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En otø'~~~~~:J~:de Jig~ ~n rn1 ~rnrm~f~ 
d D · Od B de =-~c.-~c,..., ~~ ~~~-..-,...,,,_, me ampen oppe I essa. aa . . '··-----·-----.. 

Rusland, Tyrkiet og Grækenland Den norske Damper Eva er ven-
ruster sig til Krig, tende til Victoria, B. C., for Ordre •. 

Generalkaptein Weyler føler sig .G. Jeldneas, som besteg Red 
mere og mere · utryg. Forleden Mountain ved Rossland, B. O., 
Dag blev Hesten skudt under ham vakte urnaadelig Opsigt, da han i 
af en kubansk Skarpskytter; ban Løbet a(7 Mhrnter fo'r som en Pil 
har flere Gånge været Døden nær. nedover Fjeldetli Mil til Black 

The Calcutta Engz.ishman, som Bear. 
udgives i Kalkutta, Indien, op· Nels Benson, 30 Åa,r gammel, 
lyser, at Guvernøren i Bomba.y har blev Søndag Aften myrdet i Minne
sagt, at derligger en Mængde Korn apolis af en ukjendt Mand og øn 

J"~p!!<riOg Kina, er paany befragtet j iHavnebyerne, men paa Grund af Kvinde .. Nogle Gutter saa. Mordet 
•. ~ ... f·;···.··.·•.N.· o .. ·.r ... ~h ..... e.r .. n Pacific for 3 .Ture og l.s.l ette 4samfærdselsmidler kan det blive begaaet. Morderen anvendt& 
sk11L føre 5 Millioner Fod Trælast ikke blive sendt ind i Landet, en Haandøks. 
tilllongkong. 

Dokarbeidernes ·Streik i Ham
burg adtager en mere og mere vold· 
som Karakter. Saaledeei har der 
været Sammenstød mellem Dok
arbeiderne og . Militæret. Union
Mændene overfaldt de andre Ar• 
beidere med Knive og Revolvere. 
Der blev: foretaget over 100 Arre
eitationer. 

Ogsaa den russiske Regjering har 
fondet det nødvendigt at udsende 
Agenter.til de:forskjellige Lande
deriblandt ogsaa de Forenede Sta· 
ter-,lhvis Opgåve det er at samle 
Erfaringer, Ider kali ophjrelpe Lan" 
dets Industri. Japan har i to Aar 
havtJsaadanne Repræsentanter, der 
har . bidraget m~get til det uhyre 
Opsving, som Landets Industri
grene:bar gjort paa, mange forskjel
lige Omraader. 

-~--
En Am~rikaner, Charles H. 

Samson, har ogsåa bygget en· Flyve· 
maskina, der virkelig flyver. Det 
er en "Drag~vogn" - en Gondol 

Over hele Canada og British. 
Columbia gjøreei der store Anstræn
gelser for at komme de Nødlidend$ 
i Indien tilhjrelp. Det er samtlige 
Dagblada som har sat sigi Spidsen 
for Ind11amling af Penge og Føde"' 
varer. 

Fra . Penn1;Jylvania meldes, at 
10,000 l\fand, som i de aidste Maa· 
neder har været ledige, atter er 
beskjæftigede ved de store Jern~ og 
Staalfabriker. Man venter, at om'" 
trent alle .Jernstøberierne vil være 
i fold Aktivitet om kort Tid. 

Ved . Skøitekapløbet i Montrea.l 
den 5te .ds .. vandt Nqfdmanden 
Fred. Næl!la i 500 MeterLøbet. .1 
Mils Løbet,vandtes af .JohnNeilelon 
fra Minneapolis. - Fred., Næss 
kom fra Norge for at deltage i dette 
Løbi han gik ogsaa af med Seiren. 

DET ÆGTE LÆGEMIDDEJ,, 

For sin si~te Fortælling fik 
RudyardJ}j}lling 25 Cents pr. Ord 
eller., $12,000 for den hele Fortæl· 
ling. Hvilken en inspirerende 

Vort LlNmlilNT er det bedste Middel 
for StØd og Slag saintGigt,Rheumatisme 
og Neuralgia, erholdes paa CJlIN~AL 
D:RUG!lTOJm, 1101 '.!'ac. Ave., Oor. llthSt, 



Etableret 1862. 
___ ,_, _______ _ 

FU RN ITU RE, 
Mobler, Glasvarer, Pottevarer 

Træ varer, emailleredeJ ernvarer 
TAPETER, W ALLP APER 

KOMPLET Hus111ØBLERINGS- UnsTYR. 

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

Priskatalog. 

VICTORIA, B. 0, 

Den billigste.Plads at kjobe Deres Kolonialvarer. 
Priserne er de· laveste. 

Fri Levering og omhyggelig Besørgelse af Bestillinger. 

Kalkuner og Gjæs. 

OG 

SOO PACIFIC JERNBANE 
FØRER 

GJENNEMGAAENDE TOG 
(BOSTON, 

I NEWYORK, 

TIL I 
MONTREAL, 
TORONTO, 
ST. PAUL, 

I_ CHICAGO 

OG ALLE PLADSER ØST OG 
SYDØST. 

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

til og fra alle europæiske Havne og 
Indlandsbyer til laveste 

Priser. 

For Underretning angaaende Billetpriser 
o, s. v. henvender man eig til 

Geo. L.Oourtney, 
Agent, 

VICTORIA. 

~atch, 

OG 

; 

r~ 

.;. 



68 Børn blev døbt i PaulusKirke 
i Kristiu.r.ia 2den og 3dje Juledag 
- et større Anta!; end. der nogen
sinde har været. 

Oberst Anker, Kommandant i 
Fredrikstad, .feirede forleden sin 

l-anrigs Fødselsdag. Længere ud 
i Aaret kan han ogsaa feire sit 60-
Aarn Jnbilæum som Officer. 

Missionspræst Cand. theol. Th. 
Olsen døde af Klimafeber i Fiana· 
råntsoa, Madagaskars Indland, den 
23 .. November 1895. Afdøde var 30 
Aargamooel og gift med en Datter 
af Provst Hauge i Skien. 

unge Herrer, Au ten sen og Jacobsen, 
sam var ansatte ved Kristiania 

skal der oprettes en egen Station 
med Præstegaard. Et katholsk 
Kapel er allerede bygget i Nær· 
heden af Trondenæs gamle Kirke. 
I Oslo .er en St. Halvards Kirke 
under OpfØrelse. 

Hvad er Doden? En"Ufuldkomnienl1ed i nævnte. Forf~tter. ogsaa en Række 
• ·-~·-'"- ,,,. • ') mærkehge Hustoner om, hvorledes 

HJæi·tets Funkt1oner de hellige Mænd eller, som de kal
des, Fakirerne i Indien kan -ben-

........ ,....., 

De fleste Mennesker tænker .og 
handler, som om det var den let· 
teste Sag af Verden at besvare dette 

Konen Marit Engesæteren i Vest- simple Spørgsmaal. De tror, at 
fossen har sidste Sommer plukket der er en tydelig og bestemt Grænse 
Bær for ikke mindre e.nd 170 Kr" mellem Liv og Død, og at man 
deriblandt 900 Liter Tyttebær. En ikke kan tage feil af, om denne 
stor Del af dem har hun baaret paa Grænse virkelig er overskredet eller 
sin Ryg over 1 Mil. Hun har tid· ikke. I Virkeligheden er det tvert· 

af hvilken som helst Aarsag e" altid meget farlig. 
D1·., 1\1Iles' New System af Reslorative Remedtes 
udrettor Vidundere ved Reg~lering af Hj4rtets 
Funktlun. ~'il Befrielse iot· den stoppende og kvll"' 
lende Fornemmelse, kort Aandedra.t, Uro og Bank ... 
11ing, Aufuhl af Svaghed og Hunger, uregelmassigt 
ogstandsende Pulsslag, hvilke alle er Symptomer 

D Hjtlrlesy,wdom, findes der kun et vi· "' '"""'Mlle ' denskabeligt Lilgemid· i. "llP S del, eom bar staaet .
1 • aiu Preive; det er 

eller engelsk Skandinavisk H c 
og Nerver frit earl ure. Dog om Hj!lde 

ved at:navne dette Blad, Tllskrlv 
~ l>R. MJµlS' MEDIOAL CO" Elkhart, Ind, 

ligere for Frugte.naf sit Stræv kJ"øbt imod meget vanskeligt at paavise -0 " ___________ " ______ " ooooooocooooooooooooo 
Hus i Vestfossen og betalt det. I denne Grænse. Hvis Legemet ikke 
Sommer har hun kjøbt ny Komfur er knust, hakket i Stykker eller Hul i den høire Tinding viste tyde
til 45 Kroner. Det hun tjener her: ødelagt paa anden Maade, er det ligt nok, at den ulykkelige Pige, 
efter, skal hun gjemme, til hun yderst vanskeligt at kunne sige efter at være begravet, var vaagnet 
bliver gammel, siger hun. med Vished, at Døden er indtraadt. af sin SØvn. 

To Nordmænd i Illinois hiu til· Det eneste sikre Tegn er nemlig Hun havdekjæmpeienfortvivlet 
skrevet de militære Authoriteter i voldsom Ødelæggelse af Legemet Kamp, indtil det havde lykkedes 
Kristiania og anmodet om at faa eller . fremskreden Forraadnelse. h~nde at faa trykket Laaget af 
sendt sine Afskedsdokumenter som Alt andet tyde?' kun paa, at Døden Kisten. Enten var hun saa under 
norske Militære, idet de vil bruge er i~dtraadt. Et Mennes~e behø- Kampe_n hermed b~svimet og hav~e 
disse, naar d~>nn drager til Kuba ver ikke at være dødt, fordi det har faldt hge over Kisten, i;nod hvis 
for at kjæmpe n:tod Spanierne. Den ophørt at ~ande. Man har ~un- Kant hun havde slaaet sit Hoved, 
ene afde to er Artilleriunderofficer dreder af Tilfælde, ·hvor man ikke og var død straks, eller Scenen 
fra 1861, og den anden udtjente sin læ_ngere har ~unnet opdage det kunde have været endnu. rædsels· 
Værnepligt som menig Artillerist i mi~dste Tegn til, at vedkommende fuldere. Af nogle K~ædnrngsstyk· 
1866. Undei·officeren heder Anton Patient aandede, men han levede ker, ssm hang paa Kistekanten, og 
Stangby Soldaten Peder Pedersen. dog fremdeles. Fuldstændig Stans- den høire Haands Stilling med 

sætte sig i en Tilstand, der fuld 
stændig ligner Døden. 

~~ 

Et Kjæmpeskib. 
.-.,.._.. 

Den tidligere omtalte b1itiske 
Krydser Terrible, et Søsterakib til 
Powerf16l, har i forrige Uge afsluttet 
en Række Dampprøver, der, som 
Times skriver, har stillet større 
Fordringer til Maskinpersonalet, 
end der nogensinde i England er 
blevet stillet til dette paa Prøve· 
farter, og Standasd meddeler, at 
den mægtige Krydser, et af Nu· 
tidens Vidunderskibe, der har et 
Deplacement af 14,200 1'ons og er 
omtrent 500 Fod langt, har op
naaet en større Fart end noget 
Handels- og Krigsskib, der flyder 
paa Søen, selvfølgelig bortset fra 
Torpedobaade og 'l'orpedobaads-
jagere. 

~ ieJtt f~gb vmi~'" 
$1t1tfe11lle Dg liæ11e11be .t)jcrte, ""ii~e6tit~~ 

!iefll!rrligijeber-. Sm~rft.f i '1i~J,~f,, .1 .,...,..._..... __ _ 
!>~et e.r meget atl?Otfi'g'.t!) 

Gft liffer for 5)jertef ~g~i,!Jlt fel>~l' d qngft• 
fulbt 5.!iu. 

'.lier er faa meget, f om fatt oberanffo:tnge 
et fua gt 5;,Jjerte og ftanofe bet. 

WC en .pjerteonber bet~ber me l\t ftigt S}jerte 
-me en @ang af .punbrebe. 
~e fornnrfnges lleb Sllæffeif e i be 9ler• 

tier, forn fontrolierer S)iertet. 
!naar ~eres S)nanb ffjælber, bø bil ~e lie• 

~anble be !nerber, forn fontrolierer S)aanben. 
lj3aa famrne IDCnobe moa ~e ft~rfe S)jer• 

tenertJerne, naor S)jertet t>if er fig at tJtne 
fbogt. 

'.Ile er fulbftænbig forftjel!ige frø !nera 
berne i ileres S)oanb-be til~ører et ganffe 
anbet @51.)ftem. ilms 18.ilie f11ntrollerer iffe 
~eres .Piertenerber. 1 

i)er finlJes S)unbreber af !JRelJiciner for 
$jaa11lJ11erberne, men fun en for s;,Jjertet. 1 

S)jerteneruerne tilfjører bet j~mpatfjetiffe 
!nerbeft)ftem, et StJftem, fom $)r. S~oop 
fpecie!HJ.at fhtberet i en fjel 2etJealller. · i 

:Og i)r. 6fjoopi3 @j.enopretter (Restor· 
ative) er !Refultatet uf bette ~ans Stnllium. ! 
s:Jet er ben enefte fjenlJte Wlebicin,.ber ft1Jr• · 
fex be iubbenbige !Jlerber, eller forn f oregities 
nt funne gjøre bet. · . 

iSeb at gibe lJii$fe 9lerl.Jer ~ibsfraft bil 
ttæften alle Sjjertefl)gbomme runue fjelbrelles, 
og vaa ingen anben mnabe er ~elbrebelf e 
muhg. 

$)r. @;fjoop fjQr ffrebet en !Bog om S)jertet, 
~I.lori fjan fortæller lJet aller liebfte af, fjbab 
be moberneiSilJeuffabsmænb belJ om jamme. 
9)en er !frebm jor at . fre!f e ~iertef~glJom• 
meni.l :Ofre. 

' ning af Hjertets Virkemmhed er sammenknugede Fingre, l'!aa det ud, 
Postkontor, til Afrika. Disse Her- Den for Mordet i Guldalen i 
rer er for Tiden ansat som Post· Søndfjord mistænkte og af Lens· 
ekspeditører i Johannisburg, Trans- manden i Holmedal arresterede 
waal. 'fjenestedreng er transporteret til 

heller ikke naget Bevis for Død, som om hun var kommen til Be· 
Mange Personer er bleven antaget vidsthed, havde kjæmpet fortvivlet 
for døde, fordi der ikke kunde for Livet og endelig faaet sprængt 
høres det mindste Tegn til, at Kistens Laag af. Hun havde saa 
Hjertet fremdeles arbeidede, men maaske siddet opreist i Kisten. 
Livet har alligevel ikke været ud- Rundt omkring hende herskede 
slukt. Det samme er 'l'ilfældet Gravhvælvingensdybe,stilleMørke. 
med Blodet, Man kan aabne en Den Ulykkelige var tilslut gaaet 
Aare og :linde Blodet størknet. fra Forstanden, hll.vde revet Klie
Vedkommende lever dog endnu. derne af sig, forsøgt at kvæle sig og 
Heller ikke er Temperaturens Syn· havde stødt sit Hoved mod Kiste
ken eller den saakaldte Dødsstiv· kanten, indtil hun endelig var 
hed noget sikkert Tegn gaa Dødens faldt bevidstløs om og virkelig var 

Efter paa en Prøvefart i tredive 
Timer med 18,000 indikerede H.-K. 
at have opnaaet en Gjennemsnits· 
fart af 20-k Knob, gik Skibet i Lør
dags atter tilsøs 'for at foretage en 
afsluttende Prøve, der bestod i at 
dampe i fire Timer med 25,000 ind. 
H.-K. og derpaa i fire Timer med 
22,000 ind. H.-K. Prøven lyk
kedes fuldstændigt. Maskinen ud
viklede i de fire første Timer gjen
nemsnitlig den enonue Kraft af 
25,572 ind. H.-K. - i et vist, ikke 
ganske kort Tidsrum opnaaedes 
26,470 ind. H.-K. - og Gjennem
snitsfai·ten blev 22.41 Knob. 

!Bogen faaei.l frit; fftib efter ben. , 
i)r. 6fjoopil @jenopretter (Restorative) · 

tofter $1.00 pr. 3'!affe fjoi.l Wpotfjeferne eller 
1 meb @i;pres forul>betalt. 6ei; ~lnffer for 1 -.;,oo. mllrei.ller: " • - . -

Dr. Shoop, G612nd Street, K Racine,Wis. 

Til de Byer, hvor Samlagene er 
nedlagte, kom merder nu enMængde 
Spirituosaforsendelser mod Efter
krav. Udlandet gaar af med Pro
fiten og faar den Fortjeneste, som 
burde tilfalde Samlagene og gjen
nem liem Kommunen og Statskas-

skri ver Aj tentJosten. 

"Geberal" Booth kommer til 
Kristiania den 15. Februar og bli
ver til den 22de. Han be:søgte 
nylig J\fr. Gladstone i Hawarden og 
liavde en lang Passiar med ham om 
Frelsøsarmeens Arbøide. Dette var 
mærkelig nok den første Gang 
Rooth og Gfadstone n:iødtes. 

Efter 

Bergen og indsat i pistriktsfængslet 
for at vente paa Sagens Afgjørelse 
for Lagmandsret. Nogen nye Op
Iysninger mod Vedkommende an
gaaende Mordet er, saavidt vides, 
ikke fremkommet. Manden er i 
22 Aars Alderen og er født paa 
Gaarden Langeland i samme Præ 
stegjæld som den dræbte Pige. 

En stor Seilkutter til en Værdi Indtræden. Ja ikke engang en død". 
af 8000 Kroner blev. for nogen Tid Forraadnelse og Opløsning er'noget Dr. Chews Beretning om hans 
siden udloddet i Krietiania. Lod ubedragE)ligt Bevis. Det er jo en egen Redning Jyder saaledes: 
det traf en i Kristiania bosat Tje- bekjendt Sag, at større Dele af det "Jeg døde, som man antog, 18de 
nestepige, som imidlertid ikke kom menneskelige Legeme ligefrem kan Januar 1874. Trods den omhyg
og meldte sig, og som Politiet ikke raadne bort, medene vedkommende geligste Undersøgelse kunde man 
kunde finde. Ved Hjælp af Politiet Person fremdeles gaar lyl'llevende ikke opdage. det mindste Livstegn. 
i Dmmmen er nu den lykkelige omkring. .Man •kan holde Haan~ Jeg havde ligget saaledes i tyve 
Vinder opdaget. Hun er Datter af den op mod et stærkt Lys og fin de, 'l'imer, og om tre Ti.mer skul.de jeg 
en Mand paa Rebbansbakken. - at den røde Farve er forsvundet, llj:lgges i Kisten for bestandig. Da 
Hendes Kavaller, som for Anled- Elektricitet kan ikke længer frem- raabte min Søster, som grædende 
ningen havde tegnet Loddet for bringe Muskelreaktion,.og man kan s~od bøiet over mig, at hun saa mig 
hende, skal forgjæves have forsøgt stikke et blankt Knivsblad dybt bevæge Læberne. Mine Venner, 
at bæve Gevinsten. ind i Kjødet, uden at Bladet viser som var kommen for ;i.t se mig for 

For Bergen og Omegn vil Op mindste Tegn til _o::ydation, naar sidste Gang, forsøgte at overbevise 
bævelsen af MeHemrigsloven have det trækkes ud iroen, men Ved· h~nd~ om, at det bare var en In~
stor Betydning. Efter hvad Bei·g. kommende kan derfor meget godt b1ldmng; men hun blev ved eat. 
Ajtbl. oplyser, afsretter nemlig de i le:e end~u .. Man bør derfor passe Der blev da sendt Bud eft?r DQktor 
Bergens Nærhed liggende Fabriker L1get, mdt1l Beg~avelsen :linder Donaldson for at overbev1~e hende 
af Ul<lvarer Bomuldsvarer Gar· Sted, og denne bør ikke foregaa, før om, at hun havde taget foil, og at 
diner og 1'rikotage for ooot~ent 2 der kan paaviaes aabenbare Tegn jeg virkelig var død. ~f en eller 
Millioner Kroner til Sverige. Den paa Forraadn.else. En Englænder anden Grund lod hau mig tage ud 
Indtægt, som Arbeiderne i Fabri- har netop udgivet en Bog, hvori af Kiaten og undtirsøgte mig om
kerne heraf har, beløber sig til om· han adv.:uer mod for tidlige Begra- hyggelig fra Issen ,til Fodsaalen. 
trent i Million Kroner· der er saa- vel ser. Han har samlet Beretnin· · Hans Opmærksomhed frestede sig 
ledes desværreUdsigt 'til, at Mel- ger _om e.t stort Anta! Tilfælde, ved en svagt bølgende Hævelse 
lemrigslovensOphævelae vil bevirke hvori Mennes.ker er blevet begravet nederst paa Halsen, netop der, 
'J'ilbagegang for disse Fabriker uden at være døde. Disse Skil- hvor Nøglebenene støder sammen 
hvad der igjen vil sige det sarom~ dring~r med alle deres haarre~sende n;ied .Br~stbe~et: _Doktoren ~atte 
som Arbeidsløsbed eller formind- Detaljer har vakt en uhyggelig Op- sig øiebhkkehg .I sin Vogn, kJØrte 
skade Indtægter for Arbeiderne. sigt i England, og Pressen tager hjem og kom om en Stund tilhage 

Ordet for, at større Forsigtighed med sin Instrumentkasse. Før 
skal paabydes ved Lov. Selv om nogen kunde ,stanse ham eller 
der blandt 1 Million Dødsfald apørge, hvad han vilde gjøre, aab· 
skulde falde et Tilfælde, hvori et nede han den lille Sv11lst og an· 
Menneske blev ·begravet levende, bragte i et Snit et Rør .ind til Luft

'l'er?'ible skildres som et Skib, der 
manøvrerer ualmindelig let; det 
kan dampe fra England til New 
York og tilbage med 20 Knobs 
Jfart, eller tilbagelægge en Stræk
ning af 10,000 engelske Mil med 
H Knobs Fart uden at fylde Kul .. 

--------
Samvittiglrndsfuldhell i Be

handlingen med deraf følgende lyk
kelige Resultater for Patienterne er 
noget, som den af vor }>erømte 
Landsmand, Dr. N. Rosenberg i 
Chicago, oprettecle Lægeanstalt er 
bekjendt for, og af den Grund hen· 
vender Syge fra alle Dele af Landet 
sig til den, enten personlig eller 
gjennem Brev. . Se Avertissementet 
i en anden Spalte og skriv efter Dr. 
N~ Rosenberg Co's berømte Bog 
"Ungdommens Raadgiver", som 
burde læses af enhver ung l\fand. 

40. .Acres godt Farmingland, 
næsten \Vaterfront, ved JJake Bay 
@ $12 pr. Acre. 5 Aars Afbetaling, 
7 pCt. Rente. Kontant $06. 

Wanted- 1 n. ldea· iiI~.o,,;;..a.,n.r= fil thlng to patent! 

ff~1i~c~6~W ~~'ii~EWifrr:G'J'~ ~'6~gp1;i:ui'1~~1;; 
~~iJr':i"l'i~otoi:'uf<li:~f.'i~e~t'il:J\;.~fe'J~e offez 

Mænd, Klindor, Barn 
Fra Flatanger skrives til Nam

dalens Blad: Paa en af Opl:il1ds
Gaardene i Flatanger var der for
leden Dag Bryllup. Dagen efter 
gik Bruden over til en afde indre 
Oplands-Gaarde fqr at indbyde 
Børnene ·til Bryllupsgaaraen .. Saa 
hændte der en forfærdelig Begiven· 
hed. En 15·aarig Gut staar. og 
fingrer med en Krag.Jørgensen 
Rifle, som var ladet, hvad Gutten 
fkke vidste, og netop som Bruden 
træder ind, gaar Skuddet af, ram
mer hende, sønderfiænger Overlæbe 
ogTunge og knuser en Del Tænder. 
- Heldigvis skal der ikke være 
Fare for hendes Liv, men vansiret 
bliver hun sandsynligvis for hele 
Livet. 

vilde det være altfor frygteligt at røret. En Del Materie fiød straks og ~nd!e Folk bu.rde nu sei;de for fri 
tæ. nke. paa. Kampen for Luft i ud og da Trykket paa Aarerne og 4misnmg.paa at tJe~e g-ode leng~ me!1 ' · . hdt Arbeide for Vmte1·en. Skriv til 
den trange Kiste er, selv om den Halsbrusk.en derved hævedes, fnlg· S I d 70 N:Ccntre Ave., 
kun varer Jaa Minuter, en saa tes Matenen straks af en Blod- ea an , CHICAGO._ 
skrækkelig Lidelse, at der maa strøm. Samtidig gjorde jeg en '-------------
gjøres alt for at forebygge slige Bevægelse, som øieblikkelig slog Wanted-Al1 ldea ~~o:;,a,,n.y::;g~ 
o d 1 H k • . D" kt G. }" • " Ø thlngtopatcnt? n.æ s er. aarene an reise. sig O or. en. ;snop ivnings1ors g Protect your ldeas: they may bring you wealtb. 

H d bl k 
"}! }'d f Wrlte JOHN WEDDERBURN & CO" Patent Attor-paa ens ov. e , naar man læser .ev stra s anst1 et, og l t e ter neyoi Washington, D. c" tor thelr 31,soo prlze offer 

"" . . · · · and !at ot two bundrell lnvent!ons wanted. 
følgende Beretninger, der ingen· lykkedes det virkelig at kalde mig 
lande er Bogens frygteligste. De to tilbage til Livet. Det indaatte Rør 
første hørte Forfatteren under sit blev først fjernet et Aar efter". 
Ophold i Indien i Begyndelsen af I Østerrige hændte det, fortæller 
forrige Aar af en Læge ved Navn Forfatteren, et Sted i 1870, at en 
Roger S. Chew i Kalkutta. Lægen Maud, som man ansaa for død, 
havde selv været lige ved at blive skulde begraves. Efter at Liget 
begravet levende. Han havde saa- havde ligget i tre Dage, skulda 
ledes personlige Erfaringer at paa• J ordfæstelsen finde.Sted. Da Kisten 
beraabe sig. og maa være en paa· blev baaret ud af Huset, lagde man 
!idelig Hjemmelsmand. Mærke til, at den Afdødes Hund 

"Mary Norah. Best, en Pige paa blev meget hidsig. Denl'l Vrede 

Alle Slags 

Fru~ttræor, 
som passer bedat for 
denne Stat. Friske 

stærke Træer fri for Insekter og 
andre Feil. 

Vi har Bt stort Udval~ paa Haandcn. 
Tilskriv os fo1· Priser. 

TONNESON BROS. 
629 Washington Block, Tacoma. 

••1•1••1•1••···· Tabt Manddomskraft 
at idenoprette fnldstændig, og Maaden at 
vangt helbrede selvtilsyneladende ulægelige 
'l'ilfmlde af IWmsygdomme, .endviclere en 
nujagtig Forklaring om Mandighed! Kvinde· 
væsen! Ægteskab!. sammes Hindringer og Halbre. 
deise, viser den udmærkede danslrnDog: "Red
nings-Ankereti" 25de Op!ag,182 Sider mecl talrige 
naturtro Bil eder. Forsendes omhyggeligind• 
pakket for .'!5 Cents i Frimærlrer. Adresse: 

Dr, M:, A. ERICIUS' Medical Institute, 
11 CLIN1'oN PL..1.cE, NEW Yomr, N. Y. ••••1••••1•11•11 
Dansk Ny~y~O 

PAA 

Oen Vancouver, B. C. 
·Exkursioner til denne vil afgaa 

'fra Victoria den 10. Marts og den 
10. April. De, der vil deltage i 
en af disse, hør saa snart som 
muligt rneddele det til 

J. Jensen, 
Box 58, Enumclaw, Wash. 

Sla aweekEas! u!.o.:!i't'!'!:.Js~ 
ø brand new thb:lg. 

No tronblo to make $18 a week easy. Wdt.e to 
_ ns qnkk , yon wIH be surprlsed at bow easy it can bit 

done. Send us your addross åny wn.y. -It wfll ba for your Jntenø'& 
&o inveøUg&te. Wrltc todBy. Vott eau positlvcl7 maka SlB e. 
we~kaaq1R'OYAL .Mll,U. 00.,Room 92.uctru-ltil!Uch. 

1111 ~o,t.Te~. 
~~t,,-o"o~ ø.\ 

~~t" ~\(/, ~"i)\C).Q) 
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Ophævelsen af det amerikamke 
Konsulat i Stavanger 'har vakt 
altnindelig Forbitrelse, særlig mel~ 
lem Exportørerne, l'!Om i den An• 
ledning vil sammentræde for. at 
vedtage en Henvendelse til Regje
ringen• om at søge Beslutningen 
forandret; skriver Stav. Amlst. -
Sagen er af stor Betydning for 
Byen, og Konsulatets. Ophævelse 
maa betegnes eom en Hensynsløs· 
hed, der navnlig tager sig ilde ud 
overfor Norge, som altid har vist 
sig eærdeles imødekommende over. 
for .amerikanske Interesser. Ex
porten herfra til Amerika er meget 
stor og andrager til over 200. Af· 
skibninger pr. Aar. Deauden ex
pedere:? her en Mængde Arvesager. 
Alt dette maa nu gaa til Bergen. 

17 Aar, der var adopteret af Fru C. syntes rettet mod Kisten, og -det 
A. Moore født Chew, "døde" . af var umuligt at faa den bort fra 
Kolera og blev begravet i Chews denne. Da Kisten skulde anbrin
Familjegrav paa den gamle franske ges paa Ligvognen, fo'r Hunden 
Kirkegaard i Kalkutta. L!get blev l'laa ral'!eride løs paa Bærerne, at de 
lagt i en TræJdste, hvis Laag var slap Kisten ned. I Faldet sprang 
naglet, ikke. skruetfast. I 1881, ti . Laaget op, og Manden, som laa i 
Aar efter, blev Familjegraven atter 'Kisten, vaagnede ved Rystelsen op 
aab.net. Denne Gang skulda Fru af sin letargiske Tilstand og ilk 
.Moores Brnder, J. A. A. Chew, be· snart sin :j3evidsthed helt tilhage. 
graves. Da man kom ind i Grav· Han lever endnu og er sund og 
hvælvingen, fandt man Laaget paa frisk. Hunde skal virkelig have 
Marys Kiste liggende paa Gulvet. en skarp Evne til at skjelne mel
Skelettets Stilling- halvt.inde i, lem Skindøde og virkelig Døde. I 
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halvt udenfor Kisten .... og et stort I sin Bog beretter den ovenfor 



Tæring helbredet! 
,....,._ 

En gammel Læge, som har truk
ket sig tilbage fra Praksis, er i Be· 
siddelse af en ostindisk Missionærs 
Forskrift paa et simpelt vegetabilsk 
Lægemiddel, som hurtigt og for be
standig helbreder Tæring, Bron· 
chitis, Katarrh, Asthma og- alle 
Strube- og Lungesygdomme samt er 

et.sik.·ke.rt Mid.del mo~ Ner~.øsitet. ~·· ~f·.~M··~J··l~M·f Efter at have været Vidne til dets 
vidunderlige helbre.dende Kraft i 
tusener af Tilfælde, bekjendtgjør · ·' . . . ' 

* 
han nu dette for lidende Medmen· lfofteværlr, J,amltel). i Ryggen, 
nesker. Ledet af dette Motiv og Nyre- og Blære-Syg<lonune 
ønskende at hjælpe Lidende, vil jeg HIDLBREDES VED 

sende denne Recept frit til alle, som. Dr Sanden' s elektriske Rælte 
ønsker det, skreven . paa Tysk, • · . . . · ' 
F k Il E I k d f ld t . 

der absolnt vll ltelbretle 
rans e er nge s ,me u s æn· 

d . ·u d t · d t T"ll 1 AU,EMENNESKE'l'S SYGDOlllJUJ] • .., ig n err.e mng om e s 1 ave se ._,..-.,.._, 

og Anvendelse. Sendes gje_nnem Helbreder uden Medicin al Træthed 
Posten mod Indsendels~af Frunær• stammende fra Hjernens Overanstræn
ker. N revn. denne. Avis, naar De gelse, Nervøsitet, Følg·er af Ubesindig
skriver; W. A. NoYEs, 820 Powers lied, saasom UdtØrnning-, Tab, nervøs 
Block Rochester N, Y. Svæ!rkelse, Søvniøshed,. SlØvhed, Hheu-

' ' mat1sme, Nyre-, Lever- og Blære-Syg-

Detiønner fig 
;i _,,.. --

domme, Lændegigt, Hofteværk, almin
delig Utilpashed etc. Dette elektriske 
Bælte besidder vind.underlige Forbedrin
ger fremforalle andre og giveren stedse
varende Strøm, som stadig føles af 
Bæreren - eller vi bøder $5000. Vi 
har hundreder af Anbefalinger i denne 
By og enhver Stat. 

·1 Vor kraftfulde forbedrede elektriske 
altib at 17.at:Je et !ltii:l(leJi .qufet, Suspensorymedfølger gratis alleBrnltcr. 

font erftatter baabe Doftor og ._,,...._ 
~potef. lTiangen langvarig 
Sygbom vUtie være bleven 
fvalt. i Spiren og mangen 
Daler f paret,· qvis man til 
rette G:ii:l . l1avbe auvenN bet 
rette mibbel. <fn anerfjettN 
Samilie~!llebidrt er 

'.Dr. Peter' s 
Rurifo 

for lteuer' qg ©albefyge, Nqeuma' 
tisme, Jorftoppelf c, 4.Tiaveønber, 
4Cfmagri11g, alminbeligSvæffelf e 
og alle Sygbomme, forn I7ibrører 
fra en baarlig {[ilftanb af l31obet. 

Hvor ofte 11Ører vi ikke, at en ubety· 
delin Svaghed i Ryggen medfører 11m·vfls 
Svækkelse. Saadaune Tilfælde e1· f11,r
lige, hvis de gaar upaaagtet hen. Mango 
Aars Lidelser kan forebygges ved at be
nytte dette Bmlte i Tide. 

TACO]IA, 6. Juli 180G. 
DR. A. T. SANDEN, Portland, Or. -

Høistærede: Efter omtrent 4 Aars Ar
beide paa ,fernbanen hei· med Rengjø
ring af Vogne og Haandtering aflsvand, 
blev jeg angrebet af Rhcnmatisme og 
var ikke istand til at gjØre en Dags Ar
beide- Jeg prøvede Læger og Medie.in 
uclen Resultat. lVIin Broder havde et af 
Deres Bælter, som han laante mig. Det 
virkede næsten øiel;ilikkelig. Jeg bar 
det af og til i 3-4 Maaneder, og elet 
glæder. mig at sige, at Bæltet fra . en 
fuldstændig arbeidsndygtig Mand har 
gjort mig til et nyt Menneske, og idag 
er jeg· istand til at udfØre mit Arbeide 
saa godt som nogensinde. Jeg vil med 
Girede besvare alle ForespØrgsler r1ngaa-
ende Deres Bælte. H. S. GRt1VEH, 

417 So. E St., 'l'ac01ua;Wash. 
Hvis et Middel ildre var godt, sa:i, 

kunde det ikke fremvise saa mange 
Helbredelser som Bæltct gjør. Det or 

. . .· . ~, . . ... . tf-eC-- godt fo1· Lcve1·syg·do!llme ,-- faktisk for 
ieo- fo11•f:lte f.l.l!.n!!' Ar holdt Dere~ uover· .5ce1ges . ftin ,.,1. enn em fpecielle el1ilverSlaphell eller Uorden i Organey-

"' . . . . nes ]'unkt1oner. Bog med fuldstænd1g 
{ofål·~lgenter. · t)vts i>en tffe Underret11ing gratis. Henvend Dem ~il 
er at erl]oli>e i!fof>olaget, ffriv eller skriv til 

efter en prøve·lfosf e. SANDEN ELECri11UC BEl'11 CO. 

Dr. Peter Fahrney, 
112-114 S. Hoyne Awe., CHICAGO, ILL. 

1740 
ACRBS 

.LAND, 
delvis meget godt, delvis al
mindeligt brugbart Farming~ 
lånd i et skandinavisk Settle· 
ment. 12 Mil i Iige Linje 
vest for Tacoma. Postkontor, 
Skolehus, . Sagbrug, Damp
baadsforbindelse. Rig Anled
ning til Fiskeri. Lige ved 
Litke Bay og Delano. Landet 
sælges i 40 Acres Trakter til 
følgende Priser: $5.00, $3.50, 
$3.00, $2.50, $2.25, $2.00, 
pr. Acre paa 10 Aara Afheta· 
ling mod 6 pCt. Rente. En 
Del af dette Land ligger kun 
i, ~ eller 1 Mil fra V andet. 
Alt Land vises KjØberne, Uge· 
som Papirerue er første. Klars· 
ses. Enhver kan her se, hvad 
der bydes for en urimelig bil
lig Pris. For en Nedbetaling 
af $8.00, $ I0.00, $12.00, $16,00 
eller $20.00 kan man altsaa 
kjøbe sig 40 Acres godt Land, 
bo paa det, forbedre det 
Aar efter Aar og ved Flid og 
Udholdenhed akabe sig et re· 
spektabelt Hjem. Det er. det 
billigste Tilbud, som er ble ven 
gjort· her· ved Sundet. Benyt 
derfor Anledningen. 

* * * 

255~" Washington St., 

PORTLAND, - - OR. 

RADE MARl(S, 
DESBCNS, 

COPYRICIHITS. &c. 
Anvone sending a slretch and descrl ptioli may 

tJUicklY ascertain, :free, whetber an i1~vention is 
rn·obttbly patentable. CommunientionR stri~tly 
contJdeutiaJ. 01dest ap;eucy forsecuring pa1;ents 
in .Arnericn. '+;- "W;e have a Washington omce. 

Patenta tak.en through Munn & Co. rcccive 
epeciul notice in the 

SGIENTIFIO AMERICAN, 
beautifully ilhrntrated, largest _circula.tion of 

~f~8fflin~~fil~~:"-~p':~i~~~ ti6i:i~t~:filf1~~ 
.BOOK. ON PATENTS sent free. Ad!lre•S 

MUNN & co" 
361 Broudwnv, N""' YorJr. 

ARBOUR'S 
IRSKE HAMPENET, 

Lakse~arnsQTraad 
OG 

llSEIDHJ 
med dobbelte Maskeknuder 

Rundgarn og Fiskegarn, 

Eomuld- og Manma -TongvBrk, 
BOM ULDSFISK EGARN 

FliBlcekroge, Fiskeliner etc. 

HENRY IlOYLE & COm 
51 7 & 519 Market St., 

SAN FRANCISCO. 

Eneagenter for Pacitiekysten. 

" 
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Ophetait Ka pi tål •....... $100,000 
Overskud og udelt Profit. . 25,000 

Pengj! tillaans mod tilfredstillande Garanti. 
· Renter betales paa Indskud • 

.A.. R. · NICOL, 

Vau~han & Morrill Co., 
Boi· Ulf Papirhandlere, 

929 Paeific Avenue, 
sælger.. Skrivematerialier af alle Slags, 
Bøger, · Skolerekvisiter . og Nipegjen· 
stande, foruden .Magasiner, Blads· og 
Tidsskrifter. Friserne · er .de laveste. 

+-++-+ 

Tirrie-Tabel. 
FOR I AFGAAR I 
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720 FRONT ST., SEATT 

l"BIGH .. FOBi"iiiiG .. &.iiiL1iG"GOiPiiY] 
~ Embedsmænd: lJ1 
= 0; 0. S'rDRLE, Præsident. ~· 
llil C. T. DURGIN, Vice-Præsident. !iii 
~ C. E. EBERT, Kasserer. ~ 
llil J. J. CONRAD, Sekretær. fiii 
li Eier fire rige Guldmine·Olaims - af hvilke tre er paa en I 
~ sammenhængende Aare, 4500 Fod lang og 40 til 100 Fod bred, llJ 
m rigt forbunden med Mineral - paa Colville Reservation, 7 Mil !!li 

Ill fra det berømte Rossland Minedistrikt. Den forste Udstedelse af I 
~ Aktier tilbydes for kun 3 Cents pr •. Aktie. Alle de ved Aktie- l1f 
llil salg indkomne Penge anvendes til Grubernes Drift og forøger saa- l!ll 

~ ledes Værdien af samme. Alle Ordrer pr. Post vil prompt blive I 
~ besvaret og kvitteret for. lj 
llil For nærmere Oplysninger henvender man sig skriftlig eller lii1I 

li mundtlig .til I 
I Daniel McGregor, i 
m General-Agent, ill 

li 301 Washington Building, TACOMA, WASH. I 
~nnnnnnnnmmmmmmml!1nnnnnnnnnrnnmDmnmmmmDnDmmDmmnl!llnnnm:anl 

T, 
Forhandler af , 

o KOLONIALVARER, PROVISIONER, MEL OG FODER, 
1

~ 
~ The, Kaffe, Krydderier og Tobak. 
~ Smør fra gode :Meierier.===~--

~ Jeg har flyttet mit Hovedkvarter til 1338 Pacific 
1° Avenue. Den lste Februar vil jeg være rede til 
~ at betjene Publikum med en frisk Beholdning af 
° Kolonialvarer til de laveste Priser.===----

IO 

Olympic Mel. .............. $1.35 
White Swan Mel. . . . . . . . . . . . 1.30 
White Spray Mel. . . . . . . . . . . 1.35 
Pac. Mill Mel . . . . . . . . . . . . . . 1.05 
Minnehaha Mel . . . . . . . . . . . . 1.00 
Ar buekles Kaffe .. _ .......•. 0.15 

Anskaf Eder Sko, ··som fabrikeresi Tacoma:, og bibrag derved til at 
støtte Hjemmefabrikationen. Vi har nok for alle, idet 

fabrikerer 100 Par Sko pr. Dag. 10 
0 

0 
0 

* · Lion Kaffe." ... "." .. "". 0.15 
Tapioca ............ pr. Pund 0.04 
Sago" . . . . . . . . . . . . . " " 0.04 

~ 

• 

Pearl Barley.. . . . . . . " " 0.04 
35. Pd. udeøgte s.maa guleÆrter 1.00 

• 
!o 
~I C. EBERT, 1138 PACIFIC AVENUE •. 
~ Telefon 873 Red. ~ 

to o o o o ~5oOo ~::~e:·o~~:~r, o :~~'o ~:·:~~o ~::oS~ o o o oo~ 
maonine Andre-w- Johnson. 

Skandinavisk Skobutik og Reparations-Værksted. 
Vasker et Kar 1106"-tlth Street, nær Hjørnet af K St. 
fuld af Klæder Dell absolut billigste og mestreeUe Skobutik i Byen. KjØb ikke et Par Sko ellelf 
. t 1 M . .. t støvler, før De har set mit Lager. Derved spares i Aarets LØb 
1 ·O V Inll er. · mange ærlige Dollars. 

$3.00. THE BONN EV DRUG STORE 
(VIRGES & CO., EUROPÆISKE APOTHEKERE). 

DET. STØRSTE A.POTHEK, 
DET BILLIGSTE APOTHEK, 

DET BEDSTE APOTHEK. 

1142 PACIFIG AVENUE, - T ACOMA, W ASH. 

Metropolitan Savings Bank 
Sparebank 

(Inkorporeret 1887.) 

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

Aaben fra Kl. 10 Form. tilr3 Eftm. 
Indbetalt Kapital. ............. $200,000 

(Forøget fra $100,000). 

P. V. Caesar."." ." .. " ... ".".President 
T. W.Enos ..... " " ...... "Vice-President 
Ole B. Selvig""".", "."."" ... Cashier 
J. H. Vanderbilt ......... .A.ssistent Cashier 

DIREKTØRER : 

1 ~ Fine Dame:Gamaeher, ,pl SP• !lf8l 8f ti} tiOlll 
1 

t~W.:~jÆ:~],~~i~.·= 
v;ærd 86c. . loe denne lJge, cp cp LI 
hvis De nævner "Tidende". . · .. 5 pCt. Rente. : ... c Bi.~1= lklrn •••• ". '"'' Grnnlct D_aa. Fl\'IJ!in_[ har vi nclsat og "t-'l~· "'"''"''" ""'~•llg. l. J~= 

Storm0 Galoscller for Damer 2fic. PflSBrllB 25 111 50 pCt. ·Penge }ldlaanes_paa l!flngere Tid samt paa 

F isner, Ifie snoeman. 
lll3 Taeoma A.ve. 

Vi fører det største 
og mest fuldstændige Lager af 

Porcellænsvarer1 Stentøi, 
GLASTØI, LAMPER, LEGETØI, 

NIPSGJENSTANDE. 

Dansk Ny~y!d Rfio;;;~~:o~~::;J;!~: 

maanedhge Betalmgsvilkaar. 
Anvisninger paa alle Steder i Europa. 
De skandinaviske og det tyske Sprog tales. 

SCANDINAVIAN -AMERIC!N 

~B~nk~ 
PAA. NoRsK . 1 PidBlitY Bld[., Cor. Railroad&llthSts. 

Socond Hand Storo,· Oen Vancouver, B. C. Kapital $100,000. 

111:4;1;-1116 C Street. I , A •. E. Johnson, E. Steinbach, 

Box 58, Enumclaw, Wash. 

J.STUSSER, 
J405 Pacific Ave. 

KjØber· sælger og ·bytter brugt Indbo. 
Stort,Udvalg af al Slags Indbo. 

· Julius J. Tveter. 

J. J. Pedersens Vedtomt, 
23de & Adams Sts. 

{ved Siden af St. P. & T .. L. Co's Store). 
AL SLA.GS VED 

kan.til enhver Tid erholdes fra minVed
forretning. Dagene billigste Priser. Til 
Kjørere.$LS5 pr.Cord. Telefon 181Main. 

Læder og U dstyrsartikler TDITNK FACTORY.-Reiaekufferter, 
for .Skomagere. UilJ . . Haandkufferter, Væsker og 

.c Plaidremmer. · Priserne i Forhold til 
Betaler. kontant ior . . Tiderne. Fabrik og Handelslokale: 115 

Alle $lags Huder og Skind. South Ninth Street.\ 

Pres. V.·Pres. 

H. E. Knatvold, 
Kass. 

Driver almindelig Bankforretning. Be
taler · hØieste Renter paa. Indskud. 

KjØberog sælgerAnvisningerpaa 
de skandinaviske Lande. 

Dampskibe- og Jernbanebilletter til 
Europa med alle Linjer. 

25 
Oents pr.Maaned for alle Bøger man 

kanlæsei 
WASHINGTON NEWS 00. 

:oIRCULATING LIBRARY, 
12W:l'acific A venne.: 

• 
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