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være det ·største Darapskib, ·som 
har passeret Col uro bia, Bankerne. 

Tacoma, Wn., Lordag den 30. Januar 1897. 

Fra Olympia. Tacoma. 

• 
** 8. Aarg • 

JohnBlaauw i Portland har op· 1 .._,,......_ ,__.._. 

rettet Agentur for alle de ledende I En Mængde Lovforslag er frem- Kom til Dania"s Fest den 31te 

Landsmænd, der har været iKom
paniets Tjeneste. Mr. Andersen, 
der er anset som en ualmindelig 
dygtig Maud, fik etrax Anmodning ~n rn1 ~UH~Nf. 
om at tiltræde en lignende Stilling 1,-..~,-..~.-.~,-..~..-.. ~~ ,.-..__,,.-..~,........, 

i Byens Tjeneste. 
" L . " skandinaviske Bladei Amerika og sat ior eg1slaluren. Bl. a. kan Januar. Forfriskninger vil blive 

vil ligeledes tage An bonnen ter for nævnes: serveret. Udmærket Musik. 
Blade, som udkommer i det gamle Fraskilte skal forbydel!! at indgaa 
Land. Han har ladet trykke et nyt Ægteskab, før 2 Aar efter 

Forhenværende Redaktør Luth 
Jæger i Minneapolis er udnævnt til 
Administrator for den fallerede 
Scandia Bank. illustreretCirkulære som sendes frit Skilsmissen. 

til hvilkensomhelst 
1

AdressA. Cir- 'robiasse.n har indbragt Forslag 
kulæret er meget pent og indehol" om at forbedre Veiene rundt om

Puget Sound University er nu 
s~t under Arbeide; det er et meget 
stort Anlæg, som vil koste en bety
delig Kapital. 

I First BaptistChgrch her i Byen 
har der i den senere Tid været 
svaretil Hurlumhei. Pastor Harri
man har set Syner, faaef en Del af 
Menigheden halvt vanvittig og Re
sten sinte ved sine overspændte og 
til Vanvid grænsende Udtalelser. 
Det eneste, der kan undsky Ide ham, 
er, at han sandsynligvis har mistet 
sin Forstand. Menigheden er split
tet, og det Hele er i Røre. Saadan 
en PersonUkan alletider indvirke 
paa svagefSjæle, hvor solid Gudstro 
ikke er fastslaaet, men hvor noget 
extraordinært maa til for at virke. 

der vigtige Oplysninger for Folk, kring i Staten. ·En Kineser blev forleden Dag 
fr~stjaalet en Pengeanvisning paa 
$ll00. Det formodes, at en afhans 
Låndsmænd er Tyven. Pengene 
h~yde han arbeidet baade længe og 
vei for! 

En forfærdelig Kulde hjemsøger 
Mellemstaterne. I Chicago skal 
Nøden og Elendigheden være ube· 
ekrivelig. Der ydes betydelig 
Hjælp, især udfolder Frelsesarmeen 
en storartet Velgjørenhed, men der 
skal ogsaa O'lerma(lCle meget til for 
at hjælpe Tusinder af hungrige og 
forfrosne Fattige. 

so.m ønsker at følge med Tiden. Fiske·traps, der .. anses for at bi
Send ham et Brevk.ort og opgiv drage til at udrydde Laksen, for
Na vn og Adres!ie; han vil da be· søgeei afskaffet. 
sørge Resten. Lovforslag om at tillade Farmere 

CALIFORNIA. 
Mrs. Melvin Atwater. i Los 

Angeles har for $150 solgt sin 14 
Aar gamle Datter Rachael til en 
Kineser, som er Kok i et Hotel. 

En 15 Aar gammel Gut, Charles 
Anderson fra Cowlitz Co., Wash., 
trækker hver Dag fuldt Hus. i et 
meget stort Lokale i San Francisco. 
Han holder forunderlige religiøse 
Foredrag over Themaer, som umu
ligt kan komme fra en uerfaren 
Guts Hjerne. Et Errme, som han 
meget omhyggelig har forklaret, 
er: "De forakjellige religiøse Sy
stemer i Verden nu og før i 'l'iden ''. 
N aa1· han taler, forandres hans 
3temme og lyde1· som en gammel 
Prædikants. Efter at "Aanden er 
kommet over ham", ved han øien· 
synlig ikke, hvad han siger. 

ALASKA. 
Fra Alaska meldeei, at Fange

vogter August Lindquisti .Juneau 
forleden Dag selv blev indespærret 
i Fængslet, medene tre maskerede 
Mænd drog af!lted med 'Villiam T. 
Birch, der var dømt til 3 · Aars 
Fængsel. 

Berg Nordahl blev forleden Dag 
bragt fra .Sum Dum-Distriktet til 
St. Ann's Hospital i J uneau, . Ala
i;.ka. Han blev kvæstet ved en 
Eksplosionaf etl\Hneskud. Sand
synligvis vil han. miste Synet og en 
DeLaf den høire Arm. 

-~-~-
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at sælge sine Varer rundt omkring, 
hvor de kan, ogeiaa til private Fa
miljer. i By erne. 

Forslag om at forbyde Jur ister 
at avertere, at de besørger Skils• 
missesager. (Samtidig burde d.et 
forbydeei P!'æster at avertere, at 
Vielser forrettes for $2.50, hvad en 
norsk Præst for en Tid siden var 
udelikat nok til at avertere); 

Der er fremsat Fm·slag om at 
afskaffe den stygge Uskik at tvinge 
Arbeidere til at kjøbe sine Varer i 
Kompani-Butikerne. Sagbrugene 
f. Ex, benytter eig af denne Frem· 
gangsmaade, hvorved Arbeiderne 
som oftest betaler fra 10 til 20 pCt. 
mere for sine Varer, end de kan 
kjøbes for andetsteds. 

Ligeledes er der indbragt et For
slag, .l!lom er af adskillig Betydning 
især fg.r A~beiderne . ved Jern
banerne. ·· . Det er en bekjendt Sag, 
at enkelte Arbeidere, eiomJernbane· 
kompanierne af en eller ande·n 
Grund har afskediget, opføres paa 
den saakaldte "sorte Liste", hvor
ved de bestandig er udelukket fra 
at faa Arbeide irz.ien for nol!'et .J".:n· 
banekompani. Forslaget har tH 
Heneigt åt stanse denne Frem· 
gangsmaade. 

Der. er ogsaa indbragt. et Forslag 
om at regulere Passagerfragten paa 
Jernbanerne, saaledes at der skal 
beregnes 3 Cents pr. Mil for Voxne, 
2 Cents for Børn meUem 6 og 12 
Aar sarnt kun $20 for 1000 Mil
Billet. Dette anses for et stærkt 
Indgreb i anden .Mands Forret
ning. Hvis Foreifagsstilleren blev 
mødt me.d en Lov, som paalagde 
ham at sælge sine V ar~r til en be. 
stemt Pris, vilde han ~. utvivlsomt 
betragte det som ·en .Urimelighed; 
men naar .det gjælder' et Jernbane
kompani, da er det jo en anden 
Sag, .hvad enten Eierne taber eller 
vinder. For en ung Stat som 

. Den berygtede "General" .Jumbo 
Cll.ntwell, som stod i Spidsen for 
Velfærdsarmeen i Tacoma, er omei
d~r havnet, hvor han hører hjemme, 
i jFængslet i Chicago, beskyldt for 
Røveri. 

V ed de !!tore Kul-"Bunker", som 
Northern Pacific netop har fuldført 
nede ved Kaien, kan dar nu leveres 
400 Tona Kul i Timen. Et 4000 
Tbns Skib kan altsaa lastes i Løbet 
aho 'firner. 

_,,"/ '« 

Lørdag den 6. Februar. vil The 
Sq!!-ridfoavian· American · Athletic 
OJ\:ib gi ve Underholdning og Bal i 
Gør1Dania Hallpaa E St. Valhalla 
~ftndwil spille om Afttinen. Entre 
50 CLs. for Herr~ og Dame. 

For nagle Dage !iideri hændte det 
i Jeffersonville, Indiana, at en 

. . . Straffange, der havde foregivet at 
Berettiget maa det siges at va:re, være døvstum, begyndte at tale. 

naar Western Central Labor Umon Dette minder os om et Tilf lde i 
i disse Dage gjør Kraftanstrængelser Stavanger Norge hvor en li ~endl!l 
for a~ fordrive Bru~en af d~ billig- Størrelse ~ik rundt og tiggele; han 
eite C1garer.. En ,?1gararbe1der kan blev engang sendt til "Stalten") 
nu knapt t;ene $, pr. Uge, og dette hvor han imidlertid opført ig saa 
er ikke nok for ~n Fa.milieforsørge~. slet, at han .fik Prygl, ved ehsvilken 
Fra San F:anc1ec~ importeres. C1- Leilighed hans Brøl og Eder tyde· 
garer, der er fabn~erede af Kme· lig viste, at han havde apillet 
sere, og saa ma~ disee Værksteder, Komedie i lang T.d 
og tildels de med amiteomme Syg-

1 
• 

domme befængteHænder,vilde man Den bekjendte Nordmand Hon. 
nok betakke sig for at benytte E!aa· A. C. Haugan i Minneapolis, der 
danne Cigarer. Det er ogsaaihøie· var :Bykasserer, har set sig nød· 
ste Grad upatriotisk mod Medbor- saget til at søge sin Afsked af Mån• 
gere, ikke først og fremst ved en- gel paa Kautionister. Den store 
hver Leilighed at fremme vor egen Bankkatastrofe har ogsaa rammet 
Industri. Mr. Haugan haardt, idet han an· 

E. . f d. i·d k .· ·t· . tage .. lig vil tabe omkring $.·200,00. o. n a e so.1 e, onserva 1ve .· · . 
norske Settlere fraStanwood afiagde ~er er Tale om at g1enaabne Wash0 

" 1 d · v· ;t D t .. M N rngton Bank, for. hvhken Mr •. Ha. u-os ~or e en 181 • e var r. . . 
p; Leque. Her ·paa Kysten er vi gan var Pr;:ea1dent •.. Haugan anses 
øi;i.dJ.luiJfke beriget med· mange af baade som . en dy~t1g og re~l Mand1 

'.fr~'.']it;øe• ... ··n{ii!'Elte' •.•. 1,·arlJ!l]l~!!l~. '"'"';,." ._,,. (l<3r ... ha·L~!ier,et .. "~11 .s_t.pr ,HJ!l:JlP.·• .. fo:17. ·a· ". · · ···d ·T·k· .. · · .. . H·: ·a·· 'mange ·a1 t,in1e, .. J.Atnc1"rn.en~, rul'.lat sun og san i ·• æn mng og an • · k . 
ling. · Nutidens fordærvelige Rast- om rmg. 
1øshed er ikke saa iøienfaldendei De For. Staters Flaade bestaar 
den norske Koloni; hver 1\fand nu af 110 Skibe af forskjellige 
passer sin Dont, sørger for sin Klasser, af hvilke 8() er Pa.neer· 
Familie, samtidigt .dermed følges skibe, indbefattende 8 Bataljeskibe~ 
der ogsaa med Tiden, men paa en 

1 
~ Krydsere, 6 Skibe med dobbelte 

vel overveiet Maade. Der er ingen Pansertaarne, 1 Rarnskil,> og 6 
Ødselhed blandtStanwoodFarmere, Monitorer med hver to Taarne; alle 
roen jevn Velstand i alle Retninger. disse Skibe er i aktiv Tjeneste og 
Soliditet i Gjerningen, Retekaffon- til enhver 'l'id fuldt udrustede. 
hed i Handel og Vandel. Ønskeligt Desuden er der 18 enkelttaarnede 
ville det være, om vore Landsmænd Monitorer, som i Krigstilfælde kan 
kunde holde sammen, arbeide i beskytte Havnene, 25 nye Staal· 
Harmoni aaasom Tilfældet er iler. krydsere, 16 Jern· og Trækrydeere 

og 6 Trreseilskibe. 3 Torpedobaad& 
hører med til den aktive Flaade. ,--" 

I Nizza, Frarikrig, • fandtes . for- Washingtqn. ei: vistn.ok denne ide
leden Dag Liget afen Mand. Pu.a lige ha.roren løs paa Jernbanekom
Liget fåndtes et Kort, hvorpaa der panieme høist uheldig. Det op
stod: U. Lund, Kjøbmand i New muntrer ingenlunde nye Fore· 
York. Hans .Kufferter viser, at tagender og stagnerer vor Stats 
han har bereist en stor Del af Fremskridt. 

Fotograf Wagnes finder i Lighed 
med saa ml!.nge, at det fremdeleeier 
vanskeligt at slaa . sig igjennem. 
Hvis der var flere Folk, mere Indu· 
stri, saa vilde det være all riyht. 
Selv synes han at opfylde sin 
Borgerpligt og er n"~op forsynet 
med en ny Verdensborger, hvorover 
han er meget tilf~eds. 

Et n•ssisk Reg.ieringssystem. Mis
nøien med Tacoma R9.ilway & 
Motor Co. stiger for hver Dag, og 
en Katastrøfe kan sandsynligvis 
ikke lade vente paa sig. At Kom
pan,iet vil gjøre sit bedste for at 
tjene mest muligt, ka.n man ikke 
fortænke det i, men naar ll'olket 
beh'åndles paa en yderst hensynsløs 
Maade, maa det ogaaa tage .slut 

Desuden maa nævnes .12 Bugser
baade, delvis armerede, og 15 gamle 
Skibe, der er ninugelige tilsøa; men 
gjør Tjeneste som Lærlingeskibe 
etc. Følgende Ski be er under Kon· 
struktion: 3 Panserskihe, 15 Tor
pedobaade, 6 Kanonbaade og 1 Sub-. 
marinebaad. 

Europa; 

I British Columbia arbeider man 
vil Bi- I paa at f::i.,a Regjeringen til at for· 

H 
· d t·ii· . · . t 1 der. med. Om Søndagene tage11 

D · T f ·S k · ·1 ønseu s 1 rngen var mege ve . . omm~r .. urn~r a . po ~ne vi .. ·. · . · . · · . .. · simpelthen en Del afVognene bort, l NOGET AT VIDE. 
sandsynll"'VlS bh ve valgt til For· besøgtogfortJener hæderhg Omtale. F lk d h l V . n K k 

o . . . . Man kan her hvert Aar se de bet • saa o. ' er ar ang .. e1 i u e, Maaske det er værd noget at vide, at 
bundssenator - efter Stemnmgen · . . ·. · . . . . ·· •. • · Y simpelthen enten maa vælge en den allerbedste Medicin til at gjengive 
t dø me k t "ø Bl ·d· t ·k · delige Fremskr1dt paa dette Om- · · , · . · · \ · · · · · · · · ·. · a. .. . m or l' r a e g1 l .. · · . · · ·. . · · .• • mere nærliggende Kirke eller an- det overanstrængte Nervesystem s1Ii op• 

Pressen raa.de.. Der var Høns. af. einart sagt .. · d T" ll t " t k .· · rindelige st. yrk. e er Elec .. tric Bitt·e. r. s. • • . . . · · .. ven een 1me e er o ior a omme · · . . • 
.alle .. Facons og Racer. Ogsaa Kal- d t"l b" • . I dk k Denne Med1cin errenvegetabilsk.,virke.r -· ~ 

. . . . . er 1 og Jem igJen. ·. n s ræn • d · · N c · .kuner, Paafugle, Fasaner, Harer, . · · ·· . · ve at give erve· · entrerne i Maven 

LIGT OG ULIGT, S'lk .. k .. . . . . .M .· .·... . d •t"ll. t. mug af Konduktører har ogeaa Spændkraft styrker Leveren. ogN. yre.rne • i e an1ner, arsv1n var u s i e . . . ·· · · · . · . · · · '. 
, E. ·· · ·d· . . t · h ·K . . ·t· · ru ort det yderst ubehagehgt for og hjælper disse Organer med at udskille 

_,..... n nu impor eres u yre van um p bl"k 'd V . · u h d · B'~d t El t · B" t . ·. · · . · · . . · · · . · · · u l um, i et ognene ret som .ren e er I w. e . . ' ec ne . it ers 
St·u·denten: ;,Hvorfo.rserHunden Æg her til Staten, og det burde .d .. t t. . ,,,. t M t . d for.bed. rerAppetiten h3"ælper Fordøiels.e.u.· . . . . · . . · . ·. . · . · · · e er s oppes ior a ·· o orman en · · • 

dm .saa for.b. and. e. t overlegent paa ikke være saa. k k 11 kt d t-'l t· ··v og er .erklæret af Folk, som har prøvet an o e ere· er i s opper og- . · . 
mig?" - Onkelen: "Fordi 'Fylax' . . . . . . .· , . • . . ' den, for at være den allerbedste Jnod· 

b 1 0 K 
. Vor Landsmand 0. 0, Storh, tid· nene 1 tommetyk Søle. Saadan renser og Nervestyrker .. I'røv den ... sæ .. l· 

maa eta e 2 r. om Aaret i Skat 1. b" · h d · · B. ·1· h 1 · s d · d t d . . " ' igere Jemme øren. e 1 urmgton, a vve1s. l1Y en er e ogsaa roe ges for liOc elle1· $1.00 pr. Flaske hos 
mens du betaler mgenting, du · Wis., opholder sig for Tiden her i Hensyn til Transjer; hvis man ikke STEWART & HoLM1is DRuG Co. 

Det er mærkeligt, siger , J. M. Byen. Hr •. Storli har i sin Tid op· etaar som naglet akkurat paa den -~ ·e:o== 
Henderson, en Neger. i Denison, fundet flere· Landbrugsmaskiner, Plet, Superitend.enten har bestemt, 
Texas, hvilke11 Virkning McKin-Jmen har i de senere Aar anvendt benytter han en russisk Magt for 
ley's Valg har havt paa al ting, hele l eiin Tid paa Minebedrift. . Han har at tilvende sig yderligere Betaling. 
Landet over. Henderson sad den ihøst 11ammen med flere andre in· I Sandhed er. vor By's Befolkning 
4de .. om Morgenen og ventede æng- korporeret the . Rich Four Mining mere end taalmodig ligeoverfor 1Saa· 
stelig paa at faa. høre Udfaldet af& Milling Co. med en Kapital af dan utidig vilkaarlig Behandling. 
Valget. Hans Nabo, s, ~vans kom. $2,500,000. Deres Eiendomme be· Mod sine Undergivne udviser ogsaa 
ind og fortalte, at McKinley var staar af 4Mi71tøral Olaims beliggende Superintendenten en tyrannisk 
valgt. ·I det samme sa.tte Hender"' .ved Sheep Creek Hge ved Grændsen hensynsløs Behandling, der er en 
sous gamle Stuerihr sig i Be.væ· af British Columbia. Skam for hver fribaaren Maud at 

.
gelee. Det stansede for fire · Aar 11.11' .F J W A .·d . taal.e. Mænd med Respekt for sig 
. . . d · . · . . . .""ir. · • • . n · ersen, som 1 selv forlader ogsaa fort væk sine 

siden v~d Un erretm:?:g. om! at flere Aar har været ansat som Stillinger, og en Del bliver kjØrt 
Grover var _valgt, og det. ~ar s1den Overm.askinist ved Tacoma Rail~ paa Porten for den mest ubetyde
vreret umullgt at faa det til at gaa. way & Motor Co., tog sidate Lørdag li~e Ting. Hvis de, der nu ~atro

sin · Afsked da Superintendenten ~iserer.Spo_rvogi:ene, som Bev1s for 
· • ' . . . . . sm Misnø1e ville benytte dem 

opf{llrte sig. hge .saa laensy;111!11.øst mindst muligt, da blev Kompaniet 
modharo, som han (Supermten· nødsaget til .at imødekomme rime· 
denten) har gjort mod flere af vore lige Fordringer. 

En gammelog prøvet Ven. 
"Youth's Companion" vil feire. sin 

7lde Fødselsdag i 1897. Blandt Bladets 
betydningefulde Bidrag for .det kom· 
mende Aar kan nævnes . en Art1kel af 
Mr . .Andrew Oarnegie em "The Habit of 
Thrift". :Mænd i andre Li vssti!Hnget 
vil følge efter M1·. Carnegie's Bidrag 
med )æsevær<lige, praktiske .Artikler, 
De upartiske Redaktionsartikler og Ai· 
delingerne fo:r "Current Eventsl' . og 
"Nature and Science" er især af Inter
esse for Folk, som Ønsker at fØlge med 
Verdene Fremskridt. Naturligvis vil 
der blive de sllØdvanlige ypperlige For· 
tællinger. Nye Abonnent!lr, som. ind,
aender $1.75 til "Oompanion", vil ikke 
alene faa Bladet et Aar, men vil ogsaa 
faa gratis en meget smuk Kalender, 
trykt i tolv Farver. Den Hlustrerede 
Prospektus for meste Bind kan faaea ved 
nt tilskrive 

TnE YouTB,'s CoMPANroN, 
2Q5 Columbus Ave., Boston, Masa. 



a·n ...... b •. ·.r1.·n··. g •.... e J .. ··e. r·n·l·æ·.· .n··.···k· ... er .•.•. ·.· •... ·om B·.ene .. ne ·1-paa dem. · 

.,..,.-.·Det er·.·· ikke godt at .• vide, . 
hvem der . har Fordel af Ætt pine 
Penge af Gamblers og de offentlige 
Huse i Portland, men det gjøres 
stadigt.. Ligeledes presseei Kineser· 
lotterierne. Byens offentlige Huse 
skal nu ogeiaa flyttes, thi nogle af 
de ledende Borgere eier værdifulde 
Eiendomme i ·.Byens N.ordkant, 
hvor de nu bygger fine smaa Due· 
eilag, der skal afgive Ly for Laeiten. 
- Men den Slags :B,oretagender 
fylder Politikernes Lommer. 

Etableret 1862. 
·~--.---,,........._,,.,.-...,..._..,........,_,,.,,....... 

FU RN ITU RE, 

- Karperne, som importeredes 
hertil, har formeret sig .i en saadan 
Grad, at de nu er til mere Skade 
end Gavn, idet de fortærer Græsset 
i. Elven, saa Ænder og Gjæs ikke 
kan finde Føde. Man agter del'for 
at indføre en· anden Slags Fisk, som 
spiser Karper. Denne Fisk, som 
kaltles Striped Ba;ss, er spiselig og 
saa graadig, at ·en Fisk paa 11 
Tommer sluger en Karpe paa 9 
Tommer - ialfald paastaaes det. 

8 • · .",., ..,. '~ "' 1 Det kan siges at være Høg over 

~. ilir~dshed over.~t besidd. e en. M .. and.s 
~ Styrke kan ogsaa De komme til at 
føle. • . Manddommens fuld.e Kraft er 
indeufor Deres Rl.Bkk.eevue, hvis De kun 
vil gri be de11 . 

.A.lle svage Mænd kan .. gjenvinde 
Manddomm.eus Styrke ved at bruge ])r. 
Sauden's elektdske Bælte,. den vid
underlige Livsforn.yer. Fra det kommer 
de11 dyriske Magnetisme, som er Basis 
for ai memieskelig Kraft. 

Det. fatir Øi~ttil at str.aale med Ung· 
dommens Ild. Det styrker Nerverne og 
Legemet i sin.Helhed. 

Høg. 

ET OG ANDET. 
.......... '-"' 

- Verden har lært mere fra de 
Fattige end fra Konger. 

MoblBr, Glasvarnr, Pottevarer 
Træ varer, emailleredeJ ernvarer 

. TAPETER, WALLPAPER 

KOMPLET H USMØBLERINGS· U DSTYR. 

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

Priskatalog. 

WEILER * BROS. 
. VICTORIA, B. 0, 

Den billigste Plads at kjobe Deres Kolonialvarer. 
Første Klasses Varer. l'riserne er de laveste. 

Fri Levering og omhyggelig Besørgelse af Bestillinger. 

Kalkuner og Gjæs. 

E KINE, ALL li 

DE LEDENDE KOLONIALHANDLERE. 
VICTORIA, BR. COL. 

I 

E .. G. Prior & Co., Ltd, 
OG 

SOO PACIFIC JERNBANE 
FØRER 

GJENNEMGAAENDE TOG 

TIL 

(BOSTON, 

I NEW YORK, 

1 
MON'l'R. EAL, 
TORONTO, 
$T. PAUL, 

t CHICAGO 

OG ALLE PLADSER ØST OG 
SYDØST! 

Billetter 
"-""'--" ............ ~...._,,,...._,...._,,,.._... 

til og• fm alle eiiropæiske Havne og 
I ndla,ndsbyer .til· laveste 

Priser. 

ForUn:derretning augaaende Billetpriser 
o. s. v. henvender man sig til 

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

VANCOUVER. 

Geo. L.Coiirtney, 
Agent, 

VICTORIA. 

Hovedkontor: 
VICTORIA, B. C. 

Jfilialer: 
V ANCOUYER & KAM.LOOPSe 

. Importører og Forhanrllere af 

Jernvarer, Farm-Redskaber, 
Buggies, Vogne, 

AGERBRUGS·MASKINER, 
Jern, Staal og. Mine-Redskaber. 

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

TIDENDE. 

Bo Butter Store. 
-..._....-....._....,-....._.,,,..........._... 

1 Punds Æsker Kjødboller (Hamburgersteak) i brun Sauce ogLøg .. 15c 
1 i " " · Garanteret ægte ·norsk Anschovis ................ 20c 
1 " ,1 Eest Puget SoundSil ver Salmon .......... , ...... lOc 
1 " " Best Puget Sound Smelte (12 Fisk i Æsken) ...... lOc 

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

DISSE VARER ER NEDLAGTE HER I BYEN OG PAA1SAMME 
MAADE SOM I STA.VANGER, NORGE. 

FULDSTÆNDIG NY BEHOLDNING Al!' 

Ubre, Juveler og SØivvarer. 
INGEN GAMLE VARER. 

ENHVER TING ER NYT OG GODT. - HELLIGDAGSVARER 
ANKOMMER DAGLIG. 

Førend De .kjøber bør De gaa til 

Frank 0. Hart, U34 Pacific Ave. 

M~~l~r, &nl'"lIBDJ~r og DnJ~ri~r 
Alle Slags, fra de billigste til de uyreste. 

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

" * 
H I Jl. B 11 F •t . ·O 923-925 c St., 0 meS8i U . Urnl Ure 0., Taeoma,Wash. 

TELEFON BLA.OK 641. P. O. BOX 138S. 

JENNIN~S PAINT nn 
- - • •- • • -. • • ._. -....,. • • - • • • ,,. • "llmY ,,..... a 

MALING, 0 .L.JER· LAK, 
GLAS, · . · BØRSTER 

Specialiteter: .A.bsolut rene Oljer for .A.pothek.erbrug, Heath & Milligan M'f'g Co'a 
færdiglavet Maling, .Glatte Oljer og Compound, Axel· og Maakinsmørelse, 

1313 PAOIFIC AVE., TACOMA, WASH. 

Uhro, Diamanter, Guid- o~ SolvsilYkkor. 
Til Forarbeidelse kjØber .eller bytter vi aile Slags Guid· og Sølvsager, som man 

mall.tte ønskil'at skille sig ved: 

.. 



". - " • •• --.---.--.--.-----.--.----•• -.-.-.;;o;~;;;;;;·-··· ••·····•• ··•·• .•.••• •'li ." •••• - ••••••••••• " •••• " •••••••• " ••••••••••••••• " ••••••••••• 

Nordahl Rolfsens Læsebog er nu 
indført i 30 af Landets Byer og i 
336 ··Landskolekom ro uner. 

Jernbryllup feiredes 3djeJuledag 
af Husmandsfolkene paa Gaarden 
Sørum i Hole, Kr. Jota og Hustru. 

Post:J.abner ved Løken Postaab
neri, Haqeland,[Edvard Løken, er 
arrestel'et som ~sigtet fot Tyveri af 
fire Bankobreve. 

'.l'hs. S. Falck har , afsluttettet 
Kontrakt med "Stavanger Støberi 
og Dok" om Bygning af en ny 
Lastedamper paa 500 Tona. 

Lii.rs Solem paa Gaarden Sveli i 
0l'kedalen fyldte den 15. Decem ber 
100 Aar. Han er raeik og rørig og 
brugte i Sommer nok saa kjækt sin 
Ljaa i Slaatten. 

drene). For hver Cylinder, hvoraf 
nævnte Herre medbringer et størrn 
Antal, har Vedkommende over i 
Amerika betalt en bestemt, ikke 
overdreven høi Pris. Selvfølgelig 
mødtages de fonografiske Julehil
sener med megen Fornøiel.se. 

Det tredje Tvillingpar fik for· 
leden en Kone paa Gaarden Frø· 
land i Sauland, fortreller Vmden. 
Alleerfriske, raske og trives godt; 
og hvert afde tre Par bestaar af 
Gut og Jente. Det hører vistnok 
til Sjeldenhederne, at en Familje 
paa saa kort Tid som 5 Aar bliver 
velsignet med saa mange Tvilling· 
børn. 

Det meddeles Oplændingen, at en 
Del afde Svensker, der under Mar· 
kedet opkjøhte Heste, nu er kom· 
ruet tilbage igjen og bar opkjøbt 12 
Stykker omkring i Distrikterne 
nærmest Gjøvik. Der maa være 
god Afsætning og gode Priser i 
Sverige paa norske Heste, siden 
disse Mær.d saa snart er kommen 
igjen for at indlede nye Heste· 
handler. Pdserne for de indkjøbte 
Heste skal være fra 300 op til 600 

Den sorte Dod. 
._,,,....,._, 

Indien hjemsøges af den skræk· 
kelige Pest. 

-.--. 

Visitkortet. og efter et Øiebliks Forløb meldte 
Historie t'ragamle Dage ar J. R. Værten: "Hvis Selskabet beha· 

__ ger .... " og Maaltidet begyndte. 

I en af Nørrejyllands smaa Kjøb- Da Laust Løber i sin Hjertens-
stæder soldede et bel!ltemt Selskab glæde lod nogle Flasker Vin springe, 
af gemytligeSmaaborgere hver For· gav Værten paa sin Side Gjæsterne 

De fleste har sikkert læst Beret- middag og Aften i deres Vinstue. dygtig at spise. ,,Vi har egentlig 
ninger. om den sorte Død, der for Man gjør sig ingen Forestilling om, kogt for to Dage", sagde ban, "men 
omtrent 500 Aar siden bjemsøgte hvor henrivendehyggeligt der leves da '-det si:pager Selskabet saa godt, 
Europa. For de skandinaviske i en saadi:in "Ravnekrog": Man saa t:lg kun for Dem af Retterne". 
Landes Vedkommende beretter saa· kjender hvert Menneske og er kjendt "Vi koger ogsaa bestandig for to 
ledes Historien, at hele Distrikter af alle; overalt Hilsen, Haandtryk eller tre Dag~", sagde Laust, "op· 
blev aldeles folketomme. Denne og vanlige Nik, overalt Fred, Glæde varmet Hvidkaalssuppe smager 
grufulde Sygdom hjernsøger for og Lykke. Ogsaa paa Vinstuen bedre end nylavet". 
Tiden Indien og kræver utallige kjender alle hverandre, Gjæsterne Almindelig Tilslutning. 
Ofre, der dør efter et Par Timers er for det meste Dus, spiller deres Da Laust Løber saa havde tømt 
Forløb under frygtelige Smerter. Partier Billard eller Sexogtreds, og den anden Tallerken, sagde han: 
Europas Befolkning lever da ogsaa alt er mmatert og idel Morskab. "Nu vil jeg gaa hjem, ellers øde· 
i Angst for denne Epidemi, der gri- Blandt Kneipens Stamgjæster var lægger jeg min Appetit, og saa bli'r 
ber om sig meget hurtigere end der især en, som udmærkede sig ved min Søster kjed af det; hjemme vil 
Influenza, som næsten har angrebet sin virkelige hjerteligeGemytlighed jeg endnu spise fire, fem Taller
h vert andet Mennseke i de senere og sit jevne, elskværdige V æsen. kener ful de, og saa kan jeg da ogaaa 
Aar. Den sorte Død er ogsaa naaet Det var den gamle Pebersvend faa noget Kjød, thi her har I Storke 
til Formosa og visse Steder i Kina, Laust Løber, Huseier og - paa sin slugt hele Svinehovedet, uden at 
hvor den opti·æder yderst vold· Vis - tillige Rentier. Var der jeg har faaet andet end en Stump 
a~mt, da man· ikke der retter sig noget Steds Nød at afhjælpe, sa11- Øretip~ Djøsl" 
efter Sundhedens Fordringer. var Laust den første, som aabnede "Farvel, farvel I god Appetit!" -

Man 1'an ikke tage for kraftige sin velgjørende Haand, men gjaldt Laust var allerede væk. 
Forholdsregler for at hindre denne det at drive en lystig Spas -ja saa Han havde.kun omtrent to hun-
forfærdelige Pests Indtrængen i var Laust ogs;i,a den første. drede Skridt at gaa. Da han 

D . . .. Europa, der en Gang bar vaandet Og saadanne smaa Løier blev traadte ind i Stuen, sad hans Søllter 
lr·. er. mdkommet 10,000 An- sig under dens Rædsler. Pesten ofte sat i Scene for at forsyne Livets og hans Husholderske bag Kaffe· 

Kroner. , 

vi tilraader derfor saadanne S 
at søge deres Raad. Se Averti 
men tet i. en anden Spalte og flk/.'~ 
efter Dr. N. Rosen berg Co's berøm 
Bog "Ungdommens Raadgiver", l') 
af de mest lærei·ige og interessan 
Bøger, som nogensinde har vær 
skrevet. 

BELLD OOOLD KOL 

* Det bekjendtgjøres herved, at ~I 
af det til Indianerne for Landing1'f~ 
Gods af 30. Oktober '94 udbetalte~ 

Paa Koloniens Vegne 

I. Fougner, 
Sekretær, 

Mænd, K vinder, Born, 
og andre Foll( burde nu sende for f.l'i 
Anvisning paa at tjene gode Penge med 
lidt Arbeide for Vinteren. . Skriv . til/' 

Sea land W N. CentreAve.,,.1 
, CHICAGO. 

Fridtjof Nansen skal ifølge et 
Bytteblad have afsluttet Kontrakt 
med et Selskab i Boston om ·at 
komme til Amerika i Oktober og 
levere en Række.Foredrag. 

:o mnge;. 0 m Billetter. til Dr. grasserede værst for 550 Aar siden. Vemod med Skjæmt og Lune. kanden og dyppede tørre Hveder og 
. ;nsens ørnte Foredrag 1 Februar I 3 Aar saa det ud til, at Pesten Stamkneipene Vært Hr Johan Kommenskringler i Kaffen. 1-----------~~-'--
~ et r~gra~sk; Selskabi London. vilde udrydde alle Mennesker. Johansen, var forøv;igt ~elv en "Hvad er det? Hvorfor staar 
F erad . ar• .oo . maattet afslaaes. Historienberetter, at Naturen syn- lystig Fyr, og mellem ham og Laust Maden ikke paa Bordet?" spurgte 

Alle Slags Landets ældste menige Militær, 
flrtillerist Ole Ellingsen, de1· har 
t.jenestgjort paa Vardøhus i 30 Aar, 
begravedes forleden fra Fæstningen 

0~~· rag1~;11 bl;;e henlagt til den tes at have reist sig mod Menneske var der en stadig Kappestrid om Laust. 
~: 1 ige 'l ert all. Prinsen af heden. Forfærdelige Jordskjælv og hvem der bedst kunae pusse de~ "Du har jo ladet al Maden hente 
~~8 ~1 overvære Mødet og ov~r- Naturomvæltniq.ger indtraf sam· anden. til Vinstuen ifølge et Væddemaal", 

. . . ræ e r. Nansen en GuldmedalJe. tidig, og fra Jorden opsteg giftige En Formiddag kom Laust Løber svarede Søsteren. 
FraKvmdherred fortællerHorda- Sverdrup, Sc?tt H.anse11, Joh an ne- Dunster. Dyrene omkom ligeledes, ben i V rertsbuset og uddelte til "H vad. for noget ...,... Mad en? -

~~idB at en Skrædder dersteds bar ~en og dBless1~g v1lfaa Sølv.~edal- idet Vandet forgiftedes. Paa Him- Venner og Bekjendte nogle Visit- Vinstue? - Væddemaal? - Jeg 

under megen Høitidelighed. 

h~.. . ·.·Dørn, den ande. n. Mand venter JBer og edøvl'r1ge af ~k:spedit1onen len iagttoges underlige 'l'egn, .for· kort, som han havde ladet sia forstaar ikke et Ord. - Hvem har 
ver ag et 20de atter en anden ronceme a Jer. f a l' o k "' d h t t M d 

h 
· . · ' · ær e 1ge r aner rasede og El ve prakke paa af en Kolportør og som a en e ~ a en?" 

ar .19 og 3 andre har hver 16 Børn. · .. · . ·· . · Fl d r· d · · · ' H · G dl · ·. I disse Dage er der i Stockholm, og o er oran rede Leie, hvorved mod 1 Dalers Postopkrævning n erre u Det har Johansens 
Norges Banks Hovedsæde flyttes efter Initiativ af Grosserer Chr. der opstod Oversvømmelser, der samme Dag var ankomne fra Ho· Karl". 

nu til Kristiania. - Det nye Re· Meyer der, .dannet et Aktieselskab anrettede stor Skade. Meteorer vedstaden. .. "Og den Slyngel har du saa uden 
præsentantskab har valgt Lagmand under Navn?t Marmoreksportaktie· faldt til sine Tider ned fra Luften "Hvad Pokker vil du med Visit· videre udleveret l\iiaden?" 
LindbotilFormand,GunnarKnud- bolaget "Skandinavien", der hartil i store Mængder og bidrog til at kort?" spurgte hans Venner ham, "Men, Laust, det var efter din 
sen. til Viceforn:land og Doktor Hensigt at indkjøbe Marmorbrud- forøge Skrækken og Forvirringen "du gjør jo ingen Visiter". egen Ordre - han havde jo et 
Bøgh til Sekretær. dene Vistnæs, Naas og Langnæs blandt Menneskene. · "Ja, det er nu noget, I ikke for· Visitkort med fra dig"· 

Fuldmægtig Ødegaard paa Vest- v~d Kristianssund og bearbeide Menneskenes frygteligste Fiende staar", svarede Laust, "det er min Da gik der, som man siger, en 
baneu idøm tes 3 Aar og 

1 
Maaneds d.1sse Brud, der skal være meget ~ar ~og den sorte Død, der trængte Sag og det er for mine egne Penge, Praas op for Laust Løber. "Aa, 

Strafarbeide for ll'orfalsknin er af r1ge paa hvid, graa og rødlig Mar- ind i næsten hvert Hus. Beretnin· de er kjøbte. Jeg sætter nu f. Ex. denne opfindsomme Rad, denne 
Hegnskaber og mangelfuldK~ntrol mor. Arbeidet ekal drives under ger om Pesten maa ganske vist det 'l'ilfælde, at jeg vil tage en lille neJerdrægtige Vært Johansen! -
i:ried. Kontorister. Han blev anbe· svensk Ledelse. Ved . Bru,ddene anses for overdrevne, men det kaJ;J, Tur med Jernbanen og mærker paa Men ~ent bare, han skal faa det 
falet .til at faa Straffen nedsat til et skal der findes Vandkraft, og man ~ag fastslaaes, at Menneskeheden Banegaarden, at det bliver mig betalt . 
Aar ved Benaadning. tænk~r at anskaffe Maskiner til ikke s?nere. har gjennemga~et saa temm~lig ~oldt; jeg sender saa et Derpaa ~atte han sig ned og d~ak 

Bagnmg af Marmorplader. Sel· frygtehge Tider. Pesten opg1ves at Bud til mm Søster efter min Over- denne Middag Kaffe og spiste 
skabet skal gratis levere hvid og have bortrevet 25 Millioner i Eu~ frakke. Men kjender hun .saa Hveder og Kommenskringler til. 
graa . Marmor til l!-,acaden til det ropa, fraregnet Rusland, hvorfra ikke Budet, saa udleverer hun den . 

Fru~ttræ or, 
som passer bedst for 
denne Stat. Friske 

stærke Træer fri for Insekter og 
andre Feil. 

Vi har et stort Uuval~ paa Haanucn. 
Tilskriv os for Priser. 

TONNESON BROS. 
(129 Washington Block, Tacoma. 

1•1•11•1•11•1• 
Tabt Manddomskraft 
at &jenoprette fuldstændig, og ll:faaden at 
var1gt helbrede selvtilsyneladende ulægelige 
Tilfælde af l{bnssygdomme, endvidere en 
nojagtiK l!'orklaring om Mandighed ! Kvinde• 
væsen! Ægteskabl sammes Hindringer og ffelbre• 
deise, viser den udmrorlrnde dansl<e Bog: ''Red· 
nings·Ankeretii" 25cle Op}ag,182Sider med talrige 
naturtro Bi eder. Forsendesomh " · 
pakket for 25 Cents i Frimærlrnr. 

Dr. M"-A. ERICIUS' -Mediual miunu'"• 
11 OLrNToN PLAOE, NEW Yomr, N. Y. 

••••1•1•111•11•1 

nye KorlBtnarhuset i Stockholm og der ikke foreligger Opgaver om ikke. Ganske anderledes stiller 
rø.dt Marmor til de indre Arbeider. Pestens Ødelæggelser, men hvor Sagen sig derimod, naar han har 
Konstituerende Gene,i:alforsamling den antagelig har herjet med samme mitVisitkort at vise hende; s::ia har 
har allerede været boldt. Vo~dsomhed som i de øvrige euro· Tingen Iigesom mere fidern, som de 

~~- !Si icnDrr bet V1b1111brrli_q, 
,;.;; - l!ænc1111hbcl CALTHOS tni 
~ l'L't{lb1nbl'l1be @amnti focatCAl-. 
~ THOS bil finn!• llbt•111mclirr oq _ E ~ ~tilvb. l1clbrchcr Spermatorrhea, 

• . • " ~0't11 . ·. . ~lnrrbrof o:qoi•ngiucr Jnbt mlnllh• Naar en Person. i længere Tid li ·1~h ~~nomofrnH. lBrno bet og botne hu•~ 
h d L h 01::"7 brt er tilfrebilfti[(e11bc. ~!bresje: 
ar været syg, og e æger, an ' . ~. vo.N MO.HL co.1-s~ie American 

pæiske Lande. Historien beretter gamle Latinere siger". 
ligeledes, at der i Kina druknede 4 Sagen forekom de tilstedeværende 
Millioner Mennesker ved Over- Filistre troværdig, og de sagde, at 

En noget underlig Historie er 
berettet Punsbergeren. En ung 
Mand her i Distriktet fik for 15 Aar 
. . . . ·. . avømmelse. de dog ogsaa en Gang .vilde bestille 

h. h dt . t'l . t h k ~.'liig111't!is,l211ilr!li!Filii,ICl1!1nlc111l"!lilnii!!atlll1i!ll, Ol.\l,ill-lllll""llflnlluilll!lanlll!llenl!i!9i!lclliifflll, ar enven sig 1 , mte ar un· "' , 
net udrette, slaar han sig i Regelen 
til Ro med den 'l'anke, at baus W 1 ·d A ·Id Who can thlnk 
Sygdom er uhelbredelig. Dr. N. al'J 8 -. 0 ea ~~1~~'r:;~g~~ 
R b C • Ch" h h 1 Protect your ldeas: they mny bring yo11 wenltb. osen erg o. 1 wago ar e · Wr!Lo JOHN WEDDERBURN & co" Patent Attor· 
b d t d '.l'' l" ld neys Washington, D, C., ror the fr $1,800 prlze oirer re e mange saa anne l iæ e, og and ilst or two hundred lnventlona wanted. 

siden sit ene Ben beskadiget; han I Det er ialfald fastslaaet, at den sig saadanne Visitkort hos KoJpor-1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~"'."."""~~"'."."""~~~~== 
sorte Død herjede over hele Earopa 

Han var aengelig~~nde i 14 i Aarene fra 1347 til 1351. Pesten 
~age, saa bedredes han 1gJen,. ~en gjorde ingen Forskjel paaP~rsoner: 
ikke saapas, at han kunde blive amle og unge rige og f;i,ttige 
Militær; det slap han. Ellers bl:v ~ænd,. K vinder' og Børn angre he~ 
Benet ganske bra., var ganske. vist af Sygdomtnen. Alle svævede i 
en· Smule ømt, men generede ikke Arig~t for den ubønhørlige Fie.nde. 
s~rlig. Saa. ~er om Dagen s~og det Siden den Tid har der af og til 
sig vrangt Igjen og satte t1: me~ vist sig en lignende Sygdo~ i 
Svull og V rerk. Man den g1k til Europa men den bar aldrig herjet 
Doktoren, men traf ham ikke · a voldsomt. 
hjemme, hvorefter han gav sig til sa Sanitære Forholdsregler og den 
at doktorere selv med Trækplaster strengeste Afeondring af de an· 
og. andre Husraad for at faa Hul ebne Distrikter i Forbindelse med 
paa V ærket. Det lykkedes, ..;.. og fægevidenskaben, der som bekjendt 
ud af Benet. kom en Glasstump af har gjort uhyre Fremskridt, vil 
ganske anselig Størrelse. I eth~ert aandsynligvis kunne hindre Syg· 
Fald s~nes . de.n os• altfor stor til a~ dommens Udbredelse. Lægeviden· 
have siddet 1 en Mauds Ben i skabelige Institutioner i Frankrig 
15 Aar. har allerede sendt Repræsentanter 

Fra Greibstad meddeles tilF.ædre~ til Indien for a.t undersøge Syg· 
landsvennen: Hos en MOpsidderne dommen, og forhaabentlig vil det 
paa Gjervoldstad i Greibstad har lykkes. dem at paavise Grunden til 
der tidover i Høst været holdt et Sygdooomen og filnde et Middel til 
stygt Leven med Banken i Væg- at bekjæmpe den. 
gene. om Nætterne, E'aa Folk ikke Endnu har den sorte Død ikke 
har kunnet faa Nattero. Flere vist sig Vest fer Bombay, men Be· 
Vinduesruder er slaaet ind, og man folkuingen flygter over Hals og 
har brudt ind i Fjøset, løst Kreatu· Hoved og vil.saaledes kunne bringe 
rerne og gjort ~n,dre Ulykker. Fol· Sygdommen videre. England har 
kene paa Gaarden har holdt Vagt, trukket sine Garnisoner tilhage, og 
og Lensmanden har været hentet, endnu har Sygdommen ikke krrevet 
men uden at det har lykkedes at noget Offer blandt Soldaterne. 
faafat i Ugjerningsmændene. Nu De l!,orenede Stater har ligeledes 
forleden Nat ha.vde man atter taget Forholdsregler for at forhindre 
brudt fod. i Fjøset, skjønt Døren Pestens Indtrængen her i Landet. 
var spigret til, og .derunder mis- Forfølgelserne mod de Kristne i 
handlet en Ko .. med Kniv, saa det Tyrkiet, den sorte Døds Anmarch 
er tvivlaomt, om den staar det. ·De, og de europæieike Nationers enorme 
som vaagede; havde fotet set, saa Rustninger opfattes af flere Sekter 
det maa være snedigt iværksat. som Tegn paa Opfyldelsen af Bibe· 
Lenemanden blev atter budsendt lens Spaadomme. l denne Anta' 
og arresterede en Tjenestegut paa gelse bestyrkes de af de astrono
Gaarden, mod hvem Mistanken er miske Beregninger om store Natur-
rettet. omvæltninger i 1898. 

tøren, thi nu til Dags gaves der saa 
mange slette Mennesker o. s. v. 

"Sig mig engang, Laust", sagde 
V ærten, som ogsaa havde faaet .et 
Visitkort,"saa maa du dai Forveien 
have givet din Søster Beskedl" 

"Ja begribeligvisl Baade hende 
og Husjomfruen. Jeg,pr9berede det 
altsammen i Forgaars .og lod min 
Paraply hente af enlilleFyr". 

Efterhaanden samledes det vante 
Selskab, og der blev ret livligt i 
Skjænkestuen; man havde egentlig 
ingen Lyst til at gaa hjem, og alle
rede begyHdte Smaabørn fra Nabo· 
laget at indfinde sig med den sæd
vanlige Melding: "Fa'r, du skulda 
komme hjem, Maden staai· paa 
Bordet". 

Laust Løber,:Wev nu ganske vist 
ikke hentet, hitn havde jo hverken 
Kone eller Børn, og ~~us Søster og 
Husholderske var for godt under 
Kommando, til at de turde vove at 
mukke, og ventede med Middags
maden - om saa sklilde være -
til Klokken fire. 

"Naa, det er vel paaTide at spise", 
sagde Løber efter det tiende Parti 
Billard, "vi skal idag have Hvid
kaalssuppe med SvinehoveJ". 

"Se, sel'• sagde den lystige Vært, 
"Hvidkaalssuppe med Svinehoved 
har vi netop ogsaa idag. Hvis Sel 
skabet kunde ~ave Lyst til at.spille 
et Parti:endnu, saa vil jeg imidler
tid dække i Sideværelset, og enhver 
af dem kan da probei:ti. vor Suppe, 

1 
_."" •• " -~--·· •• --· 

saaledes som min Kone koger den, 
nøiagtig efter Løbers Søsters Re-
cept". · 

"Efter min Søsters Receptl" -
Laust smældede medTungen- "den 
Suppe skal I smage, den er delikat". 

Der blev nu spillet Billard igjen 

~en.unge 

M@sd•i 
tptibcate 
Øl44ltBiaPet 

manbf .pørg i)en gamlei)oftoi 



En gammel Læge, som har truk
ket sig tilbage fra Praksis, er i Be
siddelse af en ostindisk Missionærs 
FOl'skrift paa et simpelt vegetabilsk 
Lægemiddel, som hurtigt og for be· 
standig helbreder Tæring, Bron· 
cbitis, Katarrh, Asthma og alle 
Strube- og Lu!lgesygdomme samt er 
et sikkert Middel mod Nervøsitet. 
Efter at have været Vidne til dets 
vidunderlige helbredende Kraft i 
tusener af Tilfrelde, bekjendtgjør 
ha:n. nu .dette for lidende Medmen
nesker. Ledet af dette Motiv og 
Ønskende at 'bjrelpe Lidende, vil jeg 
sende denne Recept frit til alle, som 
ønsker det, skreven paa .. Tysk, 
Fransk eller-Engelsk, med fuldstæn
dig Underretning om dets Tillavelse 
og Anvendelse. Sendes · gjennem 
Posten mod Indsendelse af Frirnær· 
ker. Nævn denne Avis, naar De 
skriver, W. A. NoYEs, 820 Powers 
Block, Rochester, N. Y. 

nam: !!'.:ivsfraften be9ynber at 
flappes 09 tabe fig, er"" 

@r + ;fbletcr' ~ 
~utik-0 

l• 



Vilje eller sine Lurrer. Naar han 
har udstedt en Ordre, kan han ban 
aldrig tilfade, at Begivenhederne 
udvikler. sig a.uderlede.s, .end han 
har bestemt J sin I.rade. 

EuGa,ng udbrød d.er en Ilde brand 
i Konstantinopel eller dens Omegn. 
Sultanen sei:idte strax en af sine 
AdjudaIJ.ter . til Chefen med Ordre 
til strax at slukke Branden. Ilden 

f>aricaldi e.r blevethængtpaaYildiz 
Slo~tetl'l G.rund.. Jeg kan ikke. ud· 
trykkelig. bekrrefte dette, men nogle 
Dage efter 4e revolutiOnære Arme· 
nieres Henrettelse saa jeg ·en gam• 
rµel.t.yrkisk Kviride, som udstødte 
Forban deiser modSlotskamarillaen, 
fordi de, paitstod hun, havde om· 
bragt hendesSøn. 

IV. 

Hareroslivet har. bestandig været 
Gjenstand fot· livlig Nysgjerrigbed 
i Europa, men. endnu kjendes der 
meget · lidet til det. Prinserne i. 
det osmanske Hus vrelger sine Hu· 
struer blot blandt de Odalisker, som 
har født dem en Søn. Helt ned til 
Abdul Medjid, den nuværende Sul· 
tane Fader, regnede man, at ingen 
Prirn:i havde Efterkommere, før han 
havde besteget Tronen. Blev der 
født ham Børn, var Silkesnoren 
strax i Beredskab. Disse stadige 
Børnemord var en. t1.ius underfor· 
staaet, af Dynastiet sanktioneret 
Skik. Da Tyrkiet v.ed Pariser· 
traktaten fik Adgang ·til den elilro• 
pæiske Konsert, blev den.ne Skik 
endelig ifskaffet. 

Den første Plads i Haremet ind
tages ,afValidiih, Sultanens Moder, 
der i 'l'yrkiets H:istorie ikke sjelden 
har. øvet ·meget stor J:,ndfl.ydelse 
saavel udenfor som indenfor Palad· 
set. Efter hende kommer Prinses• 
serne af Blodet, og som Numer3 
først Sultanens Hm1true1" der ind~ 
tager Rang efter Ordenen af deres 
Bø.ms FødseL 

De K7inder i Haremet, som. har 
fund et• N aade for Sultanens· Ø j11e, 
men ikke føder ham Bø.ru, sendes 
ofte til de højeste Hofembedsmænds 
Haremer, hvor de bag Forhæng 
tillades at kaste et Glimt Il.ed i 
Haven eller ud paa Gaden, for at 
de kan udse sig en eller anden ung 
Maud, og naar de har gjort sit Valg, 
bliver de gin med deu lykkelige 
Kandidat. Brudgom men ·har i 
dette Tilfældeintet Valg, men gifter 
sig omtrent bestandig fuldkommen 
iblinde. Disse unge Mænd .anser 
sig selv. for meget lykkelige, idet 
de paa Forbaand er . sikre paa, at 
deres Brud ser godt ud; hun faar 
en rig Medgift af Sultanen, og selv 
faar Brudgommen af Sultanen i 
Gave en stØrre Sum Penge, e.t vel 
udstyret. Hus og en god Ansættelse 
eller Forfremmelse. 

Dis~e Kvinder faar Adgang til 
Verden udenfor Haremslivet, og 
deres Samkvem· med andl'0 Kvin der 
udnyttes ofte til .at spinde dette 
Spione.riets al[llindelige Net, hvis 
Traade strækker sig ud over det 
hele Land,, i Haremer .og udenfor, 
overal, hvorto eller .tre mødes. 

Der. er en Dag i Aaret, hvorpaa 
Sul.ta.uens Moder, og hans Hustruer 
med, maa skjænke ham en smuk 
Cirkassierinde. Disse Piger opdra
giis med<stor Omhu. De lærer 
endog enkelte smaa Færdigheder, 
deriblaridt at synge og spille paa 
Luth. ' 

Den almindelige Markedspris paa 
en ung Cirkass.ierind!), som er be
stemt for Sultanen, varierer mellem 
20,000 og 40,000 Kl'Oner. Adspre· 
delsiirne J Hareml')t er faa.' Afog 
til gives der en Theaterforestilling, 
Opvisning .af Gjøglere og Akrobatiir 
elliir Dans. Haremets egne Da.mer 
danser naturligvis ikke ved Anled
ninger. Dansekungten er af den 
muhamedanske Etikette .forbudt 
som uværdig for enhver Kvinde, 
der har Respekt for sig selv. 

Medletninerne' i det kejserlige 
Har.em flyttede tidl!gere ofte frem 
og til~age mellem de talrige P~lad
siir ved Bospoms og i Konetanti.no· 
pels . Omegn. Dette kalØtes paa 
tyrkisk Timar og blev imødeset 
med stor Glæde, men Abdul Hamid 
har standset · dette. Han . bryder 
aldrig selv op fra Yildiz qg tillader 
helle.r ikke nogen af sine nærmeste 
at. gjøre det. Ha~emets Damer har 
derfor aldrig den Glæde at kunne 
forandre Luft. Slottet er deres 
FængseL . Sultanens Læger kan 
bevidnii, at Treringintet andet Sted 
kræ.ver saa mange Ofre som i Srilta• 
nens Harem. 

England ligger stadig iKrig med 
tnea de Indfødte i Afrika. Nu .er 
det. i Benin paa Vestkysten, hvor 
Kongen af Benin regjerer. En 
engelsk Ekspedition blev myrdetaf 
de Indfødte, og til Straf skal nu 
Byen jevnes med Jorden og sand, 
synligvis en bel Del af Befolknin· 
gen nedslagtes ved Hjælp af de 
moderneMordmaskiner, som Eng
land er rigelig forsynet med. 

AGENTER 
.._......._...._...~...._..,,_..._...._....._...._.. 

ønskes til mod god Betaling at for.· 
handle Varer, som nødvendigvis. 
bruges saave1 i skand;naviske som r 
amerikanske l!'allliljer. Enhver,H 
som ønsker en lønnende Beskjæ~, l 
tigelse, eller vil forskaffe sig en god•. 
Bifortjeneste, vil for frie Prøver; 
Cirkulærer osv. behage at tilskrive 

r. J. SHOOP & CO., 
No. 620 State Street, Racine, Wis. 

®i,§ ff ørti ~for ERIC EDV. ROSLING,I 
~eb llf '.Il~~~c.pjia i en ljel 9Jlemteften!bcr og SKANDINAVISK AnvoKAT. I 

"' I 

furerene~ fei;ti ~far gannne!. . . J 
Giver Raad i alle Slags LovspØrgsmaal. l 

<S:n gammel !l1anbs Ubvarf eI. 

5\)!J!llJepfla ito 6nefe \l[ar ! 
:Æ)c, Jont ltlt liber, tænf vaa, ~bab f Ørti 

fnabanne mar l1ar at bctt)be! 
C:l:n gamme[ ~Jtanb vaa jei;ti llfar, font lJeb, 

~!lab bet bett)ber, j1riber bette iBreb for at 
frelje anbrefrn flige :OjJlebeljer. 

· Praktiserer for alleRetter. 

Kontrakter, Deeds, lvlortgages o. s. v. 
. udskrives. 

Kontor: 

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

~an. bab os offentliggjøre l:ict ~borf om• 
I)clft blanbt ben libenbe mlenneffegeb. ~an 
figer: ".\3ab anbre Wlennefter i fin Ungbom 
lære ut Iienbe,lJl!ab jeg rn !)el ilebrnlber 'jøgte 
efter og fØr[t. fanbt, ba jeg Mr fe6ti mar u . s . B k 
gammel/' 
~ans ITTabn er :D, @:. %a~lor fra %~ro11e, · ~a:, og imber 5\)ato af 31te mtober 18~5 IllOil aVIIl~S an ·. 

[friber [)an i Ubbrag jom følger: & Trust Co 
"J f/Jrti ~!or leb jeg IJele '.tiben af O.\J• • • 

Dlæjenbe SDlJ?lpe\lfia, Dmtrcnt tlel;J 9Jlibten BBrlm Bld~ Cor. Pac. Ave. and 11 th St 
af flbftleben ~lll1t.begt111btc ;eg ut tage ~r. l · · · · • 
611oo+is@je11ovretter(Restorative) og fort• . . . . , 
jatte mcb. at toge benne iltbtil min fei;ti~ Opbetalt Kapital ........ $100,000 
uarige ~øbjc!Sbug ben 22be 6e.)lt!Jr. Z,eg Overskud og udelt Profit. . 25 000 
g!emte at tane ben en eller to @ange og op. · · ' 
llonebe ba, at jeg bar l)elbrellet. ®iben f)ar . . , . · . , . 
ieg a!brig bæret ploget af ~~~vepfia." · Penge tillaans mod tilfredst1llande Garanti. 

'.iDr. ®IJOOlJ1\ @jriiovretter (Restorative) Renter betales paa Indskud. 
furmbc l)an!l inbornllige fileroer - be ITTer• 
ber, f)ume ingen nnbm IDl:ebicin nogenjinbe 
lJelbrcbcbe. 

'.iDi~fe ftlJrfel>e ITTerber fatte ID/:abefjertlerne 
til at urbeibe paa rette ID/:aalle. 

iJRelliciner, tif!abcbe af ·!j3eµjin og mis• 
mutlJ, bil linbre. jaa længe be barer. '.iDe 
mebbringer e11bel.af ben )8æbffe, jom iJRabe• 
fjertlcrne ffulbe f.rcmbringe. Sile. bebider 
ft111ftig ~Dtb.øielf e, l:iedun forega ar, f ualænge 
Wlebi!'i.nen barer,. ~m ntaa tages ljtJcr S!lag 
og· for beftanbjg. 

imm iltgen ~ar noge11fb1be furcret S!l~~· 
pel.Jfia ullen betr at furere bisfe )Jlerber. 

~lJt til ben gamle VJ/anbs . Drb - TJ<l!t, 
fom forjøgte bet i f,;rti ~lar. 

@'ifritJ efter ~r. 61100.ps )Bog om )\)lJi'l• 
!Je.PfiO:. S)mt ofrebe cn. f)el ID/:enneffealbet 
.paa •at finbe en j]Jt~ilicin, ber bill.le bringe 
~elbrebelfc. iBo!le1ifaucs frit. 

~r. 6l)oops @jenDptetter (Restorative) 
fofter $1.00 .pr. g:1 affe lJOS 'lJ!JOtl)Cferne ellet 
mell (Elpres betalt i l\'Or[fnb. · 6ei; ~laftet 
fDr $0.00. 'lllJ.reSler: 

Dr. ShoC>p, 661 2nd Street, B Racine, Wis, 

Se her! 

F, f,l.t·• og uden nogensomhelst Ko
stende er ku11 Tøv. Saa• 

danne Tilbud er kun' Lokkemad. 
Et godt og ægte . elektrisk Belte 
koster Penge at fabrikere, og det . 
kan ikke. gives bort. fr it. John· 
sons Belter er ægte og tilvirket 
efter. videaakabelig Konstruktion 
og har en Cellekraft fra 14 til 32, 
og er i den Henseende det kraf
tigste Bælte endnn tilvirket og bar 
vist sig at helbrede Sygdomme, 
hvor andre Belter har vist eig 
uduelige; . Jeg vil ogsaa sælge mine 
Belter uhørt billigt og undersælge 
h vilketsomhEilst Beltekom pa ni i de 
Forenede Stater. Skriv efter min 
nye Katalog og Attester. Adresser: 

J. H. Johnson, 
Box ~4, Dodgeville, Wis. 

llf)fi1"' Naar De skriver, nævn TACOMA 
TIDENDE. 

LBd ar· GiITT i l7. Aar, men •Johnsons 
BBltB hBlbrBdBdB hanb 

CHESTER 'rHORNE, .A.. R. NI(JOL, 
V.-Præsident. Kasserer. 

J . .A.. MAOKELLAR, 
.A.ss. Kasserer. 

D. S. Johnston 
handler med 

Pian~~r 0~0rnl~r 1 
STEMNING OG REPARERING 

en Speclalitet. 

935 C Street. 
I 

STORT L.A.GE.R. . L.A. VE PRISER. I 
LETTE BETINGELSER. ········ 'i 

Dr. !. A. Ausplund. 
Rooms 3, 4 og 5 McKay Building, 

Co. Srd & Stark Sts., .. 
__ -_---'Portlandr Or. 

...,___,TELEFON 658 . ..._,,_;..,_,, 
Kontortid: 10-12 Form., 3-5 Eftm" 

7 .30. til 9 Aften. 
Natbetjening besørges fra Kontoret. 

Tandlæge. 

930 PACIFIC AVENUE, TACOMA, WN. 

TELEFON: 792. 

J. [ 

EVLI, 
Kontortid 1112, 2-4, 7-8. Søndag 12-1. 

llOlf Tacoma Ave.* ti111{~~ 

DR. i. BALA BAN OFF' 
1102! Tacoma Ave. 

Kontor: Rooms 2 og 3. Residens i 
samme Bygni:ng. 

Kontortid 8-lOFm., 12~4 Em., 7-10.A.ften 
TELEFON Red 153. 

.A.LLE SLAGS 

Skandin~:Viske Mediciner 
og. R.ecepter ekspe~eres fra 

central Brug Store, 



TAOOMA SHOE 00. 
(Fisher & Jacky) 

934 Pacific Avenue. 

' Forhandler af 

~i KOLONIALVARER, PROVISIONER, MEL OG FODER, !~! 
0 The, Kaffe, Krydderier og Tobak. OE, 

_ __:.~===:Smør .fra gode lUeierier. ·- om. 

Jeg har flyttet mit Hovedkvarter til 1338 Pacific IQ 

Avenue. Den Iste Feb.ruar vil jeg være rede til 
o at betjene Publikum med .. en frisk Beholdning af 

Kolonialvarer til de laveste Priser.===----

=* 

Jeg har det største Udv~lg her 
i :Byen afalle Slags Isenkramvarer. 
Enhver Ting, stor eller lililen, i 
Stii.al, Jern, Messing, Nikkel--:. fra 
Vedsaga til Lommeknive, fra Jern
nagler til. de fineste Skruer, Staal· 
tr~ad, Tougværk, -'- kort sagt, alt 
muligt i denne Branche, saa ingen 
behøver at gaa forgjæves, ligesom 
Friserne er tilfredsstillende for en
hver Kjøber. 

Jeg er Ag·ent for 
SlM.ONDS CROSS CUT SA WS~ 

stnn er de bedste. Jeg har ogsaa . ' 
billigere Slags. 

Skobutik og Reparations-V ærksted.~ 

1106......,.l lth Street, nær Hjørnet af K St. 

Den absolutbilligste og mestreelleSkobutik i Byen., KjØb ikke et Par Sko eller 
Støvler, før De har set mit Lager. Derved spares i Aarets Løb 

mange ærlige Dollars. 

THE BON.NEY DRUG STORE 
(VIRGES & CO., EUROPÆISKE APOTHEKERE). 

DET· STØRSTE APOTHEK, 
DET BILLIGSTE APOTHEK, 

TIDENDE, Nordlyset. Ugebladet, Skan
dinavisk Farmer-Journal, Amerika, 

Den Ohristelige Talsmand, Folke• 
vennen, Reform, SvenskaKuri

rep., .· Vestkusten, Westra-Po
aten, .Hemlandet, Nordstjcr

nan og det. i Kristiania, 
Norge, udgivne illustre-

redeBlad .Folke bladet. 
Tagei> Abonnement paa alle skandina· 

viske Aviser og.Bøger. 
Send efter mit Cirkul;:ere, der faaes . 

fritog er af stor Betydning for enhver. 

DET BEDSTE APOTHEK. 

T ACOMA, WASH: 

___ R. R. Aveµue,-·
anbefaler 

Prima Puget.Sound Smelta, pr.1 Punda 
.Æske 10c. 

Prima stegt Puget Sound Smelta, pr. l , 
Punda .Æake lOc, 

Prima ·stegte Kjfldkager i .. brun. Sauce, 
pr. 1 Punds .Æske 15c. 

FRONT STREETi 
anbefaler 

Garanteret norsk Anschovis 


