r:·~t~:= 
~-~yii,"JF'tl;"'";'~~2~V:.'!ri,·~ 

og Rectip.ter ekspederes fra 

Gen tral' Drog' Store, 
Cor. llth & Tacoma Ave. 



- Dia!Dantbryllup' feiredes for
leden .. af Erik ·Eriksen og Mari 
A.uders.latter paa Grimsrud i 
Brandbu. . Diamantbrudgom men 
er mi;r83 Aar og ved fold Vigør. 
B rut!en er. 81 A.ar Qg J,!Qget syge,lig; 
de sid ste Par Aar mesten blind. De 
har bavt 10 iBøl'n, hvoraf5i1Live 
ogaft!iose igjen 2i Amerika. 

TliOiilii"jiiiilil~...-•• p.J -piljj,"joOO!il'~" ...... " ...................... " .......... " ....... _ -·•l""l •F""I •f"'I f"'4•~f'"'t. 

rene. Hun efterlader sig et 4 Aars 
gammelt Barn,. som. Fattigvæsenet 
nu maa tage sig .af. 

- Dræbt ved et Stenras .. Forhv. 

Fra Poulsbo. 
(Indsendt.) 

_,......._.. 
Kirkesanger Peder Degrenæsdrreb· . 
tes forleden ved Odda af et St.enras. En Komite. blev valgt af Borgere 
Den næsten SO-aarige. Mand var i vor Kommune for at undersøge 
samm1;3n med. en Dattereøn. af .sig IpcorporatioJ.lsartiklerne for Børne· 
gaaet ud paa Vedbugst~en. halv .Mil bjell\tilet i Pouls bo,. og ækaft'.e til· 
fra Odda, Un~er ~rbe1det løsnede veie et. K:opi af Skjødet paa Eien· 
en S,t~n oppe iFJeldet. Han fik f C . · · di · . ·1 
ikke Tid til at undfly og blev eaa domme.n ra. ounty Au . tor, og ti • 
ilde tilredt af Skredet, at Døden lader vi os at sende Dem samme, 
umiddelbart indtraadte. Datter- med høflig Anmodningom Opta• 
sønnen redd.etle sig tilside. og :fik gelee. Enhver kan derefter opgjøre 
kun nogle mindre Skrammer. . Af· sin Mening i denne Sag. Man kan 
døde var en anse.t M.and og trods .· .· . . . . . . . . 
sin hf)ie Alder ualwiQdelig rask og se, at H1emmet blev lncorpo:eret 
rørig. i 1893; men Tollefsen gav. ikke 

- Kristianiagutterne kan . være Skjøde paaEiendommen _før den 20, 
uhyre ·kvikke og vittige ... Det :fi.k Februar 1896, efterat .Aviserneh~v· 
Professor Yngvar Nielsen vide, da de opfordret ham dertil og samti
han foran .. Kristiani11valget. for 3 digt . nom Jens Nielsen Skandalen 
Aar siden holdt Folkemøde i Fry' k ·U:· 0 sjuhal, der ligg~r lige ved Kristiania 0 

· P· . . . 
"Kutorv''. .. Professoren. havde da . Uagtet de etoler paa Bidrag som 
mange :Kristiania&'utter .·• af den Hjemmets Indtægt, fe.ar Tollefsen 
muntreste Art SOU1 Tilhør~re, og Betaling for mange af Bø;rnene og 
ofte hug disseind med hvasse Vit- for disse Børn bliver Waisenhuset 
tigqeder. unqer hans Tale.. Her · . almindelig Skole hvor defaar 
skal bare nævn~s: Professoren en .. .·. . · . . ' .. 
omtalte Stemmeretten og sagde bl, Kost og Log1 for Betahng .. Som 
a.,. ·at ingen kunde· ,,leve" .af denne Eksempel kan anføres,. a.t en fattig 
pa var der enKristiani11gut, eom Mand modtog en Regning fra Tol~ 
skref "K~n vi .ita (æde) Unionen lefeen paa $50 for hans Børa, da 
da?· Almmdehg .Jubel. han ikke kunde betale, tog han sine 

- Som det vil erindres, lagde en Børn derfra. To Mand, som boer 
Ildebrand nylig Byen Nii.insos øde. her nu vilaflægge Ed om saa for-
I det sidst udkomne N urner af . ' . · · ' d $20 
Na111daleri~ :Blad læser vi følgetide: langes, paa, at de sen te . . pr. 
Efter Forlydende skal der fra '.Bør- Maaned for deres Børn for at Tol
nen.e af den Natten efter Ildebran- lefsen. skulde føde og klæde dem 
den den 30; M~i afd.ød~ gamle ordentlig, og alligevel leiede Tollef· 
Mand Andreas Lei~a Y:t13re mdkom· sen dem ud til en af hans Slægt· 
met Andragende til vedkommende . ·· . :d 
Authoritet 000 at lade afholde mnger og beregnede sig Arbe1 s· 
Obduktionsforretning over hans Iøn for dem. 

hvis de en Gang bliver tilgjænge- f 
lige. ____ ...,_,__. 

T eteraner meget eftersøgte 
som Ægtemrend. Der er megen 
Klage i det sidste over det voksende 
Antal afunge Kvinder, som gifter 
sig med Veteraner fra den eidete 
Krig, i den lfensigt at erholdePen· 
sion efter Mandens Død. Beboerne 
af det gamle Soldaters Hjem i Togas 
Mo., er meget bekymret over sidste 
Forelag . af Pensionskommissær 
Evans, rekommenderet tilICongres· 
sen, at ingen Pension skal bevilges 
til Enker efter Soldater, som gifter 
sig herefter. Dette Forslag har 
foraarsaget Kvinderne der i Nabo· 
laget til at fordoble eine Bestræbel· 

nteb ••• 

."Dette er et Spørgsmaal af aller• 
~øiefte Vigtigl)eb for enl)ver, f om 

ønffer at være friff. Urent t3lob er 
~ el ""'? l<Uben fil be flcfte Sygbomme. Det weteS J.J,;J Ov. foraarfagcr l{jertelfyge, t3ylber, 

Rof en, '['æring og an bre farlige .. 
Sygbomme. Sunbt t3fob giver ffiufflcrne, !1jernen og llerverne 
l{raft til at ~0<lbe ub. Det ftyrfer og befæfter (egemet mob Syg• · 
bom. Derfor bør vi anvenbe vor yberfte <Dml)u for at veblig~· . 
~olbe bet f unbt og normalt veb ~rugen af en paalibeHg ffiebicitt. 

--'-@r. il.et.er~ ~urik.o---'---. 
lrll :l.leffytte!fe for 2Umenljebrn og 

;Jabrifanten er ljver ;Jlaffe forfynet meb 
et teglfh;eret J.l-UtHlnet .paa ben ØDl!'tjle 
Cfnbe af l\nrtonen. l\jøbere bør fe til, 
at bet llfeer blenen ubflrahet eller for• 

.anbrot. Derfom ben !Ile er at crljol.be 
i Deres tiqbolag, frdv tH Dr. Peter 
Satirney, wi-u~ So. !joyne Uoenue, 
<!:ljkago,Jll. 

iffe alene ul>i:>river aue jfrofuløfe Øifte, 
men frembringer nyt, funbt ~Ioi:> og tiif er 
fig f om et ægte Styrfemibi:>el, ibet ben frem• 
bringer funlle, fra~ige illuffler. Den er 
irre tilfalgs paa Upot~efer, men fælges 
blot af f pecieUe iofal•Ugenter eller birefte 
fra Jabtifanten. · 

ser. I Nærheden af Hjemmet er !iJ!iJ!iJ!iJ!iJ!iJl.lilii!iJllllllillillillilll.1lllllllilllllillilllllilllllllllllilllllllllllilllllllilllillllliilliiliiliilliillii!iJllHllllllii!lilill1JJEilllll'.ll 

omkring et Dusin Pladser, som gjør ~ GOLDE'' sou MJUJUG P. m1tt·1•G øgmøp:uy I 
~::~~:::::eeJe;::~t~:t~av:!:: !~: i . • J1 JI JU J1 J1 (l Jli · J1 U JUJI J1 ~ I 
med Whisky, til de bliver beskjæn- ~ (Inkorporeret under Staten Washingtons Love). Il! 
ket, og Kvinderne, som søger efter ~ Embedsmænd: I 

d ~ T. • d D ff.il J. 0. BROTTEM Præsident. ill 
Ægtemæn , 1aar . ag l em. . . er· I O. O. S'fORLE, Vice·Præsident. I 
som en Mand nregter at drikke, bli- ff.il . . J. ~· ARNTSON, Sekretær og Kasserer. Ill 

ver han sendt bort med en Klubbe. g, Eier meget rige Guldmine-OZaimB - der er beliggende paa ep fil 
Mange Veteraner er hvert Aar nar· ~ s~mmenbængende Aar.e, 6000 Fod lang. og 30 til 150 .Fod bre~, lj 

. ·· . . . . . ,, ~ ngt forbunden med Mmeral - paa Colv1lle Reservat1on, 7 Mil l'.ll 
ret til at gifte sig af K vmder, der- l!!I fra det berømte Rossland Minedistrikt. Den fårste Udstedelse aj !!I 
kun søger at komme i Besiddelsf;l I Aktier tilbydes for kun 3 Cents pr. Aktie. Alle de ved Aktie· Il 
af Enktipensionen~ De fleste af ~ salg indkomne Penge anvendes til Grubernes Drift og forøger saa. I 
disse Kvinder er daarlige Menne- ~ ledes Værdien af samme. Alle Ordrer pr~ Post vil prompt blive = 
sker. De bar ført et lystigt Liv i ~ besvaret og kvitteret for. . . · . . . . . liJ 
B. D Sk. h d .· !li For nærmere Oplysmnger henvender man sig skriftlig eller ill 

yerne. eres. JØn e er gaaen. !iJ mundtlig til liil 

Efter Giftemaalet gaar de ofte til, ! J· M ARNTSON" I 
bage til Byerne og forholder sig ro· I!! • • · . · · ' ill 

lige til Veteranen dør og de saale- I Sekretær. . . I 
des kan erhold· Enkepension. I 424 & 425 Washington Building, Tacoma, Wash. lli 

l!!I . . liil 
l!!lrnrnrnnrnrnrnrnl!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!lrnlllrnrnnrnnnrnrnnl!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!ll!!lml'.llrnrnrnrnnornliil 

Lig. Andragendet er .foranledi~et Børnenefaar ikke modtage .. eller Kunde ikke bevæge sine Hæn· 
ved verserende Rygter om, at Leira sende }3reve, uden at Tollefsen in· del'. Chicago, 3die Mai 1897. Dr. 
skulde være ko~met over den for· spicerer dem. og, dermed· er d.e li~ Poter Fahrney, Chicago. Min Hu 
modb~dle'Bl.ratnVd;idt1ftert"logUs~a--;- s9m terært talt hcildt som Shwer. .stru havde lidt af Rbeumatiame i 
et u e et 1g ··. l ne .1 . · ruernmgen . . . · . · 15· Aar. Hun var i den Grad daar-
- være ryddet afveien v·ed Gift. Vor Komite vilde have forlangt lig, ø,t hun ikke kunde bevæge sine 

Bøgerne nu for at underl!!Øge dem, Hænder. Hun brugte en Maseie 
men af en mystisk Grund fra. Tol• Mediciner af foreikjellig Slagfil, men 
lefsene Side forrige Tirsdag Aften, uden sy~derli~ N:>:tte. Tilslut be· 
reiste ban og I. B. Moe til Seattle stemte Jeg; mlg til at _forsøge med 

. . .· . . . . . . Deres Kuriko og Ole.Oid, og efter 
og kom tilbage med et Par af Til- en grundig Prøve kan jeg med god 
synsmændene for at holde et Slags Samvittigbed sige, .at det er de bed
Direktionsmøde, og paa dette be- ste Mediciner, ·vi nogensinde har 
stemtes at afsætte Tollefsen og bort· har ha.vt. _De er akkurat, so!ll de 
leie Hjemmet for tre Aar til "'l'be fre~~tilles ~Deres Blad "Vellede· 

H " • M" . . . 1• ren.· Da Jeg saaledes har Kund 

- Druknet. To .M:ænd, Gaitrd
bruger Joh an Hansen Braodsvig og 
Pladsmand Joh.an Han aen Sa11dvig, 
begge fra Tuste}'en, druknede for· 
leden Lørdag Aften ved Nordbolr 
men, hvor dere~ Fartøi lita. De 
havde siddeti Kahytten, og den 60 
Aar glj-mle. Johan.Sandvig gik ud 
en Ve.nding; lige efter hørtes Skrig 
udeabords. . Den anden. Mand 
sprang straks j Baadeµ for .at redde 
ham, men Ba.ad en bvæl \rede og ban 
druknede. . Først .n.reate . Morgen 
fandt. ~an Ligene paa ·Bu~den, · og 
Mandal? blev de bragt tilsine Hjem 
paa Tusteren. . De Forulykkede 
efterlader sig eft,er Sigende Kone og 

DeaconeBI!! • ome. 1 ~. mneapo IS - skab til bvad Deres Mediciner kan 

t rien Rheumatisme fordi den fjerner Urin· 

~ajc~tic nnh ~clip~.e 

n et Barn hver. s 0 
• . . • . • syren fra Blodet. Den er bleven tee I 

en Oftedal Institution. Dette for· udrette,' ønsker jeg at overtage et 
underlige Møde af Direktionen har Agentur for Dem. Med Agtelse * 
al~saa pa.aen Maade p.feat Rig selv Frans Rem, 4817 Wood Street. 1 
efter Nytaar og bortleier hele Hi~ . Dr. Petllr's. Kiwiko helbreder . · 

. . .. . . . Regnskaberne skal væ:(3 f~rdige prøvet atter. og atter igjen.. Spørg · · - ·· 
- Et bevreget Optim fandt for· til Nyte.ar, og da skal J)irekt10nen ikke Apothekeren efter den. Han . . ~ 

leden Eftermiddag Sted .pii.ajndre i "en møde og give ordenlig Leie· har den ikke og kan ikke. faa den. , , En Stee; Range for $ 3 0.00. 
Fle ... k .•. k .. erø .. H .. av.n •.. ·· .. ·· .. Blandt de Skib. e gJ k " "M. h. . M. • 0 D· en· . '""'lgesblot direkte til For bru VI SÆLGEH STEEL RA.NGES, OVNE OG BICYKLEH P.A.A AFBETALING 

d ·a··· ··f· · 'M. ·a· •• • d. ' ~ontra t 1or . art. a og arie r· .· """ . . . . . ELLER FOR KONTANT. 
som har søgt er1n or o vin , . . ... . . . . . . gerne Skriv til Fabrikanten Dr 
er ogsa~ en rusl'!i~k trema~tet Skon- phan Home". til Of~edahl In sti tutl- Peter.Fahrney, 112-1!4 So. H~yn~ LAWRENCE BROS., ·927-929 0 Street. 
nert Neptun af ~rga. . J?e~te Ski bs o.nen. . Bøgeme vd da af vor Ko· Ave., Ohicage, ms. 
Fører ha.vde efte.r enVis1t i Mandal mite blive nøie undersøgte. 
hos en dervær~nd!l Skibshandler, LB Moe Svigerfader af Tollef· 

GENERAL-AGENTER. 

som ban kjendte fra tidligere, ind- ' · . ·.·. . ' ·•· · · r· ·H' . . . · d Hans Ligklæder kurerede 
b. u.d. t. d.e .... n·· .. n .. e.·.·· .. o .. ··g·· hans·D .. atter .. tile .. t .sen er nu Bestyrera Jemmetm. ·h . . H. "lk. I dfl .d 1 t M• .. TELEFON BL.·ACK 641. P. O.BOX 1388. 
Besøg ombord ( Sid.bet, en Ind- til videre. Di~konissen Ingeborg am. _vi en n y e se e . en- J EN N I N G s PA I NT 0 0 
bydelse; soin ble.v modtaget. .. Men fra. Minneapolis har allerede for· nes~es Smd kan have par Legemet · · • . . . . · • 
da Gjæsterne, Skibshandleren . og ladt Poulsbo. beviser følgende: . . . . . MALING, .. Q· L·J ER· LAK, 
haps Datter, om. Eftermiddagen S 1 .. tI d d 1 . En ældre Maud var syg, og .Læ· GLAS, . · . BØRSTER 
øpskede. at forlade Fartøiet,. J:læ~· y· ~a ~ng t n K se~ e fs~k· d. t gen som blev tilkaldt, lod hansPaa- Specialiteter: .A.bsolut rene Oljer for Apothekerbrug, Heath & M:illigan M'f'g Co'a 
te~e 1:Capteinø11 dem at kom Ille fra . l " .. · ar e . opi a. . JØ e • . paa rørende forstaa at der ingen ·Red- færdiglavet Maling, Glatte Oljer og Compound, Axel- ogMaakinsmørelse. 
Borde, ogSki.bsbaaden, som Jaa ved Eiendom. men hvoraf d.et fremga.ar, . . . ti d ' S . t nø· d• 1313 PACU'IC AVE., 'l'AC()MA, WASH. 
S .. d. •• b1····· ···h·.··1·· ·· t·· · · d · ·• n• · r· · · • ·. I r· M' T 1. nmg var or en yge, og a · . en . . · . 

. 1. en1 .·.. ev. .. e .se ·. op un. er · a· at ngebngt To le sen og ma o • . . . ·. . ·· . . . 
vider.ne, ~ ;F'ol' at ~enlede Op- lefsen den Bdie Februar 1896 bar v1lde mdtræffe inden nogle Timer~ 
11lærksomheden paa stg fra. Land d ... · . . . . . .. ·h· . Forløb. For at alt skulde være 1 
eller nærliggende Skibe, begyndte .o.ver raget til "West C?ast Lut ~r- Orden blev Ligklæderne bragt ind 
.G.J.æste.rne eller. nu rettere Fangerne an School and Charity Associa- . V 1 t D 8 · d 
h ·i· a· · .. " •. b.kl ... ·· · · ·· .. · ... ·b· .. ·.·. . " W . h t. .d E' i ære ee . . en yge saa paa em · ø1 y t at e age sig og raa e om t10n aisen use s nu væren e 1• · ·•·· ~ · • d · · k. · · "." . F 
HJ·.æ.· .. lp··. · ... ··.F··· r. a e.t. sve.n ... sk F. a.rtøi hvor d f . $5• ooo· . F. St ·. t. . og l.' orsto stra s m.enmgen. ra . .. . . . . . . , . . en om or , l . or. a ers d. t ø· bl'k h · L' kl d 
dette l)ørtes, sendtes BudHan(l, og G Id . t e . 1e 1 · an saa ame· 1g æ er, 
en. beipandet Baad, efter. Sigende ··. uE. mydn • . . ··b .t.. ··c· t t . indtraadte Forandring til det be. 
To,ldbodbaaden, sendtel!! . ud ·mod .. ien ommen .ee aar a . 0 og re dre, og han har siden været frisk 
R11sseren. )\fapdskabet paa denne Fjerdedels. Acres Land foruden et k. k . A 
in~to~jl1lidlerti(l entruende Hold· andet Stykke Land, hvor følgende og Jæ 1 mange ar. 
ning, og en !1-f deD:l· rettede e1! Re· er tilføiet:. "sa ve and excepting 
yol ver m°:d Baade+l, .· .l:i.vorfor denne therefrom 5 acres of land " til dette En Arv. paa 300,000 er for 
mtet kunhdeld. ut.dret·t· .. e ... ·t·fo~.·.•.il ...... e t. ~ Fs.·. an.· hø .. re.r Huse etc. men de/ hviler et den uden Eierma.nd., Den ·da.'m1ke. ger, som· o · paa a sprmge.1 øen ... . •. · · . • ., . . . . . 
afSkr!J'k· _._;irolk !ride.pall, LaQd Pant pall. Eiendommen af$900eom Konsul l New York efter~øger e~ 
kon:l .n~ i ~ev.jBgelse,~og da eli.Par Kjøberen overtager. - Af Doku- Enke ved Navn Ho)tz, idet der I 

yelbemandede Baade ·att.er gpc ud mentet fremgaar end videre, at Pa- Amerika er død en Mand ved Navn 
irp()d.R.ttesereµ, ~IevJie,n~e mi~dre stor Ingebregt Tollefsen den 3die ved Nawn Holtz, som bar efterladt 

~~hf!:fi;g~~~d~\~~~!:11:~: ~j~: .Februar 1896 eol~te de Huse og eig $80"000. Enken alltages nu at 
8 ter ga.a frabor4e. Ptlr varil1li<.iler- den Grund,. hvortil Hundreder af være død, og af de tre Døhe hun 
ti\{ .telefoneret fod ti) Byeri efter barmhjertige Mennesker har ydet efterlod, er de to efter at have op 
Po1iti9j~lp,. og Politi?1~8:~~~~~' og Sidrag,for den nette Sum af$5,000 ført sig mindre nobelt, forsvundne 
den~ ~~"~ll.lk.~ Kon.f.lfJl, 1e~6'1.?~t ~f to - fem Tusind Dollars. fra Kjøbenhavn. Den tredie Dat· 
Po.dl .... 1 .. t1Fb.etJekute, .kt .. J.ørte. dse.rk~ .. tfb.,.Jh medn . Solgt. e To.llef0en hvad der reelt ter.v. ar .gift mede .. n.Ma .. nd ved N.avn .ve " rem oms en var i s an • • · . . . •.. · . . • • • 
lereµ •og .hans J)a.tter ·komne fri og talt var hans Eiendom for de $5000 Nrnlsen, men nu kan man heller 
rei8:t til Byen. . De ... fornærmede eller va>:. det V ærdien. afde til Wai- ikke linde ham. Historien er sand 
1.3k~l ikke ville klage ;over ~en Tort, sen.huset iudkomne Bidrag, der - Arven ligger virkelig og venter 
R,ueseren ved at.· ville bol~~ dem vaar anvendte til Forbedringer der paa Valdemar Nielsen og Hustru, 
t1lbage ombord mod deresVllJe har · · .. · ·.. . . . ·. · . ' d 1 
tilfø:iet dem.. · · · gav Eiendommen den ovennævnte fø t Ho tz. 

'!'air di? ---'-----
Der <er noget .. ukJ~rt og . ugreit . Det •er en 

over hele denne Tranaaktion. Ty- "Læ~!lr," som averterer i .Bladene, 
delig nok har Tollefsen solgt Eien- og dog er de fleste af delll ikke an-

.. · ... · • . · •..... ··. . . · det end Kvabalvere. En bæder· 
domtnerdor $5.000 til Waisenhuset, lig Undtagelse herfra er Dr. N. Ro· 
altsaa. maa. man forudsætte, at ha.11 sen berg Co., hvis Aver.tissement er 
idet Salgetforegaar, ven.ter at faa. optaget i en anden Spalte. Denne 
som der etaa.r. i Skjødet denne Sum udmærkede Lægeanstalt har ekei· 
i, Gold coin" og det af,Penge som steret i over 30. Aar, og anses for 
. " ... · · ···. .. · . · .. · ·. . ·. ~ · • · det bedste man kJender for Beha.nd· 
l~~,kommer ved Bidrag til Børne- ling af kroniske~ private og hemme, 
hJemmet. . . . . . < . .·. . . lige Sygdomme. Man kan med 

Dette vil Regnaka.bernø udvise, Tryghed henvende sig til dem. 

DENNE 

Aulednmg til at faa c DU P D N 
det verdensberomte. ~r god for 

DR. HORN~'S $13.34 ." 
$20.00 

Elektriske Beito nvis . den. medfotger • •• 
Ordrefor et $20.00 

fork11n ··• Belte, dog i/Jite,sec 

•$· ·.·.6· 6·.6 nere end90IJ.at:f!frd ORD! I · . ·· ø .· •· ··· dette BladsDatiJ.;' 

-· · · 
1 Dette Timu~ staar ve~ 'MaITT ~un 30 Daga 

nye forbedrede Vi gjor dette specielle, enestaaende Tilbud for hurtig! at in· 
n It · troducere vore Belter og erhverve Agenter i nye lokaliteter. J)e er -For burtiljt _flt introducere og fan Ageut~r pnn snn nmngf' nye~t~1for~om 1!~ulfg 
I 

for Dr. Horno s n;·i::dorbedi·edo elektriske·Jlelter {)g .Apparnhir, lrnr vi-best~mf, os 
en til foren 'lid nf 30 Duge nt srolge vo1·t No. 4 Dr. Horne'.s uye 

_Medici_n_er at It.ørere t~~~~~1;1~~f1~h>1~:5:~cl~~:r:, ~~~l~f,~~~~'::;l::r~t'. t1e;: ;;1n1 
fC>_lgende _Sygdomme; ove1·kmnmelig_Pris. Altblt; J '\'or-Forl·etnh:1g-s lUstorl_e 

Belt-er for en i;iw. J1tv P1•lH, men vi iiuskcr en Agent pna. 
ftheumatisme, 11vis Du kjObcr"et Belte, vil De bli' :rna lilfretlsmcd, det, 

Rygsm-oder, som 11fi~'U ~'.l~i ::li:~IJ~ie uii~i\:.1~c (]Il. t 

Lændesmerter, 
Calarrrl, 
Asthma, 
Neuralgla, 
Dyspepsla,. 
Forstoppelse, 
Hjertelelf, 
Lam~ed, 

• Nervtis!tet, 
• • Rygmarvssygdom, 

Varicocele, 
• " Leversyge, 

Strubesygdommø, 
Nyresygdomme. 
S6vnl6shed, 
Nervcsvækkelse, 
Tabt Livskraft, 
Kolde Fiidder, 
K vindesygdomme, . 
Smærtcr i Ryggen og !glemme det.·. Ad.dresser tydelig· 

Alle.· ~~:g'J::~~~'hos Mand DR. H.ORNE J;lJ;:CTRIC BELT & TRUSS. CO., 
og Kvlnde. · . 112·114 DEARBDRN ST" GHlnAllD, ILL., U.S.A. 

',,P.--S.+.,.Rv_is De ili;ke ]mr Brug for noget elektrisk l_Jclte, ,væt Sil.Il. y_eulig nt lever:e eller :sehdo tfot _Hl en, De ved. 
t -" ikko' er ved god Helse.- De vil derved gjBre godt linn.de lnod }mpi og os. · Vi On!>ker ~n god ,,\glmt 1ma hvert Sted og 

k[!,n give ham _stadig },ortj~n,cste, Vi nntnger kun:si~ndnnne, ''°?u ~\ar prBvct \'()re Bclhr og l.:n.ll -t11le __ on1 dem nf egen 
'Erf[!,ring. -- -: ,-- -, , ---:-- _-, .- - -: -- .., , --, 

REFERENCER:-For vor Pa.ulidelighed 11onvis_cr vi til hvillu:itsomhelst Exp?cs Co, i:lg h'·ilkcnsomhClstnnnlf. 
-Oago.samt-ma11gc Tusinder over h?le de Forcnede,_Stn.ter, svin 111\r brugt Yorc:e_l~ktri_ske llclterog lJ.'HhchUr_-1 d~ 
2()~\:nr. , · • 
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SANFORD, STONE & .l!'ISHER COMPANY. 

PræsiOentens · BuOsKaO 
..._.. ....-... .._.. ...-.... .._.. ...-........_... ...-....._.. ...-......_., ,-....._, ,..-.._.. ...-..,..._., ...-... .._.. ..-....._.. ,,_........_, ..-... ..._., ,-....._, ,-... ..._,,, ..-.. ..._,, 

har nu naaet en forventningsfuld Nation. Statsmænd, Diplomater og Borgere er allerede ifærd med 
at underkaste det en skarp Undersøgelse. Men medens de Ældre overveier Budskabet, hvad foretager 
da de Unge sig? Maaske diskuterer de om Manden, som hø,r forfattet Budskabet Videbegjærlige 
Smaafyre vil maaske spørge, hvorvidt Mr. McKinley har læst Robinson Crusoe eller Rip Van Winkle. 
De kan være sikker paa, at han harhavtalle saadanne Bøger, men ikke saa tiltrækkende som dem vi 
falbyder idag. Alle de gode gamle Bøger, fra "Jack the Giant Killer" og "Red Riding Hood" til "Rip 
Van Winkle" og ,,Old Dame Trot" er her og desuden mange nye. Eventyrbøger for de Smaa har 
aldrig før været saa vakkert udstyrede, hvorfor man bør sikre eig første Valg ved at komme idag. 

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

~(~~~~~?~~~_:~~~~)*8 
"A B C" Book on Linen ......... . 
Jack the Gi ant Killer ........... . 
Robiuson Crusoe , .............. . 
Aladdin ...... · ................. . 
Robin Hood ................... . 
Fo:rty Thieves ................. . 
Rip Van Winkle . . . . . . . . . ..... . 

Dame Trot .... 
Butterfly Ball .. 

Three Little Crows ............. . 
Cinderella ...................... I 
The House That Jack Built ...... i 

Vhe Owl and the Fax ........... · j 
Our Baby's "A B C" ............. . 
Santa Claus .................... ! 
Aladdin ....................... . 

Robinson Crusoe ............... . 
Heedless Harry ................ . 
Menagerie ..................... . 
Three Kittens .................. . 
Circus Fun .................... . 
Jack the Gian t Killer. .......... . 
Home Primer. . . . . . . . . ........ . 

Til 
5 Cents 
pr. Stk. 

'l'il 
7 Cents 
pr. Stk. 

Til 
10 Cents 
pr. Stk. 

Three Bears. 
Mother Goose. 

Three Kittens .. 
Apple Pie •..... 

Animal ABC ................. . 
Christmas Eve. . . . . . . . . . . . . ... . 
Say Wben ..................... . 
Mother Goose ............ , ..... . 
Mother Hubbard ............... . 
Five Dittle Pigs ................. 

1

' 

House Jack Bu ilt ............... . 
Old Woman and Pig ........•.... 

Menagerie ...................... I 
Three White Kittene ........... . 
Red Riding Hood .............. . 
Rip Van Winkie ............... . 
Three Chri['ltmas Boxes ......... . 
Yankee Doodle ................. . 
Animal Kingdom .............. . 

''ABC" ....................... . 
Great American Circus .......... . 
Hector the Dog ................ . 
Frisky the Squirrel. ............ . 
Chrisrmas Eve ................. . 

Frogs and Mice. Apple Pie A B C .. 
Animal A B C Red Riding Hood. 
Cinderella. House Jack Built ... . 
Beauty and the Bea~t ........... . 

Til 
12 fents 
pr. Stk. 

'l.'i l 
. 17 Cents 
pr. Stk. 

Til 
23 Cents 
pr. Stk. 

r1.1n 
25 Cents 
pr. Stk. 

ll:l.e~E~.;1.ev:~r1 ~~~! '9i~~~1;ii::~b;f ~:=d~e.t ~ s ~n·1~ r· ~ s t·~·n·~ til vor But1k. V1 har anbragt en Brev-
kasse i 1. Etage ved Indgangen til Ele-
vat .. oren, hv.or Santa vil faa sin Post. 11 Prompt Overlevering garanteres. I Fi~~~r ~~. 

~ ~ 

Oberst Danck\vardt. 
.._.. ....... .._.. 

Tordensk.jolds J)fodstander ved 
Marstrand. ----

Over Tordenskjolds Kiste staar 
•der tre Navne: Dynekilen -Mar· 
strand-, Elfsborg. Der er en an
den Mand, o.ver hvis Grav, dersom 
den var til at finde, Navnet· l.\lar· 
strand kunde indrids.;s om end 

skal og~alt Graven være gjort for 
liden. Kisten maatte tages op igjen 
indtil Graven blev gjort større." 

Skarpretteren blev nu stævnet 
til at afgive Forklaring, og gav føl
gende Fremstilling af, hvad der var 
passeret: 

frem. Ikke en Salme blev der emn
get, og Præsterne giver ikke saa 
nøie Agtpaa Tildragelserne at de 
lregger Mærke til, hvorledes hans 
Pinsler unødvendig forlænge3 i 
Dødsstunden. End ikke i isinGrav 
under Galgebakken kom ban or
dentlig ned, men faldt ud af den 
væltede Kiste. 

Og Forfatteren slutter: 

mænd; Gus Hanson, J.A. Jensen, 
M. Helgesen og A. Hedlund. Denne 
Forening vil holde regelmressige 
Møder hver Onsdag Aften. 

T. T. Engers Hus var nær blevet 
et Rov for Flammerne i forrigeUge. 
Hans lille tniaarige Datter, der op· 
holdt sig i et af Soveværelserne i 
2den Etage, bavde faaet Fat paa 
H,yrstikker og antæi:ldt nogle A vi
ser; den opbluesende Flamme 
skræmte hende, og med sin Barne· 
forstand rresoneredebun,at hvis hun 
kunde faa Ilden bortgjemt, saa var 
Alt i Orden igjen. Hunhavde der· 
for kastet de brændende Aviserun· 
der en Sopha, der saaledes sattes i 
Brand. Herfra spredte Ilden sig 
videre rundt i Værelset. Heldig
vis drev Røgen den Lille fra V re· 
relset, da hun ellers sandsynligvis 
vilde været omkommet.-Ilden blev' 
opdaget før nogen større Skade paa 
Huset var anrette~, men en hel Del 
af Mrs. Engers Klreder opbrandt. 

Miss Maggie Haggen, der i Iren· 
gere Tid har været Organist ved 
den norske Methodistkirke her
steds, blev Mandags Aften overra
sket af sine mirnge Venner med et 
"Surprise Party. R. 

Klondike Færden. 

HØit imod Nord i Leding drager 
En Skare a! Mænd fuld al Haab og Iver. 
I Stormgang drager de vilde Skarer. 
De frygter ei Farer, lor Intet viger; 
Det gaar over Hav over Elv over Hei, 
Over Fjeld og Dal, de æn•er det ei. 
Raabet gjenlyder rundt hele Verden 
Hør hvilket Gny:' Det er Klondike-

Færden. 

Snekongen, barsk fra Arilds Tid, 
Hersker paa Polens fsmarker Øde. 
Sender sin iskolde Hilsen did, 
Drager de stormende Skarerimøde. 
Snestormen hyler, Is spærrer Vei, 
Gjennem Pas, over Fjeld, det standser 

dem ei. 
SpØrgsmaalet lyder rundt hele Verden: 
Kan de naa. frem paa Klondike-Færden? 

Ravnen løfter sit hæse Skrig, 
Ulveflokken i Fjedet hyler, 
Mange hundrede Hestes Lig, 
Skovens Udyr til Fest indby..ier, 
Mænd af Mathed segne paa Vei 
Syge 015 trætte, men agter det ei. 
Livet er haardt i Iskongens Verden,· 
lj:rih ! det er koldt pM Klonilike·.Færden. 

Nordens Vinternat, klar som Dag, 
Storartet skjØn, dog saa kold, saa øde, 
Skinner paa tusende Telt0s Tag 
Fnlde af Guld, men nden Føde, 
Nordlysets sitrende Straaleglands, 
Kaster Skygger paa frosne Verden -
Fletter en viftende Laurbærkrans 
Høit .over Skaren paa Klon dike· Færden. 

med en anden Betydning, og det er 
over ha:ns ulykkelige Modstander, 
·Oberst Henrik Danckvardt. Gra· 
ven blev gravet. under Galgebak
ken, og hans hovedløse Legeme 
blev bogstaveligt talt ki:stet ned 

Han havde ikke troet, at Hen· 
rettel0 en skulda foregaa saa tidligt 
om Morgenen -de Heste han hav
de leiet, var ikke mødt frem, og 
Øksen og Blokken havde han maat
tet hente i en Lade, hvor han 
havde gjemt dem i en Sæk. 

"Selve Karl:Xlr havde givet ham 
Vidnesbyrd som en tapper Soldat. 
Han kunde været flygtet til Dan· Mode~s Stolthed. og Fa.ders Haab, 
mark men foretrak god villigt at Har sig sluttet til. Ledmg Toget. 

~deri fulgt af Landsmrends Foragt 
og Modstanderes Haan, og end ikke 
der kunde Glemsel sprede sit Slør 
,over ham. Saa ofte Tordenskjolds 
:Bedrift fremstilles i Ord eller paa 
Billc;ider, maa den ulykkelige Kom
mandant i Marstrand frem og vise 
l'lit forskræmte og enfoldige Ansigt 
ved Vinduet, medene Tordenskjold 
staar udenfor og raaber: "Hvad 
Djævelen nøler I efter?" 

I Tidsskriftet ,.Nord og Syd" har 
•Axel Larsen nu taget sig for til en 
vie Grad at rense den halshuggede 
Kommandants Vaabenskjold, og i 
Lareens, paa sikre Kilder byggede 
Fremetillii'ig,. fin des. en Beretnin,,g 
om Danckwardts Henrettelse, der 
giver.et Tidsbillede af storinteresse. 

Efterat Danckwardt havde sid· 
dei i Arresten, lænket til en anse· 
lig Bombe. med 4 Alen Jernkjæde, 

' og stadig fastholdt, at han havde 
hap.dlet som det sig en ærlig Krigs-

De, der skulda tage Øksen ud af 
Sækken kunde ikke faa Baandene 
op,. saa han maatte skjære dem 
over med sin Kniv. Siden forret· 
tede han sin Tjeneste som en brav 
Karl, og huggede ved første Hug 
foravarligt og rigtigt, saa at Hove
det faldt ned over Blokken, men 
det hrengte dog ved noget af Hu· 
den; derfor huggede han endnu to 
hurtige Hug for at faa Huden af, 
men kunde ikke, fordi Øksen var 
blevet ødelagt ved det første Hug i 
Nakke benet. 

Han var ikke Skyld i, at Danck
wardt havde ligget noget paa Blok· 
ken, inden Øksen blev færdig, da 
han ikke vidste, naar han blev 
lagt ned, men han troede der ved 
denne Exekution som sædvanligt 
skulde synges en Salme, hvilket 
ikke skete. 

' . . Brudgommen fra 1gaar, paa Tog, 
møde for sit Fædrelands Domstol Drager trods Brudens bitrd TaaTer.' 
i Tilli:l til at have gjort sin Pligt, Hunger og Kulde, Møie og Savn, 
da han forladt og forraadt af den Regnes for intet; fra hele Verden 
fremmede Garnison foretrak en hre- Drager mod Nom pols golde St rand, 
d !' K 't l f f f t t Mænd, som vil med paa Klondike·Fær· er 1g ap1 u a 10n rem or a . y- den, 
ske Soldater uden Akkord aabnede 
Fæstningsportene forFjenden. For
tjente Oberst Henrik · Danckwardt 
den Skam og Spe, der er overgaaet 
hans Navn og den haarde Død han 
maatte lide; eller gik det der som 
saa ofte under lignende Forhold: 
den otfenlige Mening krævede et 
Sonoffer for hele Elendigheden ved 
Forsvaret af Bohus Læn, og Henrik 
blev Offeret. 

Fra Everett. 
-~ 

Her lider man ei af Vandmaegel. 

Ikke for Gnld til eget Brug, 
Drog de alle for Ishavs Kyster, 
.l!'or Viv og BØrn, for ventende Brnd, 
ForF!l.r og Mor, IOr B··or eller søster, 
Guldet er godt i fattige Hjem ; 
Guld mener Hygge og Glæde for dem. 
Lad os dem Ønske, med Resten af Ver-

den. 
Lykkelig Reise paa Klondike·FærJen, 

w. 
Evm<ETT, Nov. 1897. 

Godt Udseende. 
Godt Udseende er virkelig mere 

end overfladisk, idet det udeluk
kende beror paa Livsorganernes 
sunde 'l'ilstand. Hvis Leveren er 
uvirksom, har De et biliøst Ud
seende; hvis Deres Mave er daarlig, 
har De et dyspeptisk Udseende; 
hvis Deres Nyrer er angrebne, har 
De et forpint Udseende. Sikker 
Dem Sundhed og De vil komme til 
at se godt ud. "Electric Bitters" 
er et godt Lægemiddel og en ypper· 

948-950 
Pacific Ave. 

948-950 
Pacific Ave. 

h li 

948-950 Pacific Avenne. 
Storste Lager af~ 

,Jule-Presenter. 
ne er absolnt de laveste, idet Firmaet har anstrængt sfg til det yderste 
rat imØdekomme ethvert rimeligt Forlangende. Det vil derfor 

betale sig at handle med dette Firma. 
1!1!11- LEGETØI AF ALLE SLAGS . .._ 

Til Kirker eller Foreninger gives soorskilt Rabat iiaa Jnletræspynt. 

RHODES BROS., 948-950 PaeifieAve. 

-Yukon-Pu~ot Sonnu 
Transportation anu Tradin[ Company, Ltd. 

sælger nu fuldt Udstyr 
tilstrækkeligt for en Mand for et Aar samt første Klasses Billet fra, 

Tacoma til Dawson City for 

~ 
1111 ~ 

For Betingelser kan man henvende sig til Sekretæren 

107-109 South 9th Street, 
TACOMA, WASH. 

---=:=DEN SKANDINAVISKE:==:--

~m~Nml- · ~~ f rnf n~f-m~~INI~~. 
" " 

Til Jul en ha ves et stort U d valg af 
NØDDER, FRUGTER, SUKKERTØI, RISENGRYN FOR JULE" 

GRØDEN, MA.NDLER AT HAVE I GRØDEN. 
SPEGESILD, DELIKATESSER. 

Jeg sælger mange Varer fordi mine Priser er tilfredsstillende, og det 
lønner sig U magen at kjøbe fra min ForrPtning, hvor reel Be

handling, prompt Ekspedition og billige Priser paa 
alle Varer erholdes til enhver Tid. Jeg ønsker 

og anstrænger mig for at faa Kunder 
blandt Skandinaverne. 

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

C. EBEHT, 1338 Pac. UYB. 
Jule-Presenter~ 

===o~ hvan man bor naso~e. 
Vi foreslaar Sko og Tøfler som Presenter, dermere end noget 

andet vil blive sat Pris paa af Gamle og Unge• 
Herre-Tøfler, $1.50, $1.25, $1.00, 7.Sc og 65c; smukt Parti. 
Dame-Tøfler, $L50, $1.25, $1.00, 75c og 50c; meget smukke. 
Herre· og Damesko for fm.?t gt Veir samt fine Sko behØ".es altid. 
Skole-Sko samt fine Rko for BØrn er blandt nødvendige Ting. 

KjØb bos oe. Erhold en nydelig Kalender frit samt Ku poner paa Bil· 
ledet "Birth of the Am er· can Flag' ', der gi vea frit, naar 

Deres IndkjØb belØber sig til $:0"00. 

oDONALD H .E 0. 
Cor. 13th St. & Pacific Avenue. ~J·n:rn.nd sømmer, foregik Henrettel

sen den 27deSeptember1719. Kam· 
m('!rkollegieprotokollen i Gøteborg 
meddeler derom følgende: 

Hvad Graven angik mente han, 
at den var stor nok. Han havde 
taget Toug osv. med for at sætte 
Kisten ned, men det blev der sat 
andre til, og de bar sig saa konfust 
ad, at de væltede Kil'lten i Graven, 
saa Liget kom underst og Bunden 
opad, hvorfor Liget nødvendig 
maatte falde ud. Det gjorde ham 
mere ondt end nogen anden, i Sær
delesbed da der Dagen forud var 
sendt ham to Duka.ter i Drikke· 
penge. 

For de sidste to Uger har voldsom
me og næsten uophørlige Regnskyl 
fyldt Elve og Bække, Gader og 
Strreder, saa det er Vand, Vand 
overalt. Og i alt dette Vand og 
Søle fandt Byvalget Sted i Tirsdags 
med Republikanerne som Seirher
rer. Af hele Citizens Ticket blev 
kun en Mand valgt, nemlig Mr. 
Smyth for City Clerk. Hvad der 
kan nrevnes som en Mrerkvrerdig
hed er, at for første Gang i Ever
etts Historie er en Skandinav ble· 
ven valg& til Embede, idet vor 
Landsmand, N. A. Olsen, valgtes 
til Medlem af Byraadet. Hidtil 
har dette aldrig lykkedes en Skan· 
dinav, endskjøndt der ved hvert 
eneste Valg har været opstillet l'Jkan
dinavieke Kandidater. 

lig Tonic. Virker direkte paa I-----------

i,Da Vagten paa Retterstedet var 
forineret, indfandt Skarpretter 
We.ssmann sig ikke, men der Bpurg
te~; efter, som imidfortid ·kom lø
bei:lde kort før Danckwardts An· 
kotnst. Han t:rlaatte føret søge ef
ter;Blokken,. hvilken endelig blev 
gjenfunden; da var atter Øksen 
bo~te, som ikke straks igjen land· 
tes,f' Danckwardt bavde· derfor lig· 
get.irenge·med Hovedet paa Blok
kep..hden han kom med Øksen og 
fol'~f;lttede: E:x:ecut.ionen, . som skate 
mf:lW 3 Hug, men H0,vedet va.r dog 
ikke åldelea afhugget, tnen hængte 
endnu fast ved Kroppen. Siden 

Spørgsmaalet, om han havde væ· 
ret drukken besvarede han meget 
diplomatisk kun med, at han efter 
Exekutionen var paa Kroen .sam
men med en V en og drak en Kande 
Gl og for 4 Styve:r Brrendevin. 

Et uhyggeligere Endeligt . end 
Danckwardte kan man næppe tæn
ke sig. Medens den Ulykkelige 
med Hovedet paa Blokken venter 
det dræbende Hug, tumler den 
halvdrukne Bøddel og haris Hjæl
per med Sækken for at faa Øksen 

. I Stormen Nat til Tirsdag ned· 
blreste en Kirkebygning, der var 
under Opførsel. 

I forrige U ge dannedes hersteds 
en Forenin~:al\lfet ,;Nordens Søn· 

følgende Embeds· 

Maven, Leveren og Nyrerne. Ren
ser Blodet, kurerer Filipenser, Byl
der og Bl egner og giver en god 
Ansigtsfarve. Enhver Flaske ga· 
ranteres. Sælges hos Stewart & 
Holmes Drug f\Cp- 50 Cents pr. 
Flaske. ~ 

Forstoppelse helbredes forbestandig 
Tag Oaecarets Candy Cathartic. lOc 

eller 25c. Hvis C. C. C. nndlader at 
helbrede, vil .A.pothekeren tilbagebetale 
Pengene. 

c:1lll!i:l!i:i!i:i!i:illllllllillllilllllilillllllillll!illllllillllllilllilfllflllllliilii.fllflllllUlllillllllllllllllllillllllilllllillillliilllJllllllllli111lllill Ill . . . . . . ~-

I SKandinavisk i · 
I IThrmåÆør,Jnvoiorl 
!i:I . • Ill 

I & Optiker. ! 
~. Hvis De behøver et Lomme· lft 
I uhr, Stueubr 'eller Sølvtøi, fli 
= Juveler, Briller o.l., es.a husk, liJ 
= at Stedet for det etøl'ste Udvalg til de billigste Priser e1· hos liJ. 

~~tw~;~;; Bo~ "Mf g: C~.: I E· .. o·· w·.. a· ·ro I. . s• ·•a ... I. · .. m ... · ... ···.· .. :.s·.·.· .. ··o;n· .. 
1

. I Tacoma, Wash. l!I · . . • . ·. Ill 

l!I . .• . • • .. ,: ! ,·.· ' lill. Alle Slags Kasser. I 930 Pac1fic Avenue. · Ill 
Boxer for Frugt billigst og bedst B SPECI.ALITET: Reparation afGAM..LELANDS UHRE. IJI. 

fra vor Fabrik. ll!ll!ll!lll!ll!ll!ll!lll!ll!lll!lll!ll!llllll!ll!lll!lllllllll!lll!Hlll!lll!lll!lll!lll!lll!ll!ll!!!l!ll!ll!Hlll!lll!lll!llllllllllllll!Wlllllltlll!ll!ll!lll!ll!ll!ll!lllllJI. 



Reparation at' fine Uhre en Specialitet. ··· 720 FRONT ST., SEAr 

Uubrr ~ægebc~rmblhrg 
i 23 ~lar. 

. 2eb nlt, fjl.lab et IDlenueffe fem IWe 
· nf s:ll.J~,pe,vna; 

!Alle IDlebicitter feilebe, 1111btonm ett. 

SDerfom nogen for 23 ~for fibc11 fu11bc riaue 
fortalt benn~ ~Jlanb, l)bab !Jan l)er tortæUcr 
Sl)em, 'f)tJor for[fjeUig tJilll.e i!fe bil.lje 2!ar lJaUe 
tJæret! 

,Og bog, .{JbOr mange faabarine llfor for lJt1or 
mange :tufinber fan. me benne i1Jla11bl.\ <!r· 
faringer f!Jare. 
~an gat> os bette !Breb, fiJJer I1a11, faa at 

'f)bab 'f)anleb fan .tiene til at trelf e :tnjinber 
anbre, fra be f amme 2ibelf er. 

•Sjad !RatJn er 3'· .\). @atei.\, i %!)tone, l,J3a., 
og 'f)anU~retJ lt)ber i .lfort'f)eb fom følger: 

"3 23•1lfar leb jeg alt, {Jbab eU!Jtenncfle 
fan Hbeaf :Dl.)l.\jlejllia. ,3eg forf,o'gte forffjel· 
lige ,\læger. og.· brugte mange'®l11gs IDleDici· 
ner, men fanbt lun millierttbig i!inbring, 
itt~tiljeg tog tre maffei; ar '.Ilt. 61}oojlll @ljrn· 
o.)mtter(RestQrative). ~· l I1ar nu !HJ~crlig 
Wlllllll.)ft og fober gollt, jamt føler mig for• 
ftt. 'ffe. t n. a·a··. r j.e· gfta.nr. o.p .• ·.3· eg. fu.·nbe ute gjø. r·e. bet i flere \!!ar •. Stiet ei; ben bebfte ~Jlebicin, 
jeg nogenfinbe ~adoget,t~i ben {Jelbrellebc 

ml~~~ miblertibige~~j;rr,\i~~, fom 'f)an næ»~ 
ner, ftammebe fra IDMliciner, tillabebe af 
~epfin og l8ii!mut. 

SD ette er to G:lementer, f om finbesi filfotu• 
ren~ fforl>Øielfei.\tJæb[fe. · . · 

I~ 
i aet gamle Land. 

* Skal De tilbringe Julen hos de 
Gamle i det gamle I.and, 

gl.em ~ n iltlt.e, 
at nu er det just den Tid, da De 

uden Ophold bør begynde at gjøre 
Dem færdig til Reisen, hvis 

De skal. komme hjem til 
Julehøitiden. · 

Korn ihu, 
at vi er Agenter for alle Linjer, og 

derfor kan vi til enhver Tid 
sælge Dem de billig11te Bil· 

letter med hvilkenson:l· 
helst .Linje. 

For Oplyeninger skriv til 

Scandinavian-!merican Bank, 
Berlin Bnilding, Tacoma, Wash. 

~an. fØrf,o'gte. at erfta.tte bem; men bet er 
b.l.ot fµttffig. ~od>Ø.ieHe .• 6aab .... an11e ID'Ceb .. ici11er 
mna tagei.\ efter libert ID'Caaltib og beftonbig. 
. · Sl)r. 6J]or·;:"0 @jem,l)lretter (Restorative) 
gjp'r IDCaun:rtierne ftæde-ftærfe nof til at 
t)lle beil . ~benl>ige !Bæbfk og bebblibe .at 
t)be beit- c•).l\en gjør bet tJeb ·ilt gjenojllitJe be 1--------~---· 
!]ler.be~,ii;l~•m llri.ber b\sfe ~jertrer. 

!neroj!'IDlebidner furerer be !Reroer, f om bi 
fplei; øg~a11bler mel>. 

ID'Cauenerb~rne m~ører et f ærffilt St)ffem. 
$i fo1ttrollerer be anllre !nerber, men me 
bisfe. • . · .. ·· .· .. ·. . . . .. · < .· •.· 

SDr •. <;;boojlf.I @Jjenopretter er ben enefte 
1JRebicin; fom·noget IDlennefk'f)ar tillnbet for 
bii.lfe inl>re .\!ibsnertJer. .. ; 

~eti .lurerer me ~l.!rtig,Jaaban forn $ellfin 
fl.)··· n.c. s·.at gjør ... e.;m.en .... b. en JJ .. elb·r. e. ber fotllefta.ub. i .. g. SfritJ.After ilr. S'f)oopMBog, fom mebbeler 
en 2eblttb~ Q:rfaringcr i ~l.)i.\lJelJfia. '.Ilen 
fenbes frit. 

~r. $IJoop~ @Jjettojlretter .. (Restorative) 
tofter $1.00 ~r. ~lajfe {)os !2!jlot~etere, eller 

~g~!l[!~ ~: ~li~!!!::_~.ei; &lajfei: ,5,00. 
Dr. ShoQp; ~61 2Ad .Street H, Ra(Jine, Wia. 

Metropolitan Savings Bank 
Sparebank 

(Inkorporeret 1887.) 

I Tacoma Theater Bygning, HjØrnet af 
9th og C Streets. 

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

Indbetalt Kapital. .•...•••.. ; •. $200,000 
(Forøget fra $100,000), 

P. V. Caesar"" .•... "." ... "."President 
T. W. Enes" ... " .... " .. "Vice-President 
Ole B. Selvig ..... '. .....•• " .• " ...• Cashier 
J. H. Vanderbilt ......... Assistent Oashier· 

DIR.:illKTØRER : 

Dommer .T. L, Stiles, C. W. Griggs, I. w. 
Anderson, G. L. Holmes, Theo. Hosmer 
George P. Eaton, P. V. Caesar, T.W. Enos 

J, H. Vanderbilt. 

5 pCt. Rente. 
Renterne udbetales halvaarlig, 1. Januar 

og 1. Juli. 

TrnE. ND···E· N·. ".o.·r·d .. ly .. s. et···. U. · ·g.eb···lade. t. • S.k. ·a·n. ·.•· .. l · .. P· ...• en·g·e· •. ~ .. d.laan··· .es ... P.··a·.·a . .!· .. !li· n.· .g· er. e T. id .samt .paa 
. · .' · · · · · ' .. · · ' . . maanedhge Betalmgsvilkaar. 

dmav1sk F~rm?r·Journal, . .Amerika,.. AnviSniilger paa alle Steder i Europa. 
Den Chr1stehge Talsmand, Folk~·' · De skandinaviske Og det tyske Sprog tales. 

vennen, Reform, Svenska Kur1• 
ren, Vestkllsten, Westra•Ji!o•: 

ste.n, • Heml.andet, Nordstilll:c' • 
nan og det i Kristiania 

Norge, sudgivne illuatr 
redeBlad Folke blådet. 

Tager Abonnement paa alle l!kandilla~· .. ·~····. . W ashburD. 
viske Aviser og.BØger; . · . .. . · ... •• ·· • · . • • • ··.•·. . ·· · ·• · • .se~d efter mit Cirk!1l~te, .. der faaes ltlandolmer, Gitarer og BaDJOS 
frlt:og er af stor Betydning for enhver. .A.It til meget rimelige Priser• 

Den eneste Musikforretning i Byen, dl)r 
fØlger med Tideµ og har stort Lager 

a.f ·al Slags Musik ior alle Slage 
moderne Instrumenter, 

10,000~ 
Kroner 

L5- og 10-KroneS:edler just ankommet og 
er. tilsalgs i 

Scandinr.wian~A merican Bank. 

GITARER 
forarbeides i Tacoma. 

Hvert Instrument gåranteres i enhver 
Henseende. Passende f()r J ulepreeenter. 
l'rieerne meget moderate; Alle Slags 
Reparationer udføres. 

·John A. Hagberg, 
713 South llth Street. 

!Jmttiftti ff\U!fte "onetuiug 
meb 

llorffe og Danffe ~øget 
eynt1ftre1!et ,q!4t4fop frit 

JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. 
CHICAGO 

PROVJDENCE FUR COMPANY, 
. 49 W cstlllinster St, Providence, R. I., 

ønsker al Slags utilberedt. Pelsværk, 
Skind. Ginseng, Seneca etc. HØieste 
Priser garanteres. Omhyggelig Udvæl· 
gelse, . høflig Behandling, øieblikkelig 
Remisse. Mærkela.pper, Reb leveres 
frit. Skriv efter nyeste Prislister. 

øue * Jnieuresen ter. 
~ 

NYE BØRNE DRAGTER $1.50 til $4 50. 
NYE HERRE OVERFRAKKER $9.00 til $15.00. 
NYE GUTTE-MACKINTOSHES til $4.00. 
NYE BUKSESELER, 25c, .50c, 75c, $1.00. 
NYE SLIPS, 25c til $1.00. 
STORT LAGER AF BRIAR-PIBER, 25c til $1.50. 
STORT LAGER AF HERRESTRØMPER, 25c til 50c. 
Stort Lager afNYTTIGE PRESENTER for Mænd og Gutter. 
HOVED KV ARTER FOR ALASKA-KLÆDER. 

1' 
DIGKSON . BlOS. p~~~~~11::u. 

Uct ~mrc Sal! al c~nlc~t~ 
..........-===r ortsættes indtil efter Jul. 

SUKKERVARER ATTER NEDSAT. 
Vi maa skaffe vare .Arbeidere Sysselsættelse. 

AI Slags Confect,,,Jnletræspynt, Julekager, Julebrød. 

VORT BAGERI-DEPARTEMENT 
er tidasvarende, og De kan finde alt tn Bagværk henhørende paa vare Diske, eller 

vi vil lave det for Dein paa Bestilling. 

lee Cream, enhver Slags, lavet af ægte Fløde og fremstillet ved 
ele.ktrisk Kraft; leveres over hele Byen. 

M. E. WEIX CO., 946 Pacific!ve. 
·-~~~~~~~~~~~--""'..--.;~-

Holmes & Bull Fnrnitnre Co • 
923-92.5 0 Street. 

'lO;l!\llil:e ~i;if.er rqr 

· · · ffuttltlt;C ~iiht:er. ....."_ I 
Den tiltage~de Omsætning · 

afgiver daglig Bevis for, at Publikum kommer her og udvælger 
lr.lØbler.for Helligdagene. Vi fortjener saadan 

·. ·· ....•. . tiltagende Opmuntring. 
Vi har et saa U:depgt og mangeartet Udvalg af Møbler, at en 

akkurat,Beskriv.else er næsten umulig. 
ROSENTRÆ, BIRDSEY:E. MAPLE, 
VALNØD, MAHOGNI, 
EG. .Å.SK, 
IBENHOiæ, .Etc., Etc. 

- det fineste Træ fra Afrikas Indre, fra Braailiene Skove, Tek· 
træ fra Korea•- omdannet til Me'sterværker • 

.A.lligevel er .Prisen ikke .. hØiere, ofte ikke saa hØi som 
]?risen P" a Møbler af simpel Kvalitet. 

Se vore Soyeposer førend De kjØber.andetst.eds. 
~~~~~---__,...,..-----,~~~~-

THE PION EER JUVELER. 
'-"""'~.......,,,-...........,.,.....,.,.._.. 

Passende. for J.nlcprosentcr har JBÆ det.· smukkeste u dvalÆ · ar 
RINGE, FORLOVELSES,RlNGE, BROSCHER, GULD-.OG SØLV· 

UHRE, SØLY-T,IIlDSKEER, .KNIVE, GAFLER, TAFFEL· 
UHRE, STUEUHRE. ~LARMKLOKKER. 

Alt hvad der kjøbes i min Forretning garanteres at 
være, kvad det udgives for. 

FRAN HNC 
1126 PACIFIC AVENUE. 

An~~w J~~n~~n. 
Skandin(1visk Sko-Forretning . 

IJO~"Tllth St., nær K St. 

Skoleska, Dame-Kalveskindssko. 
Man bØr ubetinget undersØge. mine Priser, fØr man kjØber andetsteds, 

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

Reparationer udfores til meget rimelige .. Priser. 
Huder og Skind kjøbes til Dagens høieste Priser . 

. T.• .. R ... U.N.K .. ·· 'FACTORY.-Reieekufferter, 1 
Haandkufferter, Væsker og I 'I.·.-·-· .• " ...... --...... "· "·".-.·.· -" ·• ." ....... ".".·."· --·-·.", -. --------..... ------~"".""' 

PlaidreJU.mer. Priserne i Forhold. til . •. · 
Tiderne. Fabrik og Handelslokale: 115 111 ~ ,.., ,.., ,.. ;:; ?\ ,.., ,., ,., 8 o o o o C> o o o o o o 
South Ninth Street. 

25 
C ents p. i: .• Maa. ned for alle B. øg_ er man 

kanlæsei 
WASHINGTON NEWS .CO. 

OIROULATING IJIBRARY, 
1203 :Pacific .A. venne. 

, .. ," ' ',' " ••••••••.••.••. ~. •·.•'.!. • .••• ~·· ••••• " "." ••••••••• " " •• _ ••••• 

ELLIS H. GROSS COMPANY, Tacoma, Wash. 
Vælg en nyttig Julepresent, 

saaaom en passende ny Klædningi en ny Overirakke, en Hat, 
Paraply, Gutteklæder eller Underklæder. 

944 Paci:O.c Avenue (ligeoverfor Hotel Chilberg). 
···- .............. ,• ........................ " ......... . ai 
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