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Nr. 13. * ** Tacoma, Wn., Lc>rdag den 27. Marts 1897. 

~mfrn-n~rrn. 
WASHINGTON. 

53 Hollændere ankom dfln 22de 
Marts til North Yakima. Immi· 
grationen dertil er større iaar end 
nogensinde tidligere. 

En Del Guld er bleven fu ndet i 
Blue og Mill Creeks i W alla W alla. 
Hvis Eksperimentet viser sig for
delagtigt, vil en Del Mænd straks 
blive sat i Arbeide. 

I Ballard udbrød der Ild i Kapt. 
T. W. Lake's Hjem og i Sobey & 
CC>'s Tørehu~, Ved Brandvæsenets 
hurtige Ankomst lykkedes det at 
slukke Ilden, før nogen , videre 
Skade var foraarsaget. 

Efter flere afStats·Militsens Ofll· 
eerere Udsagn at dømme, vil The 
National Guard of Washington 
snart være "en Saga blot", idet 
Staten nu kun bevilger den $6000 
istedetfor som tidligere $24,000. 

De rige Mineral-Fund paa Pacific
kysten har og1?aa vakt Opmærk
somhed blandt Tysklands Kapi
talister. Flere Repræsentanter be· 
søger i disse Dage forskjellige Di· 
strikter f~r at undersøge Forhol
dene. 

En volqeom Storm hjemsøgte 
Torsdag det vestlige Washington 
og bevirkede adskillig Forstyrrelse 
rundt omkring. Svære Træer Jaa 
over Landeveiene. Paa Søen kom 
flere Fartøier i Drift. Paa Gaderne 
saaes løsrevne Skildte, Hatte og 
Paraplyer seile om hinanden. 

Gustav Skuggerud i Parkland 
har solgt adskillige Violiner og 
Violinceller, som ban selv forarbei
der. Han siger, at Materialet er 
let at finde her og egner sig for fine 
Instrumenter. Hans "Hardanger"· 
Violiner. skal være særdeles klang· 
fulde og smukke. 

En livlig Konkurrence ,er oppe 
mellem Bryggerierne i Seattle og 
Tacoma. Hvis Eonkurrencen ved· 
varer, vil man formodentlig snart 
kunne faa to store Glas Øl for 5 
Cents. Prisen paa en Tønde Øl 

tidligere $8, men Seattle-Bryg
gere sælger nu en 'l'ønde Øl for $4 
og har tilbudt. at levere Øllet pr. 1 
Aars Kontrakt. 

Dampskibet Eva, Kapt. Hansen, 
indtager Kul i Vancouver, B. C. 
Ji,ølgende norske Skibe ventes til 
Puget Sound; Allcttc, Kapt. Lo
rentzen; Bark F'antase, Kapt. An
dersen, for Vancouver, B. C.; Staa.l
bark Prinse Robert, Kapt. Hansen. 

Efter al Sandsynlighed vil Han
delen med Japan tiltage betydeligt 
i Løbet af Sommeren. Det vil især 

blive Tømmer, der vil blive sendt 
til Japan. Et Eksperiment har 
været forsøgt med at lave Appelsin· 
og Tl:iekasser her og sende dem til 
Japan, men grundet paa den høie 
Fl'agt har det ikke kunnet svare 
Regning, idet Fragten koster lige
saa meget :pr. Kasse som en Kasse 
i sig selv. ·Hvis en Overenskomst 
kan opnaaes med Dampskibskom
paniet, vil en Fabrik blive bygget 
straks, hvorved mange Mennesker 
vil erholde Arbeide. 

BRITISH COLUMBIA. 
Efter Forlydende er Pastor C. 

Saugstad atter ankommen til Bella 
Coola efter at have opkjøbt en Del 
Heste i Victoria. 

R. Hansen ankom forleden Dag 
til Victoria med Skonnerten Floy· 
biiry og opholder sig nu paa Domi
nion Hotel. Skonnerten agtes an
vendt til Helleflyndrefiske og Fragt· 
fart for den dandke Koloni ved 
Fort Scott. Besætningen bei:;taar 
af 6 Maud, som vil være med til 
Kolonien. Flere Delegater fra 
danske Settlementer i Washington, 
California og Østens Stater vil følge 
med Skonnerten til Fort Scott for 
at undersøge Land og }rorhold. 
Hvis disse Delegater finder det 
anbefalelsesværdigt. vil muligens 
50 danske Familjer optage Regje
ringsland ved Fort Scott. En Del 
hvr allerede kjøbt lidt Besætning, 
qa de er fast bestemt paa at bosætte 
Jig der. Stedet ligger paa den 
nordligste ~ynt af Vancouver-Øen. 

CALIFORNIA. 
ToldindApektør M. Liddy af San 

Francisco fandt 1122 Daaser Opium 
under Gangspillet ombord paa 
Damperen Umatilla. 

En ny Skare Eventyrere skal 
drage til en eller anden afSydhavs
øerne; de har indkjøbt en Skonnert, 
som de, naar de har fondet et pas
sende Opholdssted, vil benytte til 
Fragtfart mellem Øerne og San 
Francie1co. 

Udlandet. 
._,__...._.. 

Omtrent 40,000 Mennesker var 
forsamlede paa Trafalgar Square i 
London og udtalte Sympathi for 
Grækenland og Kreta. 

Serbien har indkaldt hele sin 
Reserve. Tyrkiet vil sandsynligvis 
ogsaa faa en farlig Fiende i Ser bien 
og har sendt 15 Batailloner til 
Grænsen. 

De Forenede Staters Flagskib 
San Francisco ankom til Neapel 
den 22de Marts. En Afdeling paa 
100 Matroser reiste til Rom og 
bivaanede en Messe. Efter Messen 
gik Paven mellem Matroserne, der 
var opstillede i to Geledder, og 
lyste Velsignelsen over dem. 

De sidste Efterretninger fra 
Kuba melder glimrende Fremgang 
for Insurgenterne, 0g selv Spanier
nes Hovedkvarter i Havana staar i 
Fare for at blive angrebet baade 
indad og udad, idet Insurgenterne 
har Meningsfæller i selve Byen, der 
paa givet Varsel vil lade Dyna
miten tvJe Ind vaanernes Sag. 

Forleden Dag havde den russiske 
Minister Audiens hos Kong Georg 
i Athen, uden at noget politisk 
Opgjør fandt Sted. Ministere!) 
havde derefter Audiens hos Dron· 
ning Olga, hvem han overrakte en 
Pengeanvisning paa 50,000 Rubler 
til Understøttelse for de landfiyg
tige Mennesker fra Kreta. 

Forskjellige Rygter verserer om, 
at skjønt Keiseren af Rusland til· 
eyneladende holder med de øvrige 
Stormagter med Hensyn til Blo
kaden af Kreta, , fi nder der dog 
hemmelige Underhandlinger Sted 
mellem ham og Grækenland, og at 
saa snart den græske Hær over· 
skrider Grænsen, vil Russerne be· 
sætte Konstantinopel. 

Da det blev foreslaaet Frankrig 
og ltalien at besætte Kreta med en 
Hær paa 25,000 Mand, nægtede 
disse Lande at deltage i Blokaden 
paa Grund af de dermed forbundne 
store Udgifter. Tyskland ogØster
rig vil heller ikke sende Tropper 
derned, saa naar alt kommer til 
alt, er der vel slet ingPn af Stor· 
magterne, der bryder sig om at he· 
sætte den omstridte Ø. 

Sekretæren for Byron Societetet 
har fra Athen modtaget et Tele· 
gram, der gaar ud paa, at Sultanen, 
der ønsker at opretholde Freden, 
har tilbudt at tilbagekalde de tyr· 
kiske Tropper fra Kreta og over· 
drage Øen til Kong Georg, saaledes 
at den r~gjeres af og staar under 
Grækenland, men maa svare en vis 

Blandinger. 
._, ......... ._.. 

Jfortf'attethed. Sønnen skriver: 
"Kjære Far! I Dag, ]\fandag, skri
ver jeg, for at Du kan faa Brevet 
Tirsdag og om Onsdagen træffe 
Foranstaltninger til at sende nogle 
Penge til mig om Torsdagen, saa at 
jeg kan modtage dem om Fredagen; 
i modsat Fald vil jeg afreise herfra 
med Jærnbanen paa Lørdag for at 
tale med Dig derom paa Søndag." 

- Faderen skriver: "Elskede 
Søn. Dit Brev fra. Mandag modtog 
jeg 'l'irsdag og besvarer det allerede 
i Dag, Onsdag, for at Du allerede 
kan vide Torsdag, at jeg ingen " 
Penge vilsende Dig Fredag, og at 
Du, hvi1:1 Du afreiser med Banen 
paa J"ørdag, ikke vil kunne træffe 
mig hjemme paa Søndag." 

Stik den! 13 Reisende kom til 
et Værtshus og bad om hver at faa 
sit Værelse. Værtinden havde 
ikke mere end 12 Værelser, men 
hun var en flink Kone og klarede 
Vanskeligheden paa følgende geni-1 
ale Maade. Først anbragte hun 2 
af sine Gjæster i Værelse No. 1; 
derpaa førte hun Gjæst No. 3 til 
Værelse No. 2, Gjæst No. 4 til Væ
relse No. 3, Gjæst No. 5 til Værelse 
No. 4, Gjæst No. 6 til Værelse No. 
5 osv., indtil Gjæst No. 12 var an
bragt i Værelse No. 11. Sluttelig 
vendte hun tilbag til Værelse No.1 
og hentede den 13 Gjæst, som hun 
anbragte i Væreleet No.12. Saale
des tilbragte de 13 Gjæster Natten 
i 12 V ærel~er og havde alligevel 
hv.er sit Værelse, og derfor knnde 
de takke den kloge Kone. 

Storartet Godg,jorenhed. En
ken efter den baade for sin kolos· 
sale Rigdom og for sine store Dona
tic~ner bekjendte østerrigsk-jødiske 
lVL'ilionær Baron Hirsch følger med I 
Hi:Jnsyn til Veldædighed i sin Mauds 
Fodspor. Nylig skjænkede hun J 

saaledes lnstitut Pasteur i Paris 2 
M:Jllioner Francs til Anlæg og I 
D~ift af et Laboratorinm for orga· 
niBk Kemi. Ved Siden deraf har 
hun doneret ligeledes 2 Millioner 
Francs til Pensionskassen ved de 
or.ientale Jærnbaner, hvis Anlæg 
lagde, Grunden til hendes afdøde 
Mands Rigdom. Fremdeles har 
h\1.n samtidig skjænket 1 Million 
Francs til Grundlæggelee af et nyt 
Hospital i London og desuden be-

Det har vakt stort Røre i Seattle, 
at Ex-Guvernør McGraw, da han 
var Sheriff i King Co., har forladt 
}tegnska ber ne i en yderst sjusket 
Forfatning, idet de vie1er en Under
balance af ca. $9000. McGraw har 
dog tilbudt at dække Underbalan
een,: men deite kan jo ikke skjule, 
at ban har passet sit Embede paa 
en utilladelig ligegyldig Maade. 

Feir hø rene over Theodore Durran t 
er nok ikke endt endnu, idet hane 
Sagførere forsøger at faa Høiesteret 
til at behandle Sagen enduu en 
Gang. Hvis det bliver ham næg· 
tet, 'kan kun de Forenede Staters 
Præsident frelse ham fra Galgeu. 

B • · f K •t 1. t · 01 Tømmerhandlerne i San :B"ran· ygnrngen a ap1 o ie I ym- . . 
· f d l · d t Bl G c1sco vil atter forsøge at danne en pua. er rem e es 1 e aa. uver- . , T.i.ust for at forhø10 Prisen paa 

Afgift til Tyrkiet hvert Aar. Saa Slugt at' en Haj. Passagererne 
siges der, men Sandheden heraf paa Lloyddaoopskibet Amphitrite, 
har man vist Ret til at betvivle, som i den sidste Halvdel af Januar,, 
da Sultapen ep;entlig ikke har gi vet afseilede fra Beirut til Odessa, blev 
Folk Anledning. til at tro, at han V;idner til en rystende Scene, som 
er videre fredelig anlagt. tildrog sig 15tra:x: efter, at Fartøiet 

h1tvde forladt Beirut. Baadsman· n~r Rogers er .formeget af en Forret: Tømmer fra. $4 til $6 r. lOOO F 
nmgamand til at styrte Staten i • • . P od. 
U Ød d. G' Id D Obl' t' Ifølge adsk1lhge Udsagn bliver FRI PILLER n ven 1g Jæ . e iga io- T l t , . r . 
ner, eom skulda 'udstedes for at ømme~ 80 g saa . bil igt. nu, at Send Deres Adresse til II. E. Bucklen 
·k ,,,, p t'l B . k F .rretnrngen slet ikke vil svare & Co Chicago og faa en fri PrØveæske 

A aue enge. 1 ygmngen, an . ., ' 
k l

. l t'l l . sig. af Dr. King'e New Life Pilla. Et ForeØg 
va.nil e 1g sæ ges 1 se v en nogen· · · . . . . . . . vil overbevise Dem om P1llernes ForlJe-
lnnde rimelig Pris, hvorfor Guver- Damperen Zealandia, der ankom neste. Disse Piller virker meg;t mildt 
nøren mener, at først maa Pengene til San Franoisco forleden Dag, og gjØr i Særdeleshed deres Virkning 
skaffes, og saa kan Bygningen op· bringer Efterretning om et frækt g~ældendeoverfor~orstoppelseogHoved
føres. , Røveri forøvet ombord paa Austral- pme. ~od ~alaria o~ Leversy~domme 

· . . har de viet sig at være ubøtalehge. De 
En velklædt Herre kom ind i en Damperen Oceanic. Ved Afreisen garanteres at være fri for enhver skade

Guldsmed-Butik i Spokane og bad fra Melb~urne til Sidney var lig Substans og at være ren, vegetabilsk. 
om at se nogle Diamantringe ;C262,000 I Guld bleven anbragt i Deres Virkning er ikke udmattende, 
Ekspedienten tog straks en Dei Skibets Jern-Pengeskab. SkJØnt men yed at giv~ Elasticitet til l\Iaven og 

k 
· R' , der vai; Vagt ved Pen eskabet er Indvoldene, ophver de Systemet. Regu· 

ostbare rnge frem, men neppe · · · g · ' , lær Størrelse 25c pr. Æske. Sælgea boa, 
havde han placeret dem paaDieken, det dog ly~kedes Tyven eller 81'EWART & HoLMEB Dnua Co. 
før han faar en Haandfuld Pulver i Tyvene at stJæle .e5000. Resten 
Ansigtet, der fuldstændig blænder blev indsat i en Bank i Sidney. 
ham. Skjønt Ekspedienten strake Guidet skulde have været sendt til 
gav Alarm og hylte og ekreg i de Forenede Stater. 

Tilden Sky, lykkedes det Tyven at I __ --~ -
foravinde med Diamantringene, der 
var værd $3500. 

Følgende. norske Skibe indtager 
Trælal'!t ved Puget Sound: Bark 

White Rose, Kapt. Aarre, Tacoma; 
l:Jar\: M.orland, Kapt., Hen~,ichsen, 
Port Gamble; Skonnert ·Anvake, 
Kapt. Oornelinseen1 Port Gamble. 

If'ølge 'l'elegram til det danske 
Blad Berlingske Tidende har en 
Overenskomst mellem Rusland og 
Grækenland. fundet Sted, hvori 
Keiseren af Rusland har forpligtet 
eig til at , holde Tyrkerne Stangen 
mod at faa. en Ø i Middelhavet, og 
Halvøen Mount Athos. 

Pund, ligesom man antager, at om, 
trent det samme Kvantum produ· 
ceres udenfor Amerika. 

M:Aa1c CLOTHEB Ci:.i;:ANEB, det be.date 
Mi<ldel for Borttai;(elee af Fedttlekli:er, 
erholdea paa CmNTBAL DauGB'JCOD.E, 1101 
Tacoma Avenue, Cor. llth St. 



Pris $1700, hvoraf $900 Redsk.aber. Pris $1500; $750 kon· 
kontant. Resten paa Tid.moe! 6 tant, .Balanceu paa 3 Aar mod 5 

I 
pCt .. Ren .. te. Første Klasses Pa· pCt. Rente. 

J • 
· pirer. 10 Acres godt Land, alt Water· 

Morning Union er nuog11aa for
synet med to Mergenthaler Lino 
type~ (Sættemaskiner}. Det ser.ud 
til, at Bladet .yil frem, selv om det 

gynder at va,agn~ itf si.n Dvs.le, da j i J"ighed med d~ fleste andre Aviser 
af har meget at kjærnpe med. 

Skonnerten G. W. Watson kom 
Onsdag strygende for fulde.Seil lige 
til Ankerpladsen j Old Tacoma. 
Det< er sjeldent Fartøier tør ind· 
lade sig derpaa, hvorfor det vækker 
almindelig Opiiigt. 

720 Acres Nisqually Land fra $4 front, ca. 2 Timers Seilas fra Taco· 
til $6 pr. Acre i 40 Acre!! Trakter ma, sælges for $12i pr. Acre. 
paa 5 eller 10 Aara Afbetaling efter · 
Kjøbernes Ønske. 

79 Acres særdeles godt Farming
land paa. Whidby Island. Skan
dinaviske Naboer. Ligger lii!:e ved 
stor Indsø midt paa Øen. Prisen 
$10 pr. Acre. 

40 Acres godt Farmingland lige 
ved Vandet paa Anderson Island. 
li Tinrnei DampbaadsturfraTacoma. 
Mange skandinaviske Naboer. Pris 
$4 pr. Acre paa10 AarsAfbetaling. 

40 Acres meget godtFarmingland, 
kun 3 Mil syd for Puyallup. Pris 
$6pr. Acre paa 10 Aars Afbetaling. 
Kontant $24. - 80 Acres lige der· 
ved til $5 pr. Acre paa samme Vil
kaar. 

80 Acres Land passenc1e for Som· 
merbeite .· og Hørnieavl. . Landet, 
hv'orpaa der er et lidet Hus, er.del
vis indhegnet og ligger ved Rainier 
Jern banestation, lTi in es Jernbane• 
reise fra. Tacoma. Pris $200 kon
tant. 

79 Acres Land, h voraf 10 Acres 
Bottom-Land. 2 Acres er nedhug
get og delvis ryddet. Omtrent :i 
Mil til Skolehus og nærmeste Han
delssted. W aterfront; rigt Fiske. 
Godt Kildevand. Skandinaviske 
Naboer. Pris $500, hvo raf $300 
kontant; Resten paa Tid. 

40 Acres godt Farmingland, 2i 
Mil fra Winlock J ernbanestation, 
2 Timers Jernbanereise syd for 
Tacoma. Let at rydde. 10 Acres 
ned hugget og 5 Acres tilsaaet med 
Græs. Pris $7.50 pr. Acre; Halv~ 
delen kontant.""'."' 40 Acres lige ved 
Siden deraf til $6.50 pr. Acre paa 
samme Vilkaar. Norske Naboer, 
norsk Kjøbmand. 

83! Acreei godt Land med -! Mil 
W aterfront til Hoods Can al. Kun 
nogle Mil fra Clifton. Naboen er 
en norsk Familje. Paa Eiendom
men er der 4 Acres ryddet. Et 3 
Rums Hus og Udhu~e. En Elv 
løber gjennem La;ndet. Eiendom· 
men tilhører et Administrationsbo 
og maa sælges. Prisen er $650, 
hvoraf $400 kontant. Resten paa 
1 Aar. 

80 Acre11 godt Farmingland, . 5 
Mil syd for Roy ... 25 Acres ind· 
hegnet o~ under Opdyrkning. 25 
Acres Skov. Yderligere 25 Acres 
nedhugget,nedbrændt og indhegnet. * , * * 
200 frugtbærende Træer ... Spring Nærmere Under tetning om oven· 
og Brønd. Godt. Hus paa 5 n.um. . . . · . . 
Gode .Udhuse, Humlehus og Vare· nævnte GodtkJØb af Lande1e~-
hus. 3 Kjør, 2 Heste, 3 Svin, 2. domme. faaes ved Henvendelse til 
Dusin Høns. Vogne, Seletøi og/ 'fIDENDE's Ekspedition. 

. . I 

GOlUEØ SUØ WIØIØG l WllllJG BOfilPOØY. 
(Inkol'poreret under Staten Washingtons Love). 

Embedsmænd: 
J. Q; BROTTEM, Præside~t. 
O •. 0. S'rOitLE,. Vice-Præsidrnt. 
J. M. ARNTSON, Sekretær og Kasserer. 

Eier megetrige Guldmine·Olaims .,..- der er beligj!:ende paa en 

BryllµpI=====-
. BRYLLUP! 

___:__:_____=====Bryll upJ 
Staar De i Begreb med af gifte Dem? 

Hyi's saa, da kjøb Ring~n hos -·-·-... " ... " .. " .. " .. *"" .. _i=fA .. Ffr: .. " ... THE."°'J'UVELER.·.· ...... * 
dem paa Bestllling i hvilke11~omhe1~t' Størrelse, Bredd~ 

V ægt eller Fa,con. · · 

1134 PAGlFIC AVENUE, T ACOMA. 

Alle Slags, fra de· billigste til ·f1e dyreste. 

Vi har .det stork)te. Lager iiWa~hington-og sælger 
. ent~p, paa Afbetaling etler for kontant. 

" " I:'.:' . . ·.t · .· .. ·0>· 92S·D29 c st~~ 
r:Uf'nl Ure .. · 0., Taeoma7Wash:.· 

P. o: BOX 1sså. 

MALING,... O··L··· T..,R· ·LAK, 
GLAS, ··. •· J C · · BØRSTER 

SpeCialiteter: Absolut rene Oljer for Apothekerbrug, Heath & Milligan M'f'g Co'e 
. :lærdiglavet Maling, Glatte Oljerqg• Oompouud, Axel~ 9!; Maskinsmørelse. 

mm PACIFIC AVE., TACOMA, WASH. 

UhrB, Uiamantor, Gnld- 'o!· Solvsmykkor. 
Til Forarbeidelse kjøber eller bytter vi aile Slags Guid- og Sølvsager, som man 

!Ilaatte Ønske at skille sig ved, 

FRANTZ MAHNOKE, 1126 Pacitlc Avenue. 
THE PTONEER J;UVEHI;r.R. 

THE BONNEY DRlJG ST·OR 
(VIR(lES & CO., EUROflEISJHl AJ?OTHEKERE). 

DET STØRSTE .APOTHEK, 
DET BILLIGSTE. APOTHEK, 

DET ;BEDSTE APQTHEK. 

TACOMA, W·ASH. 



SkandlnaVlSk . Bog om 
Bjærte og Nerrer frlt 
ved at-vne dette Blad. 
TlJskrlv Nervine. 

DR. llttLEB JUllliIOAL 00,, Elkhart, Ind.. / 

000~~00000000000000000 

1270 Kanoner, blev Nederlnget dog 
knusende og tilintetgjørende for 
Tyrkiets Sømagt. 

Hvad Konstantin Kanaris, Ad
miral Miaulis, Lord .Cochranes og 
andre Pbilhelleneres Heltebedrifter 
ikke havde magtet i flere Aar, det 
havdeCodringtoD,Rignyog Heyden 
udrettet i hal vtredie 'l'ime. 

Efterretningen orn Slaget faldt 
som eri Bombe ned · i Datidens 
Europa, og se'.v i Paris og London 
blev rnan noget forbausede over, 
hvor energisk de tre Admiraler 

presset Ibraham Pascha et Løfte havde handlet. 
om ikke at landsætte sine Tropper, De fik dog alle høie Ordener og 
førend der kom nærmere Medde· Forfremmeleer. 
lelse fra Konstantinopel. Codrington, der sorn reldste Ad· 

Imidlertid vHde Ulykken, at miral have bavt Overkommandoen 
PhU~~l~neren Hastings i Havnen i Slaget, blev saaledes Ridder af 
ved Salona ødelagde 7 tyrki~ke .den russiske St. Georgordens 2den 
Krigsskibe, og da Admiralerne der· Klasse, en af Ruslands høieste 
paa hi.ndr~e Ibrahim Pascha i at Militærdekorationer, og fik des
tage Hævn for dette Tab, slap han uden Storkorset af Bathordenen. 
sine Horder løs paa Peloponnes, Ganske karakteristisk for For· 
hvor de gik saa systematisk frem i holdene var det, at trods det for· 
sin Ødelæggelse, at de endog skal færdelige Nederlag, Tyrkerne havde 
have oprevet Figen· og Oliven· lidt, forblev foreløbig de trø Mag
træerne ·med Roden for· at lægge ters Gesandter i. Konstantinopel. 
hele Landet øde. Noget "ofiicielt" Krig~forhold eksi· 

Efter at have afholdt en længere sterede ikke. 
Konferance.om hvad der nuskulde . Slaget ved Navarino ar ved Siden 
foretages, besluttede de tre Admi· af Trafalgar og Slaget paa Kjøben· 
raler, efter at. forskjellige andre havns Rhed af vort Aarhundredes 
Planer var forkastet, apøbe ind i største Søslag, og med Hensyn til 
Bugten ved Navarino og ankre op Antallet af ødelagte Skibe staar det 
.klods ind paa den tyrkisk-ægyp- rnaaake høiest afalle Søslag i vart 
tiske Flaade for ommuligt derved Aarhundrede. 
at influere paa Ibrahim Paacha, GeorgeCanning,denMand, hvem 

.Et. Angreb paa. 'l'yrkerne var Grækerne i første Række skyldte 
egentligikke tilsigtet, men selvføl- Magternes Indgriben, skulae, som 
gelig var de tre Admiraler fuldt paa bekjendt, ikke selv opleve Slaget 
det Rene. med,. at den~eJ:fandling ved Navarino, idet han kort Tid før I 
let kunde resultere i en Kamp, og var afgaaet ved Døden. I 
alt ombord var parat til Slag. At skildre Slaget ved Navarinos 

Den 2Hdf) Oktober sto.d de for- Følger for Grækenlands Frihed 
enede Fl.aader lidt. over. Middags· ligger udenfor denne Artikels 
tider, ved 2·Tiden, ind i Bugten ved Ramme. 
Navarino med Codrington paa Men naar der i disse Dage eksi-
Linieskibet Asia, i Spidsen. .. . sterer et Kongerige Grækenland, 

D,e engelsk.·fransk•russiske Ski be der tør tage sigaf de Kristnes Sag 
ankrede op i Pietolskuds Afetand paa Kreta, ~aa skyld6s dette i 
fra de tyrkisk·ægyptiske Linier, og første R~kke d.et Slag, som iaar for 
paa flere Steder laa Skibene saa tæt 70 Aarsiden Sto1·magterne tilføiede 
i~dpaa hinanden, at R.æerne ragede den tyrkiske Fiaade. ved Navarino. 
i hlnanden. De nærmeste Begivenheder efter 

I Begyndelsen syntes virkel.ig Slaget ved Navarino var7 som be· 
Affæren at skulle løbe af uden kjendt, Ruslands Krig med Tyr
Kamp,. men pludselig faldt der fra .kiet og General Maisons Tog med 
en.· tyrkisk. Bri.t~der nogle Gevier· en fransk Hær til Peloponnes, hvor
ekud m()d en Baad fra. den engelske ved Krigen paa dette Sted blev 
FregatDartmcruth, og et Skud dræhte bragt til Ende. 

~enbeø frit til 
~aub. 

En .Michigan-Maud opdagel' et vlduu• 
derJigt Middel for tabt Livskraft. 

Prøver sendes frit til alle, som 
skriver derefter. 

Carl J. Walker af Kalamazoo, Mich., 
bar nu efter i Aarevis at "ave kjæmpet 
mod de aandelige og legemlige Lidelser, 
som følger med tabt Manddomekraft, 
fundet det rette Middel for sin Sygdom. 

Han vogter sin Opdagelse omhygge
Iigt, men er villig til at sende en Prøve 
af Medicinen til alle Mænd, som lider af: 
Kjønssvækl!:else i en e.ler anden Form, 
foraarsaget af Ungdomsletsindigheu; .for 
tidlig svigtende Hukommelse og afta~ 
gPnde Kræfter; svag Ryg; Variocele og 
Aftæring. Midlet bar en særegen varme• 
givende Virkning og synes at virke di· 
rekte, givende fornøden Styrke og Ud· 
vikling, hvor det behøves. Midlethei· 
bredede Mr. Walker fuldstændig for 
alle Lidelser, der fØlger af en aare!ang 
Misbrug af de naturlige Funktioner og 
siges at være absolut paalideligt i el· 
hvert Tilfælde. 

En Anmodning til Mr. Carl J.Walker; 
784 Masonic Temple, Kalamazoo, Mich., 
om en Prøve' paa hans Remedie for 
Mænd, vil blive efterkommet prompt, 
og ingen Godtgjørelse vil forlanges, 
Hatt er hØiBt interesseret i at sprede 
Nyheden om sit store Middel og er om
hyggelig i at sende Prøven godt forseglet 
i en meget almindelig Pakke, saa at 
Modtagernn ikke behøver at nære Frygt 
for, at nogen skal udfinde dens Indhold • 

. Man anmodes om at skrive uopholde· 
li gt. 

·-~~N~E!n~·N 
·~:·.;t~GIFI€ .M. 

OG 

SOO PACIFIC JERNBANE 
FØRER 

GJENNEMGAAENDE TOG 

TIL 
rBOSTON, 

NEW YORI(, 

1'· MO. N• T. R. E.·A. L, TORONTO, 
ST. PAUL, 

~CHICAGO 
# 

OG ALLE PLADSER ØST OG 
SYDØST. 

Billetter 
~..._.....,;_;,..._......._,,~.........,..._,..._, 

til og fra alle europæiske Havne og 
Indlandsbyer til laveste 

Priser. 

For Underretning angaaend e Billetpriser 
o. s. v. henvender man eig til 

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

VANCOUVER. 

Geo. L.Oourtney, 
Agent, 

VICTORIA. 

Baadene Cbef ... ·. . . . . . I·. disse Dage synes man ikke 

U•.m•.· i•d .• d .. e .. lb··. a.r· ·t .. • d• .. ·.e·r·p·····a····a· f·u. lgte de.r e.t nær.mest at .. staa. o .. ver·f.or et n.yt. ~, - -.·~.~i.~::,..--~;;.-.';;-.,,D;:r1Wtillbltlib.crlTur. f1.·a.1tffe P K k d f t k. k · N · • t"l F · d I fi G k ·. ,. "~ lltit' ,\!æq"niMrl CALTHOS frit oq en ar anons u ra . yr 1s ·ægyp· · avarrno l or e or . rru en· ' ··M E !1'111 rrtot•mbrnt1c @uranti foratCAL· 
t .. i.s. k Side og i næste Øieblik drø· land men snarere til Fordel for fi:~,.,"...-= mos vil ftanic Ubtønunelfrr oq •. . . · · . ·. .. ' . · . . IC 1:11:. ~ · lltjløb. l)clbrrhrr Spermatorrhea, 

d L ene løs fr AB ·a· ··og de T. ·· ·k· t d t 111r gt. · "Fl d. ' c ~ lllnrrl>r•t oø_airngiucr tnbt !lllnb· 
n.e .. • e.· ... · .. a.• g ....... · .. ... .. a .. ·· . i . . . . . yr . 10 , ve •• a . "uia. erne. s aa e. . . \\"l~"~r- bom~fr.aJt .• Ill. ru$. bet on brtal bu .. 

1~ andre Skibe og· mere end 100 Or- tvinger de ·græske Orlogeskibe til . "l~ brt er ttlfrcbOfhUettbe. 2!br~~1e: ' · · · , . · ·· . . . · •\'..J VON MOHL CO" Sole Anter1can 
løgsmænd laa tildels paa klode at søge til bage til Piræus. '• Ag'ts, 21 F, cinciunati, o. -erriu l>aa enm 

Hold· indviklede i den rædselsful- Imidlertid ·har det orientalske 
deste Kamp. Spørgsmaals Specielitet aUidværet 

. Hvor tætind paa hinariden Ski· at bringe Overraskeleer. 
bene laa under Slaget, faar -man et De Magter, der i 1827 stod bro· 
Begreb om, naar man bØrer, a.tdet der li gt sammen ved Navarino, leve· 
franske Admiralakib fik den styr- rede binanden saaledes 27-28 Aar 
tende Mesanmast paa etbrændende efter Slagene red Alma, 
tyrkisk $kib ind over ait Agter. og Balaklava. 
ka stel. 

l{lok.ken 2f fald.t d~tførsteSkud; 
og Klokken 5 var Slaget ,afgjort. 

!tyrkisk Linieskil.>, 12 Fregatter, 
22 Rorvetter og 25 mindre Skibe 
var. da ødelagte, og to tyrkieke 
Linieskibe .var strandede. . Ifølge 
en and~u 'opgave. udgjorde dog 
Tyrkernes og JEgypternes Tab blot 
55 Skibe. 

Endnu den 22de · oll1 · Aftenen 
drev de~ brændende Vrag om paa 
Na varino~Bugten. 

Tyrbetnes Tab af Døde og Saa· 
rede angives fra 8000 til 6000 
Mand, medene de Alliered.es Flaade 
havde et Tab af 172 Døde. og 470 
Snarede. Overhovedet er alle Tal
angivelser om Tabet og Styrkefor 
holdene paa.tyrkiek-ægyptiek Side 
yderst vaklende. 

..... "'--:-_ 

.Forlovelse skal være indgaaet 
mellern Frk. Beathe Kielland,.Bor· 
germesterens Datter, og Digteren 
Vilbe]m Krag. De Forlovede skal 
for Tidenopholde sig i Rom. 

Want d An Id who ~an thlnk ... · • e -"' • .· .. · ea ~~.~~%"ti::~~~ 
f/~1~·~ø~W #~l'>'riE~~fiiWi~ g~~P~~nf!~l~~: 
~~9lt!'r~~bl~oto:wi°<li-.fci'~ie~'il.';,:\:.~fe'd~ otrer 

Alle Slags 

Frn~ttræor, 
som passer bedst for 
denne Stat. Friske 

stærke Træer fri for Insekter ·og 
andre Feil . 

Vi nar et stort Udval~ Daa Haandon. 
Tilskriv os for Pl'iser. 

TONNESON BROS. 
629 lVashington Block, Tacoma. 

Sla W kE V•nmtltr!ght a ee as arouni home, 4 
9 bl'&lld DO'ff thl " 

. . No tronbi• .to make $18 aYweok ... Y, Wruo"fo 

doJie~ -SoDd aau;~u;~Jlr::S:!~ !:;:l~~1r::t:'~';::~= 
~:~~~vl~}eM~~~· c3~::d!1!~11~~~~tt,•~t 



Tag Udgift~rne i Betragtning. 
Forikke længe siden forekom der i 
A.vi1ierne !'ID Beretning om.to. Far· 
tnere i Iowa, som i næsten femten 
Aar. ba.vde ll);gt i Pl'Oces med bin
ånden. og .udgivet Tusinder af 
Dalere til Sagfører~Bonorarer og 
Retsomk011tninger, og alt dette far 
en. Kalv, der sandsynligvis aldrig 
yar mere værd end ca. 10 Paler. 

Mån. kan .. uddrage en meget god 

--En gammel Læge, 11000. har truk· 
ket sig tilhage fra Praksis, er i Be· 
siddelse afen ostindisk Missionærs 
Forskrift paa et simpelt vegetabilsk 
Lægemiddel, .som hurtigt og for be· 
standig helbreder Tæring, Bron· 
chitis, Katarrh, Asthma og aUe 
Strube· og Lungesygdomme samt er 
et sikkert Middel mod Nervøsitet. 
Efter at have været Vidne til dets 
vidunderlige helbredende Kraft i 
tusener af Tilfælde, bekjendtgjør 
han nu dette for lidende Medmen· 
nesker; Ledet af dette Motiv og 
ønskende at hjælpe Lidende, viljeg 
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 Frimær
ker •. Nævn denne Avis, naar De 
skriver. W. A. NoYEs, 820 Powers 
Block, Rochester, N. Y. 

Det Iørtner ftg 
--~~ ......_~,,,.,,,,,,. 

oltib at qave et nti(.Jbel t !iuf et, 
f om erftatter. baabe Doftor og 
~potef. .. mangen langvarig 
Sygbom pilbe .være bleven 
fvalt i Spir~n og mangen 
Daler. f paret, ~vis man• til 
rette fl:ib ~avbe artvenbt bet 
tette mibbel. \Ert anerfjenbt 
Samilie·nteNdn er 

Dr. Peter':; 
Xurifo 

for (e.per• og ©albefyge, 2i~eutna• 
tisme, Sorftoppelf e, • 2.UaPeonber, 
Ufm(lgring, alminbdig 5væfM fe 
og aUe 5ygbomwe,fpm ~ibrører 
fra ett .baarHg fLilftanb af ~fobet. 

lirl}an. altib bette l}1ibbel i t}ufet. 
5ælges f1m gjettnem fpecielle 
t:of al·ifoentcr. . t}nis •ben Hfe 
er at el'l)plbe. i Uabolaget, ffrb.> 
efter en· PrØPe•lfosf e. 

TRADE ft1AR~$" 
DESJCNS, 

COPY.RICHTS •c• 
and descrlptlon may 
1ther an inventlon is 
,munlcatlons etrlctly 
r tor secnring patenta 
Washington omce. 
'.Munn & Co. rcceiv• 

BARB.o.u R's 
IRSKE HAMPEN.ET, 

Lakso~arus-Traan 
OG 

lJllSEGOBØ 
med dobbelte Maskaknude.i 

Bnndgarn og Fiskegarn, 

Bomnld· eg Manilla-Tougyork, 
BOMULDSFISKEGARN 

Fiskekroge,. l[i,skeliner etc. 

HENRY DOYLE & en. 
51 7 & 51.9 Ma.rket St., 

SAN FRANCISCO. 

Eneagenter• for· Pacifiekysten. 

~ 

"'-7 

i(~- >J31 
. \' 

~.J,, ,.~z 
( v~ ~ 

( ::-(~ -.,/v . . 

tZ!f'.. ilfredshed over at besidde en Mauds 
~ Styrke kan ogsaa De komme til at 
fØle, Manddommens fulde Kraft er 
indenfor Deres.Rækkeevne, hvis De kun 
vil gribe den. 

Alle svage Mænd kan gjenvinde 
Manddommens Styrke ved at bruge Dr. 
Sanden's elektriske Bælte, den vid· 
underlige Livsfornyer. Fra det kommer 
den dyriske Magnetisme, som er Basis 
for almenneskelig Kraft. 

Det faar Øiet til at straale med Ung
dommens Ild, Det styrker Nerverne og 
Legemet i sil! Helhed. 

Jeg er bedre tilpas i enhver Hen· 
seende, og min Aare-Brok forevinder 
gradvis. Deres Bælte.svarerfuldstændig 
til Deres Beskl'ivelse, baade med Hen· 
eyn. til Styrke og Komfort. Det er en 
Fornøielse at bære det. 

H. J. BRIGGS. 
HotelBostwick, Tacoma. 

Læs Dr. Sanden's nye Bog "Th1·ee 
Olasses of Men", som er værd densVægti 
i Guld til enhver Mand, der ikke er sik· 
ker paa at besidde sin Manddomskraft. 
Den .faacs frit (forseglet) paa Forlan
gende. Skriv eller .henvend Dem til os. 

\ 

SANDEN ELECTRIC BELT CO. 
255! Washington St., 

PORTLAND, - - OR. 

.,-------· 

1S80 
ACRES 

LAND, 
delvis meget godt, delvis al
mindeligt brugbart Farming
land<i et skandinavisk Settle· 
ment. 12 Mil i lige Linje 
vest for Tacoma. Postkontor, 
Skolehul!!, Sagbrug, Damp· 
baadsforbindelse. Rig Anled
ning til Fiskeri. Lige ved 
Lake 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 Aars Afbeta
ling mod 6 pCt. Rente. En 
Del af dette Landligger kun 
t 1 i eller 1 Mil fra V andet. 
Alt Land vises Kjøberne, lige
som Papirerne er første Klas· 
ses. Enhver kan her se, hvad 
der bydes for en urimelig bil· 
lig Pris. For en Nedbetaling 
af $8.00, $10.00, $12.00, $16.00 
eller $20,00 kan man altsaa 
kjøbe sig 40 Acres godt Land, 
bo paa det, forbedre det 
A.ar efter Aar og ved Flid. og 
Udh.oldenhe~ ska.be sig et re· . 
spektabel~ Hjem. Det er det 
bHligsteTilbud, som er bleven 
gjort ber ved Sundet. Benyt 
derfor Anledningen. 

* * * 
Nærmere Oplysninger faaes 

ved Henvendelse til dette 
Blads ]IlkspedJtion. 

~~~--~~----....... 

. IDlanbiglJtb ! ~uinbcligbeb t 
!Uegtej!abet og b.et~ !fotljhtbtinger,. atudlge S~g· 

bomme,. &iottilfllgb1m1111e, ®1J1>hll!i1, Sinpoten~, 
R'olgcrne af Ungbom~!YJtbcr, ltutnbef1rnto1nme nfu" 
lirl)nnble~ t "!ltebnittgil•lllttferet" (25be :\Jlflag, l.S'i 
i!Oi"ller meb mange lcrrttigc ~lluftrntioner} !Jan en 
1ncl!crli9 lJJlnnbe og Uifct alle ISl)ge ben enefh! fi.fre 

· , !Sd til ni gjenu!nbe -!)cl(mbt11. '.'tul\uber nf .f>el• 

W ... a•. n· .·.18· . · .. d ..... · . A. •.n·. · Ide· . ·a, ~.:..= Jmhklll. 111 bt•b•b• unb•fnl•t !llog.•it til ben lB•enbe !D!•tm•ff•.l.1•. b. - · ~hlng topateCtt ' 6eubeØ µortofrlt, gobt iub}mlfet, ~el> lD!obtogeljen 
Pro~tyour tdeas: tb"l'..maJl' bring you weåltb. '.af.21>.ti:ent~. 
Wrlte .TOHN.WEDDERBURN & co.

1 
PatentAttoi-

1 
J)r.m:.A.ERI(JJUs•m:cdicallnstiinte1 

~'r~b~':ui~·/K:e~d~JwS:~ ~irer · · 11 Clinton Pia.ce, New York, N. Y, 





Vi gjør speCielle Anatrængelser dette Aar for at sælge 
enhver Gut eller Bjj,rn en Dragt. Vi bar Klæderne, og 
vore låve Udgifter sætter os istand til at undersælge alle. 

vil ha ve gode Klæder til 
Priser, saa kom til os. 

U. S. STORE. 

Sparebank 
(Inkorporeret 1887.) 

I Tacoma Theater.Bygning,. Hjørnetall 
9th.og C Streete. 

Aaben fra Kl. 10 Form. til 3 Eftm. 

lndbetalt Kapital., ............ $200,000 
(Forøget fra $100,00Q). · 

5 pCt. Rente'. 
Renterne udbetales halvaarlig, l. Januazt 

og 1 •. Juu, 
Penge·udlruines ,paalrengere.Tidsamt JilllA 

maauedlige.13ct~ingsvilkas.;r1 . • • .•• . , 

Anvisninger pall all!:! St~der i Europa. 
De skandinaviske og det tyske Sprog ta,les. 

SC!NDINAVIAN-iMERICU. ·~· 

~Bank~ 
Fidelity Bld[., cor. Railroad& n th.StL 

' 
Kapital $100,000. 


