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Endnu har Legislaturen i Olym· 
pia ikke valgt nogen Forbunds
senator. Hon. Squire er sikkert 
den mest skuffede af Kandidaterne, 
thi han haabede paa Gjenvalg ved 
Hjælp af Penge og formodede Ven-
ner, men fik kun 2 Btemmer. -

* 
* ** 

som ifjor -'- er det daglige Emne 1,..._,~,.....,.._,~~,.....,.._,~ '-"~'-"~'-"~~~~ 

mellem Fiskerne. her paa Pladsen. 
Enhver haaber, at det ikke maa 

Det siges, at Afholdsbasunen ·i 
Hillsboro var nødsaget til at gi ve op. 

ake. Vi forstaar nu, at Kapitalen . . . . 
i hele sin Vælde vil bekjæmpe 08 Professor Carl B. Christensen, 

be- I Mr. Nelson er overdre ~en pl:l,triotisk 
ved at kaste sin Stemme for ingen 
mindre end Louis Foss - forresten 
den eneste Stemme Foss fik. og en 
Stemme mere end han burde have 

- en ligesaa frygtelig Fiende for som var ansat ved Waterloo College 
os som den 200 000 Mand stærke i Waterloo CHy, Iowa, blev Lørdag 
spanske Hær for 'Kubanerne. Den ar.rasteret i Boston for at h~ve 
almægtige Dollar lader sig jo van- st~a~let 30 Bøger. fra det offentlige 
skelig overvinde. Men alligevel er B1bhothek. Ch~1stensen er 36 Aar 
der Haab. Vi maa anvende Kapi- gammel og født l Danmark. 
tal og Arbeide mod Kapitalen alene, Julius 0. Searle var forleden Dag 
hvilket kan gjøres paa den Maade, arresteret for Tyveri i St. Pa.ul. 
at vi Fiskere slutter os,.sammen og Han beskyldtes forden 10. Oktober 
danner et saa mægtigt Kompani, at forrige Aar at have modtaget $10 
vi kan byde Magt mod Magt. fra Louis Larson. · Beløbet skulda 
Vi vover Livet hver Gang vi drager sendes til LarBons Søster i det 
ud for at fraviste Havet dets Skatte, gamle Land, men blev aldrig sendt, 

H. C. Nissen bar omsider sikret 
sigen Stilling som Janitor i County 
Courthuset for al .sin politiske 
Møie. 

Den bekjendte E:ontraktør C. J. 
Erickson bar e,rholdt KontraH paa 
Bygning af Fyrstationen ved Grays 
Harbor, der vil koste $30,700. 

Susanne Anderson blev tilstaaet 
Ski1Bmil3se fra sin Husbond Søren 

CALIFORNIA. 
Miss Sopbia Lorenzen 'kom Tirs· 

dag• slemt tilskade i Oakland som 
FØlge af en Kollision mellem to 
Træn; 

I San Francisco ··er Detekti var 
paa Jagt efter .Folk, eom har for
ringet Sølvdollarnes,Værdi ved at 
tage fra 10 .til 15 Gran Sølv afhver 
Dollar; 

Kvinder . overfaldes sjelden paa 
Ga.der13e, ll1en

1

det har dog hændt i 
de. sid.ete • Dage i. Sa.n Francis.co. 
:MaJ!dag blev tre Kvi~~er overfaldt. 
Tre Mænd blev grebet og taget i 
Forvaring. Der ll1aa kraftige For
hold{!regler til for !Lt gjøre Ende 
paa dette lJ væsen. 

til en saadan Stilling. 

Hønseudstillingen, som skal af· 

hvorfor Forlangend.et ~ro 4! Ce~t Sundbedspolitiet i Brooklyn, N. 
pr. Pund for vor Fisk ikke er ·un· Y., har bestemt at alle Skibe fra 
meligt. Fabrikeierne kan betale Indien maa gaa i' Kvarantæne sa!n:it 
denne Pris, idet ~e har tjent Kapi• underkast~s den strængestes Des~ 
t~ler . paa den Fisk, som de ~ar infection. - Den forfærdelige SygG 
k3øbt af hos. - Der fin~es urolige dom, som rnser i Indieu og dræbef 
Elementer blandt Fiskerbefolknin- Tusinder af Mennesket, bestaar af 
gen, men der :tindes ogsaa Fiskere, Bylder over hele Legemet. 

x. 
De norske I{apteiner Berent 

Olsen og Hans Hansen reiste begge 

Der er Haab om, at vi kan 
bedre os i denne Henseende 
hvert Aar. 

Viventer flere Settlere hid næste 

er meget god. 
ikke · har ·vist 
det blev født, 
Det led af den 

som ikke staar tilbagefor Fabrik· 
eierne med Hensyn til Karakter, 
Forstand og Forretningsdygtighed. 
Alle Fiskerne er nemlig ikke rus· 
siske Finner, .men Mænd, som har 
foreiøgt lidt af hvert i Verden og af 
Skjæbnen er tvunget til at friste 
Livet sdm Fiskere. Det er ikke 
med The Fishennen's Union's Til· 
ladelse, at der gribes til Vold. Man 
behøver nemlig ikke at gribe til 
Vold,' naar man kjæmper for en 
ærlig Sag; men det gjælder hersom 
andre Steder: man maa tageParti 
for eller i mod. Hjælper man Ka· 
pitalen, saa ef maii en Fiende af 

18de J anuar.189i. 

BLANDET NYT. 
,-....._, 

Over. hel,e Europa har man taget 
de strengeste Forholdsregler for at 
forhindre Indtrængen af den. fryg
telige Peet, der nu hjemsøger In
dien. 

Den. spanekeKanonbaad Relam· 
po,go blev .sidste Ma,ndag sprængti 
Luften af en Undervandstorpedo. 
En Del af Besæ~ningen blev op· 
taget afen anden: Kanonbaad. ~ 
Insurgenterne trænger nærmere og 
nærmere ind paa Spanierne. I 
Havana kan man daglig høre 
Skud, der skriver sig fra 1Fægtnin
ger mellem Fortropperne. 

~----
ELECTRIC BITrERS. 

STAAR I SPIDSEN. 
· . . ·. . . . .:. . l7d D - b · 1896 Electric Bitters er en lVIedicin, som 

Aug. J, Bogel, den ledende Apotheker · · e ecem er · passer for enhver Aarstid, men i Almin-, 
i Shreveport, La., siger: "Dr.,King~13 - delighed maaske er mere nødvendig, 
New Discoyery er den eneste;:ing, eom Nye Jobsposter fra llissions- naar sløve, udmattende Følels~r faar 
k. u. rerer mm Hoste. Jeg. har ikke nogen · ... k ... · ·· • F · ·M.· d. . . dd Overhaand, naar Leveren er uvirksom 

• • · · ·· · · · . · · · · · · " · Ti> mar en aa a agascar me e· · · . · . Med1cm, som er saa let at sælge . J,..,:•1 , · • • . · . · . • ; < og sløv og Trangen til noget styrkende 
Campbell, KiØbmand i Safford, .Ariz., ,lee ifig, Vestlp., at Stationen Fiaa- og gradvis helbredende indfinder eig. 
skriver: "Dr.King'sNewDiscoveryer kan~er ødelagt og nedbrændt af EnnØiagtigBrug.afdenneMedicin har 
hvad den udgives for at være; den slaar Oprørerne. . Det er.· Pastor Josef ofte afvendt lange og maaske fatale 
aldrig feil og er en sikker Kur.· for Nilsen som bestyrer denne Station. Galdefebre. Ingen Medicin vil bedre 
Tæring, Hoste og.Forkjølelse, J'eg kan H , d F T . h ldt ... · d · gjøre sine Virkninger gjældende i at 
ikke noksom rose den''. Dr, King's ·· .... an roe, ami 19 0~ 0 sig un er modvirke og fri Systemet fra Gift opta
Ne,w Discovery for Tæring, Hoste og Ødelæggelsen pa~ Sirabe, hvor alle taget i usund Luft. Hovedpine, .Ufo1·· 
Forkjølelse er ikke et Experiment. D~n de norske Missionærer udenfor dØielighed, ]forstoppelse, Svimmelhed 
har bestaaet sin Prøve i en l!'jerded~l Hovedstaden samler sig. knever Electric Bitters. 50c. og $1.00 
af etAarhundrede .og staar idag i Spi(l- pr. Flaske hos STEmrnT & Hor,>ms 
sen ... Den .skuffer aldrig, PrØyeJiask\jr DRUG Co. 
gratis hos S.TEWART &.HoLMEs D.1u;a Cp. Befæstningsarbeidetrundt Ha· 

vil.nå drivesNatogDag; dette viser, 
at isted.etfor . at drive Kubanerne 
tilhage; bliver Spanierne drevetind 
til· de befæstede Byer. 

lVIAGIC CLOTl{ES CLEANER, det bedste 
Midd~l for. Borttagelse af Fedtftekker, 
erhold!:)s paa CmrrRfL DnuGSTORE, 1101 
Ta:corha Avenue; Cor. llth St. 

Det velkjendte Land- og Emigra
tionsfirroa A. :m. Johnson & Co. er i 
disse Dage blevenomorganiseret til 
et Aktieselaka.b, og D'hrr. Andrew 
E. Johnson, Olaf Hall og Conrad 
Searle er optaget som Medlemmer i 
Kompaguiet, som herefter .. vil blive 
kjendt under Navnet The A. E. 
Johnsmi Oompany. Aktiekapitalen 
er $50,000.-'-Nordvesten. 

Byraadet i Chicago har taget en 
Bestemmelse, der vinder Kvindar• 
nes tlybest,e Mishag. I alle 1.'heatre, 
Koncerthaller eller lignendeSteQ.er 
maa Damerne aftage sine Hatte 

Bankerne vedbliver at 1·amle 
overende i Mellemstateme. Været 
synes det at være i St, Paul, hvor 
ogsaa The Minnesota Ba.nk er strø· 
get med. . Denne Bankbebytted~ 
sig af sin Ret til 60 Dn,ges OpsiA 
gelse; men da Bestyrelsen faadt, at 

Opmærksomheden henledes ret 
som det er paa nye Opfindelser paa 
Luftseiladsens Omraade. Denne 
Ga13g er det en Mand . i Missouri, 
Marcelius McGary, som har opfun
det et Flyveapparat, som ban kan. 
styre efter Behag, Skibet er for· 
synet med fire store Vinger, der be• 
vægeB som Vildgaasens. ' De an· 
stillede Fornøg lover gode Resul" 
tater i Fremtiden. 



rill1sen paa en Iiden Fjæl og stry
ger .· det meste af Fedtet af med 
}3agen<af en Kniv, saa det .ikke 
drypper. Er Uldkluden bleven 
kjølig, lægges den paa en Tallerken 
og sættes paa en varm Ovn elJer 
Komforen. Udenom Uldkluden 
læg;ges en anden Klu.d fast og godt, 
saa det holdes godt og varmt .. Uld· 
kluden byttes 2 @. 3 Gange om 
Dagen·- en ny Klud maa holdes 
færdig til at lægges om Halsen, 

Etableret'l862. _,,, _____ ..._,,._...___....._,,_ 

FURNITURE, 
MoblBr, GlasvarBr, PottevarBr 

'l'rævarer, emaill eredeJ ernvarer 
TAPETER, W.A.LLPAPER 

KOMPLET Hus~IØBLERINGS-UDsTYR •. 

Største Lager i Br. Columbia. 
Send et Brevkort for vor store illustrerede 

Priskatalog. 

m·.e·d.<l.et .. sa·m •. mede.n.gam.l.et.ages.af.1· .. ~ - ~.:. 'W' WEl·LER * BROS Saa meget stødt Alun, som kan . '" . · . · • 
lægges paa Spidsen af en Kniv, -- ··. VICTORIA, B. 0. 
kommes iet Glas lunkent Vand, ng · 
med dette Vand skalden Syge ofte 
gurgle sig. 

Hver Gang Barnet har . gurglet 
sig, tager. det en Spiseske Strøsuk
ker, som først er gnedet godt ind 
med l\fodolje, eller hvis Paf.ienten 
har Modbydelighed for. Olje,. saa 
med lidt Oitronsaft. Begge Dele 
benyttes hver Time. Har. Barnet 
Feber, kan det drikke Bringebær
eia.ft i Vand,. som først n:iaa være 
kogt ,...._ Vandet maa naturligvis 
vær.e afkjølet, forinden det drikkes, 

The,· lavet af Bringebærblade 
med lidt Sukker, kan ogsaa hruges 
som Drikke. Midlet er naturligvis 
ikke probat, men det er oftere ble
ven benyttet m.ed Held, indtil 
Lægen er .kommet- og han har 
altid bifaldt Kuren". 

-===:;:::::::;-~ 

ET OG. ANDET. 
,..-...,.~ 

- Den nye 'l'elegrafkabel, eom 
skal udlæggesfra.Va.ncouver, B. C., 
til A.ustralien, vil koste den nette 
Sum af .10 Millioner Dollare. 

,.-- Ombord paa de amerikanske 
Skibe er der strenge Regler for 
Mandskabst. For Trætte eller Op· 
sætsighedfratrækkes en Dags Hyre. 
SammeStraf for at bære Tollekniv. 
.For at bringe Brændevin ombord 
fratrækkes treDages Hyre. .F'or at 
røge Tobab i Rummet · en . Dags 
Hyre. Samme Straf for ikke at 
slukke Lyset, naar man beordres 
dertil.·· At. sove paa V a.gten ~traffes 
med Fradrag af to Dages Hyre. 
Har Kokken ikke Maden færdig i 
rette .1'id, maa han finde sig . i at 
tabe en Dags Hyre. For ikke at 
barbere sig, vaske· sig.og holde sig 
ren om Søndagen bødes . en Dags 
Hyre. Hvis nogen forsøger at 
smugle. nogle faa' Pund The eller 
Tobak: eller en Gallon Brændevin, 
mister han en hel.Maaneds Hyre. 

-1\ia,nge Hustruer kla,ger ov~r, 
at deres Mænd ikke leds11.ger dem 
til Gudstjeneste om Søndagen .. Men 

Den billig·ste Plads at k,jobe Deres Kolonialvarer. 
Første Klasses Varer. Priserne er de laveste. 

Fri Levering og omhyggelig Besørgelse af Bestillinger. 

Kalkuner og Gjæs. 

ERSKINE, WA.LL & CO. 
DE LEDENDE KOLONIALHANDLERE. 

VICTORIA, BR. COL. 

OG 

SOO P ACIFIC JERNBANE 
FØRER 

GJENNEMGAAENDE TOG 

TIL 

(BOSTON, ·I NEW YORK, 

. 

./ MONTREAL, 
"' 1'0RONTO I ST. PAUL,' 
l CHICAGO 
~ ! 

OG ALLE PLADSER ØST OGJ 
SYDØST. 

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

til og fra alle .europæislce Havne 09 
Inrilandsbyer t·il laveste 

Priser. 

ForU nderretning angaaende Billetpriser 
o, s. v. henvender man sig til 

Geo.Jllic'L. Brown, Geo.L.Ooiirtney, 
D. P.A., 4.gent, 

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

VICTORIA, B. C. 
Filialer: 

VANCOUVER & l{Alll.LOOPS. 

Importører og Forhandlere af 

Jernva1·er, Farm-Redskaber, 
Buggies, Vogne, 

AG ERBR UGS· MASKINER, 
Jern, Staal og Mine-Redskaber. 

AVERTER .._...._...._..._..._..._....._,,...._...._.... 

TIDENDE" 

følg·. e .. n· de. Ra.ad. vi.I ro. a.aske. via .. e s. ig. I~=============~==========......,==~ virkningsfuldt. ~ 
MeHem. tre Hustruer udspandt 

sig en Søndag følgende .Samtale: 

VANCOUVER. VICTORIA. 

"Det er. saa hyggeligt altid at se din 
Mandledsage dig til Kirke'', sagde 
den, ene, ·der havde en smuk i 
Marokko indbunden Salmebog i 
Haanden. ,,Jeg forstaar ikkei hvor
ledes du har faaet ham saa skikke· 
lig". 

"Det gjør jeg . sandelig heller 
ikke•', udbrød dsn anden, hvis 
sølvbeslaaede . Salmebog.· formelig 
rystede ved hendes Ivrigbed .. "Min 
Mand siger hver Søndag Morgen, 
at han er træt efter U g~ns anstræn
gende Arbeide og .ønsker at hvile 
ud, Imorges forsøgte jeg at vække 
ham, for at han s.kulde ledsage mig, 
men han vilde ik.ke". 

"Natµrligvis . ikke", sagde. den 
tredje, .hvis .Mand var at se i Kir· 
ken. hver Søndag •. "Nu skal I høre, 
hvorlede.s jeg bærer. mig ad.. Jeg 
sa&de til min Mand, at jeg ikke 
vilde gaa alei;ie;> saa .tog jeg Pigen 
med· mig oglod ham passe Bør.nen.e, 
Det blev han snart kjed af, hvorfor 
han. foretrak at lade Pigen blive 
hjemme og selv gaai Kirke''. 

Den mægtigste Monark 

Bow BnUBI Sto1e. 
..._...__......_,...-.,..._,,....-.,_...._.. 

lPunds Æsker Kjødboller (Hamburgersteak} i brun Sauce ogLøg. ,15c 
li " " Garanteret ægte norsk Anschovis ................ 20c 
1 " " Best Puget Sound Silver Salmon ............. , ... lOc 
1 " " Best Puget Sound Smelta (12 Fisk i Æsken) ...... lOc 

.....,_;'..-...._. .............. .._., 

DISSE VARER ER NEDLAHTE HER I BYEN OG PAA SAMME 
MAADE SOM I STAVANGER, NORGE. 

FULDSTÆNDIG NY BEHOLDNING AF 

Uhre, Juveler og SOlvvarer. 
INGEN GAMLE VARER. 

ENHVER TING ER NYT OG GODT. - HELLIGDAGSV ARER 
ANKOMMER DAGLIG. 

Førend De kjøber bør De gaa til 

Frank 0. Hart, 1134 Pacific Ave. 

~m~r, GnlvtmJJH o[ nraJ~riu 
Alle Slags, f'ra de billigste til de dyreste. 

Vi har det · storste Lager i Washington og sælger 
enten paa Afbetaling eller for kontant. 

* 
" 

er et beklagelse.ev~rdigt Individ, 
hvis han lider afDyspepsi, medens 
hans fattigste Undersaat, der for
døier ordentlig, vel maa misundes 
af . en· Prins, . der. lider • af daarlig 
Fordøielse~ Enhver af Fordøielses
besvær ligheder lidendePerson, uan
set under hvilket Klima han lever 
eBjlr hvilken<Natfon. han tilhører, 
sta.ar i . Taknemlighedsgjæld til 
Hostetter's Stomach Bitters, der be
frier dem fra en af de mest haard
nakkede 8ygdomme, som·Ltegekun
sten har at kjæmpe .imod. Paajl·H·· I· & 8 11 F. ·. •·t Q 921MJ25 C St., 
de.tte. Fastland, i Europa og Tro- 0 meS · U Urnl Ure ·· 0., Tacoma, Wash. 
pørne er dette uovertræffelige Mid-
del uun.(lværlig og yderst populær, 
ikke alene som en Ma vestyrker men TELEFON BLACK 641. . . . . . . .· P. 0. BOX 1383. 

ogsaa. soll'.\ .. et Middel til at f~re· J ENN IN GS PAI NT 00 
bygge. og. helbrede .. l!'eber, G1gt, · . · . ·. " 
Nyresygdomme, biHøse ognervøse MALING, o·· L. JER LAK, 
Sygi!omme. Den forbedrer Appetit GLAS, .. • . ·. . BØRST ER 
og Søvn, fremskynder lielbredelse Specialiteter: Absolut. rene Oljer for Apothekerbrng, Heath & Milligan M:'f'g Co's 
og Erhyervelse a,f Styrke efter ud· færdiglavet Maling, Glatte Oljer og Compound, Axel-og Maskinsmørelse, 
mattende Sygdomme, ligesom den 1313 PACU,lC AVE., TACOMA, W ASH. 
mod virker Skrøbelighed som Følge · . ·· 

af Alderdom .•.. Et Vingla.sfuld taget U·h . n· .. · 1· G· ld . s "l kk 
før man gaar tilro. vil bibringe . .. . . • ·· . . . . . • Si~det Ro og frembringe sund Søvn, • ro' .1aman or' Il o~ 0 vsmy . Br. 
iv~lket ner\1Øse Personer sætter Jfil Forarbeidels.e kjØber eller bytter vi aile Slags Guld- eig Splvsager, som man 

ris paa. · maaUe ønske at skille sig ved. 

K E, 1126 Pacific Avenue" 
THE PIONEER JUVELER. 



Munkebjærgby Sogneraad ved 
Sorø androg forleden Sorø Am tsraad 
om· Tilladelse til at holde Avis for 
Lem.roerne paa Fattiggaa!·den i 
Munkebjærgby. . P. Rasmussen: 
Man har ment at kunne holde en 
Avis til Lemmerne, da Aviser jo 
nu til Dags hører med til det dag· 
lige Brød. Et Hjem skal være 
hyggeligt, men det er det ikke, naar 
dedkke er nogen Avis. 

Dampskibet N. I. Fjord indkom 
den 19. Dcbr. til EBhjerg med Liget 
af Provisor Jakobsen. . Den Afdøde, 
der.i flel.'e Aar havde opholdt sig i 
Amerika, var gaaet om Bord i 
~arkston og havd.e i Fredags skaa· 
ret Hal.sen over ;,l?aa> sig med en 
Barberkniv. Deif1;ulykkelige, unge 
Maud, der i den sidste Tid havde 
lidt meget afTungsind; ··var Sønaf 
velhavende Gaal'dmandsfolk i Hor-

Reflexioner. 
(Efter "Stavanger Avie"). 

,-....._, 

Vi har dygtige Mænd 
med udmærket Begavelse, 

Men det siger vi først 
efter deres Begravelse. 

Om vi siger det før 
med den bedste Begrundelse, 

Vil det blot blive mødt 
af den største Misnndelse. 

Og vo.r Sigtelse vil 
faa en offentlig Rettelse, 

Som er været for dem selv, 
hvis de søger Ansættelse. 

Der er mange, som gaar 
saa omtrent i Laii.dflygtighed, 

Helst fordi de faar ei 
nogen Brug for sin Dygtighed. 

Middelmaadighed staar 
bøit i Kurs rundt i Byerne, 

Og paa Landet 'Viser, 
at.den løftes i Skyerne. 

Den kan lure sig frem, 
om det saa var paa Treerne, 

Og den skammer sig ei 
for at kry be paa Knæerne. 

Men med dygtige Folk 
er det som en Bestemmelse, 

At de helst her hos os 
bør gaa rent i .Forglemmelse. 

Det .ser ud, som vi bar 
ei for slige Anvendelse; 

Vi kan lige saa godt 
ga,a til ærlig Bekjendelse. 

Det ser ud, som vi vil 
b1tre kvæle G enierne, 

Og det.vil vi nok h.elst 
inden alle Partierne. 

Men vi r()ser dem dogr 
disse Mænd med Begavelse, 

Samme Dag, vi har fulgt 
clem til deres Begravelse. 

Onsker De at blive stærk1 
.................... 

Alle Mennesker gjør, og faa ·er . saa 
stærke, som de burde være. Aarsagen 
er enten Overdrivelse i den unge Alder 
eller Slid. Legemet er ingen Sl.ibesteD. 
og taber sin Styrke ved at bruges for•. 
meget; men Kraftspilde foraarsaget ved 
Uvaner kan let tilbagevindes, hvis.man 
gaar frem paa en naturlig llfaade. 

Dr. Sanden' s Electric ·.Belt 
er anerkjendt som det bedste elektriske 
Bælte. Nutidens Læger har anbefalet 
det som bedre end et Batteri, Og .e~ 
Ord fra en ærlig Maud, som Bæltet har 
helbredet, er vel ogsaa af Betydning. 

~,...., .... 
Dets Virkning er vidunderlig. 

Sidste Oktober kjØbte jeg et ar De.res 
nælter No.() og er glad ved at sige, at{iet 
har ·en. vidunderlig•· helbred('lnde'Virlr" 
ning. Jeg har i fle1·e Aar lidt af Nyre· 
sygdom, som var Aareag til . hele .mit 
Ildebefinde1lde. . Jeg tog l\fedieill hele 
Ti.den; men siden jeg fik DeresBælte, 
har jeg ikke brugt l\1edicin og er meget 
hedre tilpas. . ;reg kan ikke fin.de Qr<l 
til . nt · udtrykke min TiJiredshød .metl 
Bæltet. w, W . .CiiANT>f;ERi 

Hoquiam,Wash. 



Tæring helbredet! 

--En gammel Læge, solill har truk· 
ket sig tilhage fra Praksis, er i Be
siddelse af en ostindisk Missionærs 
Forskrift paa et simpelt vegetabilsk 
Lægemiddel, som hurtigt og for be· 
standig. helbreder Tæring, BJ'on· 
chitis, Katarrh, Asthma og alle 
Strube- ogLungesygdomme 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~ 
neske:l'. Ledet af dette Motiv og 
ønskende at hjælpe Lidende, viljeg 
sende denne Recept frit til alle, som 
ønsker det, skreven paa 'l'ysk, 
Fransk eller Engelsk, med fuldstæn · 
dig Underretning om dets Tilla vel se 
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. 

~~do~Jo~g~~L~')Ø~~~?,g~~~~~~~~ - r1 
~~~3.~i~=~~~~~~3 

af ben rette WCebicin til tette '.tib, ~nrrebbet 
111attgfct IDlemtejfclib. især bcrfor f orlierebt 
.pnn 111ulige%Ufælber og TJnl:l ftebfetJeb ~aan
ben e11 ijlaffe af bet gamle, ancrfjenllte t~j'f, 

fd]roei~iffe 2ægcmibbe1 

Dr. 

~ett tJirfer g11rtigtPg fiHerH aUe €5t)g" 
bomme, ber ljarfin ovrhtbelfei forbættJet 
lSfob, faåjnm srjertcrf~ge, ll bffet, Stift" 
ffob, Q:f5em, filingorm, lltljeumatif3111e, 
filofen, c1a'6ne ®aen:, S'i't'æft Pg fræftagfige 
Bibelfer, iBt)lber og af!e .pnbft)gbonmte. 

00€B 

Uz.114 $. ijl)!J!Jt Jlllt" 

••••• ~biCll!IO, Til. 

Il, 
del vis . meget godt, delvis al
mindeligt brugbart Farming
land i et slrnndinavisk Settle
ment .... 12 MH i lige . Linje 
vest for Tacoma. Postkontor, 
Skolehus, Sagbrug, Damp
baadsforbindelse. RigAnled
ning til Fiskeri. Lige ved 
Lake Jhy og Delano. Landet 
sælges i 40 Acres Traktor til 
følgende Priser: $5.00, $3.50, 
$3.00, $2.50, $2.25, $2.00, 
pr. Acre paa 10 .Aars Afbeta
ling mod 6 pCt. Rente. ltn 
Del af dette Land ligger kmi 
;!-, i eller 1 Mil fra V andet. 
Alt Land Vises Kjøberne, lige
som Papirerne erførst(:l Klas· 
aes. Enhyer kan her se, hvad 
der bydes for e.n urimelig bil
lig Pris. F~r en Nedbetaling 
af $8.00, $J0.00, $12.00, lP16.00 
eller $20.QO kan man altsaa 
kjøbe sig 40 Acres godt Land, 
bo paa> .. det, forbedre det 
Aar efter Aar og ved Flid og 
Udholdenhed skabe sig et re· 
spektabelt Hjem. · .Det er det 
billigsteTilj:)ud, som er ble.ven 
gjorther ved Sundet. Benyt 
derfot Anledningen. 

* 

")l)Ct \)eb)tC 

ng nt)ttig \te 
\tanbinabi~ 
jlc mrer! i 
~ln1eri.Ta1'. 

Z· §ill\en. 

...... ". .. '.,... 

€ngrff P~:Da11ff0ltorff 

©rbf1og 
meb f"11>fhc1:bictflil; 

tarebcteunc11e. 

llbBiD2t '1f . . ,!~· 
. 9J1artiu llfoeftah, • 

. .i"IJlin;1~1afolh;, J' .. ~ .. 
l8d.i. !'I 

•.\I -~"""'~~~.~"-

~uim cngeliMinnif~nori~e ~rll'liJJ!!Cl' \1ijft 
lli'.l i !lk!ldm intrtmtll.etrnll lle enfldflfd:irM 
~d»lini1111 i. bet lln1tlf•1tllrffe ®pro11; 1th1r~ 
ftnll~ ll~C ~t'tlliøg a1ijcr tllJ Ilratll~, 1'111Jdc~t\J 
lle e11ne1jfe!)r!l bdc~i ®tl'l\ldfer, ~iwrM!i~!'.I 
ile !fnl lal.lto;lc~ og ~llall lle bcts1l:ie~ i !mrt 
~vro11. Oninii i J11n11ge numre :Vmlminrr 
tr nette ltl)C IDæl'f lrmgt mere timftilf e11ll ile 
!l!tlllle. ~M1c11ffaarnbe 12 e1111elfre !Cti:l men 
1me1> Untafr øg ~::iucrfæltc{fe rre fje~ {lim• 
gilmc efter 1tu1rfh1l.1;, ~r'oliP!I og lliiec uØxn11~ 
ti!Jt, f;Mrfe'.ilcl.l ~tmigct lleri ec !ici)nnnlct; 
fe vttn hi~ic Orll: 
Beau'ti ·ful ( ujµ,'fi·fi;tf). a. ftjøn,bejHg. 
JJ.ushrnss-lilrn ( b't!:>'ne5-foif), li. for• 
il retning!3mæ!3fig. · 

Con'sci-en'tious (fgn'Hl-en'fjØs), <t. 
famtJittigljeoi5fu1b; beoibft. 

De,-sir'ous (bI·Bait'Ø~), a. flegjerfig 
efter; tragtenbe, læng]ern fufb ,Øn ffenbe. 

Eu'pho-ny (iµ,'fo-nl ), n. ~Mffang, 
~ell~b. [faren, ptct, 

Ex-pe'ri -enced ( et~·lJ'i't't-euft), a. er• 
Gnar'an-ty ( grer'cen-fi), n. fSorge1t, 

@)il'ferljcb, ®arontt. 
Leap'-year ( f!.)J'jh: ), n. @>fubaar. 
m:nn:ou-aire' ( m11'jØn-rei:' ), n. ?.lJHf• 

fa.mær. [ring .. 
N cmr'isJa-ment( uØr'rnj-meni) ,n.iHæ" 
Phi-los'o-phy( ft-Iq?Yti-ft), n.g;ifo]vfi. 
Sat'ur-tlay ( jret'Ør-bei), n. :Gørbaa. 

N. B. ~en nøjagtige Ubtetie af be 
mærfebe QJogftauer: g, e, i, t, v, s, U,l,l, 
ei, æ, æ og iJ meb ffere, er t~belig fod!arct 
i "!Reg!er for Ubtafen" førft i Drbfmgen. 

~ette mced ~nr nifrrcllc fno:et et ffort \}fli• 
tnf 11n1mærM1c !M)tiicf1dinner; bet gjcngi\le~ 
fmt fm1 nt brnt (t 1U1'.!lrng): 

\)lcnf •. pja\ntnr .f.J. !l.lolJCicn: "Q'n fortrittlig l:'rb' 
tfoo; fyodfatingcnic cre tt;belige vg ttJJlagti~Jc, oq Ut)-~ 
!alen et I:ictcnnctiJrrn. en finb1:il} fillt1abc. Seg fn!1r1wf 
~(n!cbninq at onbcfalc \!Joocn'til mine Eitubrntcc". 

~tof. ~1at111111~ >8. ~(nbcrjun: ' 1,0-cg a11Detdcr ~rmtc 
m1ttioengt1ærbif111bcIBug. Ubt~Ic11 j(W t1eilu111 C~H;r" 
jre1te1jm er fnlbftænDig tiffrcboftilicnbe •. UDgiuemt 
rin:~ienci: >rar af ulfc, fom li.CHl)tter IJUll~ m-rcrf". 

\)lrn[.æ.~Jl.8dJclbc: "ovcl uebfie.8ei;iron, jc,J !Jnr\cct' .. '. 
$ror. 5r.Jtt1e DH l~ottfielb (1Vli11neapolls Normal Co1~ 

lege}: "mcti'e er tien IJCl_tfi9h5rnæ;z;ftof!e~-00 meft .pr11Hifre 
Drt1Duq nf brune Gfoi)§, lH fJat feet Ubti11c111t.'t1J,_ohl~ll 
er uubCrlTæffelin" ~{1 uU inbførc fil og ent 1wr Srulc". 

~rnf. %fj. 9i. ';)Jeol)n: '',S 6anrntcnlinniHQ meb cm::: 
bre Drbl.iuq~t er lH'n wcgct_forbdogtiq''.. 

~~rof.J11 .':t!.fjfent,rinnrt1: ~'met er c1i uæ.rbiht!l:i iBoJ 
ijær fol' beitt, jom ffoUærc \l'ngcijf.n\•en .\!rerci:". 

!Pruj. fil.·'!.lJl •• µouc: "Q;n 8rbbog fom bem:e ~ltti: Ui 
Iængc belniuct; ben jtitwcrtil uvre f;·orfJolbe uo (r fonnt 
at joretrælfc for be Drbbtl!JCr, jom er nbfoim;c t 9lorge 
cllcrmnnm11rr; bruer u~1n1bclc~111molJærliq'1• 
\~mf. lJJI. D. lB øtlmnn: "!Sogen er men ri tilt11lenbc: 

heng ~fon er uhmætfct; Gtoffct er t1rt orbnet". 
~rvf. lJL R-1(1.fcn: ":0ct er en \))).pcrLn ~~fon". 
$roj., l}jcor11.®t1crbrtt~: uu. Iucjf-ab~:..DrbbD!}_ er)~:.~~::: 

b~lc?; 1f1Hci t:l $run for hem, fum b11 Iære trngel}i; 
bet cr,biflnot Dcn 1n(qt .pz-ctffif!e,-fDtit tinbc;±,'1 

• 

. ~~ .'!)anff:.11 <Bærer i @:uqc_1ft): "~{ogen· er lJØFt 
~raHHt i a1fe \YJ!onh\lr va 1folbct rt Iæn~e t11It Gc1ti1t'1" 

~ciftm: ~m., fjitfIT (Uicrtjcn (~tæfibent i lt)!itmei11J1)I i,:; 
®tolciJcjll)rCl!c): "::Det er ubcn 5tuiul .brn mcft ~rnt; 
tiife .moa af beu11c .~M ng nil 1mcrt umie ill m.cncn 
9h>ttc-ijær fDt B11JlWJ11)11bcre, frnL ui( tære tE:11oelft"~ 

}:Brol. :ti. 0:. ®tro!~; "'$fonen er l:of.it1ært1i1j''. 
~!tn . .ff~ .2. ~llJholJl: *l'illcttcmct~rr e1; titi~nffc~~iigt n·o 

l'rattift; bet erjujt cn jaabau Drbl>og, jnm trrcnge« af 
Dem, ber uil ffujfc fin ei nr)jcr~ Jrjc11 bfft1b til bet rnncl ffc 
®µtog ul) bci'11bh1lc: ben !o<tjencr rn !Jiti Ub\lrelJdjc". 

Wt-Of. Gtie11 Dft.cbol: H(~n ct;ccncnt Drtil1og11• 
'.llrof. ~B. ffil. '11lln1l11ltal1: ·"mucfhtbo Crbung er 

tto\.lt't:ttx.el'ft•lig i cnfJl.lcr .0cnJec11Dc.. ,annen a_11ben 
Clt!ll~lif~l1t111ff.c1UJrft_~tbbng'ffat. bru!)!!~ i min Sfv_lc'1 

• 

~l3rof. g,, Oi. iS!iilJ: J'mct et en ubmrn:fct :t)rbUog·, 
Ubtulel1cfeg11cffrn er i.ane ::Dele ben llcb[te, jom filllleiY'. 

~B_i;of.Ætv1)11 (J. %antiberg: #~irmcnc• .prattifi'SBlan". 
-'),!rur" .ffoIJ1t .f~n)f1J1.n.'.h111 ~ _ "fJJogcn )t)nr'3 jco ttbm.t~r"' 

fet gnbt om; 'ocn llciir.11bfci:1.S+1n1gctmcnct;prartqt". 
~rnf"~l'. @icrfct: 11~H·_ærfri·erfvrtræfrcfint ;.Det er 11t1::: 

ar!Jcjbct mc~lJcu nbr\11g;JtrærDigf:!nlm og 91oi<luli<)lJCD" • 
.;s. ~\,. @i!ØrMrnuollJ. (llrercr t C!'ngel!f); "i<lonei: 

l1az mange \tore lJ;o<trrn; Ubta!cbetcgncl1cu er Den 
- ·en ()ar f cct; b.en cr1ncgct ldinttc!in un ~l'C;rtiii"'. 

\>!Dp.fVlJ_llar1en: ··.~'.!!>··. D .. ,··g.,e. n~~ltmetfortrn1lin". 
filhtlJ. \Øettcrfcn: '-!~roet er i et og alt ctf[~ærf 

jvli1 oJØr .\';Jr. Ulucjtub !!@re; be.ter uoucitræifc!iot". ' 
• IDvgctt er ,Pan 700 ffore l.\?iber (in\.'lcl1of, 
l.lt.lt~e rn. 3(),000 cngcljfe ,Or\'I ~11cti i:lire0 
llDtale ng i\-iJrflnting i l.lllri IS1Jrog), rr tnJH 
~1trn gollt !l!a~ir, er f11Iiht Il[! fmngt,1tlbt ilt!'• 
bi.mbeu, og 1.n{ l.lære en $r11ii fur!JlJtlfcnfum, 
IJcl It !Bng!Jl)lbc •.. 91mu: etm:dj~ng ttl.iftlj!: 
tc1iwø i l!.Mrngt11iug, er l.lc1tm11ct !lilfiri, i!lct 
beit tufter, .purtofritfiljenbt,$2.50 •. :j')'ll]~' 
f1rni Ufc tlt tomme i ~cfibl>cHc <~f 
bette n~)t.H!l1lt ~æd? - "ech1Y1iæl\J • 
€ngcljf", nm"imn:jommc no +ii:aW jte' il cm" 
too f~r l!JcglJnl.lu·c i lJct ei!tleljEt. l;;;µrng, 
fllftct $1.00. ~egge l.BiJ[!ef flll!Ci3 6llØ; 

Bladets E;i;pedition. 

___ :rs. 
T~ADE MARKS, 

DIESili!'.H\l .PA1iEll'1!TS, •· 
COP'iRICHTS. . eto • 

.F6r fnformntlon-a.:nd frce Handbook write to 
l!IUNN &; co" ·Efit BHOADW.A.Y, NJIW .Yomr. 

Oldest bureau fpr eccnring 1mteuts in AmerJca. 
Every pntm1t triken mit hy us is brought befora 
the puhlic by.n. notice given free of charge in the 

l.dttdifie Jm~:dt1u 
I.argest cfrculation or any scientific pa.per.in tbo 
Wqrld. SplclHlidly illustra.ted. _No intelligeut 
man shou1d be ;.vithout it, '\Veek1y -$3~q~@-a 
year;-$1.50. slx months. Afldress, MUN.N 
PUBLISmms, .$61 Broml\vay. New Yol'.k 

Wanted-An ldea ~~*n 
.Protect :vour ideas: thev may -bring you 
Wrlte JOHN WEDDERB'oRN & CO" Patent .Attor. 

~8ha'Y~bf~;b1iin~;,f~~e~~~~~f~:fu1æe offer 

Sla ~wC!~·§ m:.af:!.~ nr;,,".".i '1~!.:1g~ 
11J1! · . ~ lldi I\ !!;;. ij). ø brand. new thiug. 
No trouble to -make g;1s a week casy. WrHc ti) 

__ = _ . m!ijnfok,ynn·.wlll.besnrprisedatboweasyitc.nnbe 
do:Ite.. :Send.m.your.address any way" lt will be fcr your interes; 
lo,inve1~te. -Wdte todny" Von can podtivel..v make $18 i;.. 

lfllilko111>1,HDY AL ,MFG. (JO,, Bøum 92,D•lrull,llllch, 





fine Uhi·e 720 FRONT ST., SEATTLE. 
til!ill!lil!lllIL!lll!f;Jllll!'ll!l'll.i;ll'll/!j]!liii:TiillilllålEil~ill!llllil!§il'lll!;lilS!l'llliilliil.!iiliilllilln;d!i:llilillJWl!ill!jjj[il!]J!jl!fii;Ji:lJ!i;li!illiiliU!li:ll:ilf!ll 

i Stort FaIIitsaig ar Sto I 
~ Vi bar kjøbt hele Fallitlagei·et af Sko al The Devine Shoe Co. af Ill 
~ Seattle "for 25 Oents paa Dollaren og tilbyder det nu til Befolk- liil 
I§ ningen i Tacoma til samme lave Pris.- ~ 
I 75c BABY"SKO .................... " .... " .... "fpr 25e ~ 

_ 1§. OXFORD-SNØRESKO FOR DAMER (baandtormede).. . 50e o 
Foretagendes Hjemnieprodukt. ~ $5.00 D AMI~-SKO ................................ for $2. 50 IJ 

Dragt~r efter Bestilling- fra $18.00. W: $4.00 DAME-SKO ................................ " $2.00 ~ 
Fo:rsøg ikke at gjætte, hyad saadanne Tal betyder •. Tidligere Erfaring vil lill $3.00 DAME" SKO.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " $ ;1. 25 l!:ll 

ikke tjene til Veiledning. Ni vil forsøge at gaa.i Spidsen her. Byens li: $5.00 DAMKSKO (mindre Størrelser) . . . . . . . . . . . . . " 7 Be ~ 
Skrædde:re kunde ikke lave; en saadan Klædi:ing for mm~re lill $5.00 HERRE-SKO (bedste baandsyede).. . . . . . . . . . $2. 50 ~ 

end de~ do_bbelte. V1 ?ar .engageret en meget dyg1tg ~ · · · · · " m 
T!lskiærei·; han vil tage Maal af Dem. I TAC O~M A s H 0 E. c 0 m I 

1152-1154 

Pacific AVBilUB. 

I§ . . ~ 

I (Fis her & J aeky) Il 
i ... 984 Pacific Avenue. . I 
~l!:ll6aa~nn~~nn~~~~mnnnaa6nnD~~~n~~~n~~D~~~~~~m~~~nDnnnD 

Metropolitan Savings Bank 
Sparebank 

(Inkorporeret 1887.) 

I Tacom.a Theater Bygning, Hjørnet af 
9th ()g C Streets. 

Aaben fra Kl. 10 J!'orm. til 3 Eftm. 
Indbetalt Kapital .............. $200,000 

(Fo1·øget fra $100,000). 

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

DIREKTØRER ! 
Dommer 'l'. L, Stiles, C. W. Griggs, I. W. 
Anderson, G. L. Holmes, Theo. Hosmer, 
George P. Eaton, P. V. Caesar, T.W. Enos, 

J. H. Vanderbilt. 

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

ogl. Juli. 
Penge udlaanes paa længere Tid samt paa 

maaned!ige Betalingsvillmar. 
Anvisninger paa alle. Steder i Europa. 
De skandinavisk.e og det tyske Sprog tales. 

SClNDINl VllN • !MERICAN 

~Bant~ 
FidBlitY Bld[., Cor. Railroad&llthSts. 

Kapital $100,000. 

A. E •• To:hnson, 
Pres. 

E. Steinbach, 
V.-Pres. 

FL E. Knatvold, 
Kass. 

Driver almindelig Bankfol'l'etning. Be· 
taler hØieate Renter paa Indskud. 

KjØberog sælgerA.nvisningerpaa 
de skandinaviske Lande. 

Dampskibes- og Jernbanebilletter til 
Europa med· alle Linjer. 

Grundet ·Daa FlvtninÆ har vi nBdsat 
Priscrnc 25 til 50 DCt. 

.Vi fører det største 
og mest fuldstændige Lager af 

Porce1lænsvarer, Stentøi, 
GLASTØI, LAMPER, LEGETØI, 

NIPS.GJENSTANDE, 

s~LBegeistring. 
** Saa De Mængden, som ventede 

paa atDørene skulda aabnes hos 

McDonald & Sessions, 
1301 Pacific Ave. 

--=Sto ------

Qplosn i ngs-Salg. 
Store Skarer kommer og gaar 
hele Eftermiddagen. Enhver er 
tilfreds er gaaet hjem fOl' at 
underrette deres Naboer Olll 
IndkjØbene. 
De kan spare Penge, hvis De 
ikke kan tjene Penge. 
De mest moderne Herre· og 
Dame-Sko for mindre end de 
kan kjØbes hos Fabrikanten. 

Halvdelen af Lageret for 50t 
paa Dollaren. 

Nog·le Folk dør fattige, fordi de 
ikke benytter sig af disss Salg. 

Ingen Uleilighetl at fremvise Lageret. 

15 Fine Dame-Gamaclrnr, 
værd 35c. loe denne Uge, 
hvis De nævner "Tidende". . · C Glem ikke at nævne_ de.tte 
Blad. 

Storm·Galoscher for Damer 25c. 

F isner, -Tno snoeman. 
1113 Tacoma Ave. 

Mænd, Kvinner, B ·· 
og andre l!'olk burde nu sende for fri 
Anvisning paa at tjene gode Penge med 
lillt Arbeide for Vint~1·en. Skriv til 

Sealand 70 N. Centre.Ave., 
, CHICAGO. 

F.T. Hou~hton & Co. 
BOG'l'RYKKERE. 

.Fine Forretningskort, B1·evpapirer, Fak
turaer etc. en Specialitet, 

Cor. 12th & A. Streets 
(over Postkontoret). 

EATTLEm 
HELGESEN BROS., 

----"=R. R. Avenue,-· -
anbefaler 

Prima Puget Sound Smelte, pr.1 Punds 
.Æske lOc. 

Prima stegt Puget Sound Smelts, pr; 1 
Det bekjendtgjøres herved, at it Punds .Æske lOc, · -

af det til Indianerne for Landing af Prima stegte KjØdkager i brun Sauce, 
.... · · ·. . ·.. ·. . pr. 1 Punds .Æske 15c. · 

Gods af 30. Oktober '94 udbetalte · 1 

Beløb, minus Omkostninger, til

bagebetales. Fordringshavende 

Paa Koloniens Vegne 

\ I. Fougner, 
Sekretær, 

RINDAL BROS., 
FRONT STREET, 

anbefaler 

Garanteret norsk Anschovis 
i 1,Vz Pnnds Æsker. 

t. S. NELSON, 
1913-7th STEEET, 

anbefaler 
Garanteret ·stavanger Anschovis i l;!i 

Punds . .Æsker. 
KjØd}tager, stegte i brun Sauce, i l 

Punda .Æsker. 
Best Puget Sound Smelte i 1 Pd.e Æeker, 

·, 


