
Thom.as Iversen blev for et· Par 
Dage siden .. arresteret, fordi han 
boldt SpillehuE! i 316 W ashingt.on 
Street. Han blev løsladt mod en 
Kaution .paa $50, . 

California. 

23. Oktober 1897. 

Hdlandet. W orden fik Kommandoen over 
Monitor, der straks seilede sydover 

" ** 8. Aarg. 

Sta terne. --- og ankom til Hampton Road, Va., 
1 

....... ~ ....... _. ....... ~ ....... ~...... _.,......._.,.......~,....,~· 
Hele Dalen . nær Baku ved det tidlig en Morgen, netop som Merri· 

ka~piske Hav er i Flammer. I mac kom dampende for at ødelægge 
Dalen der er Europas Oljedistrikt, Resten af Nordens Krig5fiaade. 
findes

1 

en Mængde Oljekilder og Her udkjæmpedes da det minde
OlJe.brønde. Forleden Aften gik vrerdige Slag ~ellem v:erden_s to 
dei; Ild i en af Oljekilderne, og første Pansersk1be. Monitor seilede 
Fbi.mmerne udbredte sig meu ri- tæt op til Merrimac, svingede rundt 
vende Hastighed. 4 Oljekilder og og affyrede det største Skutl, som 
93 Oljebrønde brænder, ligesom noget Krigsfartøi til den Dag havde 
M~gasiner og .andre Huse er for- affyret. Tilslut maatte Merrimac 
tærede. Hele Dalen er et en.este trække sig ud af Kampen. 
Ildhav. Søhelten John L. Worden vandt 

i denne Kamp en Seir for Norden, 

Da Pastor Stub og Hustru for" 
leden kom hjem fra Norge til 
Decorah, blev de af Månighedea 
overraskede med en Gave paa. $400" 
-Lutheraneren. 

Ved Ind vielsen af Hauges Sy411c 
nodes Børnehjem indkom der dell 
vakre Sum af $971.03 til Hjemme~ 
Alligevel er Gjælden omkring 
$3500. Pastor A. O. Utheim ~ 
kaldt til Bestyrer. 

Det gamle og velkjendte Blad. Det fortælles, at W. Hughes, der ikke kan undervurderes. -Aar 
K~rre1;1pondent . for •. det engelske er henrundne siden den Tid og 
~lad Black and Whi~e, sultede ihjel mange af de Mænd, der v~ndt 
I Byen Hava~a ~ornge Uge. Først Hæder og.Ære under Borgerkrigeq, 
blev. •han. dog mishandlet og plyn- er· gaaede til sine Fædre. Ogsaa 
dret af et spanskStreifkorps, Spa· den brave John L. Worden er nu være Hovedeier af Amerlka, hø.r. 
nierne. e_rBarbarer, h_vis Sag~?for- vandret bort. Den l8de Oktober kjøbt Norden's Udstyr. 

~oIJI~rsig som ~rema~illet, ~hi ingen afgik han ved Døden i Washington, Forrige Uge brændte en Udhus• 
c1.v1 .. hs. eret Na. t.1on vilde t1llade en D. C 80 Aa· r gammel Indtil nogle b , t'lhø d, R b t ·B·. ru 

Norden er gaaetind. Bladets Abon• 
nenter faar Amerika; der udkoqi!' 
mer i Madieon, Wis. Mr. Andrew 
Jensen i Edgerton, Wis., der skal 

· .···.•· ·. · · · · · · d B · ., · · . ygmng 1 ren e · o er e ", 
s~aran H~~dhi°g. -~~u~ :i. • e:~; Dage før sin Død yar han frisk og der lever nær Canley Falls, Minn" 
ning~n s~a. æs .es, vi .. e i~e 1 rask. · Man fandt fire forbrændte Legemer 
uo~hagehgt fo~. Spamena . thid Eng- Han er nu revet ud af de gjen- i Ruinerne. Det antages, at Ofrena 

I .Dobler . & Carsons . Kontor il lænder spøger ikke me . saa anne levende Hel tes Rækker, men hans var La.ndstrygere, som havde sovet 
Eureka hænger et Portræt af Præ, Sager. .· .· . Minde vil henge 'leve blandt det paa Høloftet. Dette forklarer og• 
sident McK.inley,bvorunder er op· • I,Nærheden af Lyons, Frankrig, amerikanske Folk, ligesom hans saa, hvorledes Ilden opkom .. Sand" 
slaa11et en. Bekjendtgjørelse om, at hai\ man arresteret en Faarehyrde, Navn er skrevet med undsletteUge syndligvis er Ilden. opstaaet ved 
Kompaniets Arbeidere fra Qg med som ier anklaget for Massemord. Bogstaver i de Forenede Staters Gni@ter fra deres Piber. 
den .1. November viL faa Lønnen Førat har han skaaret Halsen over Historie. 
forhøiet med 25 pCt.. Kompaniet paa' sine. Ofre og siden lemlrestet 
har en større Tr!Blastforretning og I,.igøne paa det grueligste. .Man-
gi ver Arbeide til 80 Maud. den blev for en Tid siden udskrevet 

. fra ~t SindEJsygeasyl som helbredet. 

Michaelson fra Portland 

Da hans Ofre .udelukkende tilhører 
fattige Folk, . er . han sandsynligvis 
sind;sforvirret, idet hans eneste B.e
væggrunil. synes at være Mordlyst. 
Han har tilstaaet, at han har be• 
gaal'lt otte Mord. 

Om Avertering. 
,......_, 

Man læser. saa ofte i Av.serne 
om, . h.vad .~erdenskjendt~ uden· 
landske Firll:\aer giver ud tilAver" 
tisseooenter om Aaret, og det er jo 
kolossale Summer. Men endnn 
harjeg ikke set nævnt,, hvad .Nord
mændene. .kan præstE)re af den 
Slags, uagtet det vel har en endnu 
større Interesse. 

Saa ··vil ).e~ då • oplxse, at her. i 
Norge er det et Kri'9tianiafirma 
(Manufaktur), e.om indehar. Re" 
korden i at avertere. Hvert Aar 
averterer .det . gjennemsriitlig for 
12,000 Kron~r; de.rafter kommer et 
andet. Manufakturfirma, der ikke 
er bange for at gi ve udl0,000 Kr. 
hv,ert Aar for at .fortælle Folk, 
hvad det har at sælge. En af de 
størs.te Boghandlerforretninger faar 
aarlig Avertiasementliregninger til 
et B.eløb af ca. 8000 Kr" altsåa for 
ca .. · 25 K.r. hver . Dag'. . Den . be; 
kjendte I{arl Hestve.dt, 1er forb11u· 
ser ved sine Avertissementer i Mor
genposten, lægger ofte en Tusirid· 
kroneseddel ned i dens Kasse. 

Hvem der har "Æren"a.f at aver· 
tere mindRt ved jE'lg ikke, men 
5andsynligvis er det den Forret
ningsmaud, man kjender ll'lindst 
til.-Nedenes Ænts. 

Forlovølse iSkyernf3. Da Luft
skippereu Cetti, der. for '1'.iden fore· 
tager .Ballonopstigniilger. i Stock
holm, forleden Aften gik op, havde 
han med. s~m .Passagerer Variete· 
sangeren Nihlen og •Frøken Anna 

Kongen af Siam uddelte under 
sit Besøg i Danmark en Del Guld-

A. A.. Michaelson, Professor 'i 
Fysik ved Chicago Universitet, har 
riydt den .Ære at blive.udnævnt tif 
Medlem af den internationale Ko· 
mite for Maal og Vægt .. Denne 
Komite bestaar · af et ·Medlem fra· 
hvert Land i Europa 'og F'otene,~~ 
Stater. . Ingen vælges til Medll')m 
af Komiteen, nden naar. Vakancer 
opstaar., Komitee~s form~al er at 
bringe Maal og Væg~ til enfrel\es 
E.nhE)d for de repræsenterede Staters 
Vedkolllmende. . · 

Sam Dodge reiste eidste Søndag 
fra sit Hjem i l\{ontgowery County; 
Kansas,. til Indianer-Territoriet. 
Hans 5 ,A.ar gamle Datter Bes@ie 
saa Leilighed til at forlade Hjem·' 
met for at følge efter Faderen, Da 
Mrs. Dodge savnede Barnet, sam· 
menkaldte hu.n Naboeme, der søgte 
efter den lille Pige og den meste. 
Dag fandt hende 10 MU fra Hjem"' 
met, hvor hnn var falden i Søvn. 
Dodges store Newfoundlænder vog;. 
te'de Barnet. Hunden blødte fra 
mange .Saar. I Nærheden laa fo 
døde Ulve, men Bessiti var u5kadt. 
Barnet og Hunden. blev nu bragt 
hjem, men Hunden døde kort efter 
at sine Saar. Mr. Dodge har be" 
stilt et Marroormontiment, som 
!:!kal anbringes paa Hundens Grav. 

Kansas City bar et betænkeligt 
Anfal af Stormandsgalskab; men 
forhaabentlig vil Sygdommen snart 
gi ve sig, da man ellers -kunde fristes 
til at an vende Lægemidler ·uden 
Flasker og Papæsker. Et Blom· 
ster karneval sknlde afholdes i Kan• 
S!l.s City, og de omliggende Smaa• 
byer blev anmodet om at vælge 

77 Blomsterdronningen". En af 
Smaflobyerne valgte . en Pig<'l,, som 
arbeider i en pigarfabrik, l),ett<'l 
kup<l,e .. Kansal!I. City'@ fin.e Dami:ir 
ikk.e tåale, hvorfor den i s,ii;t Hjemby· 
ag~.ede og afhpldte Pige ble.v 11.ægtet 
Pl.Ild~ i Blomsterka,rnevaJets Pa· 
rllde, al<'lne fordi ·.h~n . fortji:ii;i.te sit 
Brød ved.sine men~er13 Arbeidl') • .,... 
De.. fine Amerikanere .maa •. være 
sunket dyb~, na1tr de skammer sig 
over enP<'lrson, der arbeider for sit 
Brød. 

-~-------
L Lø bet af de l!lidste 3 Maaneder 

end.ende den 30. September har der 
været færre Fallitter i Forenede 
Stater end i samme Tidsrum i de 
de sidste 23 Aar. Er det Tegn paa 
solidereTilstande og Fremgang?
Rep.: "Naturligvis!" Pop.: ,1Nei 
dal" 

llledaljer. Det har nu visteig, at Hvis De ønsker en gåranteret 
disse Medaljer bestaa.r af. Ni.kkEil Jagtkniv, Barberkniv eller Lomme• 
med en meget tynd Forgyldning. kniv, en Bøsse, Revolver eller Sove ... 
At Chulalongkorn h~~ kjøli>t og be- pose for Alaska, eaa. er det bedste 
talt Medalj~r.ne ~om ægte, er der Sted at faa det i Kimball's Gun· 
imidlertid neppe nogen Tvivl om. store, Cor. 13th & Pacific Ave. 



som maa hekjæmpes. 
kan vi da vente, at et Samfund, der 
er sammensat af Millioner ufuld 
komne Mennesker, kan være fri for 
Feil? 

Oregon~Brev. 
F;ew en Tid siden aflagde Ben 

Wold et Besøg paa mit.Kontor, han 
kom indom Po1·tland paa Vei. til 
Tacorna fra San Francisco. Han 
havde nu tjent en Formue, en stor 
Fotm ue, og det ved at vadske Guid 
i Klondyke. Han var ikke ander· 
ledes nu end før; den samme hyg 
gelige "Den" uden andre Forsirin· 
ger end en splinterny Dragt. Det 
var godt at ~e, thi der er saamange, 
som naar de faar lidt Skillinger, 
saa kao. de ikke taale det. Hove
det bliver for stort til Kroppen, og 
de tror sig straks som selvsagt til 
at blive .Stats Senatorer paa den 
demokratiske Side, det er den gamle 
Historie. Han fortalte, han troede 
ahsolut der vilde bli ve Hungersnød 
i Yukon Distriktet i Vinter, og han 
kunde ikke forstaa, hvorledes Pro
viant . kan sendes did, førend til 
Vaaren. Før der bliver Jernbane 
did ind vil der altid blive Mangel 
paa Proviant derinde;. men. naar 
den Tid kommer, da vil der blive 
storartede Miner og glimrende Ti~ 
der. Han har levet der i tre Aar 
og ga8.et igjennem saameget,og hans 
Familie li.gelf!des, saa han lo\1ede, 
at han aldrig mere skulda sætte sin 
Fod der.· Der betaltes i Sommer 
$1.50 pr. Stykke for et Pund Boxer 
med Tacoqia. nedlagt "Ham burger 
Steak with Onions" og de var glad 
ved at faa dem til den Pris. "H vad 
har Du .nu tænkt at gjøre, da,Ben ?" 
- "Reise hjem til Norge og se at 
Forældrene mine faar det godt paa 
sine gamle Dage." I dette· Svar 
ligger en god Nordmands Karakter. 
Jeg vented mig dette Svar af ham, 
thi han tilhører en Fåmilie, som er 
vel kjendt ved Sundet og hele Fa
milien er af samme Materiale. Han 
agter nu sikkert foreløbig at slaa 
sig ned i sin Hjembygd; thi han 
abboner~de paa . TIDENDE. for tre 
Aar. Det sidste han sagde vur: 
"Vi mødes vel paa Pariserudstillin
gen i 1900?" 

lir 

notisere Patienter for en af ·Byens 
Tandlæge." var indviteret til at 

. overvære M ødet. De var leven ile 
intesesseret i at faa barn til at hyp 
notisere en af dem. En Tandlægi;, 
som havde en hul Tann satte sig 
ned. Stone strøg sine Hænder 
foran Ansigtet hans nagle Gange, 
hviskede nagle Ord til ham paa en 
kjærtegnende M aade, og Taudlæ 
gen tabte al Følelse. Han!:' Tænder 
blev saa ordnede, derefter strøg 
Stone igjen Hænderne foran An
sigtet, bød ham vaagne op, og det 
gjorde han. Uagtet de kom med 
skarpe Instrumenter ret ind paa 
uabne Nerver, følte vedkommende 
'randlæge ingenting. Der blev 
gjort to Fore;øg mere, med andre, 
der ha vde samme Resu !tat. Stone 
paastaar, at alle besidder denne 
Kraft, mere eller mindre; hal} har 
nu drevet paa med det i saa lang 
Tid, at han nu agter at gjøre det 

lste Oktober, a.ltsaa i Lø bet af 8 
Maaneder, opsamledes følgende 
Gjenstande: 1925 Pund Tinfolit•r, 
220 Pmid Malerkoster 4415 Pund 
FJa"kekapsler 1221 Pund Metalpla- I 
de.r -tilsammen 7781 Pund. Gjen· 
standeue blev solgt og iudliragte 
saameget, at det blev nok til a.t 
klæde 500 fattige Børn og sende 90 
Syge til r;unde StPder ude pnaLai1-
det. Endda var der rna meget til 
over~, at man dermed kunde bjælpe 
riogle FattigP, som· Jaa ernge i Byen. 

Dette Eksempel fortjener Efter
ligning. l ethvert Land er der en 
Masse Ting, som Folk kaster ud, 
fordi de ikke er afsætlige i Nabo· 
Jaget. Navnlig er det rige Ameri
kas Gader og i::lmug fulde af saa
danne Ting. Om Børnene i vore 
Skoler tilholdtes at samle dem op 
og hringe dem til etMu•æum, kun
de man tjene store 8um mer paa 
dem. Gjenstande, som Folk an· 
~er for værdiløse kan iudbringe Tu
siiider, ja Millioner. 

til en Levevei. Dette vil utvivlsomt +-++-++-++-++-++-++--+.o.-o-+-++-++-++-++-++-++-+ 

vække stor Opsigt i den videnska~ G . . f • F . . t . . . 
belige Verden, og mange, som nu . aa IJ)( ] Offe nrng 
ser paa en Tandlægestol som paa f'or Dem selv. 
en Pinebænk, vil kansk~ med Tiden Vi giver gode Salgsmærid Eneret 
undergaa Tandreparat10nen 1lden til Distrikter for Salg af Nød ven
at vide om det" Saaledes l'ler vi, at dighedsartikler, som stadig forbru· 
VidenskabeQ udnytt~r alt tilatfor· ges i enhver i:amilje. Salgl'lmæ~ 
miadske Mennesket Lidelser . den de~e sælger til Handlende og til 
· .. ·.· .. ·· · .·. · .. ···. ·. . ··. · . · ·· ' · · HJem. Hvert .Salg sk.aber frem 
har .altsaa ogl'laa 1. dette Tilfælde 0~ tidig Oml'lietning. ll'orretningen er 
Bevis for, at enkelte Mennesker 1 varig og lønnende. Salgsmanden 
alle Fald er i Besiddelse af en Kraft, faar heleFortjenesten op til $300.00; 
til for en korter.e eller længere Tid, side~ fuar ban. tre Fjerdedele af 
at faa Nerverne hos en anden til at F?rtJenes~en: Cirkulærer og Prøver 

. . . • fr1t. Skriv idag. 
miste sme Evner, om Jeg saa maa f. J. SHOOP & CO., 
faa Lov at udtrykke mig. For No. 517 State Street, Racine, Wis. 
nogle Aar siden ansaaes Hypnotil'l
me l'lOm en Djævlens Magt, ·jeg ved 
endog en oplyst Præst, der prædi· 
kede det fra Prædikest()len. -------· 
En dramatisk Begravelse. ---

Wanted A Ide Wbo can tblnl!. . - n a- ot ø_qme sl.qlpl~ 
thlng to patentr 

~~,~~o~'lf :i'i~i>EW~fiG1J'~ ~'6~8/a~~nr'lti~~. 
~~a'1t!T!~b~~rob':ln~,f ~~e~~:."J~~f:."k'8 oaez 

" ..... . 
* 

IV AGT, 

ARMEREI 
og fl.llf>, som har Hudn at 
sælge. eller behøver LædPr. 
Hvi.s DeharHudereller8kind., 
saa lad Dem ikke snvde af en 
eller HIH1t>n Peddler, n;en bring 
rlem til mig og erhold fold 
Markedopris for dem. Hvis 
De behøver Læder. saa under 
søg Lag!'r og Priser førend De 
kjøber. Derved vil De Ppare 
Penge. 

JOSEPH SLADEK, 
GarvH, Skiu.\- O\! Læderhandler, 

15H2 Paciflc A venne. 

IDlanbiglJcb ! ~uiubcliglJcbt 
Ill & ;; m;www 

2!egtef!aDrl og btts l]'otl)i1tbrinner, at~elige G~g· 
bomme, MiC111&ft)f!f:.l1m111c, ®nphili&, ,SmµL1tcru.\ 
O-olgcrne ni llngbinn>f~uon, stuinbef119bummc ufo" 
licl)rtHblct i ''ilt"1,11iuo&=~lnFerrt'' (2fil>c Dµlag, 1S'! 
6ibci: me'b mnnge lærcrigc 3Uufttationcr) -l'aa elt 
mc\terlin ~Jlnnbe og »Het nlle @"~ge ben <nefte fifrc
!tld til al gjmbinbe .\'•dbrc~m. 'tufiuber of bel• 
brebeb.c nuDc!nlcr !!lugrn til ben librnbe l!Jlrnntflegeb, 
Geube~ portofri!, gobt inb~n!let, ueb Wlootagelfell: 
al 25 u:enrn. 
lOr.M:. A" ERICJIUS• J.Uedical Iustitnte9 

11 Olinton Plaoe, New York, N. Y. 

A~enter ønskes for 

Kors og Halvmaane 
eller 

Tyrkernes GrusomhBdcr i Armcnicnr 
tilligemed Reretning om den græsk~ 
tyrkiske Krig. Rigt illustreret. Ud
givet paa Enu:elsk, Norsk og Svensk. 
Fuldatændigt Udatyr for Agenter 25 Ota. 
National Publishing Co., Chicago, Ill. 

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

E.t stort o~ fuldstændigt Udvaf~ af Juveler. 
Reparatwner udlji'lres til rimehge Priser. 

Spec1elt repareres Uhre fra det gamle Land. 
Reparerer al Slags vanskeligt Uhrarbeide. 

1151 TACOMA AVENUE. 

. . "" ... .yr 

'l.'elefon 1481. 
En dansk Turist, der nylig er 

vendt tilbage fra Rusland, har i en 
dam1k Avil'l fortaltfølgende Histo· 
rie om .~n Begravelse, som for nogen 
.Tid siden falldt Sted i en af Øster· 
søprovinsernes Byer. For at gjøre 
Tildragelsen mere forstaaelig, tør 
det kanske være bedst at foru<l

SMØR===-
FRA 
UDsØGTE 
MEIEUIER. 

~ Ill 

Mel, • 
~. ®it.ett~ 

FORHANDLER Alf 

Foder, 
The, 

Kaffe, 
Krydderier, 
Tobak. 

Veiret er B.aadeiligt, aldeles adm skikke den Bemærkning,.at. Begra.
efter Bestilling, og HØE'ten. har v~· valser iRuslan<l altid gaar for sig 
ret glimrende. Priserne paa alle med megen Pragt og mange Cere
Sorter Korn er meget høie. . Der- monier, blandt hvilke kan nævnes 
imod er Lax, Frugt og Grøntsager i den eiendommelige Skik, at en af 
meget lav Pris, men i stor Over- Poperne lægger et saakaldt Him· 
flod. Æbler, Pærer, etc. har her melsbrev i den dødes Kiste, Brevft 
v~ret l!laa mf'get af, at manhar la· er, saa at sige, et Rekommendati· 
det dem hænge paa Træerne og onsbrev, der skal skaffe den heden
raadne •. Sligt er grueligt ondt at farne lettere Adgang til P11radiset.. 
se paa, men Grunden er, at det. ikke Medens Poperne og Folket, der del
lønnede sig at plukke dem, tbider tager i Begravelsen, alle med tænd1e 
er saa mange Sorter, som ikke hol- Voxlys i Hænderne, stiller sig op 
dl:'r sig til Vinteren og Hj~mmefor- rundt den aabne Kiste stikker Po· 

KOLONIALVARER OG PROVISION. 
I::! Ill 

133lf PACIFIC AVENUE. T ACOMA, W ASH. 
~ ... ' . . . .... ' . . . . . . . . . . . . ,,,. "* .. , .. ' .. -. . . . ... ' ..... ' . • . . . . . -.... * 
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bruget er for lidet. 

* 
Man skulda altsaa tro, at Tiderne 

er uhørt gode, men dette· er ikke 
Tilfældet. Dog er her langt mere. 
Arbeide, og Udsigterne er bedre end 
de har været paa fler.e Aar. Min 
gode gamle Ven Andren (og alle 

gene sine rnod Pant i faste ·. Eien· 
domµie. Her er mange Fabrikker, 
men d.e fleste mangler den fornødne 
Kapit11.1. Det er dog et sikkert Tegn 
og en Forlø ber for bedre Tider, naar 
de fleste Fornøden bedaartikler gaar 
QP i Pris. 

* 
Tandlægerne har afholdt l!lit aar· 

lige Møde her i denne Uge, de er 
meget .sirlig klædte a .la Doktorer, 
nogle µied Floshat, andre med hvi· 
de Slips •. Tandlæger og Apotekere 
ha,r noget tilfælles, de liker at kal
des DQktorer; men det er de ikke. 
At se en Tandlæge eller Apoteker 
med Floshat, klreder dem ikke, men 

pen, det ovennævnte Br.av ind mel 
lem Ligets Hænder, løfter derpaa 
op Liget'l Hoved, samt trykker et 
Afskedskys paa de kolde Læber! 
Denne sid ete Ceremoni var det, som 
foraarsagede den dramatiske Scene. 
Den Afdøde var en TyskE)r, og den 
unge Hustrll, der efter et kort Æg· 

Begravelsen. Hun var dybt gre
ben, og de mange høitidelige Cere· 
monier, som hun nu overvar for 
først.e G:ang, gjorde et stærkt Ind· 
tryk paa hende. . Da P~pen traadte 
frem til den Dødes Hoved for. at 
kysse det, og Enken i det samme 
saa Hovedet løft.es o~, gav hun et 
Skrig fra sig og styrtede JrE)m mod 
Kisten idet hun raabte: "Min Gud, 
han lever!" Hun besvimede nu 
ved Mandens Lig. Naturlig;is 
gjorde den gribende Scene et dybt 
Indtryk paa alle, der var nærvæ· 
rande, og det blev længe, førend 
den ulykkelige unge Hustru kom 
til fuld Bevidl!lthed igje~. 

-~-..-.... -0--...--~-

Foragt ikke Smaating 
""-"'~ ' 

Bryllup I=====-
BRYLL UPI 

"'----'-====Bry 11 up! 
Staar Dei Begreb med at gifte Dem? 

!i.Y~.~ ..... ~.~.~L .. ~.~·-·~j~~" . .§.~.~.Ø..~1.?: .... ?..?.~ ......... . 
~ HART, THE JUVELER. ~ 

Vi laver dem paa · Bestilling i hvilkensomhelst Størrelse, Bredde: 
V ægt eller Facon. 

1134 PACIFIC AVENUE, TACOMA. 

~~~~...:.c........c • .....c....lc_...lc_~-~~--'-~~-~~~~~~-~-~~* 

En.9teel Range for $~0.00. 
SÆLGER STEEL IU.NGES, OVNE OG BICYKLER. PAA AFBETALING 

ELLER .FOR KONTANT. 

LAWREN·OE BRO$., 927-929 0 Street 
. GENERAL-AGENTER. 

TELEFON BLACK l)41. P. O. BOX 1388. 

JENNlNGS PAINT CO. 
MALING; ··o· L. J·· E·R LAK, GLAS, . . · . · · BØRSTER 

Specialiteter: .A.bsolut rene Oljer for .A.pothekerbrug, Heath & Milligan M'f'g Oo'E· 
færdiglavet Malingi .Glatte Oljer og Compound, Axel- og MaekinsmØrelse, 

13Ut :i>A.CIFIC AVE., TACOMA, W ASHe. 

THE BONNEY DRUG STORE. 
(VIBGES & CO., EUBOPÆISKE APOTHEKEBE). 

UET ·STØRSTE .A.POTHEK, 
DET BILLIGSTE APOTHEK, 

DE'.F BEDSTE APOTHEK. 

1142 PACIFIC AVENUE, - TACOMA, WASH 

I 
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En Mand i Stange skjød forleden 
Uge 3 Eige, hvoraf 2 paa Rings· 
ager og den tredje i Vang. 

Forhenværende Overlærer ved 
B_,rgens Kathedralskole, Meyer, er 
afgaaet ved Døden, 67 Aar gammel. 

I sin 'fale paa HønefoB udtalte 
Bjørnson følgende Ord: "Jeg hol
der Kongedøn1met for en Veder
styggelighed, ja, det ved Gud, jeg 
gjør!" 

Bagersvendene i Drammen vil 
nedlægge 1 Arbeidet for Opnaael~en 
af en Mindsteløn af 20 Kr. pr. Uge, 
saasnart Konflikten i Fredrikstad 
er endt. 

En voldsom Ildebrand brød for· 
leden Aften løs i Sandefjords Ud
kant. To store, nye Gaarde, Byg· 
mester Johannesens og Brønnums, 
strøg med. 

Professor i Medicin ved Kristiani't 
Universitet, Dr. med. Hjalmar.Hei· 
berg, .er afgaaet ved Døden efter 
længere 'l'ids haabløs Sygdom, 60 
Aar gammel. 

Ved Totens Potetmelfabrik hol· 
der nn tyske Montører pa.a at iud· 
sætt(l Maskineriet. . Fabriken vil 
antagelig begynde Virksomheden i 
den første Halvdel af No.vernber. 

42 Aspiranter har der iaar meldt 
sig til Optagelse i Søkrigsskolens 
nederste Afdeling. Heraf vil 25 
blive optagne som Kadetter, sa,a 
Konkurrencen, som man ser, er 
noksaa skarp. 

Gunnar Heiberg har skrevet et 
nyt Stykke betitlet "Folkeraadet'', 
der er . antaget til

1 
Opførelse paa 

Kristiania Thea ter. og vil bli ve op· 
ført i . næste Maaned under Forfat· 
terens Ledelse. 

Ulven er nærgaaende i det Trond
hjemske. I Eftersommeren har 
den gjort svære Indhug i Besætnin
gen paa Sætrene. Og nu meldes, 
at den i Selbu. forleden Dag var 
næsten helt nede i Bygden og tog 
20 Sauer fra en Maud. 

Adjunkt Jens Krogh paa. Hamar 
døde den .22. Septbi·. Han har i 
nogen Tid lidt af Nyrebetæedelse; 
men Dødsfaldet kom i Øieblikket 
uventet. Den Afdøde var en sarn
vittighedsfuld og. nidkjær Lærer. 

Bark Solstreif fra Kristianssand 
indkom forleden Dag til sit Hjem
sted med det Sorgens Budskab, at 
tre af Besætningen, Kapteinen, 
Styrmanden og en Matl'os, .. · var 
slaaede .overbord af Mesanbom· 
men, 

Paa Voss drives der 8om be· 
kjendt med Tobaksavling. Blandt 
dem, som forsøger sig dermed, er 
Amfin Seim og Andres H.ekve. 
Da Tobakken blev høstet, var der 
Strengler. som. ha.vde naaet Mands· 
høide, og Bladene var .fra 20-40 

folkningens bredere Lag var maa· 
ske Afdøde dog mest kjendt som en 
ganske usædvanlig heldig Frilæge, 
og mangfoldige er de, som afh::1m 
er bleven kurerede for Bylder og 
Svulster, der var af en saadan Be· 
skaffenhed, at alt Haab om Bedring 
syntes udelukket. 

En styg Historie ser det ud til at 
være, som Søndag Aften ved 11· 
Tiden er . passeret paa Veien fra 
østre Fredrikstad til Sindingbjer
get. En 45 Aar gammel Kone skal 
her være voldtaget af tre yngre 
Gutter, hvilke samtlige arrestere
des Dagen efter. De to af dem op· 
giver at have været noget berusede, 
me.ns den tredje paa Grund.af Be 
ruselse ingen Ting vil huske af det 
hele -'- naar undtages at han erin· 
drer, at de mødte et Kvindemenne
ske paa Veien. 

I Anledning af ,Jubilæet har alle 
Kristianiablade nu udtalt sin Me
ning. om Kongen og hansRegjering. 
Mens alle Blade er enige om at 
prise Kongens pereonlige Egen· 
skaber, er der selvsagt delte Menin· 
ger om hans Optræden som norsk 
Konge ved forskjellige Leiligheder. 
Bladet Eidsvold er enigt med Ven· 
strebladene i, at Kongens Syn paa 
det norske Folks Historie ogTænke· 
sæt hovedsagelig er blevet et andet 
end Folkets eget. Dagbladet siger: 
Koug Oscars Aften er i Norge 
mø·kere end hans Regjerings første 
Tid. ' 

Lørdag Formiddag den 11. Sep
tember forsvandt pludselig en 10 
Aar gammel Gut fra sine Forældre 
paa Horten. Senere .paa Dagen 
kom imidlertid Guttens Fader til 
Kundskab om, at .Gutten bavde 
løst Billet til Kristianiai hvorhen 
ogaaa Faderen reiste for om mulig 
at faa fatj den lille Lystreisende, 
de

1
r havde forsynet. sig noksaa run· 

deligt med Reisepenge af Faderens 
Midler. I Kristiania var han ikke 
at finde, men man fik vide, at han 
val' rei11t til Lillehammer, hvor han 
paa telegrafisk Meddelelse blev an 
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Verdensomseileren I kige paa Patago~ierner ." •. Hvad ~o o o o o o o o o o o o o o o o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Humoreske af R. DELOUNE. 
-- I Øgrupper med de smukkeete Nav· ~ u n u~ pbb g b 0 

"Nei, fortæl mig bare ikke am ne: Selskabsøerne, Venskabsøerne, o ~ 
Deres smaa ReisE>r! Husk paa, at Marquesasøernel Jeg vandt i den- ~ Development Company Q 

J'eg selv har reist Jorden rundt." ne Tid over 400,127 Spil. Og det o 0° .._, ,.-..._.. ..-.. ......... .-,, ......... ..-.. .._,......-., ..._..., ..-..,...._.,.-...._.. ..-..,...._..,~ ...._. 
"Nei, er det muligt?" varede ved, lige til vi løb ind i ~ db d p . . . . ~ 
"Som jeg siger Dem. Det var Sidneys Havn. 0 U Y er nu 500 arter af dets Aktiekap1tal til- 0 

lige efter min Kones Død. Min En amuk Havn har Sidney! Jeg 0 salgs og henleder Publikums Opmærksomhed paa o 
stakkels Emilie. Tyve Aar havde havde gjerne taget den i nærmere ~ fOlgende glimrende Punkter: ~ 
vi levet lykkelig sammen." Øiesyn. Derimod havde jeg ikke ~ ) Den hele Aktiekapital er fordelt paa kun 10 000 Aktier 0 

"Det er vel Deres Spøg?·' Lyst til at bese de smaa Øer, vi o uden nogen foretrukken Kapital. ' ~ 
Paa ingen Maade. Jeg tog mig havde passeret. Nei, de Vilde in- ~ ~) Alle Aktier sælges kun til den paalydende Vrerdi. 0 

ialfald hendes Død meget ~ær. I teresserer mig ikke. Forresten o 3) . Alle Pengesummer tilveiebragt ved Salg af Aktier anven· ~ 
Cafe du Cemmerce, hvor Jeg hver havde jeg set dem paa Musæet i 0 des udelukkende til Forbedringer; ingen Adgang til at o 
Aften spillede, 11agde en Dag en Ven min Fædreneby, naturligvis paa ~ sælge til Ko!llpaniet tvivlaom !\line-Eiendom for store kontante ~ 
t.i.l mig: Bounard Sorgen ødelæg· B'll d o Beløb er muhg under dets Love. 0 

,, , 1 e er. o 4:) Ak · l · 
ger Dem. De skulde raadspørge Nei saa er Sidney noget ganske o . tierne sæ ges for en Udb~tahng af 5 pCt. aarlig, hvor· o 

,, ' ' 0 ved der sikres et permanent Fund til Fortsættelse af Arbeidet og ~" 
en Læg~. . andet. o gives Aktie-Eiere Anledning til at lade fradrags Udbyttet den 0 

Det gjorde 3eg da ogsaa, og han Ganske vist har jeg ikke set Sid· o aarlige Udbetaling af 5 pCt. og Belvfølgelig skabe et stort Reserve· o 
raadede mig til at reise. Jeg be· ney· thi da min Medspiller var saa 0 fond af Aktiekapitalen. 0 

• ' . 0 0 
talte 20 Franks for Konsultat10nen el 13kværdig ikke at forlange, at jeg o • o 

og gik. skulde gaa i Land i Rio Janeiro, ~ Kompaniets Kontor: 0 

Reisa? Recepten var noget uklar. saa var jeg altfor høflig og velop· 0 R h:IU C 1·r. • B "Id" • T W b ~ 
Hvorhen? Til Meudon? Nei, det dragen til at gjengjælde hans Op· ~ OOm dU't a bOfDUl Ill lllg, RCOfilR, 88 • ~ 
var for nær. Jeg syntes nok, Dok· mærkeiomhed. Forresten meddelte o • · o 
toren kunde have opgivet mig hvor- han mig, at Sidney ogsaa kun var ~ E. Steinbaeh, Rob. B. Bradley, W. H. Pratt, ~ 
mange Mil jeg skulde reise. Jeg en Havnestad, saa jeg tabte ikke 0 Præsident. Sekretær. Kasserer. o 
havde dog betalt. ham 20 Franks. stort vf:d det. ~ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 0 o ~ 
N aa, mens jeg tænker nærmere der- Det er en skrækkelig Mængde 
over, falder mit Øie paa en stor Havne man faar at se paa en saa- =llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlillllllllllllllllllllllllllllllllUllllllilllllllllllllilllll 

~!~:~tp:: :! R~!~:~u;:~~~:e~~::~ :ra;t!~;!~e .... Det bliver tilslut i GOlDEU suu m1u1uo '" mlllIHG oompuuy i 
tilmed paa meget rimelige Betingel· Den Mand, der har afbildet Ly k· li! · J1 J1 JJI J1 J1 Cl Jll , JO JI- 9 I 
ser: Brasilien, Kap Horn, Austra· ken som staaende paa et Hjul, har ~ (Inkorporeret under Staten Washingtons Love}. I 
lien, Kina, Japan, Suez. Otte M aa· fuldstændig Ret. I Nærheden af !li Embedsmænd: . . I 

·d d · L · K t B l d · d d' • lii J. 0. BROTTEM, Præs1dent. 1111 ne er un erveis, og1s, os , . e· Kanton od en mig ful stæn 1g I Ill O. O. S'fORLE, Vice-Præsident. l:il 
tjening alt for 10 000 Franks! Et Stikken. De kinesiske Farvande Ill .T. M. ARNTSON, Sekretær og Kasserer. I 
ualmindelig lokk~nde Tilbud I Og bragte mig et betydeligt Tab. Kina ~ Eier meget rige Guldmine·Olaims - der er b~liggende paa en I 

. · d . l!I sammenhængende Aare, 6000 Fod lang og 30 til 150 Fod bred Ill 
Dampsk1bet forlod Havre en næ· er et ma;rk~ærdigt Land! Kanton ; rigt forbunden med Mineral - paa Colville Reservation, 7 Mii Ill 
ste Dag Kl. 12. er en hø1st mteressant By! Men 11:1 fra det berømte Rossland Minedistrikt. Denforste Udstedelse aj Ill 

Jeg betænkte migikke længe,gik ikke. for mig i dette Øieblikl Jeg li Akti~r tilbydes for kun 3 Cent~ pr. Aktie. Alle de ved Aktie· llJ 
hjem kastede alt hvad jeg fik fat brød mig ikke om Kineserne! Jeg li salg mdkomne Penge anvendes til Grubernes Drift og forøger saa- Ill 

holdt og sendt tilhage. P
aa i

1 
en Kuffert ~g raabte ned paa tænkte paa at vinde den halveMil- Ill ledes Værdien .af samme. Alle Ordrer pr. Post vil prompt blive I . . . . . · · ·~ . . . . fl bes varet og k v1tteret for. Ill 

Alexander K1eUand og Frues Gaden: "Kusk! Til Lazare Ba· bon Partier tilbage, som Jeg havde !li For nærmere Oplysninger henvender man sig skriftlig eller I 
Sølvbryllup i Stavanger ~en 18de negaarden!" tabt. Det dreiede sig om 250,000 ~ mundtlig til llJ 
S~pt~mber var en stor Be.g1venhed. En Time senere sad jeg i Toget Francs, og det var saamen vigti- ~ J M ARN' TSQN Ill 
T1dh om Morgenen flø1 Flagene- · · d d k' · d F ·kk l!I · · · I 
t
'lt tl' k. • · 1 t · og snorkede h1mmelhø1t. Jeg so- gere en e s JæVØJe e yre, 1 e l!I • • . • , 11:11 
1 ops, sam 1ge ommuna e og or- 'd . k' dt? v· f t tt It S .11 t 11:1 Sekretær. Ill 

resten næ11t.en alt, hvad Byen eier ver alt1 'naar Jeg JØrer paa Jern· san I or sa e a saa ,l)l e • l!I 424 & 425 W h' B ·1ct· Ill 
af Dug. Skibene paa Havnen var bane. Der er temmelig langt fra Kan· I . as mgton Ul mg, Tacoma,Wash. Ill 
festklædte . og ly~te i. Solskinnet Havre er en am uk By- det bar ton til Bombay. I den Tid skif· l!lllllllrllllllllllll:llllll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!ll!llllllllllllllllllllllllllllrllllll!ll!ll!ll!ll!ll!!ll!ll!ll!ll!ll!ll!'ll!ll!!ll!!ll!ll!lll!lll!lll'llll:allllllllllll 

som en .1.7de Mai. Allerede paa man ialfald fortalt mig; thi De kan tede Lykken endnu en Gang og 
Morgenkvisten begyndteTelegram· b 'b t. 'kk fik T'd t'l t min Ven skyldte mi snart - gJ'æt 
merne at strømme md, og da Dagen . egri e, a ~eg 1. e l i a g . 
var endt, var Tallet paa 'felegram· tage den 1 Øiesyn. Jeg maatte engang hvor meget? - en hden 
mer fra.Venner og Beundrere umaa· skynd~ mig ombord i Damperen og pen rund Million! Jeg havde al
deligt. . Alt hv,ad Byen eiede af reserv~re mig en Kahyt. . Pnecis drig troet man kunde vinde saa 
Honoratwre.s . og ma[]g\l,. ma;n~e KL 12 lettede man Anker og snart meget i Kortspil. Det stakkels 
andre 1afl.agde Br,udeparret V1s1t· · ' M' k k 

l. ···1· 'I"d · · · ·d · · F lk ' kunde de Passagerer, der opholdt enneC' e var gane e sønderknust. ve< - I en var er en ren 'o e· - • . · . . · . 
vandring. Kommunestyret kom- sig paa :Oækket, se Frankrigs Ky· Jeg tilbød ham slet ikke at gaa i 
plimenterede in corpore. I faa ster forevinde i Horisonten. Land, og desuden bavde jeg nok 
hjertelige Ord bragte Ordfør~ren, Hvad. mig selv angaar, saa var Lyst til at se, hvorlænge jeg kunde 
Konsul Falck, Kommunens ~i'.een jeg gaaet ned i Salonen Havet kjen· vedbli ve at sidde i Held. 
og ønskede Lyk:ke fl arene ud1g1en- . . . · ' . . . 
nem. Raske og muntre som Ny· der Jeg JO; 3eg opholdt mig engang Naa, det varede ikke længel S!u-

.................................................... 

a'fl<r•· . n3tiilijiMHil!i§iGP øn::kim 
ABSOLUTELY Gr. R nANTEED to core an1 case of constipotlon. Cascarets are the Ideal Lua·. 

Ulll\ tive. never l'TiP or gripe, but cauee enar naturalreøultø. Sam" 

·~.g:~U: !C:~_:! !!':.e9:,-;:t~~f!~ ~~~:l~o.;8c:i~U:'!: =~u::_a18 ~'::--:-::~ ~~";,.,:~;}.. 
Centimeterbrede. 

gifte tog Hæderaparret mod de en 14 Dages Tid ved Trouville sam· bet bavde neppe forladt Bombay, 
. . .. . .. mangfoldigeHilsener. Aftenen til· men med min salig Kone. Vand før jeg begyddte at tabe - og tabte 

Dell 24-aarige ~~a,b1 sm~nd Hal· bragtes i Stilbed, idet kun Famil- og atter Vand det bliver dog noget i et væk, i Suez havde jeg istedet· 
vor Harstad fra va le I Sæters·. jen hvoriblandt Kitty Kielland og . . ' f M'll' k d ,., 
dal.en. blev ved. Lagmandsretten i Wiihelm Itrag, samt de allernær· ensform1gt 1 Læogden. . or en i 10n un vun et d,724 
Knstianssand den 16. Septe:n:tber mest.e Venner .var samlet tUMid- I Salonen opholdt der sig en Francs. 
idø~t 10 Aars S~r~f~rbeide f<?r for· dag. Stort var deres 'I'al., som per· HE:ll'e. Vi talte sammen. Et præg· Jeg vilde tvinge Lykken, og ikke 
sætlig at. have t11iø1et 01~ B1ørua soulig bragte. Brudeparret sine tigt Menneske. Havde ganske de et eneste Øieblik faldt det mig ind 
raa saadanLegernsbeskad1gel.se, at Ønske. .n.rnn.sikke.rt er det at bag · A k l · · v· at holde op me<l Sp1'll t Hv der 
h · bl' kk ·1· · f. · k · ·d D• d · · ' .. · ·. .· · . · . ' samme ns ue ser som Jeg. i e . a 

an ørn i . e 1g a gi ve . Ø en .. Gratulanternes Flod stod hele Sta· . . . d f · 
Halv. or ff. arstad vedtog Domæen. · · havde neppe talt 5 Mmutter sam· er or.resten at se 1 Suez En Ka 

vanger. · 1! K 1 h · k f · . men før han foreslog mig at spille na ana er ar Jeg set no a 1 
Molde, 19de .Septbr. Lagfuands- A.arett5 Høst. - Om Ud~1gterne t Part' Ko t J f Gl 1 mine Dage thi ;'pg har is A~r boet 

. retten dømte igaar Ole Brandstad for rndeværende Aars Høst i Søndre e. 1 r · . eg .var a æc e . . '. . ". 
til Strafarbeide paa Livstid for Trondhjems Amt berettes følgende: hge ved at sprmge l Taget. Nu I Sarnt Dems Kaualen. V1 ~pillede 
Mord paa Lærer Barman; han ved- Den langvarige 'førke og Kulde, vidstejeg da, hvorledes jeg skulde ivrigere end nogensi nde : Mor· 
tog D9mmen. .H.igaa.~v~katen ud som indtraf i Ma;i og i den først(l falt Tiden til at gaa. gen, Aften, hele Dagen, ja under-) 
talte 1.Retten. enn AnerkJendels.e ~f Halvdel af J~m .Maaned,. satt(l Før vi begyndte blev vi enige om tide.n om Natten med. Vi Jod vore 
Storthmgsmand, Lensmand Mei· Ager og Eng l hø1 Grad tllbage. . . T ·· ' · · . M lt'd d S ·11 b d 
singsets Dygtig9ed under For, Her indtraadte dog en glædelig at notere . abene hvn ~ag. og. roøre a~ l er servere ve p1 e o: et 
un~ersøgelserne i denu.e uhyggt;1lige Forandring i d(ln sidst(l Halvdel af Regnskabet op, naar v1 g1k iland. for ikke at tabe den kostbare Tid. 
Sag. Juni, id.et der faldt rigelig ·.Regn. 10 Sous Partiet. . Men det nyttede altsammen ikke 

M d 1 dk. S .d S . ·. d . Høavlingen antagefl at have gi vet Hvor det Menneske var heldig! noget. Han ved blev at vinde. I 

H to e~~·e .. ~.,; ,~e~.: .... vd.~.nd.· ... se. nloOg et M. id~elsaa.rs el.er endo~ til~elset Je.g har ald1.·ig set en saa heldig Marseille skyldte han mig kun 433 
us ru Hie malle itnre e · en · odt M1ddeharsUdbytte i Stn de 

Sept(;lmber sit G1ul~bry1lup. - ~r. ~gSelbu samt Guldals og Ork~dal~ Spiller som han! Efter 10 Dages Francs ~O Centimerl . 
Svendsen hararbe1<let B~mj\fodel1 • Fogderier med Undtagelse af Aasen Forløb havde jeg tabt 150,000 Par· . Marseille er en prægt1g By! Ele· 
s~e:~~5pAaAberhk.·· ekån~~k.:i~rk- og Røros.~fGulqals Fogderier samt tier, og da jeg naaede Rio Janeiro, gante Huse, en storartetHavn,Kir· 
j:bil1æum a::! E;~je~~tlighed:~ OA. pdåls. ogR. Orkedhals dFogderier.kl I skyldte jeg ham 337,962 Francs. ker ...... det har jeg idetmindste 
gave for vel \ldfØrt>Arbeide en gets~~~rg at~:br:~d.:;G~~~~a:k En deilig By, Rio Janeiro! Jeg ladet mig fortælle, thi De kan jo 
Bankbog at'V ærkstedets Direktio11. gjorde f!t!)r.$kåde, · I Fossens Fog· kan tale med derom, thi jeg har nok f~rstaa, .at jeg ik~e for alt iVer
- Guldbrudgommen er født 1822, deri vil .. antagelig Udbyttet .af Hø- væ~et der, men set den har jeg den vilde miste Muhgheden af at 
hans Hustru l824. avlingel'.l blive unueret Middelsaar. egentlig ikke. Vilde jeg gaa iland, vinde. 

EN SIKKER KUR. 
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Er Deres Ryg svag1 Har De Gigt 
eller Nyresygdom1 

Prov da Dr. Sanden's elektriske Belte. 
Alle andre M:dler har elaaet feil, men 

de 'fu,inder, som har berettet om Hel
bredelser ved Dr. Sanden's elektriske 
Belte, er Borgen for, at. naar alt andet er 
bleven rrøv..t uden Resultat, saa vil 
dette berømte.Belte helbrede,· hvis Hel· 
l>redelsi;i er mulig. Det har stor elek· 
trisk Kraft, er garanteret at vare et Aar 
og er anvendt af en praktis&remleLæge, 
som forstaar .sin Forretning. De, som 
bruger det, hai· Fordelen af Dr. Sanden'e 
gjenm;mgaaeude Dygtighed og Erfaring 
uden at det koster uoget. 

HER ER EN KUR FORNYLIG. 
"Mit Belte har vist sig at være absolut tilfredsstillende, min Appetit er gvd, 

Fordøielsen god, llukommelsen styrket, Muaklerne haarde og atærke, Indvoldene 
i god Orden, sexuel Styrke forbedret, ForØgelse a[ Selvtillid og føler, som om jeg 
havde Lyst til at udfordre Seirheri-en ved den fornylig a'holdte Fægtning. Kan 
udfØre mere Arbeide med større Letlied end jeg nogensinde har gjort fØr''.-R.B. 
Douglas, Stanwood, Wash. · 

DR. SANDEN'S ELEKTRISKE BELTE. 
Intet Middel har nogensinde \1dført saa underfulde Kure so:rri Dr. f:lnnden's 

elektriske Belte. Det er en Ven af den Mand, som har taget Medicin1 indtil han 
er syg af at tage Medicin. Det koster kun en Tiendedel af, hvad almindeligLæge. 
behandling koster, og det kan ikke skade Dem - Medicin kan, Det helbreder -
Medicin gjør tkke. Bog gratis; fuldstændig. ()plysning. 

Da Indbjergninge~ af Høet paa .de skulde jeg først have betalt min "Ja, De vil maaske ikke tro mig, .. ·.• . . . . " 
fle~te Steder f~reg1k under gunst1gt Medspillende hvad jeg havde tabt men da vi kom til Havre stod vi SANDEN ELECTQJC BELT CO., 
Ven er Kvaliteten som Regel ble- · . . .. ·· ' .. · . . · · · · · · · · ·. · ·· ·. ' W · 
vet 'særdelee god. _ For Korn· Det var mange Penge, og hvad fik fuldstænd1g hge, hverken Tab eller 255~ ashmgton Street, - - Portland; Oregon. 
avlingens Vedkommende ant.ages jegat eefor dem? En Havn! Vi Gevinst. Det var i høieste Grad·-----,---~,---------'-'----------
at kunne paar~gneS' et Middelaars kom jo lige fra Havre! latterligt. Jeg vilde begynde at 
Udbytte i Striuden og Sel~u samt Naar ruan kommer fra Havre, spille igjen, men Kapteinen tillod 
GuMLJ.,ls og, Qr~13dals }l'ogdener med behøver man ikke at tage Rio de det ikke. Ski bet var meget gam· 
Und~agel~!1 a(,Opdal, .medens Korn· . . 0 . . lt h d · · · · 
avlingen j Fosen13 ·Fogderi bliver Janeiro. 1 1esyn. Alle Havne hg- me. og av e nu gjort sm s1dste 
~nder e.t .l\liddelsa~r ... -;- PotetPs-. ner hverandre. Overalt. Skibe og Reise. 
agrene staar i Amtets samtlige Baade, og deBuden lugter der altid Vi gik iland, min Ven og jeg, tog 
Fogderier godt og giver, Haab om af Tjære. Det sagde jeg til min Afsked med hinanden, og siden har 
ekt glodt 1\'1.dkd.el. tlaaSrtsdUd~ytdte. ODkog Medspiller og foreeilog ham at blive jeg ikke set ham. 
s . a . paa el) e e .. e er m en r e· . . . · . · · . 
dals Fogderi Tørraaddep.hed have ombord og fortsæt.te Partiet. Han Et prægt1gt Menneske! Det gjør 
".ist sig paa Pot\lternt;1. gik med Fornøiele1.e ind derpaa. Aa, mig ondt, at jeg ikke fik spurgt 

Spyt og røg .ikke Dere~ Liv bort. 
For at stanse Brugen af Tobak for be

standig, blive rask, livsglad, nerveatærk 
()g . kraftig,. benyt No-To-Bae, . det vid" 
underlige.Middel,. so.m gjør svage Mænd 
stærke. Faaeshos alle Ap()thekere, 50e 
ellel' $1. Helbredelse garanteres, An· 
yisning og Prøve frit, Tilskriv. Sterling 
Remedie _Co"· Chicago eller New York. 

det var en Hædersmand i Ordets ham om hans Navn, men ærlig 
Bande Betydning! talt havde jeg ikke Tid dertil I" 

Men nu vendte Bladet sig. Kap 
Horn bragte mig Held. Hvor der 
er smukt ved Kap Horn! Vand og 
Klipper .... Men en Kulde! De 
kan forstaa, at jeg ikke var saa 
dum at fryseihjel illdlandetfor at 

Our Own Headache Wajers er det 
t>edste Middel i Brug for HovAdpine 
og Neuralgia; erholdes paa CEN· 
rRAL D1rnGsTORE, 1101 Tacoma Ave. 
Cor. llth St. 

KJØB DERES 

Mobler, Trepper,. Rullegardiner, Draperier, Refrigeratorer 
og tusinde andre Ting, son1 behøves i enhver Husholdning, 

hos et paalideligt Firma, som altid sælger til billigst mulige Priser,. giver Dem akkurat 
hvad De betaler for, garanterer at sælge Dem ligesv,a gode Varer. til ligeaaa billige 

Priser som nogct andet Firma i Staten, paaser at De bliver tilfreds, _giver 
Dem 'l'id til at betale, naar De anmoder derom, og anstrænger s1gJor 

behage Dem paa alle Maader for derved at sikre sig Deres 
Handel.·. Et Firma, som driver sin Forretning saaledes, er 

HOLMES & BULL FURNITURE CO., • ~23-925 C St. 

~uldpletterede Briller og. Lorgnetter.. ~~~~:::: :::~~~~:;~1::. 
Vi vil ogsaa tilpasse dem ved Hjtllp af de allerbedate slebne Linser og levere alt. 
komplet for kun --$2.50.-- · 

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

FRANTZ .MAH NOKE,, 1126 Pacific !venne.· 
THE PIONEER JUVELER. 

." 



kan Kvinderuea ,-·- ... 1 ""'--< G...._ -d 
Nervesystem ana.en "f run 
blive -bragt i ~ 

Uorden, og ·Paa Grund af det, man kalder Kvinde
sygdomme, Vil Livet blive en Dyrde, Mange troer, 
at disse Smeder. og Pln1:1ler, som nedtynger Kvin
dernes Liv med NervOsitet og gjtlr dem gamle far. 
TJden, maa taa.les. Jiilen dette er ·ikke TUfældet. 
Bo•iedpine, SOvnlOshed, Mangel paa Energi, ned
·,brudt Nervesystem;"- l\iodleis_hed, Trætbed, Neu-

R 
u 

N 
s 

D "Tllf 0
} 1 raJgla. fjærnes, og nerf • llll es v~st lider.de Kvinder 

~~i'G~- Restorati;:g!:N~;;iri~:·1 C!tl}r OU gh <!f; l'tr~ 
engelsk Bog fl'!t ved ut Dævne dutte Blad. 

1% 

Prisbelønnet 
ved Plerce County Pnir. 

Forlang af din 
Kjobmand 

Fiskeboller 
i 2 Punda Daa.ser. 

J<'iskepudding 
· i 2 l'unds Da.aser. 
Helleflyndre 

i 1 Punda Da.aser. 
Smelte 

i 1 Punda Da.aser. 
Laks 

i l Punda Da.aser. 
Ånschovis 

i 1 Punda Daa.ser. 
Clam 

i 2 Punda Danser. 
Clam Nectar 

i 2 Punds Da.aser. 
Clam Minced 

i 2 Punda Da.aser. 
Ham burger-Steg 

i 1 Punds Da.aser. 
Kjød pudding 

il Punda Daa.ser. 
Smørrebrødskjød 

i 1 Punda Da.aser. 

~~N~m1:11m .,··,,: 
, · ,g~el EfG!. ~~"Sf• 

TO 

St. Paul, Mhmeapolis, Duluth, Fargo, 
Grand l<'orks, Crookston,Winnipeg. 

Helena am! Butte. 

THROUGH TIOKETS TO 

Chicago, Philudelphia, ·w ashin'gton, 
New York, Boston and all Poiuts 
East and Sonth. 

+++-+ 

Time-Ta bel. 
FOR I AFGAAR I ANKOM. 

St. Paul & Chicago . .'l 5.00 p. m.11.10 a. m. 
Omaha & KansasUity G.00 p.111. 11 .• 10 a. m. 
Spokane & Kootenai 

Points." ... " .. ". 5.00 p.m. 11.10 a • .m 
Portland ............ 11.30 a. m. 4.40 p. ru 
Aberdeen .......... ,. *ll.30a.m. *4 40 p.m. 
South Bend ...... , ... tll.30a.m. '[4.40 p. m 
Olympia ........ , ...• •9.00 a. m. *4.30 p. m 
Seattle . . . . . . . . . . . . . . G.15 a. rn. s. 50 a. m 
Seattle .............. 10.30 a. m. 11.20 a. rn, 
Seattle "...... . . . . . . 4.50 p.m., 5.35 p. IN. 

Seattle . , ".......... G.50 p. m. 8.30 p. rn. 
Carbonado .......... *4.40 p.m. *8.55 a nL 
-·--·-·-··"--~·-·--""""" 

*Daglig undtagen SØndag. 
tTirsdag, Torsdag og Lørdag. 
*Alle andre Tog daglig. 

Dampskibet "City of Kingston" 
for 

SEA'r'fI,E, POR'l' 'rOWNSEND OG 
VICTORIA 

Afg. Tacoma (daglig u. Lørdag)S.00 Em, 
Afg. Victoria (daglign. SØndag)8.00 l'm. 

·--""'"'"" _____ _ 
Gjennemgaaende Billetter I.il 

Japan og Kina via 'facoma og 
Nortbern Pacific Steamship Co. 

For na~rn1ere U nderretuing 1 Kort~ Tinu-i" 
talleller etc. henvender man sig til 

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

A. 'rINLING, 
General Agent, Tacoma, 

CITY TICKET . OFFICE, 
925 Pacific A venne. 

TIDENDE, Nordlyset, Ugebla<let, Skau· 
dinavisk .Farmer-Journal, Amerika, 

Den Christelige 'falsmand, Folke
vennen, Reform, .Svenska Kn!"i

ren, Vestknsten, Westra-Po' 
sten, Hemlandet, Nordstjer

mm og det i Kristiania, 
Norge, udgivne i!lnstxe-

rndeBlad Folke biadel. 
'fager Abonnement paa alle skaudiua

viske Aviser og Bøger. 
Send efter mit Cirkulmre, der fanes 

fritog er af stor Betydning for enhver. 

JOHN BLAAUW, 



I Minneapolis. 
..,_....;.-,_...._.,. 

Al C1rn1s·r·1AN :lfu·1rn1.sEN. 
,.....,__, 

Den Sept. kom jrg til Tdl· 
Jingebyerne ~St" Picul og .'Il in nea. 
polis, '- hvor jeg til bragte en hel 
Uge. Jeg saa og oµlevede ~aa rne
get afintere8se d;ir, at det. er wig 
ikke muligt at meddele Alt ion Ar· 
tikkeL En Dag var jrg paa Opda
gelse btandt de stør~te l\lelmøller, 
som tindes i Amerika. Der findes 
ialt 20 af disse. For at Læserne 
kan gjøre sig et Bt>gi·, b om disrn 
kjæiupemæssige Auf'tulter. skal jfg 
!l;li>ddele; ~t Pillt:obury· W ashburns 
5 .Møllør alene male 22,000 Tønder 
Mel i Døgnet eller 7,000,000 Tønder 
om>Aaret. Blot for at holde disse 
5 Møller gaaende fordres der aar
ligt 32,000,QOOBuRhels Hvede.Den 
ene af disse 1\1øller beuævnet "Pills· 
bdry A' er den 1:1tørste i Verden; 
den opsluger dagligt 40,000 Bushels 
Hvede. 

Naar jeg nævnerPilfobury· Wa.sh· 
burn · Møllerne, saa. kan Læserne 
derved gjøre aig et Begreb om , aUe 
de ar1dre, tbi den ene synes ikke at 
give den anden noget; efter i Kraft 
og Størr~lse. Men .fordi. der er en 
særegen Mærkværdighed vedWash
burn &Crossby Milling Co.s Møller 
sk11l jeg nævne dette Kompani og-

SANFORD, STONE & FISHER COMPANY. 

@ 

en e 
vo er 

Dag for Dag i Værd for Folk, som lever i eller nær Tacoma, fordi den 
ledes ved nogle faa prøvede og sancle Grundsætninger, som vi tita<lig 
holder fast ved. 

1) V 1uerne maa være af rette Slage for at til!ades at komme inden
f.w vore Døre. 

2) Varerne niaa være her, naar de averte1·ea. 

3) Varerne 1naa i enhver Henseende svarn til Avertissementet. 

4) Der ooaa intet nævnel:' i •noget Avertissement, som ikke er sandt 
heltigjem1em. 

5) Pri8erne maa aUid være saa lavesam muligt. Det pjør ingen 
Forekjel, hvad ~ndre siger om Varer eller hvad andre faar for dem - i 
denne Butik sigter vi bestandig mod et Maal, nemlig: AL faa det 
bedst.e og sælge det til den rette Pris, ligesaa lav eller lavere som 
noget andet Firma i NordvestPn. 

Smaating til smaa Priser. 
Blyantsho'dere,.lc, 2c og 3c pr. Stk. 
Blyanter, 5c og lOc pr. Dusin. 
Krøllejern, 4c, 5c og lOc pr. Stk. 
3 cord 200Yard Traad, 2~c pr. Rulle. 
Sikkerheds":aale, 2c, Se, 4c og 5c pr .Due. 
Maskino! je, 4c og 6c pr, Flaske. 
Lommetørklæder, 3}5c, 5cog 6Ucpr.Stk. 
No.) Satin and Gros Grain R1bbon, 15c 

Stykket~ 
No. 2 Satin and Gros Grai:n Ribbon, 25c 

Stykket. 
Pengepunge til 5c og lOc pr. Stk. 
Witch HazeJ •. l()c pr. Flaske. 
Haandbørster, 4c pr. Stk. 
SkjægbØrster, lOc pr. Stk. 
Klister, 5c pr. Flaske. 
TandbØrstel', 5c, 7c Qg IOc. 
Gold Eye Synaale, 5c. 
Qbildren'e Hose Supporters, 12c,14c, 16c. 
Bomuldetraad, 2%c pr. Rulle. 
Vaskbar Silke, 2%c pr. Fed. 
Hambllrgergarn, 7c og lOc pr. Fed. 
Fingerbøl, s.ølvpletterede, 5c pr. Stk. 

Valenciennes·Blonder til 2c, 3c, 4c og 5c 
pr. Yart. 

Sidekamme, lOc, 15c rg 20c Parret. 
24 Ark godt Skrivepapir og 24 Konvo· 

lutter, 12c pr . .Æske. 
Redekamme, 5c, j)c og lOc pr. Stk. 
VaAelin til 4c, 7c og IOc pr.Krukke. 
Sorte DamestrØmper, 3.7:Jc pr. Par. 
Pelsværkbesætnin,g-, 15cog25c pr. Yard. 
Paraplyer til 49c, 59c og 69c. 
Cuticura-Sæbe, 3 Stykker for 50c. 
Peara' Sæbe, 2 Stykker for 25c. 
Ludwig's Bnttermilk-Sæbe, 5c. 
Haarbørster, lOc pr. Stk. 
Sanford's Blæk, 4c pr. Flaske. 
Mncilage, 5c. 
Knappenaale, 5c og Se Papiret. 
Maskinnaale, 7c Papiret. 
Crochet Cotton, 3y;c pr, Rulle. 
Knitting Ootton, 6J(c pr. ball. 
Zepbyrs, 4c pr. lap. 
Velveteen Skirt ·Bi.1dings, 4 Yards, 

3%c. 

SanforU, Stone & Fis~er Co. 

"En ku.nstig Stranding." 
,.....,,.__, 

B'rn Lemvig i Danmark skrives 
den 18de September: ,,JI:n kunstig 
Stranding" igaar kunde let faaet et 
sørgeligt Udfald. J,J;t Interessent· 
~kub herfra JTignen havde ved ein 
Befuldmægtigecle, Hr. Entreprenør 
Luud i Ramme, kjøbt i Norge et 
gammelt Barkskib af store Dimen
sitmen (800 Reg.·Tons) for en Pris 
af 2700 Kroner, og bavde sluttet 
Akkord med et nork Dampskib 
"Sogne'' om for en Betaling af 500 
Kroner at bugsere Barkskibet, 
"Emma", til Kysten udfor ~'erring, 
saaledelil at det kunde strande paa 
et bestemt Sted. 

Barkskibet havde kun indtaget 
en liden Ladning Tømmer til V ærdi 
af ca. 1000 Kroner, og som Besæt
ning havde de ombord 4 .Mand, der 
skulde have 25 Kr. hver for denne 
Daumarksreise; Meningen var nem· 
lig. at saa snart Damperen havde 
bugseret Barken til Strandingsste· 
det, skulde de tage de 4. Mand om
bord, kaste Barken los, og derefter 
vel\de tilhage til Norge. 

Det kom imidlertid ikke til at 
gaa, som man havde tænkt sig. 
Omtrent Kl. 4 Torsdag Eftermid· 
dag var Damperen afgaaet fra Uhri· 
stianssand med Barkskibet paa 
Slæb, men avancerede kun meget 
langsomt, da Sydvestvinden og 
Strømmen var stik imoil. 

Ageute.r onskes f~;i:;:I r~;~~~:1;1~;~B~,~~æ~~~~1 
~kreven al den bed si lqendi.e h. nmle ( ) 

i verden. · ( BP'1('! 0 H01'"0 E11 V·1· 110I'l.l!O'SaJ'tl·k·lP'P ) 700 i'\i(ler. 100 Illusl.ratiouer. ( uU1i u u lu- l1 .J.JU ,,, m ) 
Norsk, svensk og tii)gelsklldgave. ( ) 

KjØbes afalle og; e:1hvcr. ( fll.llo~to HQttn 00' H!!Bl' ) 
Liberale Jfotiug·elser. Frit Udstyr. ( f U1l u il u "' ) 

Vi beltLier J<'rngten. Skriv snarest til ( " } 
J olm c. Wi uston & Co., (;hicago, ( ulllllkkBS!G Slrn ) 

de stØrntc UdgivPre al skandimwiske ( ) 
BØger i Alllerika ( .._,i..__. ) 

=-== -~~I neaFront I ~IcDomdd Sboe Conwany, 
Cor. 1ath & Paciiic AYe. 

Efteraars- O[ Vinter-S~o 
for Mænd. 

Usæd vanlig lave Prisf>r for aller 
bedste Vnrer. 

i\len's Brown and Blaek Storm Box 
Ualf (calf lined, three soled) Shoes, værd 
$4 CO, .til $3.40. 

i\Ien's Plump Casco Calf, three sole,, 
and Calf Lined Shoes, værd $3 50, til 
$2,75. 

Men's Select Uasco Cal!', Cork Sole and 
Calf Lined ShoeG, til $2.90. 

Specielt for denne Uge. 
Men's Heavy Oil Calf. tbree soles, 

broad and new ronnd toe. til $2.25. 
Men's Plump, Satiu Ualf, good styles 

for service or dress, til §1 90. 
Men's High Grnde Brown Waterproof, 

Three Sole· Extension, Scotch Edge, 
Calf Lin ed, $7 Kvalitet, for $5.00. 

Enhver beundrer Billedet "'.rhe Birth 
of the American l~lag", som vi forærer 
Dem, naar De haniller hos os for $10.00. 

THEODOR EGGERS, 
Fiskehandler 

(Wholesale & Retail ). 
Al Slags fersk og sal'et :Fisk kjØbes og 

sælges. Laks, fersk, lOc Stykket, 
Saltet og rØget Fisk sendes over

alt i Landet ordentlig pakket 
og ekspederet. 

( . ' -
~ 1310 ~ 
~ Pacific Ave. ~ 
~~~~~~~-~~~~~-~~~~~ 

~alil~rnia H~nH 
Skandinavisk HoteJ, 

1340 Rail Road Street} Tacoma, Wasll. 
Kost og Logi til rimelige Priser. 
Re,pektabel Plads for enhver. 

J. P. BERG. 

Kontor-Telefon 624. 
County Undertaker. 

Aaben Dag og Nat. 

~. ~. ~oh.ettø 
(Slayden-Roberts Efterfølger) 

UNDERTAKER. 
BALSAMERING EN SPECIALITET. 

914 C STREET, Theatre Building, 
TACOMA, W ASH. COMMERCIAL DOUK, TAUOMA, WASH. • 

::...~~~~~--------~"'"""' 

Den bedste Plads i Byen 
for et 

toe MaaltiU 
er i 

B ~~rnn Kim~~n, 
1301 Pacific Ave. 

R. 1. 0. HALL, Prop. 

~~o ELGIN"'UHR: 
6 ''' Ncgct bedre Uhr end Elgin-Ubrct 

AO&SI kan ikke fanes. Dersom De kjiTher 
•etutaet, vil Ve vide, at De 1rnr den bed.ste 

Tldsvl5er, 1wm n.merlkn.nskKyndtghell 
lmn !rt'lmbrlngfl• Alle 'VOre Uhre med 
Elgin Værk er forsynede med 

ÆGTE DUEBER KASSER, 
vakkcrtgrin•eredc, tykt guldpl~ttere
dc; de vil vnre en J,ivstidofervel'* 
densberlhnte !iOlll ustitndard' for _det 
amerikanske Fnhriknt. Vi sender til 
enhver, S?nt gi\'cr os fuld Adresse,. 
detta Dnmo- eller Hcrrc-Uhr, C. 0. D
pr. Express mcd Ilct til Understigelse. 
Om tilfredsstillende, d E\ betal Agenten 
t;6.M <>gExprcssen i hy is ikke1 da.s&nd 
det tilbnge paa yor Bekostning og be
tal intet. Alle Ulne er garaut_ercdc.. 

~ ~iu:~;:;~~~~1ko~~11~~:~~~~ u~;e:r!: 
~li et vakkert Kjæ!lc frlt. 
'.y ROYAL MFG. CO., 

834. Dearborn St., Chlea~ DL 

PROHDENCE FUR COMPANY, 
49 W cstminstcr St.1 Provillcncc, R. I., 

• "I ønsker al Slags utilberedt Pelsværk, 

)\iodepynt og Ydei-Klæder: 2den El age. 
Gulvtæpper, Gardiner og Rullegardiner: 31ie Etage. 

Først Kl. 12 igaarmiddags var 
Skibene naaede udfor Thyborøn 
Kanal, og Ankomsten til Stran
dingsstedet blev. ikke, som man 
havde ventet, Kl. 2, men først hen· 
imod Kl. 6. Saasnart man bavde 
naaet, Stedet kastede Damperen 
Barken loe og gjorde derpaaet For· 
søg paa at komme paa Siden af det 
for at tage Mandskabet om bord. 
Dette mislykkedes imidlertid, da 
Barken straks kom i stærk Drift 
indefter, og før Dampskibet kunde 
gjentage sit Forsøg, var de allerede 
kommet saa langt ind, at det ikke 
kunde gjøres uden øiensynlig Fare. 
'Kl. 6 stod Barken allerede fast p11a 
den inderste Revle, ca. lOOAlen fra 
Land. Havet var høit, og Bræn· 
dingen saa st.ærk, at Fiskerbaadene 
ikke kunde gaa ud. De 4 Mand, St. John's Assay & UhBmical Laboratoy. 

Skind. Ginseng, Seneca etc. Høieete 
Priser g-aranteres. Omhyggeli11: Udvæl• 
gelse. høflig Behandling, øieblikkelig 
Remisse. l.Vlærkelapper, Reb leveres 
!rit. Skriv efter nyeste Prislister. 

som udgjorde Skihets Besætning !".alter !St •• John &_ Son. 
·~~~~"""'."'~"""'."'"""'."'"""'."'~~~""'!"'"'."'f"°~""'!"'""'!"'"""'."'~~"""'."'"""'."'"""'."'""'!"'""'!"'"""'."'~ A d kk f d · k ' 938 Pacifw Avenue, 937 Railroad Street, 

. .. .. -c-- . . \. .. · • stod paa gter re et a et s rø· TACOMA, w ASH. 
aulta. tet eller Fr. ugten af dis. se mæg- Grad forsigtige, thi .ellers faar de belige Fartøi, h voraf allerede en- Erta undersøges~lleranalysex:cs. _Prøver 
• · · · ·.· · S · · ·F' ·k · k d 'l d ' kan sendes 1 Posten og vil bh ve t1ge Vandfald .. Engang, naar o- mgrene try ket af Haanden. Jeg kelte Vragdtyk er rev l an , og behandlet omhyggeligt. Great Western Box Mfg. Co., 

Tacoma, Wash. cialismen - HumaniteLens og Ret- saa en Maud, som kun havde Tom. raabte om Hjælp, da de ikke kunde Guld og SØJv $1.50, sø1v $1.00, Kobber $1.50. 

frerdighedens Evangelium - bliver malfingeren tilhage paa den bøire se, at der fra den paa Stranden for- Specielle Priser ved Konttrakt. 
indført, E!fl.I!- skal al denne Kraft, Haand. Jeg blev fortalt, at naar !!lamlede Menneskemængde gjordes ASSAYERS' UDSTYR. 

Alle Slags Kasser. 

denne enorme Kapital, bruges; ikke Drengene miste Fingrene, og saa- nogen Anstslt til deres Redning. 
til hine Melkongers priv1>1.te Profit, ledes er gjort m1kikkede til ordi· Imidlertid var der 3endt Bud til 
men.til hele Kommunerns Fordel! nært ArbPide for Fremtiden, saa er Redningsstationen, og Kl. 6i var 

Pillshury og Totn Lawry bygger Eierne saa skikkelige at gi ve Fa- Raketapparatet tilstede paa Stran
for ØiehlikketatoreDæmningerved deren Arbeide. 0, hvor de Fabriks· den. Den første Raketlinie som 
hine mregtigeVandfald. Disse Mel- herrer dog er rare! udkastedes faldt tæt agtenfor Ski
konger, som ogsaa eier det elektri- I St. Paul og Minneapolis havde bet, der stod med Siden mod Land 
ake Sporvogn"system mellom St. jeg endel Møder, men jeg fandL her, og l!'orstavnen i byd. Den anden 
Paul og Minneapolis, bar ingen som adskillige andre Steder, en Raketlinie faldt derimod tværs
ringere Tanke end denne: foruden Klasse Folk, der Nat og Dag dyrker over Skibet, og Forbindelse blev 
at de nu driver alle Melmøllerne Præsterne, indtil Dumbeden og Fa derpaa bragt tilveie; men Tridse
ved Hjælp af :Mississippiflodens natismen faar sat sit sløve Stempel blokken fastgjordes, da man .var 
Fald, aaa vil de yderligere ·.· udnytte paa derea overtroiske og skinhellige bange for at Masten ikke .kunde 
dette til at fremkalde Elektricitet Aasyn, Den Slags Mennesker me- holde, saa lavt paa Skibet, at Red
og dermed drive hele Sporvognssy- I!e.r at tjene Gud ved at gaa i Kirke ningsstolen gik gjennem Vandet. 
stemet. Ja, d'Hrr. teer dem, som og synge HaUelnjab; imidlertid Det blev derfor en ret drøi Tur for 
~e ikke alene eie.de Floderne, Mi· vender de et døvt Øre til deres li- Besætningen, der en for en maatte 
ner~e. S,~~vene og Jorden; men de dende Medmenneskers.Raab. Med slæbes gjennem den oprørte Bræn
aiver e~dogLøfterp!!,a Himlen,l!!om Brodermoderen Cain siger de i de· ding. Alle blev dog lykkeligt rad
om, Gud var i Kom1>ap.iskabmed res Hjerter: . ,,Er jeg min Brodere dede; da den sidste naaede Strand
dem og.~ar villig til .at b~tale alt Vogter." Med Lreberne bekjende bredden var Klokken lidt over 7. 
det, de har. frarøvet Arbtiideren. de Gud, men i deres Hjerter er de Straks derefter begynqte Ski bet 
Mo.ns tro deiltke sna,rt lægger Be· nogle elendige Hyklere, Jeg fandt at skilles ad, og efter en Times 

slag .paa Solen. ·.·.o·g· . M. aanen. . . . •1.e.n a1:lden .. K .. Jasse i. Tvillingb.yerne,. Forløb var det fuldstændig knust. 
Mens jeg gik omkring ved Vand- som forresten ogsaa er talrig over• 

alt; dem nemlig, som dyrke Backus. . .. . . . 
Guds evige Evangelium (jeg mener 80 Acres Land, 5-f Mil direkte fra 
ikke det Præsterne prædike, men Tacoma. 10 Acres ryddet, 5 Acres 
det som Naturen _ Guds Præst• pløiet. 120 Frugttræer og mange 
inde forkynder}hvis Grundprincip Bærbuske. Godt 4 Rume Hus og 
er Retfærdighed og forklaret i Aar- et Sommerhus, Lade, Hønsehus, 
sag og.Virkning, det kjender de En Brek l~ber gjennem Landet. 
ikke, eridskjøndt man traf dem med Brønd ved Siden· af Huset. 8 Acres 
Rubiner paa Næeen. De følte den let at rydde. Resten Skovland · . · v· ·· · ·· med 20 Acres Oldertræer og sort 
m11rtrende nkmng af den ræd- Muldjord. :! Acre med Jordbær-
somme, eelvskabte Aarsag. Ogeaa planter. Guld· og sølvholdig Erts, 
denne Klasse havde for travlt' til eier viser $12 i Guld og Sølv pr. 
Socialistmøder, men havde kun et Ton, er fundet paa Eiendomen. 
halvt hundrede Mennesker indfun· Bevis derfo~ skaffes. Dampbaad 3 
d t · · t f · M d h Gange daghg, Passagerfragt kun 10 ? · sig 1 6 a • mme . Ø er, . ~or Cents. Det er en Spadsertur fra 
hme Personer g,iorde sig usynlige, Gig Harbor. Naboen solgte 200 
saa varjeg glad ve4 Bevidstheden Oord Ved fra sin Eiendom for $2 
om, at dem, der fandtes var den pr. Oord leveret i Tacoma. Pris 
ekandinaviskeintelligencei Minne· $800; deraf $600 kontant og Balan-

• · · · een paa 1 Aar mod 6 pCt. Rente. 
apohs. . . Ekspeditionen anviser. 

I Minneapolis var jeg glad ved 
at stifte Bekjendtskab med Hr. S. 
M • .Rasmussen og Redaktør A. Sø· 
rens.en af "Ugebladet" samt Redak· 
tør H. A. Foss. 

No·Te-Bac for femti Cents. 
Garanteres at helbrede Tobakslysten, 

gjØr evage Mænd stærke, renser Blodet. 
60c, $1. Faaes hos alle .Apothekere. 

CHAS. G. HAMELIN, 
Praktisk Uhrmager og Juveler. 

Handlermed 
Uhre, Stuenhre, 8Ølv- og Plet-Varer, 

Optiske Varer. 
REP .A.R.A.TION AF UHR.E. 

1342 PACIFIC AVE., 
TACOllA, WASH. 

Dr. W. E. Bnrkhart, 
Tandlæge. 

Boxer for Frugt billigst og bedst 
fra vor Fabrik. 

Edv. Isakson. 
Eneste norskeUhrmager i Byen 

1106-llth Street 
(samme Butik som Andrew Johnsons). 

GAMLELANDSUHRE 
repareres til meget rimelige Priser •. 

Vi kjøber og sælger 
MØBLER, OVN)jJ, KOMFURER, 

I INVENTARIUM Al!' ALI,E sr.AGS, 
930 P ACIFIC A VENDE, TAcOMA, WN. Et etortUdvalg af .Frugtglas (l<'ruitJahre) 

tilsalgs for 40c, 50c og Hf>e pr. Dusin. TELEFON: 7~z. 
KJØB HOS OS. 

D W ·v D t IW. J. WaUis & Son, f, • an even Cf, 11H9· lu21 C St., Tacoma, Wasb. 
Tandlæge. 

Cor. Pacific AVB. & 15th Sti Room 202. J ,. W e Il g e I' 
213 Aars Erfaring. Trender udtrækkes • . ' 
•or 25c og 50c. Kunstige Tænder fra Den eneste schweitzishe Uhrmager 
$5 til $15. Alt .Arbeide første Klasses. i British Columbia. 

Kontoret er aaben til Kl. 9 Aften. 

nr.John Svonds~aard, 
NORSK LÆGE. 

Juneau, Alaska. 

Dr. J. L. Rynning, 
Norsk Læge. 

French Building, Cor. 13th & PacificA ve. 
(over London & San Francisco Bank), 

Tacoma, Wash. 
1Contortid2-4 og 7-8 Em. Søndag 2-3Em. 

Telefon Black 1391. 

Alle SlagH Uhre reparerest.il laveste Priser. 
STORT tlDV ALG AF 

Uhre, Klokker, Sølv· og Guidsager. 
90 Governm. St. (2 DØre syd for Posthuset), 

.VICTORIA, 13. C. 
---- -·-----~----·-·--· 

~~-<!f;rcnm, 
den bedste og reneste Cream fremstillet, 

$1. pr. ~anon. 
Enhver Smag. Vi laver kun en Slaga 

Ie-Cream og har kun en Pris. 

M. E.WEIX CO. 
946 Paciilc Ave. Tel. 478. 

.ALLE SL.A.GS 

Skandinaviske .Mediciner 
og Recepter ekspederes fra 

c. Q u EV u, Gonna1 Brug Storo, 
lT k ·n kt Cor. Utll & Tacoma Ave. 
11 ors o or. 

Kontortid 11 -12, 2-4, 7-8. Søndag 12-1. 

1101 i Tacoma Ave.* f4f'i{~~ 
C. E. RAYMOND, Scavenger, 

318 California Block. 
Affald af ethvertSlags besørges bortkjørt. 

D C. 8 . Tømmer Water Closets og 8Øppelkas9er. 
R. r: ALABANOFF, 

1102! Tacoma Ave. S· 18 aWeekEasu ar:~.".i'h~;.~i: Kontor : Rooma 2 og 3. Residens i 1." brand new th!ng. 
samme Bygning. ~oq::kbleoutow~:s!1s~d:t~:':;;yl~=:: 

Kontortid s.:_ 10 Fm., 12-4 Em. 7-10 Aften done. &od ""yonr ;;t,f;", ""Y w•y. )t ...iu bo tor ".,,. tntor,.. 

'.rELEFON Red iøa: :.O.:k::,~ll'Il'.'"11'!!&·c~~:~~':.:'11~~;D:::*rt,8Ml. 
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_ . Reparati&n af fine Uhre en Specialitet. 120 FRONT ST., SEATTLE •. \ 

* varmt uldent .Undert6i ti 

200 .Sorter at væl~o imellom. for Deres Gutter, saa har vi nok af det. 
Kontante Priser for Underskjorter og Underbukser: 35c, 500, 

75c, i Forhold til Størrelsen. 
Vore•regulære Klædningerti1$25.00 vil blive realiseret 

uden Hensyn til Indkjøbspris. 
Ønske1 De .de bedste hvide Uldtæpper, De nogeusinde har set 

til $5.00, saa har vi de:n. 
Deres Valg for Behøver. De gode Quilts til 750, $1.00, $1.25, $1.50 op til 

$3.00, saa har vi Vognlæd af dem .. 

~$15·.00~ 
Ønsker De uldne Guttestrømper til 2 Par for 25c eller til 250 

Parret, saa ·bar vi Ma~ser af dem. 
Kom i Løbet af Ugen og und aa Trængslen om Lørdagen. 

Stil og Snit g.aranteres. 
DICKSOØ BUOS. p~~~~n:~u. Forså[. vor nve Tilskjærer. Han er Bt VidnndBr . 

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

TACOMAWOOLEN MILL CO. 

Den nQrske Byforening i New 
Addition vil afbolde en Basar i 
E.benezerkirkens Baseme11t Lør'dag 
den 30te ds. Kl.8 Aften. Fri Ad· 
gang. , ]3ev:;ertning 10 Cents. Alle 
vanligst indhudne. 

Kaptein John Bamesen er kom
men tilhage fra Engl1J.nd, hvor han 
har opholdt .sig omtrent4.Maan€• 
aer .. ·Medene . han var der, lovede 
engelske l{apit1l-lister ham at sende 
to .store D11mpskibe tH . Pacific
kysten; de skal gaa i .Rute mellem 
Puget Sound og Centralamerika i 
Forbindelse .med. Puget "'ound and 
Central American Line. 

Vor Landsmand Ole B.J1ien, l'!Oll'.l 
i over 3 Aar. har al'beid~t i Trom
mald's 1\_potb~k, ··har. taget den før
ste Eksamen for Apotheker med 
Glans. Han har arbeidet ihærdigt 
for at erholde en god Eksamen, og 
nu ~yder ban Frugten af sit Ar7 
b!'li9e, =-. TIDENDE. gratulerer l\fr; 
Li.en. Det .. glæder · .os at .. se .. vore 
unge Landsmænd bane sig Vei ved 
egen Ihærdighed og Flid. 

(}eorge B. Dod~ell af detorien~ 
tiske Damps]ribssel~kal:) . og Hugh 
S. • · Wallaoe, . Vfoe·Præsident . for 
Washington & Alaska steamship 
Qo., har organiseret · Tch e Chilcoot 
Railroad ~ Tranl'!portation •Co., og 
Kontrakt f?r en Tougbane over 
Pass.e.t er alierede gi vet til et Kom" 
pani1 som skal have Banenfærdig 
den 1ete Januar. 

PIJ.sto.r M~ G, Ellestad, den for· 
en,ede Kirkes Miseionspræst, ankom 
til Taooæa for et Par Dage sid.en. 
Pastoren" der skal betjene .Menig-

Fra Poulsbo. ~FIJtniB[&-N~titv~--- scANn 1NAvIAN-AMER1 c AN ANK, Sidste Søndag efter Menigheds· 
mødet st(lg Pastor I .. Tollefsen frem 
i Kirkedøren og bekjendtgjorde, at TAOO~A,, WASH., . 
han, endskjønt mange muligens . er nu flyttet til sit nye Lokale 1 

~:::~eo~:i:~ ~::;ø~~t:~:::n;:; B E R L I N B u I L D I N 
' om den lut.her~ke Lære var ufor- 1\1 E C () ·r. i .8 & JJi} St t 

an dret, og at han fremdeles ønskede 11. j Or· 3.Chlti a VO. l reo . 
at betjene denne Menighed og ar
beide for den lut.herske Troesbe
kjendelse. 

Mandag blev der i al Haet arran· 
geret Menighedsmøde for den næst· 
følgende Morgen ... Ved dette Møde 
blev der hentydet til, at Kirken 
vilde blive strengt for udenforetaa· 
ende. Prædikanter samt for Fort
sættelseafsaadanne Forteeleer, som 
har fundet Sted i Pouls bo. 

~~~~~~~~~ooooo~ooooooooo~~~~~ooooooo~~~~~om~ommomoooo 
~ 0 

; Skandimnisk ! 
I Ubrmll[or,Juvolor i 
I & Optiker. ! 
= Hvis De behøver et Lomme· ~ = uhr, Stueuhr eller Sølvtøi, i 
li . . . . Juveler, Briller o.1" saa husk, Ill I at Stedet for det største Udvalg til de billigste Priser er hos Ill 

i EUwarU 1. Salmson, I 
B 980 Pacific Avenue. Ill = SPECIALI'l'E'l': Reparation af GAMLELANDSUHRE. Ill 
!!] . . . . • . . . . . . . . . 0 
!!1Dt!1!!1!!1!!1!!1!!1!!1!!1!!1!!1!!1!!1!!1!!1!!1rnrnrnrnrnrnrnrnnt!1!!1!!1!!1!!1!!1!!1rnrnrnrnrnrnrnllllllrnrnt!1!!1!!1!!1Dt!1!!1!!1D 

Da dette var et Me.nighedsmøde. 
?g ikke angaar Waisenhuset,11nser 
vi os ikke. berettiget til at offentlig· 
gjøre, h vad der blev forhandlet. En 
Ting synes .dog nu.at være vundet, 
nemlig at man inden denne Menig· 
hed f()r.Fremtiden vil blive befriet 
for spiritualistiske, hysteriske og 

' .. · . . .· . . . 1---'--------,--'-------------'-------berønnnelsessyge. Personer, der s~a-
d6:r Kirkens Sag for Folket saaveU 
som ogsaaudenforPoulsbo M6:nig~ 
hed. - Forkyndeleen aJ Guds hel, 
lige Ord bø~ ikke s~e ved Skrig og 
Skraal, Spark, Spytning og Stampen 
i Gulvet,. alla.som har. været p~ak.ti
seret til Fora11.gelse for mange t.æn· 
kende Kristne. .. Den· stygge reli· 
giøse Sygdom .bør udryddes, og 
Menighedene1 Præst. bør ogsaa her 
vffire Hyrden, der bel'lkytter sin 
Hjord. 

Ingeri • tvivler om Pastor' Tollef· 
sensOprigtighedi sin Gjerning; men 
ogsaa denne Mand har ladet· sig 
anflegte af Sygdommen, indtil en• 
delig Menighedenfandt, at det gi.k 
for vidt. . Ønskeligt yilde det være, 
at Pastor Tollefsen, baade for sin 
egen, for Menighedens og for den 
betroed~. Ungdoms 'Skyld, vilde 
h.olde eig l'ltrængt til det ubesmit· 
tede.Guds Ord og bortkaste alt, der 
ikke er eundt for den sanda og al· 
vorli~e Gudsdyrkelse. 

Jørgensen, som altsaa har været 
en. af Fredsforstyrrerne, forlod 
Pou.ls'bo forrige · Fredag. Denne 
Mand., der t.r ung og stærk, burde 
heller i sit Anaigts Sved æde sit 
Brød, end trænge sig. ind · paa Ste· 
der, hvor hans indbildte p.rofetiske 
Egenskaber 'virker til Skam og 
Skade for Folket. 

11 
~~-+---~ ....... __,. ______ _ 

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

1106-Hth St., nær K St. 

Skoleska, Dame-Kalveskindssko. 
Man bør ubetinget undersØge mine Priser, fØr man kjØber andetsted.s. Jeg 

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

Reparationer udfOres til meget rimelige Priser. 
Huder og Skind kjøbee til Dagens høieste Priser. 

Sundhedssalt er det bedste. Middel I 
or alle Sygdomme,. som kommer 1f4tr• o· noI1't~n s . ø· " 
ra en daarlig Fol'dØielee, saasolll U " ·. I" 11i R\IJDgS illlA 
kronil!lke Lever- og Mavesygdomme, Sparebank 
Mavekatarrh, Syredannelse i Ma· (Inkorporeret 1887.) 
ven, Modersyge, Kongestioner osv.; I .Tacoma Thea.ter Bygning, Hjørnet af 
erholdes for 25 Cents pr. Pakke paa . . . . 9th og C Streete. 
CENTRAL DRUGSTORE, 1101 Tacoma Aaben fra Kl.10 Form. til 3 Eftm. 
Ave., Cor.11th. St. Indbetalt Kapital.." ...... : ... $200,000 

En troskyldig Gut gik forleden 
Dag nedover . Gaden til Politista
tionen, udenfor hvilken Fangerne 
er beskjæftiget med at ~age Ved. 
Han spurgte en af Fangerne,. Tom 
l\foMeyers, o,m Arbeide, og denne 
overlod ham straks sin Sag, idet 
han lovede . ham $1.50 pr. Dag. 
Gutten begyridte at sage af Hjerfonl'! 
Lyst, medene Fangen ·.morede sig 
over eit Puds. Glæden v.arede dog 
kun . kort, idet den .vagth1J.vende 
Politibetjent· blev, opmærksom paa 
Gutten og satte den rette Mand i 
Arbeide igjen. · Gutten tog det 
med Ro. 

(Forøget fra $100,000). 

P. V. Caesar" ." ..• """ ...... "President 
T; w. Enos., : ...... "" .. "Vice-President 
Ole B. Selvig ........... " .... " "" Ca.shier 
J. H. Vanderbilt ......... Assistent•Cashier 

DIREKTØRER : 
l)ommer T. L, Stiles, C. W. Griggs, .I. W. 
Anderson, G. L, Holmes, Theo. Hosmer, 
George P. Eatoi:ii. P. V. Caesar, T.W. Enos, 

J. J:L. Vanderbilt. 

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

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

maanedlige Betalingsvilkaar. 
Anvisninger paa alle Steder i Enropa. 
De skandinaviske og det tyske Sprog tales. 

Det.mgte Lægemiddel. VAUGHAl\T & 11.fORRILL CO 
W. M. Repine, Redaktøraf Chief, · . 11 · U '' 

Tisk~ya, Ill., siger~"!' Vi vilde ~~e Ro«.· g, PanirhaildlBl1B 
føre nus uden Dr . .n.mg's New u1s- - ;; - ~ 11 • 1 

cgvery for Tæring, Hoste og E'or- 926 Paeifie Avenue 
kjølelse. Gjorde Fo;søg med man· sælger .Skrivematerialier al alle S~age, 
ge andre, men fik ikke d.et i;ande Bøger, Skolerekvisiter og Nipsgjen· 
Lægemiddel, førend vi brugte Dr. stande, foruden Magasiner, Biade og 
King's New Discovery. Intet andet Tidsskrifter. Priserne er de lave~te. 
L · dd · 1 • k t · d t · Pl d . · · Skolelærere saavelsom Elever bØr skrive Store der ægem.1 e a?. age e s · a s 1· til Firmaet for at faa Oplysning om Pri-

• . •. ' · vort llJem1 da v1 l det har en be- serne, hvis de ikke har Anledning til at 
har Byens storste Forret- .stemt. og s1kke,r .Kur for Hoste, For• komme personlig. ·• · s· ." ... ilji · · O . . kjØlelee, Kighoste etc." Det er unyt· -~-'-----------
~ing .1 mor, ..l'llig og st, er 'tigt .. at. experimentere. med andr.e 

.. . . . . _ . nu flyttet til Hjornet af Lægen;iidler; selvomdeforegiv~s at 
k1sa.tion overMentgirei:hllil.sUngdom .. · · · • • .... · ..• · .·.. . . . • . · . værehgeeaa gode som Dr. Krng's 
- Pll,ator. Ellest11.d, som ankom fra Paci:fic Av.enue. og J efferson New .. Discov?ry, De er ikke saa 
St! f'auJd1ar m;i.ngey enner blandt. " . •. . .. 'h· · . . .d · . . I . gode, fordi. dette L113gemiddel k~n 
.Skandinaverne i Taco~a fra d.en ·AVenue, . vor • er sæ ges opvise .,,Helbredelser og desud~n er, 

TRUl\TK• FACTORY.;....Reisekufferter, 
11 Haandkufferter, Væsker og 

Plaidrell1mer ... Priserne i Forhold til 
'l'iderne ... Fabrik og Handelslokale: 115 
South.Ninth Street. 

Tid,•da }ian ·sidst betjen~e Ebenezer- bedre og billigere Varer garanteret. Det undga11.r aldrig at 
kirkens Menighed. TID;ENDE byder .· .. • .. ... . . ·· .d. · .· •

8
. · • .d tilfredsstille. Prøveflasker gratis 

Paåto!-'en et hjertelig~ Velkommen. end noget an et te • hos STEWAR~ & HOLMES DRUG Co. 
25 

Cents pr.Maaned for alle Bøger man 
kan læse i 

WASHINGTON NEWS CO. 
CIRCULATING LIBRA.RY, 

1203 l'acilic Avenue. 


