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skal betale Kompaniet $4.50 om 
Ugen for Kosten. Arbeiderne ned-

~· ~ L~ lagde derfor Arbeidet. Kornpar\.iet 
har mien Held bestræbt sig for at 
faa Arbeidere i Byerne ved Sundet. 
Ar beidskontorerne har svaret, at 
de ikke kan ska!Te Arbeidere, før 
Kompaniet garanterer $2 pr. Dag 
og 8 Timers Arbeidsdag. 

Den amerik. Skonnert Oceania 
Vauce, Kapt. Monson, afseilede fra 
San Diego, Cal., den 26de Juli. 
Kapteinen var da syg, hvorfor lste 
Styrmnnd overtog Kommandoen" 
l1'orleden kom Skonnerten ind til 
Port 'l'ownsend med Flag paa halv 
Mast. Kapteinen døde af Mave· 
betændelse efter 14 DageH Søreise 
og blev begravet i Søen to Dage 
~fter sin Død. 

Mr. Grout, ·sekretær for Statens 
Arbeidsbureau, oplyser, a.t der i 
North Yakima trængee 2000 Humle· 
plukkere. Ønsker man at gaa did, 
kan man henvende sig til Mr. 
Gro ut, som skriftlig vil gi ve for
nødenU aderretning. Antagelig vil 
Humleplukningen begynde om· 
kring den lste September. Humle
plukkere kan erholde Tur- og 
Returbillet for $6.00. 

Seattle. 
Laurence Grønlund, den vel· 

kjendte danske Socialist- Forfatter, 
har frasagt sig H vær vet som en af 
Debs-Kommissionens Mænd til ai 
udse Pladsen for den projekterede 
socialietiske KolonL Ifans Hel
bred er for svag for slige Strabad
ser, og en anden M.and er valgt i 
hans Sted. 

Skilsmisse fra sin Mand, Robert 0. 
l~eierflen. Parret blev gift i August 
1891 og levede sammen til Februar 
1895, .da .hendes Mands Mistænk
somhed og falske Beskyldninger 
bragte helllle til at forlade ham. 
De har to Sønner, ligesom de eier 
Hus og 'l'omt i Stanwood. Børnene 
blev overdraget Mm. Reiersen. 

Oregon. 
Siden Fotograf Aune reducerede 

Prisen paa sine Cabinets til $4 har 
hans Atelie været det travleste i 
Portland. Hans Atelie er et fuld· 
stændigt ,Knnstgalleri. Hans store 
Karakterstykker, som er udstillet 
vækker megen Opmærksomhed. 

Tirsdag var sidste Dag af Lakse
Fisket i Columbia· Floden. Der er 
nedlagt 500,000 Kasser Laks. -
Fiskernes Hermetikfabrik har ned
lagt 30,000 Kasser. Andre Fabri
ker har nedlagt omtrent den sæd
vanlige Mængde. - Fiskerne paa 
øvr1;J Colnmbiaflode11 har ikke 
tjent meget were end Udgifterne, 
hvorimod Fiskerne paa :B'lodens 
nedre Dd har tjent ganske godt. 

Priserne paa Heste e1· nu saa 
høie, at Hermetik-Fabrikerne ikke 
faar Hestekjød nok. Et Parti 
HPste, som vttr bragte W Portland 
for l't slagtes og nedlægges, blev 
uden videre sendt til A}agka med 
Dam pskibet George W. Elder, der 
medtog 140 Heste. Da.rnpskibet 
medtog 176 Passagerer, 650 Tons 
ll'ragt, 2 Kjør og 7 Gjeder. Gje· 
del'Ue vil bli ve bru gt til at bære 
Varer over Fjeldet, og man pna
staar, at de kan bære 50 Pund over 
Steder, hvor en Mand kun med 
Vanskelighed kan gita. 

California. 
40 Gnldsøgere er paa Veien til 

Coffee .Creek, og 300 flere ventes at 
indtræffti om et Par Dage. Hvis 
denne Tilstrømning vedvarer, vil 
Coffee Creek og de.us Tilløb blive 
undersøgt som aldrig før. Hotel 
eiere og Handlende i Redding tje
ner godt ved Tilstrømningen. 

The-Inspektør Tov hey vragede 
40 Kasser forfalsket The for nogle 
Dage siden, og da rnierne ikke 

Tacoma, Wn., Lurdag den 21. August 1897. 

Da Mr. John C. S. Venningsen, 
en Veteran fra Borgerkrigen, for· 
leden kom tilbage fra Syd-Amerika, 
besøgte han Soldaterhjemmet i 
Santa Monica, hvor han fandt Peter 
Mikkelsen, som havde antaget 
Venningsens Navn og boet der i 
over to Aar. Mikkelsen er nu ar· 
resteret. 

Alaska. 
Nye rige Guidleier er fundne i 

nogle af Klondike Elvens Tilløb. 
Fra et netop aabnet Guldleie er der 
ndgravet 4i Pund Guld. En Masse 
Mennesker reiser did. 

Fra paalideligt Hold berettes, at 
ikke Halvdelen af de Guldsøgere, 
sorn nu er i Dyea og Skagua, vil 
være istand til at komme over 
Fjeldene i Vinter. - En nkjendt 
Mand blev skudt paa Veien til 
Chilcoot Pass, fordi han hav.de 
gjort sig skyldig i Tyveri af Føde· 
V<trer. 

Canada. 
,......._. 

Den britiske Regjering tænker 
paa at oprette en Bank i Dawson 
City, som vil modtage Guid til Op
bevaring og udstede Vekler paa 
Banker i Canada og Staterne. 

Regjeringen har givet 'filladelse 
til Bygningen af to Jernba,ner til 
Klondike-Gulddistrikterne. Kom
panierne maa paabegynde Arbei· 
det inden inden 1 Aar og foldende 
Banerne inden 5 Aar. Det ene 
Kompani vil rimeligvis bygge Ba· 
nen næste .Sommer. 

Al Beklædning nødvendig for 
Guldgravernes eget Brug samt et 
riweligt Forraad af Fødevarer er 
nu fritaget for Told; de nærmere 
BestemmPlser overlades for en stor 
[)el til Told væsenete Bedømmelse. 
Det er HPnsigten at forrnindske 
Tolden for virkelige GuldgravAre, 
men at kræve Told af alle Varer, 
som bringes ind i Yukon- Distriktet 
for at sælges. 

Ufllandet. 
Tyskland bryggede ifjor 1,603,· 

240,500 Galloner Øl. Der skal ikke 
saa danrlig App~tit til at fortære 
saameget fiydende. 

Angiolillo eller Goli, som myr
dede Premierminister Canova er af 
den spanske Krigsret dømt til at 
have sit Liv forbrudt. 

Man har modtaget nærmere Un
derretning om det stærke Jord
skjælv, som i Juni hjernsøgte 
Indien. I Cherra-Distriktet dræb
tes antagelig 5-6000 Mennesker. 
I Gool para ødelagd es en Bazar af 
en Flo.:lbølge, ved hvilken Leilig
hed 60 Mennesker dræbtes. Jord-
skorpen har slaaet Revner, og 
Jorden er bedækket med Sand og 
Mudder. 

En af Følgerne af Mordet af Spa· 
niens Førsteministsr er, at det rus
siske Politi er Læsten halvgale. 
Ikke mindre end 20 polske Stnden
ter er arresterede paa Mistanke om 
at være Nihilister og læggE Planer 
mod Keiserens Liv. Uden Under
søgelse blev de i størete Hast sendt 
til Sibirien. Man tror, at den fran· 
ske 'President vil bruge sin Indfly
delse hos Keiseren saa Sagen bli
ver undernøgt og Studenterne fri· 
givne hvis de er uskyldige. 

Fra Kristiania, Norge, meddeles, 
at en Brevdue er skudt paa Nord
kysten af Island. Den havde et 
Brev fra Andree til Aftonbladet. 
Kapteinen paa Skibet, hvor Duen 
blev skudt nægter imidlertid at ud
levere Brevet. Han kjender Pro
fessonms Planer og er meget inter
esseret i den. Ligeledes meddeles, 
at Kapteinen paa Ski bet Alken skal 
h~ve fortalt til Kapteinen paa Inje
fJ'eid fra Tromsø, at Lorner Polar· 
fJ:Xpeditionen er P~!):".~jemveien. 

R. D. Cortina, en af de fremra
gende Carlister i Spanien er nu i 
New 'r'ork. Han siger, at Don Car
los har mange Venner, og at det 
ikke vilde være nogen Vanskelig
bed for ham at reise en Arme' og 
marschere ind i Spaniens Hoved
stad uden Modstand. Spanierne 
har intet at gjøre Modstand med; 
thi de har 200 OOOSoldater paaCuba 
og 50,000 paa Phillipinerne. Men 
Don Carlos er for meget Fædre 
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:miere og Bestyrere af 25 af Penn- Det forlyder nu, at Minnesotas 
sylvania Kulgruber havde et Møde og Nord- og Syd-Dakotas Hvedeavl 
i Cleveland, Ohio. I Mødet blev vil blive 30 000,000Bushels mindre, 
det beslnttet at gjenoptageArbeiJet, end man fr~ først af havde antaget. 
selv om man skulde bruge Magi; 
thi Arbeiderne, sagdes der, var uvil
lige til at underhandle med Besty
rerne om rimPlige Betingel8er og 
da var der ingen anden Vei aaben. 
M. A Hanna var den eneste, som 
var mod denne Beslutning. 

Vestenfor Mississippi bringer 
Gaardbrugere sin Hvedeind til By
erne i slig Mængde, at det er yderst 

Naar Kapitalister aabner Penge
pungen paa saa vidt Gab, at 100 
Millioner Dollars slipper ud, da 
maa de have Tro paa den Spekula· 
tion, de ø,n7ender Pengene til. 
Chicago-Spekulant.er vil kjøbe Ak
tier i Klondike-Guldminer for et . 
saadant Beløb. Kompaniet blev 
etableret forrige Uge. 

vanskelig at skaffe Jernbanevogna Lykken har nok sendt sit mest 
nok, og for en Del standse anden bedaarende Blik til Hans Amund
Trafik. Alene gjen nem Omaha, een fra La Crosse, Wis. Han havde 
Neb., gik der 2400 JernbanevognØ en god Stilling, men var ikke for· 
ladede med Kornvarer i 2 Dage, nøiet, hvorfor han søgte efter noget 
Dersom man kunde faa Tærskere bedre. For omtrent 2 Aar siden 
hurtig nok, vilde man bringe sin sagde han ·Sin Hustru .Farvel og 
Avling til Marked i endd'a større reiste til Alaska. Forleden fik hun 
Hast. Brev fra ham, hvori han fortreller, 

",,. s •th 1 k Dame at han eier 8 af de rigeBte Skjærp i mrs. ml ' en enge s ' d. . 
d · A h b et 1• Japan Klon 1ke, samt at han empl01erer er i mange ar ·ar o • . 

kl t · ·ake Kv1·11 der er mange Arbeidere og tJener gode er ærer, a Japanes1 . p . · 
de bedste i Verden. Deres Blidhed ·enge. 

og Elskv~rdighed er i Medgang som I det nylig afsluttede Regnska ba
i Modgang uforanderlig den samme, aar har vor Udførsel naaet op til 
og det mangler dem heller ikke paa 1052 Millioner Dollars. Det er 
Karakterstyrke. Det er overflødigt første Gang i Fore~ede State1·s Hi
at sige, at de japanesiake Ægte· storie, at Handelen med Udlandet 
mænd og Børn er de lykkeligste i har gaaet op til en smi stor Sum, og 
Verden. I Japan har forholdl'lvis det er opmuntrende at vide, at 
faa Kvinder noget at gjøre med po· Udførslen af Agerbrugsprodukter 
litiske eller eociale Reformer. Men har steget til i af denne Sum. Fa
enkeltvis findes saadanne Fore- brikkerne har, paa Grund af de lave 
gangamenn~sker, og deres Indfly· Priser paa Raastof, kunnet sælge 
deise og deres Anskuelser breder sig sine Fabrikvarer til billigere Priser 
over Landet, om end langsomt. end før. Dette har aabnet nye Mar· 
Kvindernes Stilling er i de1, Hele keder for amerikanske Varer. Ud" 
taget ikke slet. Saavel i de lavere førslen af Fabrikvarer har derfor 
som i de høiere Klasser behandler oversteget de foregaaende Aars Ud
Mændene deres Hnstruer og Døtre førsel. Jordbrugerne havde havt 
med Agtelse og Hemynsfuldhed. større Fortjeneste af sine P1'odukter 
Den amerikanske Journalist Mr. hvis Priserne havde været høiere, 
Coekerill, som under sit Ophold i men dissti lave Priser har gjort det 
Japan gjorde disse og flere lagt ta- muligt at udskibe 175 Millioner 
gelser. fandt endogsaa, at japane- Bushels Mais og for Millioner Dol
siske Kvinder i Virkeligheden har ]ars værd af andre Landbrugspro
vel saameget at sige i Hjemmet <lukter til fjerne Lande. Herved er 
som derel'I amerikanske Søstre. der aabnet et godt Marked for vore 

General Kaptein Weylers Bom- Varer. Vort Land har i det Hele 
rnerfelttog endte ikke med Laurbær. taget arbeidet sig .fre.m iVer_<I~ns 
llte August kom han tilbage til ~arkedet paa en sund Forr~tn1]lg·~·
Havanna. Cubanerne forfulgte 

1 

Gru~dvold og gaar derfor bedre T1· 
ham fra Aguacata til Havanna, idet der imøde. 

En By med Gader af Guid! -
Brødrene Henry, erfarne Mine
arbeidere, har i>at Winnepeg, Ho
vedstaden i Manitoba, paa den 
and.en Ende. De har nemlig op 
dagPt, at ·fem af Byens Gader er 
brolagte mea Erts, hvori der ikke er 
saa !idet Guld. Den Sten. h rnrmed 
Gaderne er brolagte, kom fra Kee
wateen. Nu er Brødrene Herlry 
reist derhen. Prøver af Ertsen vil 
bl.i ve analyserede eg udstillede i 
Toronto og Montreal. 

de hele Veien beskjød Bagtroppen. Den 16de August var en Dag 
Weyler holdt offentlig Indtog i fuld af spændende Tildragelser i 

landsveu til at tage, hvad han med Byen men Modtagelsen var kold. P'tt b n Fø t ""' tt · • R b d h ' 1 s urg, ra. rs m.y en i 
ette Ul' e ave. Den 12te nedlagde han sit Embede Grubearbeidernes Leir, et Mord af 

Reirjeringen i Canada har bes lut· 
tet at sende en ny Politistyrke 1ma 
100 beredne .Mand til Klondike. 
Regjeringen var nemlig blevet un· 
derrettet om, at Tilstrømningen til 
Klondike var saa stor, at en større 
Politi8tyrke var nødvendig til Or
denens Opretholdelse. Et Dom

Ingeniør Andree's Broder nærer pr. Telegraf. Den 13de m?d~og han en Politibetjent. Sagsanlæg imod 
ingen F'rygt for Andree; han siger, Svar fra den spanske RegJermg, at De Armit, President Dolan og an· 
at Andree inden Afreisen udtalte, han skulde forblive i sin Stilling dre har holdt Folket i Aande. Sa· 
at hvis man ikke hørte fra ham saalænge det nye Ministerium hav- muel De Armit er en Broder til 
inden to Maaneder, kunde der de Regjeringen. Folkespændingen President De Armit. Han er an· 
gjerne hengaa et Aar, før man fik i Havanna er uhyre, men paa Over- klaget for Overfald paa Anna Crot(}. 
noget at vide om ham. Det kunde fiaden er alt stille. I?en Mand, som Hnn fortæller, a.t De Armit kom, 
jo hænde, at Ballonen dalede ned skal afløse Weyler vil faa et haardt paa en Tid da hendes Maud ikke 
paa et Sted, hvorfra han ikke Arbeide at udføre. Spanien sendte var hjemme, og tog hende i Skul
kunde sætte sig i Forbindelse med 200,000 raske, veludrustede Solda- drene og kastede hende ud af Hu
civiliserede lGgne. Andree's Slægt- ter til Cuba, men det tropiskeKlima set, og at han desuden holdt en 
ninge tror, at han er i Sibirien og hnr faret ilde med dem. Der er nu lille Øxe over hendes Hoved ogtru
ikke vil bli ve hørt fra før om flere kun en svag, sygelig udseende Lev- eile med at ilræbe hende. Hendes 
l\faane<ler. ning af Armeen tilbage. Fillede, to srnaa Sønner blev ogaaa kastede 

mange uden Sko, kraftløse .Soldater ud af Huset. · John Croto·Jrnr <les
merdistrikt vil ogsaa blive oprettet, De spanske Tropper havde nylig 
men indtil '.'m ~om_iner kau bli 17 e en.lang o.g haard Kamp med Insnr
udnævnt, vil D1stnktet v~re. un: genterne paa Kubii. Spimierne 
derlagt nærme~,te J?,rni.merdlE!tnkt 1 tabte tilaget og flygtede i vild Uor-
Northwestern Ierntorrnm. d D Eft t · h · t en. enne erre mng. ar gJOl' 

- et pinligt Indtryk i Havana, hvor 
Electric Ritters. det er almindelig bekjendt, at Ge-

Electric Bittera er en Medicin, nernl \V åy ler er i Provinsen Man
sorn passer for enhver Aarstid, men tanzas og man tror at det er de 
i Almindelighed maaske er mere ' k' 'I' d' h 

Ød d. lø d tt 1 spans e rapper un er am, som n ven ig, naar s ve, u rna ene e 
Følelser faar Overhaand, naar Le- led Nederlaget. Endskjønt man 
veren er uvirksom og sløv og Tran- ikke med god Grund kan tænke 
gen til noget styrkende og gradvis sig, at General Gomez anførte In 
hel~redende indfinder sig .. ~n nøi· s~rgenterne, er det dog den almin-
agt1g Brug af denne Med1cm har d·r T · H t w 1 
ofte afvendt lange og maaske fat~Ie e ige ro 1 avana, ~ ey er og 
Galdefebre. Ingen Medicin yil Gomez sknlde mødes 1 Mantanza~. 
bedre gjøre sine Virkninger J?jæl- Hvorledes det nu end forholder sig, 
dende i at mod virke og befri Syete er det en Kjendsgjerning, at de 
met fra Gift optaget i usund Luft. spanske Authoriteter i Havana gjør 
Hovedpine, Ufordøielighed, For· lt. · r t f t d t kk Fft 
stop pelse og Svim melhed kr:ever a i:iu ig or a un er ry e " er-
Electric Bittere. 50c. (•g $1.0() pr. retmngen om SlagetsUdfald. Spa
Flaeke i Stewart & Holmes Drug niernes Tab er rimeligvis større 
Store. end i noget af de tidligere Slag. 

ikke istad til at forsvare Cuba mod 
Cubanerne, langt mindre kue Op
røret. De faa Soldater, som et ekt
tionerede i Ha vanna er bedre farne, 
men de Stakler, som har været nde 
i Felten er ilde istand til at opfylde 
Soldatens Pligter. De spanske Sol
dater har heller ikke faaet sin Løn 
paa mange Maaneder. 

----"---.---

uden anklaget DeArmit for Tyveri, 
idet han paastaar, at De Armitt, 
efter at have mishandles Mrs Croto 
og Børnene, og kastet alt Husge
raad ud åf Hueet, tog med sig et li
tlet Anker Vii:i og' en Revolver, til 
en V ærdi af $16, De Armit er ind· 
stævnet til at møde i 
Sagen mod 'President Dolan er 
maaske en af de mest interessante, . 
som har været ·oppe i Forenede Sta· 
ters Ret. Her er Kapital paa den 
ene Side, og Arb(lideres Rot pan den 
anden Side . repræsenteret. Skal 
man dømme efter aflagteVidn~sbyrd 
og Ytringer 'fra Rettens Side, kan 
man vente at se det Overraskende 
at se Arbeiderne faar Ret. Arbei
beiderne har anlagt Sag mod Pre· 
sident De A.rmit for at faa dere> 
Løn. 

--·--= . De fiygtede i en saadau Hast, at de 
sin 'l.'he bort •. ( Et sto~t U_dvalg aJ PAaFUME. ar.~a er- ikke lik Tid til at medtage sine 

· holdes tri billige Priser paa OllNTRAL 
Dette er den DnuosToRE, 1101 Tac. Ave"Cor. lHh St. Døde og Saarede. 

Syforeningen af den Norsk-Dan
ske Methodistkirke vil holde en 
Bnzar i W alhalle Hall, 1308 Taco
ma Ave., Aftenerne August 2ide og 
28. Man vil have en "Basket So
cial i Forbindelse dermed. Et ud
mærket Program er arrangeret; spe
cielt maa bemærdes at Hr. Musik
direktør Rasmussen, Fader til Brø
drene Charles og \Valke Rasmus
sen, der er velkjendt heri Byen, vil 
gi ve flere .Numre tilbedste. Der er 
fri Adgang, og det er at haabe, at 
Skandinaverne benytter denne An
ledning at til bringe en ret hyggelig 
Aften. 

No-Te-Bac for femtiCents. 
Garanteres at lielb1·ede Tobalrnlysten, 

gjør svage Mænd stærke, i·emer Blo.Jet. 
5 Jc, $1. Faaes hos alle Apoth ekere. 



Meµ vær sikker sikker paa at faa en tilatrrekkelig 
Beholdning af Fødevarer, førend De 

paabegynder Reisen. 

the 
Grocer 

Bredde 
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0 RG E uventede Fund og henvendte sig Ti' I S1' b1' r1' en vænuer sig ff et·haanden til drn Bucklen's Arnica Sf.lve. · I I 

• straks til Lensmanden og forkla- • barske Natur og hærdes, san de Den bedRte Salve i Verden for I ~- Forlang af din 
~~~=8::.:E::~~~~:.!:!::E::~:;:-,.:::~~ rede sin Opdagelse. Efter hvad ,......_. . kunne taale de Besværligheder, de Flænger, Stød, Saar, Raadeaar, >lj('< ." 

der er os meddelt, tog Lensmanden Øat for Europa I det nordlige k . B . I 1 havde t ·oet Flaad, Udslet, sprukne Hænder, KJObDIRDd 
For mellem 15 og 20 Millioner 

Kr. blev der opført nye Huse i 
Kristian.ia i 1896. 

Diamantbryllup feiredes den 19. 
Juli af forhv. Sognepræst til Rome· 
dal Thorvald Dein boll og Frue. 

I Petri Kirke i Stavanger døbtes 
forleden Søndag et Barn, bvis 3 
Faddere alle hed Nicolai Nilsen, 
fortæller Vestlwn dsposten. 

Norges H ~.nrfol i 1896 rapræemn 
terede en V ærdi af 388 Millioner 
Kroner. Baade Indførsel og Ud· 
førsel var i l 896 større end nogen· 
sinde før. 

Ole Stenersen Flaata fra Opdal i 
Numedal har en lang Tid vandret 
omkring i Landet og samletUnder
skrifter paa Verdensfredsadresseu. 
Han har nu ialt faaet tegnet 8000 
Navne. 

For kort Tid siden cløbte en Ad
ventist-Prædikant Østlund 7 Kvin
de'r og 1 Maud i Mjøsen ude ved 
Stangebroen, skrives fra Hamar. 
Det var intet !idet Døbefad, som de 
Folk benyttede. 

Forhv. Stortingsmand Niels Juel, 
Halsnø, er afgaaet ved Døden. -
Niels J uel, der repræsenterede Søn
dre Bergenshus i 70- og 80-Aarene, 
var født i 1831 og naaede altsaa en 
Alder af 66 Aar. 

En Pige paa en Gaard i Nær· 
heden af Drammen fik forleden i 
Opdrag at hente Mælk fra Nabo
gaarden. Da hun kom tilbage, bar 
hun foruden Mælkespanden ogsaa 
noget i Forklæclet. Da hendes 
Fader spurgte, hvad Ciet var for 
noget, hun bar slig, svarede han 
ganske rolig: "Det er Ungen min 
det jo~'· 

I Høst skal altsaa de spændende 
Storthingsvalg foregaa i Norge. 
Stemmeret der har endnu kun rle, 
som har betalt Kommuneskat for 
ifjor efter 500 Kroners Ligning paa 
Landet og 800 Kroners i Byerne. 
Desuden kan de, som nu betaler 
Statsskat, faa Stemmeret. Til Stats· 
skat kræves som mindste Indtægt 
1000 Kr. 

Paa Alteret i Kongsberg Kirke 
staar nu en Bibel, som man for 
nogle Aar siden. fandt paa Loftet i 
medtaget Tilstand. Det skal være 
det eneste Eksemplar i Norge af 
den i 1541 i Wittenb~rg trykte 
tyske Pragtudgave af Luthers Bi
beloversættelse. Den var for sin 
Tid meget kostbar, forsynet, som 
den er med mange Illustrationer i 
forskjellige Farver. 

Levanger By reiser sig nu dag I ig 
af Ruiner, idet en trav! Byggevirk
somhed paagaar. Det ene Hus 
holder paa at reise sig efter det 
andet; dog er der enkelte, som byg· 
ger bare· midlertidig for Vinteren. 
Der er fuldt Liv. Oppe i Sundet 
ligger fuldt af Fartøier lastet med 
'fræmaterialer og Sten, og oppe i 
Byen kjøres, mures og tømres fra 
tidlig Morgen til langt paa Aftenen. 

Fra engelske Liebha vere, der tid
ligere har staaet i Underhandling 
om Kjøb af Grand Hotel i Kri
stiania, skal dPr efter Forlydende 
nu være gjort det norske Aktiesel
skab, eler nylig har kjøbt Hotellet 
for 1,800,000 Kr" et Bud paa 2 
Millioner Kr. De nuværende Eiere 
skal være villige til at akceptere 
dette Bud, saafremt den kontante 
Del af Kjøbesummen sættes høit 
nok •. 

Over 1500 Hummer afsendtes 
med Engla.ndsskibet forleden Ons
dag fra Bergen til Newcastle, og 
dette er antagelig det stø1·ste Parti, 
som iaar er udskibet paa en Gang. 
Sidste Fredag er <ler ialt afsendt 
ca. 2500 Hummer. Frednings· 
tiden er nu sn1trt inde, og det er da 
forbi med Udskibningen for denne 
Sæson. Prisen siges foar at ha ve 
stillet sig ganske ganstig i Eng
land. 

Launiks Tøndefabrik har i Som· 
mer modtaget sin første Skibslad
ning Egestave fra Amnika, hoved
sagelig bestaaende af Sildestave 
med en Del forarbeidede Bunde og 
Egetømmer. Det synes nok1Saa 
mærkeligt, at en norskTøndefabrik 
maa indføre Egestave fra Amerika. 
Men den norske J];g skal ikke være 
saa ren som deu amerikanske; der
for har Fabriken beodret en stor 
Del fra Amerika, 

Arenclalsbladet Agllerposlen. skri· 
ver: Ved Auktionen forleden efter 
afdøde Gaardbruger Peder Ander
sen Batteklev blev. der bl. a. solgt 
en gammel skrøhelig Kiete uden 
Laal'l og fuld af Filler og en Del 
Fiskesnører. Kisten blev kjøbt af 
en fattig Nabokone for 85 Øre. -,
Efter at Konen havde faaet Kisten 
hjem og undersø~t dens Indhold, 
finder hun en Pakke om bunden 
med Snøre. V ed U ndersøgelse af 
denne Pakke kommer der tilsyne 
en . stor Pengesmn. Pakken inde
holdt nemlig 4850 Kr., som den af· 
døde Mand havde forv;tret paa 
denne noget origin!tle Maade. ".'""'.' 
Konen blev bestyrtet ved dette 

Beløbet i sin Varetægt for Konens Asien ligge.r det store, øde Sibirien, dma~ksk e 1k eglync e sen 1 Frostbylder, Ligtorne og alle Hud· T · 
R · h d k' bt K' t ei e unc e·overstaa. db d k . L d ll f . egnmg, som av e JØ IS en. der er større end vor Verdemdel . u ru og merer aa ' e ere o1- Fiskeboller Arvingerne vil nok gjøre Krav paa k h d bb It ' De Forbrydere, der skulle arbeide langes ingen Betaling. Den er 

1 

~ 
Beløbtt, og rimeligvis vil her frem· men un ar 0 e saamauge i Bjergværkerne, kaldes Tvangsar- garanteret at gi ve fuldstændig Til- ' ft i 2 Punds Daaser. 

komme en ganske eueiitaaende inter- Indbyggere som Norge. Mod Nord b 'd d St f 1 t d fredshed irnodsat Tilfælde til bage· . e1 · ere, og erea ra er ang en • . c 
essant Retsafgjørelse om Eiendoms· er det opfyldt af store Moradser, t t F . . N betales Pengene. Pris 25 Cents pr. · 

Fiskepudding 
i 2 Punds Daaser. 

retten til dette Beløb. der den største Del af Aa!'et er til- s rænges e. h ord·vis~rngen soml 
1
.Y· Æske. For Salg i Stewart & Holmes 

. bygger er for ol svis mere taa e ig, Dru St 

0 Paa Sygehuset i Stavanger rnd- frosne; kun mod Syd findes Ager- ·a t d k k 1 d tt . . g' ore. 

Helleflyndre 
i 1 Punds Daaser. 

lagdes forleden Aften et 8~ Aar land s·amt store Skovstrækninger, I e enne un s a ne sæ e sig. i =========== 
gammelt Pigebarn fra Søvde i Ry- h d fi d t k. 1. d I> d Landet, men ellers urna søge sit Forstop1Jelsehelbredesforbestandirr M 

Smelts 
i 1 Punda Daaaer. 

. vor er n es y pe se e •OV yr d M d h e• 
fylke. Hun har været G;enstand . t M d d d fl t d Udkomme paa hva aa e an Tag Cascarets Candy Cathartic. ·lOc 

Laks 
i 1 Punds Daaser. 

for en ene~taaende rædaelefuld i 8 ørre æng een e es. e an re vil. Han har endog Lov til her eller 25c .. Hvis C. C. C. ;mdlader at A 
Ulykke l\fedens Faderen var be- Steder. Dette Land med sit yderst . d Æ t l b t helbrel.le, vil Apothekeren tilbagebetale J 

· . paany at m gaa ~g es rn , sam Pengene I 
skjæftiget med Slibestenen, som strænge Khma hører til Rustand, r • E' d t 1 · 

Anschovis 
i 1 Punda Daaser. 

Clam 
dreves af Vandkr<1.ft, kom Barnets som brnger det til Forvisningssted iorøge srn rnn om saa mege ian 
t. Id' H fl tt f t i A li ge formaar 

i 2 Punds Daaser. 
y ~ge aar e. e . as x n n, for sine Forbry dere. Disse og de · 

og i næste Ø1ebhk var hendes . -----
Clam Nectar 

i 2 Punds Daaser. ~u m~M ~ij~~. * Hoved fuldstændig skalperet. Haa- russiske Opsynsmænd •. der ho.Ider . . 
ret med Huden Iige fra Øienbry- Op9yn med dem, udgJØr en ikkejGamleSædvaner1Nutiden. 

Clam Minced 
i 2 Punda Daaser. 

uene til Baghovedet blev bortrevet ringe Del af Landets tyude Befolk- Iledste Sæbe for Vask al' 'l'Øi. 
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Ham burger·Stfg 
og hang igjen i Axlingen. ning. . Disse skildres af en pessimistisk 

N æst efter Dødsstraf er Forvis· Kult ur historiker saaledes: 
5 Cens pr. Stk" 5 .Stkr. for 25 Cents. 
Gjør et Forsøg. Sæben sparer Arbeide. 

i 1 Punda Daaser. 
Kjød pudding Nylig en Nat vaagnede Pedellen 

i Methodistkapellet ved en underlig 
Rumsteren i et Værelse over hans 
Bolig. Han fik i en Fart Klæderne 
paa og gik op for at undersøge, 
hvem som besøgte Lokalet paa den 
Tid af Døgnet; han fandt til sin 
Skræk en meget beruset Skomager
svend, som rumsterede der, afklædt 
saa nær som Skjorten. Han troede, 
at han var i sit Hjem, og var uvil· 
lig t.il at forlade H nset. Ved at 
tilkalde Hjælp lykkedes det ende 
Jig at faa ham til at klæde sig paa 
og rangle videre, skriver et Sta van
gerblad. 

Gamle Marinemaler Bennetters 
ærværdige Kirkeborg paa Sole (Jæ
deren) skal nu sælges. Som be
kjend t har Bennetter forlængstind
rettet sig lige herligt Atelier og 
B0lig i den gamle Vikingekirke. 
Og utallige er de Reisende, som, 
naar Stavanger besøgtes, har reist 
derud for at bese det mærkelige 
Sted, hvor de vide Lyngsletter, den 
store, gule Sand og det blaanPnde 
Hav lægger sin Glans om lDrling 
SkjalgHØns gamle Tufter. - For
modentlig bliver det en af vore 
Kunstnere eller en af Stavangers 
Rigmænd, som snart bliver elet 
stolte Steds Eier. 

Klokker i Hamar og Lærer ved 
Folkeskolen dersteds L. Andersen 
afgik den 11te Juli ved Døden hen· 
ved 70 Aar gammel. Afdøde har 
hele det eddste Aar været Bygelig, 
og hans Gjerning i Skolen som Kir
ken har maattet b!isørges ved Vikar. 
Andersen ansattes i 1861 somLærer 
ved Hamar Folkeskole og har alt· 
saa virket ved denne i et Tidsrum 
af omkring 36 Aar. Han var den 
ældste af Skolens Lærerpersonale 
og tillige en af Byens æ!dAte Bor
gere. B'aade i Skolen og Kirken 
fyldte Afdøde sin Stilling med Nid
kjærhed og Dygtigbed, indtil Syg· 
dommen svækkede hans Kraft. 

Arbeidshjem for Kvinder h<tr for 
fattige Kvinder af Arbeidsklarisen 
stor Betydning i deres trange Kaar. 
I Kristianias Udkanter virker der 
lo .. slige Arbeidehjem. Det ene er 
paa Rodeløkken. Dette har givet 
42 trængende Koner Syarbeide 
næsten hele Aaret igjen nem. Hjem
met har uddelt Penge, Klæder, 
Kulbilletter etc. til Fattige. ligesom 
Bestyrerinden har havt en Haand
gjerningsskole for 18-20 Elever. 
I Oslo er det andet Arbeidshjem. 
Der er i Aarets Løb udbetalt 767 
Kr. i Arbeidspenge. 25 Kvinner 
har været gi vet Arbeide, og daglig 
har ca. 8 Kvinder været beskjæf· 
tiget ude i Husene. 

Om Afholdssagen skrev Bjørn· 
stjerne Bjørnson forleden til en 
Bondekone paa Vestlandet i Norge: 
"Jeg tror ikke paa For' udslove 
mod Alkohol. Men jeg skjønner, 
at Folket tror paa dem, og da maa 
de vel forsøges, om ikke for andet, 
saa for at lægge den Foragf paa 
Drikken, som den fortjener, At 
Kvinderne i denne Sag maa have 
første Slemme, har jeg aldrig tviv
let paa. Det t:r en Hæder for vort 
Land, at vi her er gaaet foran. 
Hvor jeg i Udlandet. hør fortalt om 
det, har de·· sagt det samme, 
saa de behøver ikkf' at være ræd 
for, at det kan omgjøres! - Intet 
andet virksomt Middel er der til at 
opdrage Folket til ædlere Nydelse 
end dette: Førat Skolen, saft Ung· 
domslagene, saaBøgerne, saaLands
sagerne. · Og den Æresfølelse, som 
opdrages af at kjende sig i Samfund 
med sit Folk og ansvarlig paa sit 
Sted og for sin Slægt. - Fra først 
til sidst maa Moderen her være 
med, være med at ordne Skolen, 
hjælpe og retlede Ungdomslagene, 
!æse selv for at vide, hvad der giver 
clerr rette Æresfølelse, tage Del og
saa i de Landssager, . som bestem 
mer over Slægtens Fremtid, Gud 
velsigne h vør Mor, som tænker saa 
og prøver!'' 

----~--
Spyt og røg ikke Deres Liv bort. 
For at stanse Brugen af 'robak for be

standig, blive rask, livsglad, net'vcstmrk 
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 Prøve frit. Tilskriv Steriing 
Remedie Co., Chicago eller New York. 

ning til Siberien den haardel'lte Mange Sædvaner i vort nuvæ
Straf.. der brugeB i Rusland, og det rende foshionable Selskab er Re
Antal Mennesker, der aarlig maa ster fra Fortiden. De har enten 

Vi anbe'aler den som 
ør- DEN BEDSTE ""'lin 

Pacific Grocery Co. 
Palace Grocery Co. 
R. l\foO!ean. 

i 1 Punda Daaeer. 
Smørrebrødskjød 

i 1 Punda Daaser. 
KNF"""'liillll 

vandre den tunge Vei, er ikke ringe 
- man regner indtil 80,000. 

Paa Ære og Eiendom samt alle 
borgerlige Rettighedar maa den 
Forviste give Afkald; endog sine 
Klæder maa han lade blive og træk· 
ke i Fangedragten. Han er umyn
dig. Forholdet i hans Hjem er fuld
stændig brudt; hans Hustru er 
Enke og hans Børn faderløse, med 
mindre de foretrækker at følge ham 
i Landflygtigheden, men det skor 
sjældent. Som oftest maa han van
dre ene med de ~~anger deI·hen, 
hvorfra man ikke vender tilhage. 
Haabet om Gjensyn er udelukket, 
kun en lang mørk Nat ruger over 
hans Fremtid. Den Fremtid, som 
kun Døden gjør en Ende paa. 

Fra de forskjellige Fængsler om
kring i Ruslands større Byer sam
les hvert Foraar de forviste Fanger 
i Nishnij·Nowgorod, hvorfra Turen 
gaar videre mod Øst til det vestlige 
Sibirien. Herfra gaar saa Fangerne 
til Fods til de forskjellige Bestem
melsessteder, der endnu ligger flere 
Hundrede Mil borte. 

Forrest blandt Fangerne gaar de 
store Forbrydere med tunge, ras
ler.de Jernlænker om Benene; bag 
efter dem følger de mindre farlige 
med Haandjern, og endelig Kvin· 
derne samt de faa Familjer, der tro
fast deler Skjæbne med det forviste 
Medlem. Med ens K vinderne eukker 
og klager, er Mændene tause og 
bærer deres Lod med Ligegyldighed 
eller Ro. Til Bevogtning følger 
baade foran og bagefter Soldater 
med Bajonetter i Hænderne. 

Paa den lange Vei er d,r med 
visse Mellemrum oprettet store 
Bygninge1-, ele saakaldte Eta~per, 
hvor Fangerne kuLn i holde Hvil. 
Etanperne er langtfra hyggelige 
eller indbydende, men ligner sna
rere Fængsler. IUter to Dages an· 
strængende Marsch holder Reise· 
selskabet Rast der den tredie. 

I Etappen findes et eneste koldt 
og stinkende Rnm, som an vises 
Fangerne. Her sammenpakkes 
flere Hundreder, hvoraf Følgen bli· 
ver, at Luften snart bliver saa daar
lig, ·at det næsten er uudholdeligt at 
opholde sig derinde, men uclenfor 
Døren holdes Vagt, - ingen kan 
slippe uu. · 

Straks efter Ankomsten bliver 
der, med Tilladelse, af Etappenl'l 
Mandskab falbudt Fangerne Føde
varer, som imidlertid er yderst daar
lige og slette, til urimelig høi Prie. 
De faa af Fangerne, der under disse 
Forhold er saa heldigt stillede at 
være i Besicldelse af Penge, kunne 
nu stille deres graadige Appetit. 
Men der indsmugles ogsaa Brænde· 
vin, og det kan ingen af dem mod
staa Lysten til, og den sidste Kopek 
gives ud dertil, og medens de raa 
Banditter tømmer Brændevinsfia· 
skerne, stiger Tummelen og Raa
heden og de største Skjændigheder 
gaar i Svaug, indtil Søvnen tileidst 
overmander de drukne. Saa bliver 
eler stille, men de sover ikke alle. 
Hist sidder en ung Mand og tæn
ker paa den Familie han efterlod i 
Hjemmet, og som han ønsker sig 
tilhage til. · En anden tænker med 
Gru paa den endnu ikke tilbage· 
lagte Vei, hvor lfaaheden i hver 
Etappe vil gjentage sig, og længes 
mod det frygtelige Maal for ikke at 
skulle være Vidne til al den Elen
dighed. 

Paa den lange Vei til Bestemmel
sesstedet dør mange; men de fleste 

bevaret deres oprindeligeBetydning, 
eller de har slet ingen mere. Den 
Skik at tage Hatten af stammer fra 
Riddertiden. Den overvundne 
Ridder tog sin Hjelm af, naar han 
overgav sig paa sin Modstandere 
Naade. Derfor tager den høflige 
Europæer Hatten af for hvemsom· 
beist, hvorimod Amerikaneren kun 
blotter Hovedet for den K vinde han 
elsker, medene han hilser alle an
dre ved et Nik, men uden at blotte 
Hovedet. 

At tage Handsken af betød i 
gamle Dage at tilbyde sit Vrnskab, 

I Tacoma: 

W ed ell & Romness. 
Nelson & Harv_ey. 
FreedJuud & B.iorknrnn. 
Wm. Deter. 
H. L. Hansen. 
Mm. Chas J. Kinberg. 
Berlin G roccry. 
fitar Grocery Uo. 
.1. Bates. 
C. H. Buelow. 
Puget Sound Grocery Co. 

I ScuUlc: H. Wilcox, K O. Rindal, P.T. 
N orlJy, And<"·son & Blomquist. 

I Astoritt: l<'oard & Stokes. Og i alle Bn
tiker i PartJ and. 

Et Stykke Sea Fonm Soaii varer Jwngere 
end tre Stykker brun Sæbt" 

Forsøg selv. 
AGENTTER: 

l\L J. Connc!J, Seattle, Wash. 

E 
T 
I 
K 

• 

Disse Varer nedlæ:i:1rns her 
i Byen paa norsk Maner og 
kan kjøbes i alle "Grocery 
Stores". Hvis en KjØb· 
mand ikkehar dem, da for· 
lang at han skal skaffe dem 
fra Fabrikanten eller West 
Coast Grocery Co" Tacoma, 
der forhandler Varen. 

For Skibsbrug, Logging 
Camps, Jernbane·Camps 
eller hvor store Portioner 
Ønskes, kan KjØJ, Fisk, 
Clams og Smør skaffes i 5 
Pd.s Daaeer, hvilket bliver 
billigere for For brugerD"e. 

Varerne leveres fritom· 
bord og em ballerea fri t i 
Eolicte Kasser. 0. F. Cosper Oo., T •. ·1coma, vVash. I 

John llJaanw, Portland, Or. .... -----------------• 

ogendnuivorTid anses det som t'loocooooooooooooooooo-"o-·ei-ooo_c_oooooooooooool:li 

~:n~::~!!~~ l~~e!r~~~=gede~a~~. ~ GnJd HI.ll .Pf nQTIPPf}.llff ,z..~ MI.HP ~ 
sk~~ ~~kke hinanden Haanden før ~ U ll U ~ P h h g ~~ . h ~ 
Kampen var en gjensidig Forsik ~ · ~ 

ring om ærlig ~{amp, derfra skriver ~ Development Company 
den Sædvane sig, at Brudefolk ræk· 0 , 

0 
0 
0 ...._... ...-. ..._... ...-.. .._.., ...-. ..._... ...-.. .._... ..-.. .._.. ...-. .._.. ,.-......._., .-..... ..._., .......... ..._.. 

ker hinanden Haanden ved Vielsen. o o· 
En fransk FangE' i England, for- ~ udbyder nu 500 Parter af dets Aktiekapital til- ~ 
trelles der, gjorde-det var i gamle o salgs og henleder Publikums Opmærksomhed paa o 
Dage - en egen Anvendelse af ~ folgende glimrende Punkter: ~ 
den Skik at række Haanden inden o . . . o 
K H k ld t .1 ff tl' o l) Den hele Akhekap1tal er fordelt paa kun 10,000 Aktier o 

ampen. .an s u e 1 0 en ig o uden nogen foretrukken Kapital. 0 

Forlystelse k1æmpe m?d ~n. N ege.r- ~.. ~) Alle Aktier sælges kun til den paalydende V ærdi. ~ 
?oxer. Hau forstod sig imidlertid o 3) Alle Pengesummer tilveiebragt ved Salg afAktier anven· 0 

ikke paa at boxe, men da Negeren ° des udelukkende til Forbedringer; ingen Adgang til at 0 

rakte ham sinHaandindenKampen, ~ sælge til Kompaniet tvivlbom Mine-Eiendom for store kontante ~ 
knuste han den ved et jernfastTryk. o Beløb er mnlig under dets Love. o 

Den Skik at bukke stammer fra 0 4) Aktierne sælges for en Udbetaling af 5 pCt. aarlig, hvor- 0 

Fortidens Fangers Brug at byde ~ v~d der a~kre~ et perman~nt F~rnd til Fortsættelse af Arbeidet og ~ 
• . 0 gtves Aktrn-Ernre Anlednmg til at lade fradraga Udbyttet den o 

Nakken til Modstanderens Slag. o aarlige Udbetaling af 5 pCt. og selvfølgelig skabe et stort Reserve· 0 

Damemes Haarnaale er kun for- 0 fond af Aktiekapitalen. 0 

mindskede Udgavør af de Dt>lke, ~ ~ 

man i gam.mei :i~ bru?te i nalien, ~ Kompan i ets Kontor: ~ 
og endnu i vor rid bliver de paa 0 R 50,t C l'f' . B .Id' T W h 0 
Sicilien anvendte i en saadan Stør· 0 omn 'f a I orma Ul mg, aeoma, as . 0 

relse, ll.t de let lader sig benytte ~ ~ 
som Va~ben. . . ~ E. Steinbach, Rob. B. Bradley, w. H. Pratt, ~ 

Ørennnge var i Fortiden Slavens 0 Præsident. Sekretær. Kasserer. o 
Kjendemærker og var lukkede eaa· o . o 

' ~900000000000000000000000000000000000000~ 
ledes, at de ikke lod sig fjerne. Rin· --------- · 
gens Form betegnede, hvem Slaven 
tilhørte. Derfor bærer ogsaa blandt 
uci viliserede 'Folkeslag K vind erne 
Ørenringe som Tegn paa deres U n· 
derdanighed forMændene, og end nu 
i vor Tid er Ørenringene for vore 
Damer et Tegn paa Slaveri, vel ikke 
overfor Mændene, men overfor 
Pyntelysten, der tvinger dem til at 
stille sig lige med de Vilde ved at 
lade om ikke Næsen saa dog Ørene 
gjen nem bore. 

En Kat men Hædcrsmcdaljo. 
......, ........ .._, 

En slig Kuriositet fineles virkelig 
i Brighton, beretter et engelsk Blad. 
og Dyr<:ts Navn er Peter. 

En Aften havde KattensEierinde 
som sædvanlig ladet den sovende 
til bage paa dens Y ndlingsplads nede 
i Kjøkkenet, hvorefter hun forsig
tig havde begivet op til sit Sove
kammer. Nogen Tid efter hørte 
hun, at der ble'v skrabet sagte paa 
Døren. Først brød hun eig ikke 
derom, men da Lyden vedblev, aab~ 
nede hun Døren og fandt Peter 
udenfor; den vendte straks om og 
sprang mjauende tilhage ned i 
Kjøkkenet fulgt af sin Madmoder, 

Allerede i Afstand mærkede den-
ne en bræudt Lugt, og da hun var 
kommen ned i Kjøkkenet saa hun 
til sin Forfærdelse, at der var gaaet 
Ild i Benene paa et Kjøkkenbord, 
der stod nær ved Skorstenen. Il
den blev uden større Besvær sluk· 
ket, og Brandkorpset forærede den 
paa passelige Peter Hædersmedaljep, 
som den altid bærer i et Baand om 
Halsen. 

"En svag Mand er 
ikke fuldt ud en Mand". 

For ham er alle denne Verdens Glæder 
og Fornø ielser kun· kjedsommeligt Tids· 
fordriv. Hans Sans for JfornØielse er 
8lØvet ved et avagt Nervesyetem; hans 
Forstand er sløv,. hans Hukommelse 
damfor. Det er indlyeende, at hau. 
mangler Livskrnft, hvilket er Elcktrici
tet. Han e1· et let Bytte for Rygdom, 
fordi hnnsBlodomlpbersvagt ogLegemet 
ikke kan skille Bill afrned deUrenheder, 
som samler sig i Nyrerne og Maven. 

Dr, Sauden's elektriske Belte 
er Naturens Kur for svage :Mænd. Det 
mætter hver Dag Legemet med en SlrØm 
af dyrisk Magnetisme og tilbagegiver 
Nerverne og alle livsgivende Dele Styrke. 
Det helbreder - der er ikke en By i 
denne Stat, som ikke ved om en Kur ved 
dette berømte Belte. 

"Jeg har nydt megen Fordel ved Brugen af Deres Belte. :Min Helbred har 
1'æl«'t ikke saa lidt bedre denne Vinter. Jeg er fritaget for denne trætte og sløve 
Følelse og ogaaa for Stivheden i mine Hænder og den krampagtige Trækning af 
Øienlaagene. Jeg er meget tilfreds med Beltet og vilde ikke undvære et, selv om 
jeg ekulde betale meget mere for det, hvis jeg kunde foa det. Jeg skal altid 
erindre Sanden Electric Co. med Taknemmelighed."-D. C. CoYNER, Montesano, 
Wash" 22de ~larts 1897. 

TIL SV AGE MÆND. 
Hvorfor vil De overse rnadant absolut Bevis for det Faktum, at her er en 

Kur for Dem? Ingen Mand glæder sig ved at blive bPrøvet det vigtigste .Element 
for Styrke. Enhver Maud burde være stærk i den Henseende, saalænge ban bar 
en ganstig fysisk Konstitution. Gjenvid Deres Styrke. Prøv dette Middel. Det 
vil ikke feile. Læs Dr. Sanden's berømte Bog "Three Classes of Men". Den vil 
blive frit tilsendt pr; Post, omhyggelig forseglet. Tilskriv. 

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



Tæring helbredet! 
En gammel' Læge, l!lO];t] bar truk. 

ket sig tilhage fra Praksis, er i Be
siddelse af en ostindisk Missionærs 
Forl!lkrift paa et simpelt vegetabilsk 
Lægemiddel, som hurtigt og for be-

- . I standig helbreder Tæring, Bron-
Forleden havde saa den ene af chitis, Katarrh, Asthma og alle 

Strube- 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 
ønsken.de at hjælpe Lidende, viljeg 
sende denne Recept frit til alle, som 
ønsker det, skreven paa Tysk; 
Fransk eller Engelsk, med fuldstæn
d ig U ndefretning om dets Tilla velse 
og Anvendelse. Sendes gjennem 
Posten mod Indsendelse af Frimær
ker. Nævn denne Avis, naar De 
skriver. W. A. NoYEs, 820 Powers 
Block, Rochester, N. Y. 

~- ....... ----
Der er Tale om yderligere Be· 

fæstningsværker for Paris. Alene 
Grunden til disse vil koste fra 134 
til 193 Millioner Francs. 
__ ,__,,_..._.. __ .._..._..___ 

Hver 
:!\'.fan{l tror ikJrn, det er nmligt, ruen 
1nerlicin~k Stalistik har saa. klart· bo~ 
·vist, u.t det er blevct en fust-. 
slu.uet E:jendsgjærulug, :.i.t hver 

Fjercle Person 
har et svagt elle1· sygt Hjrorte. Ikke en Dag gaa1· 
hon uden, at Bladene nmddele1~ en hekj:mdt lHauds 
Oller Kvindes DOd uf Hjmrtesygdom. :Dette lmn Jet 
undgao.cs. hvis do tidlige Hymp1mnnr hli:i.·n 
r!gtigt forstaaede og J;Skjroukode Oprnærk~ 
srnnhe_d. Meu det ei· al,dl'ig for sllde. Søl:v 

Dr· l\;fi'·les' ae rarllg•te Tnræ1<lo • 111 f er helbredede ved 
at behandles mød 

ell~rkand~~~:i:~".-H·eart Cure. :Bog om HJærte 
og Nerver frit U 
ved ut nrovne dette Blad. Tilskriv 

DR. MILES MEDICAL CO., Elkhart1 _Ind.. 

·~,+----~ 

~fl~Bl~ISI -1· .. · ... 
. ~.A..G I El G _ fli'. 

OG 

SOO PACIFIC JERNBANE 
FØRER 

GJENNEMGAAENDE TOG 

TIL 

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

til og fra alle europæiske Havne og 
Indlandsbyer t-il laveste 

Priser. 
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SANFORO, STONE & FISHER COMPANY. 

t rt u i I um s 
-----i:ll Glæden ove1 nedsatte l?riser Deres. 

I 
ende der og har faaet vellønnende 
Beskjæftigelse. Fra Aar til Aar 
ud vider W ørishofen sig, og hvor 
man vender Blikket ser man kun 
Tilfredshed og Vindskibelighed. 

=~---~--,,---

f --
ill--· .-· ·--·· ! lngetl Mangel paa Læge1'. 

Ganske ,-..._,. 

AGENTER 
._..._...._...._....._..._...._..._....._..._... .......... 

R 
u 

N 
s 

Dette Salgs 
;;;pecielle 
Priser 
opl1Ører 
absolut 
LØr1lag Aften 
ilen 21. Aug. 

Tilfredsheden ved en til Trængsel fyldt Butik vor. 

Ikke mere end rimeligt, at Priserne skulde være 
netop efter Deres Ønske en Uge i Sæsonen. 

utrolig Polk's Medica1 :ltegister har af 
l~il!ige Census for 1890 udregnet en Lrege· 
I. nse r ' 'k d 1 · t i de gestat1sti , som er sær e es rn eres· 

ønskes til mod god Betaling at for· 
handle V arnr, som nødvendigvis 
bruges saavel i skandinaviske som 
amerikanske l!'amiljer, Enhver, 
som Ønsker en lønnende Beskjæf· 
t.igelse, eller vil forskaffe sig en god 
Bifortjeneste, vil for frie Prøver, 
Cirkalærer osv. behage at tilskriv(} 

1 

. 

t. J. SHOOP & co., l Qr:l}røugh <!tall:~ 
------l:ll 

Ophidsende Nyhedet idag fra Linned-, Strømpe-, 
Modepynt-, Kaabe- og Kjoletøi-Departementet. 

forskjellige I sant. Paa en Befolkning, som med 
Af1lelinger. et rundt Tal sættes til 65 Millioner, 

~----·-- 1 faldt da 106,000 "reguhere" Læger, 

Liutot I Vaskbare Toier. 
.... Dehyt bem. af disse Priser nu - / 36 Tm. Percales 10c Kvalitet 
De vil ikke se noget lignende igjen, ' . · • ' 
førend en anden .l!'rihandels'Præsi· Lappet l\IullR, 2 til 9 Yard11, 
•dent er valgt. 15c Kvalitet, til .......... . 

2den Etag·e. 
5~c \ N ogle faa Ditck Snits, tidligere 

$3 50, nu .. " ............. $1.79 

6Jc J Shirt Waists for unge Piger, 
tidli1Zere 59c og 69c, nu. . . . 19c Crash, værd 6c pr. Yard, til .. 3ic1 Striped Lawns meg.et y d t 

· ·D U · ·i 29 I · ' n e ' Hv1dt Bord amask, mon, tl c 10c Kvalitet. til ........... 4:1c 
Bleget Bord-Damask, 50 Trn" 

Shirt Waists for Damer, tidli· 
gern op til $1.00, nu ....... 29c 

medens 26,000 tilhørte den elekti· 
ske, den homeopatiske, den physic• 
medicinske eller andre Sekter; des 
uden var der professionelle K vak· 
salvere og andre irregulære. 

StatiBtiken angiver Antallet af 
Læger i hver Stat og udregner, 
hvor mange Mennesker, der efter 
Folketallet kommer paa hver Læge. 

10 nydelige Silk Waists, ind· I Vi med tagn ber kun de vestlige og Lærred, til ............... . 
50c Oream·Borddamask til. .. . 

29c 900 Yards bedste 12~c og 15c 
43c Percalel!!, medium til lyse 

45c Cream ·Borddamask til ... . 39c Farver . , .... , . . . . . . . . . . . . 10c 

Tm. Bord·Damask til. . . . . . 55c 
75c Bleget Damask til". ....... 68c 
·85c Bleget Damask til. ....... 77c 
:95c Bleget Damask til. .. , .... 85c 

Crasbes. 
7c ægte Lærreds-Crash ....... 5lc 
Barnsley BlegetLærreds·Crash, 

ekt1tra Kvalitet, til . . . . . . . . 12c 
Haal}dklæder, kantede, tem

melig store og værd l 7, gaar 
nu for ................ • .... 12~c 

Bordfa~Pller. 

Bomuldsval'er. 
Alle 8-4, 9-4 og 10-4 Skirting, 

baade bleget og ubleget, til 
10 pCt. mindre under dette 
Salg. 

1000 Yards ublegat Domulds· 
li"lonel, dobbelt Vægt; en 
V ækker; 10c Kvalitet; pr. 
Yard ................... . 7lc 

1 Kasse Outings, Mediurufarve, 
værd 6c, til . . . . . . . . . . . . . . . 3'lc 

kjøbt fornylig, var $3.50, nu$1.95 I nogle af de østlige Stater. I Iowa 

~lode1)ynt-DPIJartement. 
38 Spadi!erbatte for Damer, 

Sæsonens bedete Moder og 
meget nydelige, tidligere 
$1.00 til $1.59, nu ....... . 

Matroshatte - nogle faa af 
29c og 35c Kvaliteten til ... 

Godt Udvalg af $1.00 og $1.19 
Kvaliteten, nu .......... . 

Alle kostbare Matroshatte er 
nedentt betydeligt, et Afslag 
af 25 til 50 pCt. 

59c 

19c 

59c 

No, 620 State Street, Racine, Wis. 

~~,sg~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~go~~s'~~~~i?~ 

n ori$ 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

nf ben rette !mebicin til rette '.till, ~ar rebbet 
mangt et menneffelill. mær berfor forlierellt 
.paa mulige:tilfælller og ~ab ftebfe beb ~aane 
ben en i)'laffc af bet gamle, anertjenbte t~jl

fdJlt>ei~ijle .13ægemibbel 

Dr. Ptttr~s 
•••••• Ruriko. 

~en I.lider ~urtigt og fiUert i aUe @J~g· 
bomme, ber ~ar fin DVrinbeff ei f orbærtJet 
}Bfob, faaf om Sl'jertefft)ge, llbffet, ®alt• 

jfob, &fJent, ffiingorm, l)((Jeumatisnte, 
ffiofett, aaf>tte Saar, SVrceft og lrceftagtige 
Bibeljer, m~lber og alle .pubf~gbomme. 

€Bm(B 

'i'O 

st. Paul, Minneapolis, Duluth, Fargo1 
Grand Forks, Orookston, Winnipeg, 

He!ena and Butte. 

THROUGH TIOKETS TO 

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

"':+~ 

Time-Tabel. 
FOR I AFGAAR I ANKO!i. 

St. Paul & Chicago .. 15.00 p.m. 11.10 a~M: 
Omaha & KansaslJity 5'.00 p. ru. 11.10 a. Ill. 
Spokane & Kootenai 

Points. "". ", .. " 5.00 p.m. 11.10 a. :ip., 
Portland ............ 11. 30 a. m. 4.10 p. m. 
South Bend & Ocosta 
Branches ........... 11.30 a. ru. 4.40 p. m, 

Olyrupia ............ , 9.00 a. ru. 4.30 p.m. 
Seattle . . . . . . . . . . . . . . 7.00 a, m. 8.45 a. m, 
Seattle " .... " ...... 10.30 a. ru. 11.20 a. m. 
Seattle ........ ".... 4.50 p. m.15.35 P• m, 
Seattle . . . •. . . . . . . . . . . 6.50 p. m. 8.30 p. m. 
Oarbonado . . . . . . . . . . 4.40 p.m. 8.55 a. m, 
~ ---·· 

Dampskibet "City of Kingston" 
for 

SEATTLE, PORT TOWNSEND OG 
VICTORIA 

Aig. Tacoma (dagligu. Søndag)7.I6Em, 
Afg. Victoria (dagligu.Mandag)8.30Fm 0 

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

Et Parti tyrkiskrøde Bordtæp· ~ Baller fintubleget Lærred til 
per, 60 Tm., ægte Farve, til. 29c Lagner, 36 Tm" til ........ 3!/:c 

Fine Børne-Straahatte, var 95 
Cents, nu. . . . . . . . . . . . . . . . 49c 

er der 3,,100 Læger blandt en Be
folkning paa 1,911,896, saa der paa 
hver Læge falder 562 Meanesker. 
Minnesota har forholdsvig lidt færre 
Læger, nemlig 1,576 paa en Befolk
ning af 1,301,926, saa hver unde1 
lig~lig Fordeling ba1· 826 Menne· 
sker at fove af. I North Dakota er 
der 203 Læger paa en Befolkning 
af 182,719, saa hver Læge har 900 
Mrnnesker til sin Raadighed. Syd 
Dakota optræder med 364 Læger 
paa en Befolknin~ af 328.808; altsaa 
903 paa hver. Wisconsin harl,974 
Læger paa en Befolkning af 1.686,-
880. Derf:falder saaledes 854 paa 
hver Læge. Mindre gunstig for 
Lægestanden er Forh.Jldet i Illinois. 
Der er der 7,331 Læger paa en Be
folkning af 3,826,351, altsaa kun 
522 paa b ver. J~ndda overflødige1 e 
er Indiana forsynet med Lægfr 
Deres An tal er der 4,778 paa en Be
folkning af 2,1D2,404; altsaa kun 
458 paa. hver. California 8taar 
imidlertid som No. 1. Der er .der 

sran ilffe faaei5 paa \U:potefer, nten for~ For nærmere Underretning, Kort, Time• 
fceigei5 olot gjettnem Bofofogettter. {ibif5 ta11eller etc. henvender man sig til 

SANFORil, STONE & FISHER ~~MPANY. 
ben iffe fittbes i filcer9ebett, oebei5 matt A.D. CHARLTON, 
r ~ !'!' · t'{ A. G. P. A., Portland, Or. 
1trat5 1.rttle t 

A. TINLING, 

916 O[ 918 Pacific Avenue. 915 O[ 917 Railroad Street. 
General .A.gent, Tacoma, 

CITY TICKET OFFICE, 
925 Pacific Avenue. 112-1111 s. l)oyn~ .Ho~" 

Dr. P~ttr Jabrncy, 

Kneipp og Livet i Woris
hofen. 

summer alle Slags Sprog en om I dem va.r mere at tjene end vedAger· 
Ørerne, saa man med Rette kan bruget, og det første primitive Ba
sige, at WørishofPn er en internati- de hus opførtes. Nu fin des der ikke 

"".Øbicago, 111. I DEPOT TIOKET OFFICE, 
1825 Pacific Avenue. 

(Af et Øienvidne.) 
onal Landsby. et fattigt :\fenneske i Wørishofen. 

Pastor Kneipps Død henleder Men nu tilbage til Kneipp selv! I det ovenfor nævnte Kurbus 
uvilkaarlig Opmærk'3omheden paa Hvor stor en Agtelse og hvor boldt Kueipp, saalænge banl'I Hel-
hans eiendommelige Institution i u.;vigelig en Tillid han kunde glæde bredBtiletand vilde tillade det,Kon
'Wørishofen. sig ''ed hos sin~ Patienter, er lrnn sultatiou hver Dag fra Kl. D-12 og 

Hvad enten nn det Kneipp'ske den istand til at dømme om, som 2-4~. 
Helbredelsessystem gaar ud af Sa- personlig har været hos ham. Et- I Konsultationsværelset And han 
gaen eller ei, turde det)alfald være hvert af hans Ord var et Evange· midt for et langLBord illed en barm· 
af Interesse at høre lidt om, hvor· lium for Patienterne. Hans ydre hjertig Broder ved 8i n hø ire i:] ide og 
ledes man levede i Wørishofen hos Fremtræden havde noget ærvær· I noterede Pine Anvi1minger ned i en 

• Kneipp, og hvorledes denne forholdt di gt og. mil.d t v.e d sig; men hans Sygejournal. Ligeoverfor [{ neipp 
eig overfor sine Patienter. Ansigtstræk med den kraftige Næse sad en af de fire Badelæger, der dog 

En Landsby i egentlig Forstand og det livlige, gjennemtrængende i H.egelen forholdt oig temmelig 
har Wørishofen ikke været i de se· Blik under buskede Bryn - ud· passive og mere tjente til Pryd. 
nere Aar. Den har udvidet sig til trykte fast Vilje, urokkelig Energi. De mange Angreb, som fra læge
alle Sider; der er blevet opført hele Af Skikkelse var ban Ptor og kraf- videnskabelig Side var rettet mod 
ny Kvarterer med lette Villabyg- tig, rank, trods sin bøie Alder, og, Kneipp, foranledigede ham til at 
ninger, og af et Par Gjæstgi vergaar· hvis man ikke bavde set hans sne· li gribe til den Ud veiat Jade Ai ne An
de er der bleven en Række anselige hvide Haar under Kalotten, vilde, ordn\nger tilsyneladende stille u 1,

Hoteller, et stort Kurhus, et bety- man have kuunet autage ham for I der Lægekontrol. De øvrige Plad· 
dellgt Børnehjem, et Hospital for en Maud i Sextiaarene. Han gik I ser ved Bordet var opta(.lne af frem
Lupuspatienter, et Kunstmusæum al tid i sin lange Embedsfrakke, der mede Læger, der imod at erlægge 20 
med en Malerisamlin~, tre storeBa-. naaede ham helt ned til. Fødderne,I Mark til .B"attigkassen fik Lov til at 
deanstalter med Dampvarmeapara· og ba vde Saudaler paa de sorte I overvære Kneipps Konsultationer, 
ter og al mulig Komfort er lidt efter Strømper, men hjemme var han be- J og som hyppig gjorde Notitser. 
lidt skudt op af Jorden. Ptu.ndig barfodet. . I Tilstrømningen til Kneipps Kon-

Usædvanligt. er det forden ny- Kneipp var sol.il bekjendt en· sultationer var altid meget stor. I 

3,152 Læger paa en Befolkning af 
1,208, 130 Altsaa ba.r hver Læge 
gj

1

ennemenitlig kun 383 Met1nesker 
at raade over. Idaho har 109 Læ· 

J. Wenger, Jenr A[ent for 
ene"te sch weit zishe ~Tl1rmagt>r 

Den i" British Oolnmbrn. 
Alle Slags Uhre reparerest il laveste Pri~er. 

STORT tlDVAJ,G AF 
Uhre, Klokker, Sølv· og Guidsager. 

lill Uovernm. Ht. (2 DØre syr! for Posthuset), 
VlCl'ORIA, B. C. 

ger for 84,385 l\.fenneRker; Forhol
det er en paa 77'2. Montana bar 
247 Læger for 132,L59 Mennesker. 
For bold 1 til 575, og Colorado 918 J ~ ~ ifif _., 
Læger for 412,Hl8 Mennesker altsna I ~:%)"-~ r.ea11t, 
1 til 449; vVa~hington har 650 Læ- den l.Jedste og re1itrnte Oream fremstillet, 
ger paa en Befolkning af 349,390 , . $1 IW:_(fallon. 
· . . - . , .., . Enhver t:imag. \ t hwr kun en Slags 
og Alaska har D Læge1 paa 02.050 Is·Crea1n og bar knn en Pris. 

Menneisker .. M;get f:eldigt stillede M E w EI X c·o 
er Læg;nne 1 ,.,, yomrng. hvor der • • • 
kun er 60 i Antal, medens Befolk- ll46 Pacilic A''e. Tel. ·:1.18. __ 

11ingn1 er 6o,7o5; rna ae~· 111tsaa. ... r CH·'S G HA· mtELl~1 
over 1000 paa hver. I .Nord Caro- 11 • • li 11, 
lina er dog J!'orholdAt endda bedre, 
da der kun er 1 Læge paa hver 
l,lOl Mennesker. Den tættest be 
folkede Stat er New York, hvor Ind
byggerantalleti 1890 var 5,997.853. 
Der er J 1,132 Læger, roaa der falder 
530 Mennesker paa hver. I Penn· 
sylvania, hvor Befolkningen er den 
næststørste, nemlig 5,258.014 er 
Antallet nf Læger 8,429; altrnt 623 
paa hver. I Syden er der forholds· 
færre Læger eud i Norden. 

I hele Landet bar hver Læge gjen· 
nemernitlig 613 Mennesker at arbei 
de iblandt . 

Praktisk Uhrmager og Juveler. 
Hancl'er med 

Ulll'e, Stueubre, clplv- og Plet-Yarer, 
Optisk<> Varer. 

REP A.RATION AF UHRE. 
1342 PACIFIC AVE., 

'.l'ACO.iU, W.A.SH. 

Dr. \V. E. Burkllart, 
Tandlæge. 

930 PACLFIC AVENUE, TACOMA, WN. 

'rELEFON :. 7\Jl:. 

Dr. lV. Van Deventer, 
Tandlæge. 

Cor. Pacific Ave. & 15th St., Room 202. 
2ti Aars Erfaring. 'famder ndtrækkes 
'or 25c og 50c. Kunstige Tænder fra 
'!;5 til $15. Alt Arbeide første Klasses. 

~~~" ... -~N ~~~ N~ ... -N-~~~~---

TmENDJC, :'.'iordlyset, Ugebladet, Skan• 
dinavisk Fnrrner·,J ournal, Amerika, 

Den Chrieteiige Talsmand, Folke• 
vennen, Reform, Svenskl1 Kuri· 

ren, Vestkusten, V!estra·Po· 
eten, Hem landet, ::"!ordstjer· 

nan og det i Kristiania, 
Norge, uclgivne illustre• 

redeBlad Folke bladet. 
Tager Abonnement paa alle skandina• 

viske Aviser og BØger. 
Send efter mit Cir kulære, der faaea 

irit og er af stor Betydning for enhver. 

JOHN RLA!UW, 
01rnGoN S'l'AATS ZEITUNG's Office, 

171! Second St., Portland, Or. 

ERIG EDV. ROSLING, 
SKANDINAVISK ADVOKAT. 

Giver Raacl i alle Slags Luvspørgsmaal, 
Praktiserer fo1· alle Retter. 

Kontrakter, Deeds, 111ortgages o. s. 11, 
udskrives. 

PAGIFIC NATIONAL BANK BYGNING 
Cor. Pacilic Ave. & 18th St. 

VI. ~ell & Ekberrr Skandinavisk 
Il g, BOB-& PAPlRHA.NDEL 

1J 01> It. It. :Street, 'l'acoma, 
har overlaget hele vor Beholdning at 
Bøger og an.Ire Artikler for Kirkernenig· 
he :er og S"oler. Vi b ·<ler derfor vore 
Venner henv nde sig til dem for saa• 

danne Sager for Fi ernticlen. 
:'.'lorske Bi bl er, Salm1oi· og SkolebØger. 

Emigratio1rnbilletter til laveste Priser. 
Pei1ge forsendeH til det gamle Land. 

ankomne at se, hvorledes alle. Da- ,,sel V· made" Mand. li Hovedsæsonen expederede han dag· 
mer saavel"om Herrer, spadserer fodtil 20-Aars Alderen var han lig e.t Par.Hundrede Patienter. Tje
omkring med.bare Fødder i aab.ne Væven;vend. En Laudsbypræst neren slap 6,.,.....8 Personer ad .Gan. 
Sandaler, der blotter Tieel·ne. Men blevopmrerksom paa hans Evner ge~ ind i Konsultationf'væreleet, i 
disse Barfodede Mennesker er ikke og begyndte i.tt give ham Undervis.· deu Numerorden de havde i Syge· 
de. indfødte i Wørshofen; det er ning, og den 20 Aar gamle Vævei- b.)gen. Ved .. Komultationen kunde 
Kurgjæsterne, der følger deri af P&- svend tog fat paa at lære Latin.

1

' man oft(l blive Vidne til bumorii:ti· 
storen anordnede Kur. Han be· De faa Skillinger han havde sparet ske Scener hvori naturligvis affek· 
gyndte nemlig uden Undtag(llSe en• sammen, mistede han, da Faderens terede Damer spillede Hovedrollen. 
hver Kur med a_t ordinere, at Pati~ Hus brændte, men han .tabte ikke Til Trætbed syntes Kneipp ikke 
enten skulde gaa barfodet. "Man Modøt; han overvandt alle YanBke~ atkjende, før han blev syg. Efter 
kan sige, at det at gaa barfodet, er ligheder og blev ordil}eret til Præst. Messen, som (han l33ste om M orge· 
et Trækplaster,.der·drager al.Slag@ I Femtiaa:rene•begyndte hau .paa uen Kl. 5, drak han Maltkaffe og 
Daarlighed ned til· Fødderne og sine første v.llndkure .. I den Lands· arbeidede med sine Bøger, til Kon· 

·Den første '~'obaksrøger i .Eng
land var Sir Walter Raleigb, men 
han vilde ikke, at nogen skulde 
lære af ham, og derfor røgte han 
bare, naar han var ganske alene. 
Ikke engang hans Tjener vid ste om 
det. Men en Dag. som han ead i 
dybe Tanker med Piben i Munden, 
havde han glemt at ingen skulde 
se ham røge, og raabte paa 'Jjene· 
ren, at ban skulde komwe ind med 
et Glas ØL Da Tjeneren kom ind 
og Faa, at Røgen stod ud af Næee 
og Mund paa hans Herre, blev han 
saa forskrækket, at han slog Øllet 
lige i Ansigtet paa ham og fo'r ned 
ad Trappen med det Raab: "Hjælp, 
Brand! Hr. Raleigh har studeret 
til hans Hoved er kommet ibrand. 
Røgen staar allerede ud af baade 
M und og N æse." 

Kontoret er aaben til Kl. 9 Aften. !Q.RSK KOLONfAf,FORRET~ING 

Dr John SVBilfls rraarfl Alexander l\Iyhre. · , ll g ll, Hjørnet af 171.h & J Sts., 'l'acoma, 

b.or.tl·e .. d. e·. ,rd. e .. n .. d ... e.r· f.rai, skriverKn··. eip····p b. y·"··· .. h·• vor h~.n Å.e·v.·ede s· .. om .. Præst·' ... I su. l·.ta·t. ion~ti·d·· an v~r i?. de:. Efter i sit "Testamente." fandtes der mgen Læge, og naar denne spiste han til Middag og be-
I selve Landebyel1 {!;{lal' ~;lll hans Sognebørn feilede npget, kom I søgte Børnehjemmetfor der at give 

ganske vist med Sandaler, me.n de, som jo saa ofte sker, til sin Sjæ-
1 
sine Anvil;!ninger, saa bavde han at

disse kastes, saasnart man kommer lesørger og klagede sin Nød for ham. j ter Konsultationstid rued Foredrag 
ud ~f Landsb:yen ind iden uærlig· ll:fterha{lnde!l J:iefatt(lde han sig I for Kurgjæsteme; det . varede til 
gende Skov, og man spadserer fold- mere indgaaende med t3tudiet aJ 1 KL5k. Dfter Aftensmaaltidet pas
stændigbarfodet omi Engene. Mø· Vandkure, og nogle. heldige Resul. siarede han en Times 'rid mest med 
der man en Brek eller en Vandpyt, tll.tef.a,f Behandlingen bragte hans eline geistlige Kollegaer eller arbei , , ,. 
v.ader man strak. s ud i den, Herrer- • .. Ry ud over Landsbyens snevre dede endnu lidt, indtil han Kl. 9 Gamle før I1den er

1
;.t Ord, som 

, · . • .· . · .· . . . . . som passer paa mange .LUBtruei· og 
n,e med opsmøg~d!l Ben}læ.d.e~, .Pfi:~ Grændser"men. !l~dn,u gik der en- g1k ISe.ng. . Mødre. under den .!Engstelse og 
merne med opklltret Kjole til.K,nai- del Aar tør. ,Kneipp s Navn blev Kneipp har ved srne til Velgjø- d.e Bekymringer, mm følger med 
erne. · blot nogenlunde .almindelig kjendt. renhed viede Bygninger~- blandt Omsorgen for Hjem og Børn, glem· 

I Juli Maaned er der ca. 4-500 "Jeg har aldrig opfordret Folk til hvilke Lupushospitalet er et af de mer de sig selv.' og. forsømmer sin 
.!<'remmede i Wørishofen og der fin- at. komme til mig," saade han ofte velsignelsesrige _ sat si I et egen Helbred, mdtil ,clenne er n.æ· 

• . .. . . . . ,. . . • ... . • • >•· .. · •••. · • 
0 

•• , " ' • • . • g se v sten nedbrudt. Dr. Peter's J{iinlco 
des i alle fem Verdenl)dele v.el1~ke "deh!l,~· aJ.s1g selv eøgt til mig. vangt Mmdesmærke. Han har af er netop hvad de tiltrænger. Hun-

NORSK LÆGE. 

Juneau, Alaska. 

Dr. J. L~ Rynning, 
Norsk Læge. 

French Building, Cor. rnth & Par:HicAve. 
(over London & San Francisco Bank). 

'l'acoma, ·wash. 
Kontortid 2-4 og 7--,8 Em. Søndag 2-3 Em. 

'relefon Black 1301. 

C. QUEVLI, 
Norsk Doktor. 

Kontortid 11 12, 2.c4, 7-8. Søndagl2-l. 

1101! Tacoma Ave.* I411i{~<l 
en Nation, som ikke, er repræsen De første Kurgjæster modtoges en ubetydelig, afsidesliggende dreder af Hustruer og Mødre har 
teret der. De. fleste Kurgjre~ter med Uvilje af.Bønderne og blev be- Landsby skabt et af de mest.besøgte afgivet sit Vidnesbyrd om dens hel- D c. 8 
kommer fra Frankrige og Engl<lnd, handlede afKneipp personlig i selve Kursteder, og gjort sine Sognebørn sebringende Egenskaber. Skriv R. P. . ALABANOFF 1 

'k p b l" V k h . l\i·' B d · ' efter Blad og Pamflet. De erholdes 1102~ Tacoma Ave. men ogsa. a fra Amer. 1. a ses mange. ræste o igens as e us. '.len øn erne, til velhavende Folk. t' d H d 1 t'l D p Kontor: Rooms 2 og s. Residens i 
· d d f · K · k d 'fl . K . . M d h gra 1s ve en ven e se i r. . B . I Morgentimerne, a er oran ur- snart om er ere urgJæster. ange. er ar Ol!>naaetHelbredelse I Fahrney 112-114 So. HoyneAve. I . samme ygnmg. 

• • · • . · • · · r . ' ' Kontortid 8-lOli'm., 12-4 Em. 7-lOÅ.ften huset hersker det hvhgste Røre, Bønderne rndsaa burtigt, at der ved i \\ ørshofen er senere bievne bo- Chicago, Ill. TELEFON Red 153•. 

FØigende hermetisk nedlagte Varer 
anbefales: 

Ægte Stavanger 1\11se!Jm·i~ i 1 Pd.s .Æske;, 
KjØclkager i Kraft og LØg. i 1 Ptl.s .Æsker •. 
Puget Sound Srnelts ...... i 1 Pd.s .Æ~ker, 
Lui1cl1-Tu11ger ........... i 1 Pd,s .Æske.r. 
KjØdpndding i Kjødkraft . i l. l'd.s .!Eske!', 
~ Varerne er nedlagte her.i !lyen 

efter norck Methoue. 

VAUGIUN & . DIORRILL CO., 
Bo~- & PaDirhandlcre, 

926 Pacific Avenue, 
sælger SkrivemllterialiPr al alle Slags, 
Bøger, l::lkoler~ kvi sit.er og Ni psgjen• 
stande, . fomcleu JHagasinsr, Biade og 
Tidsskriit er. I'riserne er de laveste. 
Skolelærere saaveleom ElevM bør skrive 
til Firmaet for at 1aa Oplysning om Pri
serne, hv,s de kke har Anledning til at 
komme person.ig. 

ALL.E SLAGS 

Skandinaviske Mediciner 
og Hecepter ekspederes fra 

central Druu Store, 
Cor. llth & Tacoma ,\ve, 
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FIBE ØlDSIR-SPEClDll ER. 
~ 

Kan ikke f aaos no[Bt andet Stod. 
Hundrød or ar Yards kommer fra V æven . da~li[. 

-~-

1) · 12 Pd., .14 Pd. og 1~· Pd. vand
tætte Uldtæpper. 12 Punds 1'æpper til $12 gjør samme Nytte 

som tre andre Tæpper af h vilkensomhelst 
Slags. De. fra Yukon hjemvendte Guldsøgere siger, at almindelige Tæpper giver liden Beskyt
telse mod Klondike1s 75 G:rader under Zero. Ethvert Tæppe burde veie mindst 12 Pund. 

2) Llarna Cloth. Udmærket fur Klondike· Undertøi; en 
Yard veier 26 Unzer; naturlig graa Farve; 

har. en fin,. ulden Overflade, som beskytter Huden bedre end noget andet. U ndertøis Dragter 
af L1a.ma-Klæde syet paa·Bestilling $4.50. 

Irl. s· ·h·· F' r· 1· ez.e· for Overskjorter; en Yard veier 30 Unzer; 
. · · · marineblaa Farve; garanteres at bolde tre Aar. 

Kanikke slides op .paa en Tur til K.londike. Overskjorter syet paa Be;itilling $4 50. 

Mackinavvs. Vi har utvivlsomt den bedste l\fackinaw-
Dragt i Verden. Dette Fabrikat er vævet 

JOQ Tom,mer bred og krympet ved den nyeste tondon-Proces til 60 Tomll'.ler. En Yard veier 40 
Unzer, og det er absolut vandtæt, hvilket er fastslaaet ved de i vor Fabrik foretagne Prøver. 
Mackinaw·Dragter sy et paa Bestilling $10. Garanteres at v11re længere end• to andre Dragter 
j Handelen. · 

Agenter Ønskes for'disse 

---..~-

liffOMl WffOLEN MILL CO. 
952 ~a.cl~.c d\ttenu.e. 

SUNRISE BAKERY bager det bed-
3te Brød i Bye[]. De Phndinavis,ke 
3prog tales. Husk Numret: 1107 
K Street. 

------"--

Our Own Headache Wa]ers er det 
bedste MiddeliBrng for HovAdpine 
og Ne~ralgia; erh.oldes paa. CEN· 
r~AL D~UGSTORE, 1101 Tacoma Ave. 
Dor. llth St. 

Smør og Æg til en gros Priser: 
'3relger direkte til Fol'brugerne. 
Onsker De at spare Penge, saa kom 
1g bliv overbevist. COW BUT'l'ER 

uiavaskere, ~ 
aor agtør si[ til KlondikB, 

erholder den mest reelle Behandling og de bedste 
Varer i vor Forretning. Vi har udstyret de 

fieste her fra Byen, og hver af dem kan be
bevidne, at de er tilfreds i enhver Hm1-

Henseende. Vi har alt hvad der be-
hoves af Klæder, Sko og andre saa

danne Ting, som enhver, der dra
ger til Klondike, maa have. 

OICKSOØ BROS. p;~f~~n:~e. 

~Flflnina~ -N~tirn. ~ 
SCANDINAVIAN-AMERlGAN BANK 

TACOMA, WASH., 
er nu flyttet til sit nye Lokale i 

BERLIN BUILDIN 
' N. E Cor. Pacific Ave. & Uth Street. 

a~~aaaa~~DDDDDDD~~D~~DDD~~~~DDDDDDDDDDDDDDD~DD~DDDDD~ 
~ m 

i Jeg ser ! 
~ ~ 

~ Betydningen af li: 
~ ~ 

~ --,, at holde m 
~ ~ 
~ .. ~ 

~ mi neOine klare i 
~ ... · m 
~ og komme i Tide li 
g til Klondike. li 
~ . ~ 
~ De maa erindre, at den bedste Ting De kan gjøre er at an- ~ , 
g skaffe et Pitr farvede Briller; ligeledes et $2.50 Klondike-Uhr, der I 
~ garanteres at ga11 ·bestemt. Dette Uhr vil spare Dem Deres = 
~ Gulduhr. I 

i Ed\vard I. Salmson, · I 
g JnvBlBr o[ uddannet DntikBr. 930 Panifin AvBnnB, Tacoma, Wash. m 
!:'.!. · ... · .. · ·. . . , . Elt 
l:'.!~~~~~~~~~~~~~~~~~~rn~~~~~~~~~l:'.!~~~rn~~rn~rnrn~rn~I:'.!~~~~~~~~ 

An~r~w J ~~n~~n. 
Skandinavisk Sko-Forretning. 

1106-Uth St., nær Il St. 
Klondike-Støvler forar.beides og er stærkere end færdigsyede. 

Kalveskinds-Støvler .soolges nu meget billigt. 

fl1til/"" ULJMÆRKET UDVALG AF ALLE SLAGS STØVLER OG SKO. '""lllllll 

-=HUDER OG SKIND= 
KJØBES TIL DAGENS HØIESTE PRISER. 

Enhver Ting fornøden ved .Be
gravelser paa k()rt Underretning. 
Balsarµering en SpeciaHtet. Murphy 
& F:raser, 936 C Street, ligeoverfor 
Chick:ering Hall. . Telefon Re.d 351, 
Aaben hele Natten. Kvindelig 
BetJent. ~i~:ir!:a~~øi~:. af Pacific Avenue ~CJf e~ttC llltb ®.clip~_e 

OivilService-Kom mieisio nærTeats, 
M,oraleu.s ·selv bestalt~de Repræsen
tan t. ber:d Byen,• blev'l'irsdag meget 
prompt kastet paa Dør af fire Po
litibetjente, d!J. han satte sig i den 
Stol, soll! han .som Kommiseiouær 
ifølge de mod ·ham rettede grave 
r.ende Beskyldninger er·uværdig at 
b!;lklæde ..... Borgel'mester Fawcett 
viser, at han har Beµ i Næsen, 
hvilket sandelig ogsaa behøves. 
Sagen mod Te11.ts og. de åndre Kom
!Uissionærer vil komme op Mandag 
og følges af Byens Borgere med 
epændt · Iu ter.ess.e. 

Enhver. bØI' tage sig iagt for. de11 ~ s· · .·· · ·. > · •: · · · ·1 * 
nye Ven, som 1llødes paa Gadenog .. ·• . • 
hilser en Nykommer, som om de 
havd.e ~""'' ~jendt i. lange Tide" ' tee 
Den nye V \:In sp~nderer gjerne t.il 

n 
en Begynde.lse e1i GJgar • og en 1t:--· 11< 

,,drink", for senere at plyndre Ny
kommeren. 

En Steel Range for $30.00. 

Washington.:..Alaska l'viining and 
and Uevelopment Co., som nu er 
dannet her i Byen, indleverede. for
led ah Dag sine Inkorporations" 
Dokn01enter tH (Jounty-Auditoren. 
Kompaniet . b\:)staa1· . af ])omrper J. 
A.WHliamson, Calvin S. Barlow~ 
A. U. Mills ogW. A. Gerry. Akt.ie• 
kapitalen udgjØ» $5,000;000. Hver 
Aktie Jyder paa.$10. 

Med Dampski bet Hiiniboldt, der 

North Westem Mining Review er 
Navnet paa et Maa,nedsskdlt, som 
er begyndt at udkomme her i Byen 
og sikkert vil være til Nytte for 
enhver,der agter at befatte sig med 
Minebedrift enten her. i Staten, 
Alaska eller· British Columbia. -
Udgiverlle har sendt en specie] 
Korrespondent til Kloudike, hvor
for fuldatændige Oplysninger om 
Forholdene der kan ventes utlover 
Vinteren. Maanedsskriftet koster 
kun $1.00 pr. Au og el' vel værd 
Prisen. 

VI SÆLGI~R STEEL RANGlDS, OVNE OG BICYKLER PAA Al<'BETALING. 
EJJLEH. FOR KONTANT. 

LAWRENCE BROS., 927-929 C Street. 
GE::NERAL-AGENTER. 

Kontor''felefon 624. 
County Underfaker. 

Aaben Dag og Nat. 

~. ~. ~ohertg 
(Slayden-Roberts Efterfølger) 

UNDERTAKER. 
BALSAMEJtING EN SPECIALITE'l'. 

914 C S'J'lmE'l', Theatre Building, 
'.rACOlUA, WASH. 

Vi kjøber og sælger 
MØBLER, OVNE, KOMFURER, 

INVENTARIUM .AF AI,LE SI,AGS. 

Nletropolitan Savings Bank 
Sparebank 

(Inkorporeret 1887.) 

I Tacorna Theater Bygning, Hjørnet ai· 
9th og C Streets. 

Aaben fra Kl. 10 Form. til 3 Eftm. 

Indbetalt Kapital.., ........ , .. $200,00G·· 
(ForØget fra $100,000). 

P. V. Caesar. " .. ". " .... , ." .. "President 
T. W. Enos ..... ", .•..... "Vice-Presidenfu 
01.e B. Selvig . " . ". , .... "" .... , "Cashier-
J. H. Vanderbjlt " ....... Assistent Cashiel" 

DIREKTØliER : 
Dommer •r. L, Stiles, C. w. Griggs, I. W. 
Anderson, G. L. Holmes, Theo. Fosmer". 
George P. Eaton, P. V. Caesar, T.W. Enos,. 

J. H. Vanderbilt. Et etortUdvalg afF~ugtglas (FruitJahra) 
tilsalgs for 40c, 50c og o5c pr. Dusin. 

KJØB HOS OS. 3 pCt. Rente. 
W. J. Wall is & Son og1i~l}1:ifi.le udbetales halvaarlig, i. Januar 

1519-1521 C St., Tacoma, Wash. Penge udlaanes paa længere Tid samt paa, 
·---- maanedlige Betalingsvilkaar. 

TRUNK FACTORY.-,-Reisekufferter, Anvisninger paa alle Steder i Europa. 
. . . . ·. . Haandlrnfferter,. Væsker. og .J)e skandinaviske og det tyske Sprog tales •.. 

Plaidrernmer. · Friserne i Forhold til 
Tiderne. Fabrik og Handelslokale: 115 
South Ninth Street. 

25 
Cents pr.Maaned for alie Blllgerman 

kan !æse i 
WASHINGTON NEWS CO. 

CIRCULATING LIBRARY 
1203 Paciiic A venne. 

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

.
E.t sto.rt·o···g· fuldstændigt Udva.lg af Juvel.er. 
Reparation~r udfØres tit.rimelige Priser. 

Specielt repareres Uhre fra det gamle Land. 
Reparerer .al Slags vanskeligt Uhrarbeide" 

1151 TAOOMA AVENUE. 

li 
I 


