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League Of Nations Exhibit 
At orld's Fair A Success 

Pelt, Com. {len. for the League of Nations 

Let me begin this article on . the 1 Two threads run through t'he Ex

I.ie~gue of N~tions. Ex~ibit at the New I h'.bit. Fi:st is ~he d~y-to-day tech
Yo1k :W~rld s Fau w1th the warmest .mque of mternat1onalhfe, cooperative 
appreciation of the reception the Ex- efforts in health, nutrition, serological 
hibit has •had, first of all from the abolition of the white slave and drug 

Fair authorities, riext fro~ the United jtraffi~s, aid to refugees, improvement 
Sa~~s Government, and ~mally from j of ch1ld welf are, economic betterment, 
that part of the great .. Jury of the! financial cooperation, safety at sea 

American public which has so far vis-I and on the highway, intellcctual coop

ited it. Each and all have done more r eration, political mediation, juridicial 
than we had dared to hope to make. the 1 required first to make ~hese selections 
·Exhibit an· unforgetable expenence for and 

Exhibit 

future. 

DET NORSKE VERITA'S 
75 AAR IAAR 

Hill dig v~rrt fagre land, 

Drysset av sol i brand, 
Amerika! 

Veldig ditt stolte fjell, 
Mektig ditt fossevell; 

Rikt er ditt bakkehell, 
.Amerika. 

Hør skogens orgelbrus, 

Præriens flor i sus, 

Hør havets drØnn. 
Frihet er lØst fra tvap.g 

Arbeid gir adelsrang, 
Fredet er kirkevang 

Og folk i b_ønn. 

I krans om arven vår 

Ungdom i f estsrud står 
Enig og sterk. 

Under vårt stjerneflag 

Samlet om felles sag 

Vil . vi en bedre dag 
Og stØrre verk. 

Evner og tro satt inn, 

Freidig og glad og i sinn 

Stiger vår sang: 

Signe vårt land og hjem, 

Sannhet og rett før frem, 

Fader i himmelen 

Styr du v'år gang ! 

(l\L 0. WE\E i 'Nord. Tid.') 

A~S "POLARIS" 60 PST. 
UTBYTTE· 

Oslo, 28. okt., 1939. 

Hvalfangerselskapet "Polaris" har 

fremlagt driftsberetning og regnskap 

for 1938-89. fl'angsten utgjorde 69,-

DOMESTIC , • , •••••••••..•••• " •...•.. $1.00 

.FOREIGN •.•••••.•••••••••••••..•... $::0.00 
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Slik Var Stillingen i Norge 
NORGES BANKS MAANEDSRAPPORT 

b 

krise
hvert hie 

- i · hvilken gr11d vil bl. a. 
henge av krigens gang og 

utstrekuing i · hvillrnh 

LITT AV HV. 
NORSK AMERIKANSK 
TANNLEGEFORENING 

STIFTET 

sulfittcelluloselrnrtell S:.P.S. holt 
j Stockholm i slutten av juni må
ned iår, ble det, som man vil hu-
8ke·, be8l~1ttet at kartellets .mair
kedsreg·ulerin g· slrnlde fortsette,· 
og: det ble vedtatt at den aktuelle 
p:r'i0 c1 uksj onsi'Ilnskrenkning sku.l
de settes til 20 pst. og forelØbig 
gjØre:s gjeldende til utgangen av 

viste det · sig imidler·- . 

var umulig· å få dette · 

Finland. 
å ratifisere avtalen ble at 

FRA N GE 
1 NORSKE BANKER.S 
i . BESKATTl~ING 

I - Bn nettop utkommet beretning om 
-- I k · k. ·k1· · 1!)4 fat, mot foregående sesong 81'512 _ I disse dager er der j Oslo dan-· norske bankers fl onom1s e utv1 - m:g a 

fat. Selskapets nykontraherte 15,000 net en Norsk-Amerikansk tannlegefor-I de siste år viser at bankens skatter er 

to~ns diesel~anker er snart fo~dig fra. ening "rl'he Am. erica.n Dental Society l·s~eg.et fr~ 5,8 til 9,2 m~llio~er knm~L 
skipsverftet I Glasgow, men pa grunn I of Norway". J;'oremngen er en sam- Norske bankers beskatnmgsforhoid 

av krigen er det uvisst hvilken skjebne j meiislutnin~ av norske tannleger med: belyses interessant ved sammenligning 

skipet får. . amerikansk utdannelse og den får som I med danske og svenske ba~ker. ·E~ 

LITEN TO·NNASJEOMSETNING 

Oslo, 28. okt., Hl:39. 

Okttober måned har vist liten om-

setning i tonnasje i Norge. 
De tre siste år har hatt stØrre om

setning enn iår. 
".Mylla", 500 tonn, bygget i 1938, 

er nu solgt til norske kjf6pere for 680,-

H.valbåt "Pol", som i flere ·år har hovedopgave å være meJlemledd mel-li norsk bank med en nettomntekt pa 

ligget oplagt er leiet bort til den norske lem amerikanske og norske tannleger i :273;000 kr. betalte herav 143,00() 
Marine for 3500 kroner pr. måned· til :fremme av faglige interesser. Tann- I skatt. ·En dansk bank me.d. en netto-

000 kr. ·S-S. "Atna", 3050 tonn, Relskapel disponible overskudd 
er lege Gunnar Aasgård, Bergen, er. valgt I inntekt på J,183·,000 kr. betalte 14~),-

til ' fo1:eningens første formann. 000 kr. og en svensk bank med en 
bygget j 1980, er solgt til Nederland 

1 

551,0DO kr., mot forrige sesong 1,019,
for 1.125.000 kr. Til sammeligning 631 kr. Overskuddet foreslåes dis

kan nevne~ at en .3700 tonner av sam- ponert 'som fØlger: Utbytte 60 kr. pr. 

me alder i Hl37 ble solgt for 780,000 I aksje. ~00.'000 kr.. tillegges. skat.t~fon
kroner. det. 4a,937 kr. tillegges d1spos1s1ons

fondet, og 6000 er godtgjØrelse til 

i store mengder "strandet" i Norge i 

UTLENDINGER 
styret 

---··-···-~-·-·--·· nettoinntekt rHi: Vi. millioner kr. be-
75,QOO KR. I BERGNINGSLØNN 

1 
talte 1316 million kroner i skatt Norske 

MEN MAA BETALE 36,000 KR.! bankers utlån ved siste årskifte be]11'P 

I SAKSOMKOSTNINGE>R ! sig til 8915 millioner kroner. 

- Lrngmannsretten i Bergen har KRONPRINiSES'SE MAR,THA. 
ER NU RØDE KORS SØ'ST'ER 

tion. It is a real tribute to these visitoi-s 

to say that this judgement has proved 
quite untrue. On the contrary, they 

have been most eainest and eager, have 

constantly checked or challenged our 
statements, and have set us· searching 

for facts. vY e have been forced, for 

instance; by. repeated inquiries, to find 

out the exact medical composition of 
totaquina, the new drug discovered by 

the League for the 200,000,000 suf
ferers of :Malaria; we have seen 
youngsters copying the model nutri

tion chart to take home to their parents 

to check up on what they get to eat al 
home. 

Beretningen om denne institusjon er de fØrste krigsdagene. ('.entralpasskon

en beretning om vår handelsflåtes toret og fremmedkontoret fikk et kolo
vekst. Norge er nå som i 1914: nr. 4 salt arbeidspress da alle fremmede selv 

i rekken av sj16fartsnasjoner med Stor- om de bare kommer til landet på gjen
britania, Tyskland og U. S. A. som nemreise, må melde sig. 'l'il å begynne 

nr. 1, 2 og 3. 'fonnasjetapet under med var det vanskelig for folk 1å kom

verdenskrigen førte til at Norge mistet me videre da det blev delvis stans i 

INTERESSANT OPDAGELSE 
VED RESTAURERING 

ved dom lørdag tilkjent Norsk Berg

ningskompani 7 !1,0011 kr. for bergnin
gen av dampskipet "Skanholm", tilhØ

rende Nfotlands Uederi, Haugesund. 

Bergningskompaniet ble til kjent :rnrmo 
kr. i saksomkostninger. 

--- Under repasjon av det middelal

derlige Rosenkrantztårn i Bergen er 

der gjort den hØist interessante opda: 
geise at tårnet i sin tid ble opfØrt av MYSTISKE TØNNER 
sten, tatt fra Kristkirken og Apostel- I SJØEN 

FLYTER 

Oslo 25. okt.. rnmi. 
- Under stor. hØitidelighet igår på 

Det RØdc Kors i. Oslo mottok Kron
prinsesse lVlartha emblemer og dipio

mer som RØde-Kors-8Øster, efter å ha. 
gjennemgått et kursus i førstehjelp. 

armaments expenditure arrow 

shoots up to the roof after the failure of 

the nat . t "" t (.' l t 't 'l'ross krigen fikk den norske marine 10ns o u1sarm a reneva, e 1 ·i 
. . . · . nylig sit fjerde to-motors Heinkelfly 

do so; it is the pnce we all are paymg f 'I' kl d D bl fl . . l . ra ys · an . . et e · Ø1et 1Jem 
for the lack of international· organiz- midt under krigsblokaden av marine-

ation a11d ought to be shown as graph- kaptein Østby. Reisen foregikk uten 

ica ll.v as possible. vanskeligheter av noen art. 

rutene både til sjf1s og i luften. Ply
veruten på Amsterdam som kom igaø.g 

igjen, ble belagt for mange uker frem

over. 

:SKIPSSALG 

Oslo, 28. okt., 19'3!). 

Skipsreder Oluf Skjelbred Knudsen, 

Kristiansand. har solgt dampskipet 

"Atna", 3050 tonn, til Nederland, for 

] ,125,000 kroner. Skipet er bygd 

1930. 

KISSTEN FLAGSTAD 
har fØr sin tilbakereise til .Amerika 
gitt tre konserter i Oslo med lj'ilhar

monisk selskaps 01lester og vært gjen

stann for enestående hy Idest. '!'il alle 

konserter har det vært utsolgt hus. 

kirken som dengang begge Vå i ruiner. 

!10-200 meter borte. Bn mengde kir-
kesten som er funnet har. gotiske og 

romai::'ske profiler. Flere er av hØi 
kuns!nerisk verdi. 

MOTORDAMPSKIPET GIKK 
RETT PAA FJELLET 

Oslo 27. okt" JD:rn. 
]?ra !.Vl aalØy meldes at motortank-

skipe!: "Skamas" av T,arvik igår gikk 

rett fjellet under Uornelen. lJhel
let skydtes at rorledningen sviktet. 

kunde fortsette reisen til Bergen 

Der foretas dylmingsu11ders1ikel

se, men skadens stiJrrelse er ennu ikke 
konsi.a~ert. " 1Skaraas" er på 14.fiOO, 
bygget i 1936. 

Pra . de finsk-russiske forhand-

INNBRUDD PÅ STRYN POST
ÅPNERI I NORDFJORD 

linger i lVfoskva oplyses nu at russerne Oslo, 26. okt·, 1D:39. 
har fremsatt nytt skriftlig forslag om søndag ble det foretatt inn-

ordningen av forholdet mellem de· to, brudd på Poståpneriet i Stryn, Nord-
. I 

land. Dette forslag er nu medsendt· fjord. Verdipost inneholdende bety·-

'ranner. som er reist til Helsingfors, delige belflP ble stjålet. En mistenkt 
hvor saken skal behandles i regjerings- person har nu forlatt stedet. 
konferanse torsdag. Det russiske for

slags innhold hemmeligholdes. 

82-AARIG TINNEBESTIGER 

:suKKER OG KAFFE 
RASJONERINGEN 

1 
- Den enddige rasjonering av 

8ekretær Jens Prints, Oslo har i 
1 

sukker og kaffe settes igang Sde no

sommer besteget Store 8kagastØlstinn. J vember. :vred de foreliggende behold
ITan er 82 år og er utvilsomt den eld-) ninger og påregnelige tilfØrsler skulde 
ste som noensinne ·har besteget Loppen. 

1 
Norge være forsynt med sukker for 

Det er en ene~lående prestnsjon å' 13 månter fra 15de september og· med 
greie strabasene i den alder. kaffe for JA månter. 



2. 

NYHETER FRA NORGE 
Oslo, 28. okt" 1939· ET NYTT "VIKINGSKIP" 

Den omtelegraferte damper "City Vikingskiphuset på BygdØy har fått 
of lNint" som nu er frigitt i l\formansk en ny tilvekst, så å si en "avlegger" 
fØ)ges med stØrste spenning. på reisen , av Gokstadskipet. Da man gravde ut 
til Tyskland. F'olkerettslig sett er ski- 1 dette i 1880, fant man også restene 

pets situasjon meget innviklet. Ombord tre mindre båter. De var dessverre så 

er det tyske prisemannskap på 18 dlåirlige at man ikke kunde gjØre annet 
111l)ann, hvis sjef er sjøoffiser, og han enn lagre bitene. Imidlertid har nå in
har alts'å' talt kommandoen. Skipet fØ- geniør Fr. Johannessen som er eks

rer tysk flagg, men den amerikanske pert på området, fått satt sa~me? den 
besetning er fremdeles ombord. · ene av båtene, og den er bhtt stilt op • 

i vikingskiphuset. Det er en vakker 
SØKER MOiDUS VIVENDI båt, elegant i linjene og har antagelig 

Oslo, 28. okt, 1939. vært en bondebruk:båt fra ?orskeky-
Den finske regjering arbeider under sten på Harald Harf ~g~es t~d. Den 

hØitrykk med svaret på det siste rus- :r bygd av ek og ~ar kJeip~r '.ste~enfor 
'k fotslag. Svaret ventes å forelig- • arehuller. l\'Ian haper ogsa a fa satt 

sis e . . , • b" 1· 
ge ferdig iaften, slik at Paasikivi med' sammen den mmste aten som mu.1gens 

fplge kan reise til lVIoskva sØndag. har vært . skipsbåt for Gokstadskipet. I -----~---~--~ 
Om det fin. ske svars in. nhold vites BORREGAARD 50 AAR I MERE KAFFE TIL NORGE . 

at det ikke godtar de russiske krav, -- . 
· · ·d· . "ll · . t l" . Norges stØrste foretagende mnen · k k" "R' I" · men samti 1g sti er sig mes mu 1g • d I - Det nors e s ip 1ege er 1 

imØtekommende. Helsingfors mener treforedlingsindus~rien, A-S Borregar ' disse dager ankommet til Bergen med 
at modus vivendi må kunne finnes. Sarpsborg,. fylte 1 begynnelsen av sdep- 23 000 sekker kaffe fra Brasilien. Sigu Wallen, 

d · d" · d.; I · t tember 50 "h Bedriften var til un er · ' 
1
. f k . · (Mo us. Viven 1 er I 1p omatien u - . < • d Dette er en betyde 1g, orster mng 1 

trykk for en måte hvorp'å et godt for- verd:nskngen et ~ngelsk fo1~eta~en e, landets kaffebeholdning. 

best-loyed scroon artists, · JWd 
Karen Eldund have leading roles 
in the new Scandinavian film, 
·~sw~en, .'.l'ho~ Old, ~o:i!_l<,ree{ hold mellem to stater kan. oprettholdes. nemhg et ledd 1 Kelhier-1 artmgton 

Mll.LIONGA VE TIL 
NUMMEDAL 

Den norsk-ame.rikanske rikmann John 
Myhra i Grand Forks, N. Dak. · som 
dØde · lJylig, har skjenket hjembygden 
Rollag i. Nu~medal. et fond på 250,-

000 do.llars, "John +"Iyhra Founda
tion'', .hvis statutter tilsier gaver til vel
edige . fqrmål. overensstemmende med 

tidens krav som det heter i bestemmel-
sene. 

BISKOP J. A. AASGAARD 
holdt prekenen ved gudstjenesten i 
Trefoldighetskirken i Oslo den 1. ok
tober. Det var en mektig og gripende 
tale, Biskopen bar frem en takk for 

besØket som kronprinsparret gjorde 
i Statene i sommer, og bragte en ·hil
sen fra ·Den norsk-lutherske kirke i 
Amerika. Sogneprest Thvedt.c?ad dr. 
Aasgård ta med en hjertelig hi\sen til-
bake fra Norges kirke. . 

-~'------'-'~- -
.AMERIKANYTT FRA NORGE 

Oslo, 28. okt., 1939. 

Paper Pulp Co. i Manchester. I 1917 
ble bedriften kjØpt hjem til Norge, og 
A-S Borregård ble stiftet med en ak
sjekapital på 50 millioner kr. .som 
senere ble forhØiet til 75 mill. Sel
skapet har en omsetning i et no1·malt 
år på ca. 100 mill. kr., og det beskjef
tiger 8,700 mennesker. 1På grunn av 

krigen ble jubileet feiret i stilhet. 
-'----'-"---

INGEBORG MÆLANDSMO 
VINNER I LITERATUR

KONKURRANSE 

Lutherstiftelsens dag, Oslo, og et 
svensk og et dansk forlag utskrev for . 
1112 'år siden en nordisk konkurranse : 
om den beste kristelige romån: Den 
no.rdiske pris gikk til IngebjØrg :M:æ
landsmo; Norge. Hun har tidligere 
utgitt bØker og har bl. a.hatt Conrad 
Mohrs stipendium. Samtidig med den. 
nordiske konkl\rranse arrangertes en 
nasjonal' kJnkur~anse(" ~r' seiret den 
unge prest; ·Stephan 'Echudi'. med en nu
tidsromah "Tro~s · ali". 

KONG GUSTAF TAKKES 

Det amerikanske sena I vedtok igår Nordens --u;;;deorganisasjoners 

med 67, n:iot 22 stemmer, ophevelse av Centralråd er i disse dager samlet i 
forbudet på eksport av v'åpen. Stockholm. · Ved det Norske Bonde-

--·-"-·-----------
_...~1.-.0...,~••c1 ·}--, .... " ___ ,_"_"_,_"_,_"_,_,,_,,_,_"_"_" . .• 

I o 

I Falne blade I I . . I 
I Du lille blad som faller ned i 
' . og danser runt fra sted til sted' i 
I snart kommer natten kold og grå i 
I med dugg av blanke perler små. J 
I 2 
0 I 
I Du lille blad, alt blev så trist i I da du forlot den hØie kvist; I 
i deroppe b!ev du føtt enga

1
ng ! 

0 

blandt vårens muntre fug esang. I 
' c - I 
! Og nu har tonen tapt sin glØd i I mens du blir farvet gylden rØd, j 
j det er din prakt, - fra liv til død ! 
i du fald~e blad i stormens skjød. I 
= a I . i Visnende ven - farvel - fa.rvel ! ! 
0

f Snart ko111mer høstens sidste kvell, C 

f og træet ,står foruten s~t,?d I 
I og senner· · bØnner op til Guå. ! 
~ i 
G o 

i Og himlen hØrer hvert et suk ! 
0 

e . !I fra kvisten hvor du stoddså smuk, i_ 

og bø· nnerne bevarer Gu _ 
= I I til du jcrien blir vårens brud. · " . .,, I 
I . . I ! Lilly l\'.Iagnussen, Sealtle, W ash" ()et., 1939. i 
~:f,_,_,_,,_"_,,_,~··-·-"-··-·--··-"-"_"_,,~-·-·--"-··-·? 

Senere meldes fra ·w ashington at i lags formann, statsmd Johan ):iellbye, 
!Senatet vedtok med 63, mot 30 stem- · ble Kong Gustaf overrakt en adresse, 
mer, regjeringens forslag til ny nØitra: i hvori det uttales den varmeste takk for 

litetslov, som går ut på al krigsføren-
1 

Kongens initiativ til S,tockholmsmØtct. ~~~;:;;;;~~~;;;~~~;;;~~;:;;;;~~;:;~~~.~";;.~.~·~•f;1i•~~ 
de skal kunne kjØpevåpen fra Ameri- ;;;:........ ".,,,",,,,,."." .... " ... "" ........ =•••= " ••• 
ka forutsatt at de fØres· over havet av . VAREMESSE-PAA ANNQUNCEMENT 
de: krigsfØrende egne skip og betales KONGSBERG 

kontant. V ed avstemningen om den Tross krigen ute j Europa og van- Huseby Clothes Hospital 

Moved to 

f - 1)å initiativ av medisinaldirektØr 
E~arig ventes i nermeste fremtid op
nevli.t .en i;tlJr .komite med mandat til 

å utrede endringer i det norske kost
hold slik at landet mest mulig kan bli 
uavhengig av utenlandske tilfØrsler. 
J{ vinnerne blir sterkt representert 
denne komiteen. 

MODERN LUMBER & 
MILLWORK CO. 
South 11th and Cuahmari 

Telephone MAin 0200 

den 3dje 193@1. 

E. l'VL Johrison 
c·1~;.\1 E>.T UJI\TR}~C'l'OR 

. All Kinds. of Cemellt Work 

. Right Prfooo 

----- "'-~····~"~--~ 

REAL ESTATE 
SELLING RENTING 

Bonded Real Estate Broker 

T. J. THOMPSON 
1207 South Kay Street 

Phone: Evening-s MAin 9506 , ! ~ 

16~===============~ -----·-_""--
~-.rl~......, ..... tl_O-....t~ .......... l)tael) 

PETERSON 
FOTOGRAF 

MAin 9237 

764 St. Hel ens Ave. 

BESTE SORT SMØR 

CrystalCreaniery 
Crystal Palace Market 

til den rlmeMgste ·pris. Vll.rt sm~r 
e'JI kjernet fra den fineste kvah· 
tiet av nøte. 

E. l(. 'l'hompson, 6119 So. Y akima. 

1103 So. llth, .. BR. 2817. 
Boys and Girls 

Coat:s : . . . . . • • .50c up 
Ladies. Winter 

Coats ....... . 
Overcoats ..... . 
Men's Suit ..... . 

Free Pick Up & 

1.25 
1.25 
l.00 

up 

Delivery. 

A SERVICE OF RE.FIN0MENT 

Den Norske Kafe 
tf orma.n.na Hall, So. 15. og B'. 
søndag serveres middag fø 

kt 12;00 . 
Lutefisk s.e>:veres hver a.:rteø. 

RØmmegrØt hver lØrdag 

MAin 6960 

i"TmCÅ'MERA'sooPl· 
j Finest i 

i · Photo 
finishing 

C~mplete Photographic . SuppihttJ i 1021 Pacific Ave. Ent, Wa 
.-.~~,~·----""' 

DR. EINER PETERSEN 
' . 

Osteopathic Physician 
and Snrgeon 

.. Office 913 Fidelity Bleig. 

Phone BRoadway. 2'702 

Rostgaards 
NORSKE BAKERI 
1124 Market Street 

Alle norske bakervarer 

Thu:re E. Moberg 
ATTORNEY·AT·LAW 

T~lephone MAln 4609 

8u1 l 
So. Cushman Ave. Tacoma t'· 

i!-,,_.~~------~----..-._..-~ 

Drugs Toilet Goods Stationeey 
LIEN & SELVIG 

Finest Norwegian Cod Live!!' OU 
.FREE DELIVERY 

Cor. 1 lth and Tacoma Ave. 
Phone MAin 7314 .. 

Ask For 

nye nØitralite~slov stemt~ 54 demokr~- skelighcter hjemme gjennemførte 
ter, 8 republikanere og en uavhengig Kongsberg sin tiende varemesse. I det 

for regjeringens forslag, og 12 demo- herlige septemberveir var hele byen P'å 208 So. 9th St. l 
krater, 15 republikane:e, 2 av far

1
mcr-I bena da messeq ble åpnet, og folk var. it : w •===• ... " ....... "."". • : 

partiet og en progressiv mot fors aget. i • ·1 b. f d. t 'kt å 1-

M s eJ:s 
Loaf 

1n our · Fresh Today 
- . ". .

1 

kommet inn. ti yen ra is r1 ene s _ ~ ~ll-l~l'._.1,_,_1,...,,, __ ,,....,u.-..•-•HIØll>fl ... 1,_,~....,.9111:l1HJ~ 
BRITISK SPERREBALLONG godt det lot sig gjØre med de inn- J r" .... "_"_"_,_"_' ' I 

åalte en av de fØrsle krigsdagene ned. skrenkende kommunik.asjonsmidler. Et. I Th . Qld ! 
i Mandal og val~te slor oppslnnnelse. stort og flott optog giennem byen med j OU I 
Ballongen dreiJ innover byen med en både bondebryllup og negerland:by i ThOU Free ! 
:2000 meter lang wire ef ler sig. som gjorde veldig lykke, og det kom mn I ! 

BEAUTIFUL FliNERAL cHuR.;;1-1 At Your Grocers 
at $4.~'i~<M>0"*>~~~ 

No Greater Cost Tban Elsewher" , Marit Tveter. 4607 No. Visched -----------"--1 ' 

Når De besø rer Seattle avlegg oss et besøk 
el1ei' De har lyst på noe 

slepie over tak og ledninger og forår- mange penger til RØde Kors som sam- I (DU GAMLA, DU FRIA) ! 
Er det dårlig- med appetitten 
·iktig Yelsrnalrnnde. så prf&V 

saket mørklegging av b:yen. . Det ble men med Sanitetsforeningen stod for I I s J •f t 
tilkalt 100 soldater som til slull fikk arrangsjementet. I messen deltok ut- i I nowun 
trukket ballongen ned og lØml den for, stillere fra bygdene rundt omkring og_-, A film portraying a Swedish-American taking his American-born I Norsk og- Amerikanske Retter - Øl og- Vin fe 

fra hele ·Østlandet. l niece for a trip to the Old Country ~ M E H. OFSETu Ve""" 
gass. ~ B 705 Pike Street . . .u., ""' 
•••••••••nmøaamæmumæmø!lllllam•••n I ::: 4111 *'''***'*** 11e1 *"' ' ee sw WMM$lMMWi+ifiW'T ~ ' 

!li i I 1--·-~-·- . ·-·-·- .. -·--~·-·-----. 
NOR MANNA HALL ASSOCIATION 

Avholder 

NORMANNA HALL 

4de· 9de· 1 Ode, o~ 11 te nov 

MANGE VERDIFULLE GJENSTANNE UTLODDES 

NORSKE RETTER SERVEiRES HVER KVELL 

UTETFISK lVIID[)AG ELLER KJØTTRETT SERVERES FO 
50c LØRDAG DEN 4DE KI •. 5:30 

I SUNNY AND FUNNY I 1 FIDELITY BLDG. SUITE",_., AND 727 TACOMA. WASH. I 
i ALRO: "f,APJ'LANDIC" and "JYIED :SOMiMiARBARN PAA I ' Edwin 0. Erikson William Stute I 
å SOJ\fMMAJWAARD" ! a CHIROPRACTOR ii 
~ I ! CH!ROP.RACTOR 
I = X-Ray Service Palmer Schot.il Graduate 

I Ka y Street Theatre I p,::1·::~:::~~~:·::"20" 1 :::::·':~'.··,0::.~"·~:.::::.· ":: ! , I 
! ONE DAY ONLY - THURSiDAY, NOV. 9TH I HOURS: 10 TO 1 ." ..... 2 TO 5:30 .... " .. AND BY APPOINTMENT I c 

i Continuous from 1 P M. I 
! • I c 
' Admission: 25c to G, after 6 35c. I I c , I 
I C:hildren Accompanied by T'arenls :F'l{BE i 

1 I " 
' I ~-~11-11...,.u._.,1_11-...\1_i_1_t)-~l.._fl<llllllt1l-...•l,.....fl_{l_(l-~l-•~r•-•)-<)_, 

Det siste ord i. retning av risk, er nn som Hlltid 
GOD FISK! 

Vi Har Nu Fin-Fin Fersk Laks og Fersk Kveite 

Northern Fish Products Company 
15. og Dock St. 

-

NOW-VELVEETA IN A 
. MONEY-SAVING 

cheese 

DIGESTIBLE AS MiLK !TSELF 



(Forts. fra sidt: 1) I t_il en .betyi;{elig innskrenkning ar* 

qeme hjelpemidJer. Det )har en 
skin på 800 HK. som. tr garanted å 
gi skipet en fart av 10 wil på last med 

fiskeflåten, .. .som ellers søker til havs men Nord-PacifiG.e.r gått·.opp 
a 3 sh. NordsjØen, nå holder sig hjemme. Det" 

· fØr te gjelder blant annet håbrandflåten: Småbåtene merket allerede 
7 tonns hullfor .. bruk. krisen satte inn, en strammere tendens 

Uhode Island leads the states 

, 

• l\fim-Do you be!ieve in lucki 
·.I<'riend-Well, I ~hould say I &.o. 

See that fat \\/'Oman.in the big hat and 
the red dress} . W ell, I once asked 

· 1· beidsstyrken. · 
Avtalen omfatter · .. . . · · pill' trelastmarkedet. Da en rekke en-
."1··· 1> 1····•· ·· E.·. . . . • ·•·· Ved liunsfos l.l'abnkker, Vigeland, Hermeti.kkindustri~~. - I oversikt~ in percen'tag·e of eleetrified farms ta t ie e ~uropas h d . 1 "d • o be d 1. gelske båter nå er trukket ut av denne ll 1 C 

1
. . 

her to be my wife l 

·f· ·_·· ·t·· . •6·._1 ar et 1 engere ti p~att ty. e 1- for august heter det at for hermetikk- fo owec1 by AJ. ifornia and New 
Ørs e · I fart, særlig på ØstersjØen, hvorved J 

ii •• • t' t 1 ge utvide_· lser og moderniseringsarbei- fabrikkene vil det på grunn av det . 
0 

d . k . , ersey. 
rnre at ' · . ·. o · det er mntra t en stans 1 s ipmgene, , , · . . . 

. 1. 1. ·der. Disse er pa det nærmeste av- dårlige brislingfiske ikke bli noen god d d • d k'f. li j .I he government hcensmg authonty USCU R prof 11 \" b d var et ve mane ss 1 tet a grunn h . d I ..,
4 

of lOSG sluttet. En del nye ar ei ere er tatt sesong i år. . , . . as estnnate t 1at o.. per cent 
inn, så bedirften i alt beskjeftiger ca. Inntil august er der således lagt til a tro at m<ir.kedet ville by gode mu- >lew Zealand households are equiped BACKACHE • SDRENESS·Sl'IFFNESS 

ordningen exi. an
idet der da fiksertes et mak- 400 mann. De store utvidelser ved ned ca. 270·000 kasser brisling mot lig~eter lw~s knsen gled over. Sesongen with radio receiving seis. 

II f I:' b ·kk f helt k . l ·d 'd ei· JO_ nemlig langt_ fremskredet, og det 'l'h f 1 I f . I NS CH .·. uns os i a n er om atter en ca. 700.000 asser 1 ti svaren e t1 s- . · · . · · . e ront wnee o · a motorcyc e 
e)ti:;port1rvantum med . f b 'kk d k. blir ]ilen tid til å få alt ut fØr isen . t d b 1\J'l k b If 'first good rubbings with sooth

ing, ·warming l\:lustel'ole don't 'bring 
you glorious relief from tllose tor· 
turing -muscnlar aches om! .pain.'!
due to •eoltl~by all rneans see your 
doctor. Bnt MusteroJ(• usuaUy 
DO.IDS THE WiORK·--

ny papn·a n roe· to papirmas mer ru ifj mven e y a !' 1 wau ee man c·m e 
for de deltagende land. m or. stenger. Ji'or øvrig er skandinavisk · ,, · · 

til fremstilling av silkepapir, posepapir Hermetikkeksporten 1 JUill måned k .
1 

· . l removecl and replaced by two wheels 
lmnjunktiu·toppen i 1937 tonnasje ster t etterspurt ti remp ase- d b f . l 

P•. 1_._.odul:-,PJ. 011 -·· friu-iU, men og innpakning_ spapir. I .tillegg. hert~l bekreftet det tidliger0 inntrykk av å- . d' l k k' l'k an a ox or carry111g parce s. 
,, u . k l b b k . k nng av isse enge s e s_ 'IP, 1 som , }\·t' l . t b'] l I · •11 . · 1_ ··_lb l t•l ommer en ny ager ygnmg, 1mas 1- rets eksport, idet juni m•åneds e s- L•" l c 1c 11gan au omo 1 e p ant rns 

g1 \ t man ·1 ia rn l pro- . meget gode kullfrakter betales i nord- . I . . . 
. · ... 1 · · · . ·a I ner og annet som hører til. De nye porkvantum ligger betydelig over juni . f · .

1 
'" . . mstal ed a tunnel m wh1ch v1rtually duks.101rnregu ermgen igJen, 1 et I . OO · SJØ arten. T1 ,:ist-Norge er sbgmn-

.. · ] b maskmers kapasitet er 10.0 tonn i fjor. Por enkelte v_ areslag_ s vedkom- · every weather condition can be simu- Musterole gives quick relief be
cause it's MORE than "just a 
salve." It's a wonderfnl sootlling 
"cou11~e1·-irritant" whicll pene· 
trates the on.ter Jayers of the -skin 
to l1elp ease local eonges~ion and 
pain. Used by mf!Uons for over 30 
years! 3 strengths: Regular, Child
ren's (mild) and Extrn Strong, 40e. 

der 1 i,;lutten av august be e- I / gen til dels over 100 pst. Det kanadi-
. ' d 1 l 'f cellulosepapir om ~1ret. I den sam e- kende var det en stig11ing i eksporten lated for testing. purposes. 

slu.ttet a palJy stans ve 1et :n - · ske trelastmarked er rolig, men stramt, 
·· · · • • de kapasitet for hele Hunsfos inngår i på ca. 4 7 pst_, Stigningen j ek_ sp9rt_e_·· n A Boston physician has demon-

t<me i 15 uker i løpet av et ar.' . . . , OOO , . · :·.·. mens jordnØttfarten er stille. ·Rederne 
O:verenskomtsen angående lØnns- og dessuten 30.000 tonn avispapir, 18. til vare to hovedmarkeder u. s. A. og . . k k" d r strated by tests that women wearing 

t~nn cellulose og 60.000 tonn tremasse Storbritania fortsåtte. .. ·1 av tan s lp er av go e grunner sær ig high heeled &lmes often can stand more 
ar~jdsvilkår innen papirindustrien er . . . . . . tilb_akeholdne med hensyn til videre 
b.li't< a_utorn· ati_sk fo. rlenget -. de ble om året. IPnsene for bmlmg-sardmer ligger b f k . . d 'd · D :i. steadily than bare footed women. 

- k' b · d · k .,, "· . . . e ·ra tmng 1 enne ti . et er ogs::; ., d l d f · .1. bb l<'ra s 1ps yggingsm ustnen an fremdeles fast an. I<or smas1)d;-sar- ,, ·d· · . · k d· d ·k · l l::\an as rna e o res11ent ru er ikke opsagt fra noen av partenes side 
- til 15. august 1940. dd 1 t ]) <'< "N d I" d 17 d' dk. d d " 'd· pa ette mar ·e rag amp om wem and co1·d have been 1'nvented to be me . e es a · -e> · or a en . mers ve ommen e var et .ve ut- k l b l ll k · f 'k 

Yed Henry ,Johnsen Lumber Co. 
A-8 Krfatiansa11d, er overenskomsten 
blitt forlenget ett år - også uten opp-

fra noen av partene. 

. I tilknytning til hvad vi meddelte i 
forrige rapport angående Kristiansand~ 

Mek. Verksted .A-S kan oplyses ·at re
konstruksjonen har ledet til Den nor
ske .. Credibank har avh:li:ndet sine inte
ress-t:r til et innen bys konsortium som 

er da.nent med det for Øye å sØke 
v~flistedets drift fremtidig sikret. Da 
bedriften. for tiden ikke hai· noe ny-

har en sett nØdsaget til å gå 

l k f som s ·a eta e eventue ngs ors1 -august gikk en vel y kct prØvetur ra gangen av august en svakere tendens 
· · d ringspremie, spesielt foregår. Det er A..JS }i'redrikstad Mek. Verkste . Det for innpakket vare i 1-4 ett hags,og 1-8 

· en tydelig oppgang i fraktene, men da ble -derefter overtall av rederiet, Vi- eskestØrrelse. Kippers av fjordårets 
d det omtrent ikke gjØres forretninger, king Tanker Co., representert ve pakning er nå praktisk talt utgått. 

· • d kan en ikke i Øyeblikket si. hvordan skipsreder Torger :Moe. Det oppna - f>.risene på 1...;2 ovale og 1~4. obl. esker 
· · k · markedet ligger on. 

des en gjennemsnitsfart av 14,5 nop. har i det siste en svakere tendens uten 
D-'S "NQrdal" er en ca. 7 ,200-tonner rimelig grunn. Fiskeriene 

av Verkstedets type !Ilei;l kjelene P~ l<'raktrnarkedet Det har i august måned hersket 

dekk og dampmotor, hvoråv det nå er Bn oversikt utarbeidet pr. 31. au- ganske gode værforhold på syd-, vest-
levert 2 dusin og ytterligere 5 ·båter gust viser at fra relativt rolige og in- og nordkysten med tilsvarende ganske 

has i ordre. Båten er en shelter- terresse!Øse dager j månedens begyn- .bra fiske. Også for fiskeriene i fjerne I 
dekker med .bakk og med fØlgende nelse har fraktmarkedet etter hvert• farvann har fangtsværet vært bra· 

hoveddimensjoner: lengde mellern p.p.· s·.om den storpolitiske krise ut·v.·1klet sig,

1 

! B.ankfiske .. t har_ gitt. bar u.tbytte i .. a.u-
385' O'', bredde 57'-0", hØyde i arbeidet sig opp til temmelig hektisk gust I fjerne farvann fiskes det godt 

rids 23'~6" og djpgang lastet 22' -3''.. til.stand. 'ridlig tonnasje er sterkt et- 1 Vl."'d Vest-c+rØnland; det har. vmrt bra 

Total kubikk av lasterommene er terspurt på de fleste farvann. Frakt-/ fiske ved Nord-Island og Færf:lyanc, 

503.500 kbft. korn. Nelto register tilbudene viser en betydelig oppgang, I men etter hvert sterkt avtagende og I 
2222 tonn. Laste~ummet er ved vann- men få .forretninger kommer i stann, sajått fiske ved BjØmyifa. Ved BjØm- i 
tette skott oppdel I 4 rum. hvorav det da rederne er meget reserverte i bc-1 y)ya og Svalbardfelti;:ne har således s·å
ene, i' forkant av maskinen. er bygd fraktning av de mange usikkerheter .. vel trål- som linefisket vært smått. 1 

s.om dypank. Det er 6 store luker med J!ln har liten oversikt over de eventu-1 K,vstmakrellfisket har vært omtrent 
12 bommer og 12 vinsjer, og dessuten elle krigsforsikringsutgifter, og disse I som vanlig for årstiden. men er i total 

en ekstra . bom for tunge løft. Båten forsøkes med vekslende hell overfØrt I mindre enn i fjor. Fetsild- og små.
er en i alle henseender. moderne ~aste- på befrakterne. Valutaen har også I sild fisket har gitt en del spredte resul
båt, utstyrt !Ile(l ele~tf1~k lr7, tradlØs svinget så sterkt at en ennå ikke har j tater. Best har foket vært i 1Y1Øre og 

t··.·e· l·.·e.·gr···.af, e·k_ .. k· ... o.lo·d···· .. ·.·d···. ' __ .. · ... _ .•. r··.•.·.a -~ .• iop·e._
1

_ .• l .. 

1~ .. -g· ·.et~., v_is.st hva frakten ville v_ære verd .. t nårl'Romsdal, rne.·n e·.fter. _hvert er det blitt 
og og serdeles smakfullt og tidsmessig en fikk den. ]ha den forrige krig en del fangst i Nordland og Trønde-

•innnedet.!Maskineriet er. en F.m.~. erindrer en. vanskelighetene. 111ed åj Jag og. F'~~ det mest~ hai: dog f.etsild
darn,J.>~r, ,:\0 !11. ka.n utvikfo opp til skaffe bunkers, og en . fØ,ling her1Jl!!d en vært smafallen. 8ildef1sket ved Js-

•ca. 2 .. ; ~.å,t~lt har.fprut~n fikk en da kullprisene i enkelte konti-' limd tok sig en del opp i august, og 
ikk og ~i(lr~ fordeler nentale ihavner ble satt opp 30 pst. islendingene har i hvert fall pakket 

1 S()II1 ~n:>foge)' denne . battype, vakre Det er også andre u~regnelige mo- normale kvanta. Det foreligger ikke 

J.li11ier ()~ t<J.rsjg utm~rket l1l· . . menter av vital betydning for en for· s,ikre oppgaver over det den norsh\ 

I . Vec,l~~gt~grunds mek.V;erks~edJ;or- retnings utfall. flåte 1har fisket, men det regnes med 

ilg. ikk d~tl1-·r_2._. ·a.u __ ·.-.g.\ISt.· siØ.setning av Forholdet har for enkelte syntes. så gode drivgarnfangsler Of! muligens noe 
verkstedets byggenr. 105, ·en lastebåt brok at de heller har foretrukket å ta små snurpefangster. I ~å 2400 fonn dv. av yerkstede.t.~ s~e- skipene hjem for forel~i~ig o~plag. . Krig:istu~sjonen. har ennå ikke for 

I 
s1altype. Den er bygd for gwsse1er Norske skip under reparasJon og 1 opp- selve f1skenene mort noe synbart 

Alf.· Afort.ensen, Oslo. F'artø.vet . fikk lag på kontinentet er også blitt kalt slag. bortsett fra de omsetningsvanske
navnet "Inger J,ise". Det skal leveres hjem. Når våre oppleggstall allike- ligheter den har medfØrt. I visse k;vst
i september og -utstyres med alle mo- vel viser reduksjon i forhold til siste streik langs sydkysten ser det ut til at 
t"" .,_,_,_,__,_.._,_"_"~·-"-"! måned ,kommer dette av at disse skip 

f H:hlilZ JFl@:ri§t ! ennå ikke er kommet inn eller er blitt 
l I regnet med fordi de ligger med fullt 
i VI SENDER BLOMSTEH } 

1

. mannskap og opplagt:! antas å bli 
i PEil TELEGRAF I 
< i : korlv_ arig. 

I_ 
1111 I Med. disse reservasjc!ler n:fa det an- j 

j 1'1b\:in 21}5:.J - So. K at 7th f tas at det pr.:Jl. august lå opplagt 66' 

t i norske skip på tilsammen 538.17'7 tonn 
-==---"=='..=-"-·:_::.:-_-_::_"".:::::~:::·::-·"-·h dv. mot 83 skip på 622,000 tonn for 

wom over shoes by workers on slip
per~T floors or thosc injurious to leather. 

];ocking clips molded into rubber 1 !leiter Ybz.:n A Mustard P!as~er! 
heels invented in England attach the i 
heels to plates previously screwed to 1-.~---,------"---.----
shoe soles without the use of tools. l::lam Strom, 1934 So. Shendan. 

l-lundrerls Of Thousands Of Times 

E.ach Year Dr. Miles Nervine 

Makes Good 

When you are wakeful, jumpy, 
restless; when you suffer :from N eri;
ous Irritability, Ne,,rvous Iieadache, 
Sleeplessness, or Excitability, give 

DR. MILES NERV!NE 
a chance to make good for YOU. 

Don't wait until nerves have ke:jt 
you awake hvo or three nights, 
until you are restless, ju:m.py and 
cronky. Get a bottle of Dr. Miles 
Nervine the next time you .pass a 

. drug store. Keep it h<mdy. · You 
never know when you or some 
member of your famiJy will nced it. 

At Your Drog Store: 
Small Bottle 25t 
Large Bottle $1.00 

Dr~ Miles Ncrvine is also made iu E!ie:t
vescent Tau;c~ fl:um._ 

en må.ned siden. lteduksjonen skyldes 

bl. a. at 4 tank\jil.•ter (det ligger nå 

opplagt 40 sådanne) samt en del min
der trelastbåter gikk ut tidligere i 
måneden. Idet dette ble skrevet, pr. · 
31. august, syntes situasjonen litt let
tere. . men som forholdene· var, kunne 

en ~anskelig si hvordan markedet 
Øyeblikket lå an. Dertil var det rap
portert for få slutninger, liksom dN 
ofte ikke var opplyst hvem som betaler 

I would't give a dime to 
Jf !ty? 

I ev~ntuell kirsgsassuranse. Komtonna-

l sje, s.om i fØrste hal~del av august var I 
jevnt etterspurt, spesielt fra St. I"aw-. 
rence. La Plata og Australia til min
stefrakler, tilbys nå stadig stigende 

frakter. La Plata er således gått opp 

med 5 sh., mens S. Lawrence-befrak

--------. ---.. -·-.. -. -------~-,,.--"-----.,----~-~------·-·-""" __________ _ i terne er mer tilbakeholdne. Østen er 

Har Du Betalt Kontiugenten? 
SE PAA ÅDRESSELAPPEN OG SEND INN DALEREN 

.. ])JJ TE-ENGER AVISEN VI TRENGER PENGER 
BEJ:iYTT NEDENSTAAENDE KUPONG 

'~{li!~'l'~}tN VIKING 
1216So. K St. 
'l'å'e~n1.å. Wa11hington 

s~ndøs $. . . . . . . . for 

NAVN ' .. '.· ......... •.• ........... . 

års konting·ent for avisen. 

~ " " . , ... - .. " ..... " . " 
AJ>HESS.N .... " . , ...........................................•. 

" " • " " • " '!' • " " • ~ " " " •••• " " • " • " • " * " •••• " " " " " " " ••• " " " " • " " " •• " • " • 

T 

Not interested. 
No? 

Why should I? 

I do1i't believe in 

BECAUSE lhe true power of America is founded 
on the rock of individual security __ and the emblem 

of that security is the family and the home. 

BECAUSE we in America believe in the individual 
freedom of democracy . . and the emblem oJ that 
freedom is voluntery action. 

'fhe 28 social welfare agencies supported by your 
gifts through the Community Cl1est are organizations 

founded voluntarily by generous-hearted Americans 
lo help those in need. These agencies are the 
American fortresses safeguarding American homes 
11gainst the destructive forces of need and despair. 
Se1·vices rendered deal with homelcss and neglected 
,children, recreational services, guidance for sound 
clrnracter, medical care, prevention of crime and 
delinquency, maternity service, research into the 

cause and treatment of family breakdown, community 
social planning and other preventative serv1ces. 

COMA'S·. COMMUNITY CHEST 



WESTERN VIKING·. Fredag den 3dje. November, Hl89 ... 
·~~--~-----~ 

STEØ ·v I 

G \DE DEMOKRATISKE heller noen ord til W. P.s 
i PRINCIPER l si ham Deres mening. 

1216 So. K Street - Telephone Brdw. 2461 . Av Hev. }fargr .• John A. f~:;~n- - ' Takk for I)eres .interesse i avisen. 

Pul11ished every Friday at 'l'accima, 1-Vashington h.Y the ·western l \'i skulde like å ha mange lesere som 

·'Uken 

som gikk: 
sett 

GJØR NORGESREISEN MED 

f•1•1•11t 1•11!! Coriipaiiy Etymologisk betyr demokrati folke-: . k 1. k . d . I" d 
~ i VIT e 1g ·unne s1 eres menmg. - \e . 

Edi d P bl . h Som sådan er det imot en · · Kåre Moe, tor an u 1s er 

Entered a.s Second Class Matter at the post 
1tnder Aet of Congress of March 3, 1879. 
-------------

at Taeoma, Wash., 
en-map.ns regjering og regjeringer be- N F p I ' 
stående av nogen fa personer. en spe- _ -ytt ra OU SDO 
eie! klasse eller parti. Det ekskluderer 

gjene em 

de blaa 
l:Jl'BSCHIP'.r!ON, DOMESTTC .................. " ......... " ......... " ................... $1.00 per Year derfor politiske syslemmer som monar-
t!UBSCRIP'I'ION, I•'ORI<.JlGN" .•.. "." .......• " .• c""" ••... "."" •• "" ••••• "."." .••• "$2.00 per Year I. f . k . li l :31 te oktober. rn:m. briller 

tilslutning og stiitte som \Ve- holde avisen ml.ende, og som har salt 

slcrrr Viking i den senere tid har mot- sig inn i forholdene har elet til tider 

latt fra de forskellige skandinaviske sett ut som en umulighet å fortsette 

organisasjoner, og da især de kirkelige, utgivelsen. Dog har det hittil vist sig 

har oversteget våre dristige forventnin- at når nØden var stØrst, så var hjelpen 

ger. Vi hadde håpet at vi lill efter nermest, og med den slorartede stØtLe 

litt kunne få de skandinaviske forenin- som vi nu får fra de forskellige hold. 

ger til å se fordelene ved å ha .en god ser vi fremtiden meget lyst i møte. 

norsk presse i Tacoma, og vi fors1~kte Det er med .stor glede at vi senner 

mange måter å overbevise avisens vår takk til alle de som hjelper oss i 
lesere om nytten av vår avis. Dertil vår kamp for bevarelsen av vår norske 

kom også den vanskelige Økonomiske avis, og vi tror fast og bestemt at hver 

side av saken, nemlig de store utgifter og en som taler vår sak vil bli rikelig 

forbunnet med utgivelsen av sådan belønnet. Vi sa, tidligere: "Hatten 

For de som har kjennskap til det av for Seattle". Nu sier vi det samme 

store arbeide som er nedlagt for å 1 om Taeorna. 
·------·····--···-·------

JULEHILSEN ER VELKOMMEN 

,1, ·asc1sm, ommumsme og a e s ags 
diktatur. Det medfører en populær po,. Western Viking, Kåre Moe. 
l.l. l · · · ff l' 1 I Tacoma. W ashinrrton. ,... B .A zz· Ol ' · ·1 ' 1. is' mst1tus1on og o ·ent 1g va g av I . . ~ -'"-g11~s yc og . IS sen p(1. vei l1 [ 

styremedlemmer. ; ,\rbeidet 1 den norske klasse K :-;t. Theatre (Pil. samme tid Lok de I 
f det daglige liv betyr imidl«rtid de-! va.!rt en .ren fornØielse i iir. Sisste anledningen' til å såpe inn en del vin-1 

mokrnti meget mere enn dette. Ofte: dag var det hjemkomst-dag for alle duer pågrunn av l lolloween). Gu-' 
betyr d_et en social gruppes Ønsker og! som bar gå tL gjennem hiiiskolcn slaf J olm son iilbake fra en behagelig 

evne til at fa en stemme med i de sa- r 'oulsbo. Jlver klasse hadde sin re- visitt i c:alifornia. (!ladde med de 

ker der angitr deres velferd, istedenfor . klarne. Den norske klasse hadde el beste hilsener og kontingentpenger fra LA VE 
u1:derkaslel~e ~~ regulering av C'l -do-1 godt motiv. Det var et stort viking vår gode ven Oscar Nilsen dernede) Se Sverige paa til Norge 
~1mere~de rndlVld eller gruppe. Innen I skip te'gnet på hvit bagrunn. :\'f indre -Frn Smith, den N orslce Kaf c, fu Fra New Yodc Fi·a Gøt.

2
ho:rg 

mduslnen betyr det at arbeiderne kan skipe i synkeferdig tilstann reprcsen- mange forespdrslcr angiiende den mo- 2 Nov . J)rottningholrn :21 Nov. 

representanter til å forhandle: !erte fotball-lag som vikingeme j hØi-, derne restaurant i T\'ormanna ITa!!. (I '''!) l)ec. Drottningholm ;-; .Jan· 
arbeidsgiverne i alle saker der' skolen hadde vunnet over. Tfoit over min redaksjonsartikkel sisle uke nevnte 

1 

~---~ 
deres velferd. Delte bØr inklu-: hele billedet viftet det amerikanske og jeg moderne restaurant sammen med· '".Julereisen til 

at arbeiderne skulle bli deleiere. 
1 
norske flagg. 1\fange syntes at delte leseværelse og gymnastikklokale. l\le-, For videre oplysninger, be.otilling av 

l) d l · r. b · I · d · kahyt.tplass, asslstanee ved uttero!.· e e1no uatls"'e estemme ser om opslaget var et av de vakreste, der var. mngen var at ette er tre tmg som 
gelse av nødvendige papirer, etc, 

folkregjering og selvbestemmelse fin- i'lfandag hadde vi vort uke-møte. burde være å finne i nevnte bygning. henvender man sig Ul nærPiOOte 

ner sin begrunnelse i individernes vel- viktigste foretatt på mØte var å be- Naturligvis mente jeg ikke at Cozy agent for linjen eller til 

ferd og samfundets beste. Det er slemme hvad tid vi skulde ha vor skjøi- Coffee Shop skulde erstattes med en Swedish American Line 
endel ting som enhver normal .person teutflukt.til "lee Bbwl", en plass næi· annen). - Harry Hansen og frue White Bldg. 4th and Unlo.-, 
selv kan gjØre best og som ingen an- Bremeron. Jii[Øtet ble avsluttet med gjØre tidlige innkiØP til julen. - Seattle, Wash. 

:\lartin Carlson St()amsllip & 

En hilsen fra slektninger, fra venner, 

fra kjære og kjente, er alltid velkom-

dre kan gjØre for ham. Det tilfretsstil- et kort program· S/rredder Huseb.J)c og hustru studere Jn 8 m·ancP Agency 

innhold enn noensinne fyJr, og vil der- lende demokrati setter ham istann til å Inger Bergsagel. boken om Kronprinsparets Amerilralur. 1216 South Kay Street 

for egne sig på beste måte som en ju- gjØre disse ting og sllledes _utvikle per- Birger Nordness. Jo/m Brenden forhØre angåen- llllllllllllllllRl@~DJlll~llll 

hils.ener ved juletider. 
men; men dobbelt velkommen er disse lebilsen til alle. sonligheten. de avis til slektning i Norge. Hans 

[ dl . · Kjenner noen 

For oss skandinavere, som lever 

langt horte fra vårt fØdeland, er det 

med stor glede . vi ønsker hilsener fra 

sk~l~.stil deres hi sen ti ig for utstyret: hv~i~~:so~o:~:~r r~~~:t:::ti::d:~ m::: Nytt.fra Mt VieW ;;;::~e~:l:e (~~:~;e::~: avta!: s:::, Ja~ob Rønneselh, fodt i Bergen, 

neskers rett. En sann demokrat vil ning:). - Guri B11e og Marit Wille: rlPn dO. :i 11 ni, 1 Dl-I-. IIØi· slank, 

hjemland velkommen. Det er 

med' de stØrste forventninger og iver at 

vi åpner våre brev og aviser fra fe
drelandet. 

'Likeledes _stiller forholdet sig over 

der. .Alle våre kiere og kjente venter 

utålinodig på en hilsen fra oss. -

Skriv derfor hjem til alle dine kjere. 

Glem det ikke! 

.\len vi vet hvordan det går som of-

test. ,Julebrevet og jtl')ehilsenen ute-

blir. Derfor er det s'ii bra at man 

bn ;:enne sin hilsen til alle, både i de 

sbndinaviske land og Amerika, 
. . 

f;?enr-e-m avisen. 

t; i 03:; navn og adresser pi\ disse 

s,-:·n cbre Ønsker å senne hilsen til, og 

I!:'.'c en liten betaling vil vi in~trykke 

d. hils;:en i ri\•isen og senne den fil 
!: vcn;,;'.lmhelst. 

\\ 'r~tern Vibngs julenummer vil 

inr \ li endda pen•~re. og med et bedre 

~-···- ... --_,_"_"...., ___ _,, ... _..., __ --... ... "....__ '.i; 

THANKING FOR. 
FINE SUPPORT 

Western Viking 

1216 So. K St. 

'l'acoma, W ash. 

Gentlemen: 

Oct. 27, 1939 

'l'he Y oung Men's Business 

Club Executive Board wishes to 

thank you for your publicity which 

helped us put on the October 20th 

stag party. 

The profits as you . know were 

to go towards making up the loss 

on the (folden ,Jubilee C:jvic .Air 

Show. The Stag Hoad Show 

\V AiS a success as the above loss 

is now a thing of the past. 

Again we have demonstrated 

that, with _ihe help of our many 

friends. we can do what we set 

out to do. . So thanks · again to . 

you for your fine support. 

Sincerely, 

Y oung Men' s Business Club 

By Gilbert A. W aite. 

President 

l 

~: 
Preshman-lt says here 

l can live on onions alone. 
that ane 

l 
CONSOLJ.E C.&A.Jl!HNET 

.;~·Pa.t~ 1r-.~·,,..l!"~~·.':t."rrt> lJ,tøø.1~cs

J:;; ," (~ i 1 'i~/ Ill§ ;gi!.., . -~ it (t; 8t 
tJ.kcs air 10 heart of J;:dHC lor 

b'.:2tter bur;1~eg and 111orl· heat. 

2.ctian 
S\·~~·~CI se: en" 
tliicHilV #l;.'!111.sts air Ho\Y, H~le 
datnpt;, anJ oil fec<l wnh ~ingle 
couirol. 

:ENJOY CLEAN HEAT FAST 
HEAI, MORE Hf AT \Y! l'H· 
OCT WORK OR W'ORRY 

THIS W1NTE1< 

IVLEZZANINE FLOOR 

C'o-ed-Anybocly wl;o 

onions ought to live alone. 

INSURED 

LO 

lives 

( )nly through FlL\ can 

you finance tlic purchase 

or building of a home al 

sueh a · low interest ra:e. 

Only Fil,\ can offer you 

low. rent-like monthly pay

ments which average as 

low as *:i"'-11 for each 

$1.00U borrowed . includ

ing principal., interest and 

mortgage insurance. 

By financing through 
111<';\ you will save al Jeasl 

':.: inten~st cach monlh. 
of the 'l'O'J'.\L ( 'OS'J' of 
your home. 

Come in. and let our loan 

officers explain all the de

lails of th1s simple. low

cost home fi11a11cing plan. 

'Home Loan Beadquarten' l I 

!=------=~--~~----~........: 

·-------------' i J. Ellestad, R G. Box 478 · 

når han ]ægger planer for sitt liv, po- Biadets lesere anmodes om a innsen· stor pakke med ullteppe~ som de; hnl ll<' . ØllW, blornl1 h/l 1'· Avmøn-
litisk, Økono~isk, r~ligiØst, og så vi- ne nyheter og kontingent tiL den skal vaske. (]\lær varer så mye lenger ii'tn:t '' Hoi·da" ;;ojc oktuh(:,. 1938 

. . stedli5e representant, som da vil be- 0 d' d k d ). Jø· 1 Knig_aJJOl'C'. ~li)nsti·d p·i mo-
dere, aldrig glemme lå ta hensyn til de sørge det videre. (Vår representant nar isse amer vas 'er em . 1 - , - · · · · · · 

• Mt V' F . Th S lh lm j f · 1orta11k1:T '"J'hon;Jwv'' ·1·<'(ler1' grænser der dann~s på grunn av at pa · iew er ru · omas 0 e gen Wang motta va g som ormann 1 , _ · · · . · . ·· · 

naboerne har samme rettigheter, at de Fru Ma1]1 Carlson, der siste uke ble TrØnderlag, etter megen overtalelse·, Bryd.., and Dahl i Sandefjord. Av-
l /, M 1 · lt A r< 1 m~instret 2B. mars ·1939 i San Pe-må behandles som mennesker der har ulsatl for en automobilulykke og di:}de - sa ( anis,en 1erme e. er . u. · 

sitt å leve og ikke bare som midler til lørdag i el 'l'acoma hospital, var Strand, ved 1å nevne at det er bare dro, Californfa. Senn oplysning·er 

å opnå et eller annet. Med andre ord mange år bosatt i Churehes Ji'erry, fire m;Her i året a.t sekretmren i TrØn- til .Ka.rl Tangedah], 2318 So. 12th 
forusetter demokratiet at alle menne- X D" noen få mil fra Leeds. hvor der lag har til å arbeide. ( l\{en han ble Sfreet, Tacoma, W a.sh" U. S. A.· 

" . ~ - *** 
sker er hellige fordi de er skapt i Guds hennes mann var bestyrer f~r en grØnn- 'gjenvalgt likevel, og tok jobben elter Lars Lein, som for mange år s-i-
billede. P. L. 1. S,. elevator i mange år, fØr de flyttet til å ha blitt lovd lØnnsforhØielse. den sknlcle ha levd h~r i Tacoma. 

BORT MEID ENGELSKSIDEN 

OG LANDSMAALET 

Puyallup. Hr. Carlson dy)de for noen William Andersen bringe lommeur til En halvsØster, Johanne Halvor-

år tilbake. Fru Carlson ble begravd urmakeren for rensning. seil, 'l'rondheim, liker å hØre :fra 
mandag fra IIills JI'urieral Parlor og LOVEN SIER ham, eller vite hv'or han er .. 
jordfestet i Kent Gra.vlup<;l, hvor hr. 

Jfr. Rr. RedaktØr, 1·1 1 · l l ' Carlson ogs'å er begnwd. at a e no ;iser som ien wrer 
Her er et. spØfSJnål til "Western · · · 1 l ·b ·t I · Ml. Vieni Kvim1efroc11ing mØter unner ave.rtermg 'S rn e a es, og 

Viking'_': Hvorfor holder de alt1d· · 
onsdag den Sde nov .. i kirkens sam- må merkes, "betalt avertering". 

den engelsksiden? "Westem Viking" lingsiokale med fru '.l'hoinas Solheirlr Ikke alltid lrne W. V. væl't så 
må ikke tro at de dermed forfremmer I ø· · fØI l · ·i som vertinne. Alle er hjertelig velkom- ti ie med a · ge oven 1 ren 
bladet. nei tvertimot. Den som hol- men. . j rettning; men ikke fo1·di at 
der "Western Viking.", gjØr det ikke . Hr. Jalm Helland fra Sequaim, 1 avisen kunde hØste fordel derav. 
for .;len enge)sksiden, og den som for- var sØndag i bes)1k hos sin bror Come- Nu, imidlerteid begynner vi, 

å lese det Øvrige i avisen, forstår lius Helland og 'I'. Solheim. Hr. og i henhold til medddelse i ti<llige-
også det som står på den engelske 1 · å ) l't b 1 fru Ida Larson og sØnnen T 1omas val' re nr., av ;:reve en 1 en eta -
siden, om det blir trykt på norsk. ]<Jn IØrdag i selskap hos hr. og fru Sol- ing :for notiser som e.i: ment 80m 
norsk avis må bli trykt plå sitt eget heim i anledning fru Solheims· 59de avertering-. De1· el' urnnge 'tilfelle 
sprok, og ikke blannes inn med engelsk· fødselsdag. hvor vi ville like å gjpirc urmta-

Det norske sprak er så. ~akkert, at alle-

SKRAATOBAKK 

Fra S,eattle kommer meddelelse om 
at sk1Jåtobakken kom tross alt ! Hen 
G11stav Tollaksen som importerer de 
merkeligste ting fra Norge, har i 11<1en 

uker fortalt sine kunder for Langårds 

skråtobakk, at han ikke ventet mer ~v 
varen på grunn av krigen. Tobakk er 

ikke på frilisten, men i mandags kom 

der det til tross ·en stØrre sending skrå. 

Jfr. 'l'ollaksen har sin forretning i 
Westlake Square Bygningen. og selger 

der de forskellige slags importerte . va-
det star fullt på hØide med det engel

ske. og vel så det. Tnden '"\Vestern 

Viking' s" lesekrets vekker den engelske 

side st~r forargelse, så alle ele engel

ske spalter mfl borl, . . også landsmå

let. : . . og erslalles med ekte norsk. 

Fru G. FredeGn hadde siste fredag 

en "gallopperende te" med 48 damer 

;Jstede. 

kelser; men vi vil 
Hittil har vi ikkt~ 

kreve 

m iJtt. J!Oell rer fra Norge. , 

.!Erbi>digsl, 

L. l\l. Kvalsten. 

mostann ·1 den rettning; men 

hai· vært meget villige til. å be

tale. og ,.i ei· m1•gel takknemlig 

fot· det gode saniai·beicle. --Jfrd. 

:\ vlcgg forretningen et besØk. 

Mrs. ,\']acWhiggan-Of course we 

needn 't helieve all the gossip we hear. 

... \unt :VJ atilda- No. but thauk 

heavcn we can repeat ii . 

Mmmsforrminge11 møtte lØrdag aften 

med hr. Uriffeth fra Puyallup som -af
tenens taler. saml s<lng' av (~harles 

(;ordon. assistert av sin mor. fru C. 
U ordon ; og li I abel og Gla dys Il anson 

assistert av lver Lillcorn og med be-
;\linneapolis, :\finn .. den 2:1. okt. HJ:)!). verlning av l Lilleorn, :\. Kaupaug, SQUARE DE"l.\L CLEANERS 

11.r- h NI. Kvah;len. I Oscar og Bill Williams. 

\V. V. har lesere som forslar megel i F,-ø/ccn Made/inc Sarli:cil skal med 

lite norsk, og man b9)r Li disse lesere: det r'iirsle holde bryllup i Mt. View-; 

få litt utbytte for den daler de så he- 'kirken. fTun gifter hr. Lloyd Matt- : 

redvillig betaler for avisen. - !,ands- i son. ",\ bridal shower'' holdtes i 
malet er av mange betraktet som del' hr. og fru C. ;J. Thorens hjem mandag 

eneste ekle norske sprok, og tales fly- 1 den 2;lde med mange av hennes tidli

tende av den norske Kronprins. som · gere venninedr og naboer tilstede. 

man må anta vel hvad han gjor. . Pastor K. S- Michelsen gir sØndag 

Hvorfor ikke være litt liberal hr. den ;)le nov. sin avskedsprediken i Mt. 
l\valsten? \V.\.'. inneholder en mns- View-kirken, og reiser senere til nifin

se godt lesestoff på del sprak som de. · neapolis. hvor han vil tale ved 11ng-

og ogsi't vi) setter så stor pris. dommens ·konvensjon. 

Deres bemerkninger om andre inn- ' Mounlain Vic'ID menighet har det 

sente artikler skal vi utelate. Likeså ar- travelt med å få den nye prestegård 

tiklerne. Vi kan ikke tillate anfall PH istann inntil pastor Tollefsen med fa
annen avis, sålenge vi har samme feil. mile optar sin post i 1\'ll, View-kirken. 
Washington Postens engelske er ikke 

værre enn \V estern Vikings. Senn støtt våre avertert:nde 

il ; w;a;: 

Skandinavi .'Gudstjeneste 
SØNDAG DEN 5TE NOVEMBER KL. 3 EFTERMIDDAG 

Pastor ,m;\}; pgTgHf·m:'\ fra Oslo. Norge taler ved dette myJtc, 

I 'astor I \~tersen will also speak ;-.:iunday at 11 A. M. and 7 ::W l'. Tlf. 

·1nterpreled by ;\ss't Pastor 

SPECIAL MUSIC AND SINGING 

BETHELPENTECOSTALCHURCH 
SO. llTH & J STREETS 

EXTENDS A HEARTY WELCOME TO YOU ! 

IVI. TORVE, 1?.ier 
PRESSING - CLL\\'l.\: 1 ; • I YEl \i: 

W e Specialize in Alterntinns and 
We Guarantee to rrfake Yo11r C!othes F'it 

VIAin 5291, ask tor Mr. Torve 2317 Pacifio .Ave. 

Quick Service - Stjts Made To Measure 

STRANGE BUT TRUE 
(BY l\IELLINl}ER) 

~ 
Tl-IE EAGLE ·tS Tl-\E 
NATIONAL EMBLEM Ot= 

SEVERAL MODERN 
COUNTR.IES-

IT WAS ALSO f>.. PARJ OF 

Tl-\E. DESIGN OF MANV 
ANCIENT STANDARDS_ 

A PEACEFUL HA VEN 

C. C. M E L L I N G E R C 0. 
FUNERAL DIRECTORS 

~=~=:::x::::~-=--~ 



Fredag den 'X/ESTERN 

TACOMA-NYHETER THE COMMUNITY OHEST 

Help 'l'JUtOl !01 I. 

; , i;J~fl~~ CHI LD WEI..F ARE 
Kvinneforeningen i l\:J:essiah lmth.. Sagaskriver, .Moe. , 13riscoe Orphan Doy's School 

kirke møter tOisdag den Ude november: Sangleder, fru Isak llaugen. : Children's lndustrial 1fowe 
i 'kirkens underetasje for lunsj kl. ]2 · :Nykekomite, hr. og fru :-:irand. . Uyslin Boy's Hanch 

som sedvanlig. Vertinner er l\frs. lrma i Revisjonskomite. <iust Nordberg, Girl's Club 

Sivertsen, Hanna Ellingsen, .Josephine 
1 

N. Bergem og Isak !Iaugen. St. Ann's Home 

Olsen and 1\1 m·tha .Knudsen" 13ibelti-
1 

Hedaktifr for avisen ble beste ml ;i Tacoma J>ay N ursery 

;:;:1" og forretningsmØte f Ølger. Alle: uln evnes å ta vare pa av formannen. \\' ashinglon Uhildren 's · J1 ome 

·velkommen. j Som julefestkomite utnevntes frk.· Washington Uhildren's l lome Society 

* * '-' l fiuri Bye som formann med assistanse HOMH PROBLEMS 
The Laclies Auxiliar:y of iVI essiah: av fØlgende medlemmer: lsaac i\I ar- ( 'arl l~. J ,indguisl School Clinic 

Lutherske kirke mØler hos fru li. La-. sussen, fru William Andersen, A. 0. Tacoma Public Hcalth Council 

12:rn So. <Jrant, tirsdag den 7de' Slrand og fru Isak Haugen. Forman-. Tacoma Public I\ursing _,_\ssn. 
november. Luns1' serveres som sedvan- I d · ' 1 · · f nen gaes ane nmg og utnevne mere \\as 1mglon ;:)oc1ely or 1\lenlal 

kl. ]2:ao. hjelp og benyttet sig derav til å utnev-. llygiene 

"' '"' "' Norge holder 1w Kåre l\foe på denne komite. fi'e- Tacoma l 1 umane Society Sj0n11er og DØire av 
1 I I møte sten blir avholdt mellem jul og nyttiir. • OHARACTER BUILDING sit: regu ære n:iånt ige socia e 

J.\lØte holdtes denne gang i hi' emmel , Bo,\· ~.\couts U irl Seouls den Dde november kl. 8 aften. ~ 
vil bli spilt og efter premierne hos hr. og fru Dahl på ;\lckinley IJilL i Tacoma Community House 

e.i blitt utdelt. vil forfriskninger bli og omtrent fØrti medlemmer var til-~ Y. W. C .. A. 

sei:\rert; vi begynner kl. 8 presis. Alle slede. Det vai: et veldig godt mØte: HEALTH 

l. Pai'd ad". med extra god bevertning. Nesle møte 
1 

.American Hed Cross ve t·ommen. v. . 

* * * ble besluttet å holdes i :'.formanna Hall Catholic \Velfare Bureau 

Caswell Optical Co. er fra nu av siste sØndag i janual'. J Counc!l of .Jewish Women 

våi stadige averterende. Dette firma Blandt bes<lkende ved siste mØte ; Famil v W elfare Association 

hæ vært etablert i Tacoma for 30 år var hr. Ytterdahl fra :Seattle, og han i Good~ill Industries _ 

og har naturligvis god sØkning av skan- ga en pen liten tale for laget. Dvelte ' Ladies of G. A. R. Home 

dim:.vere. lVIen glem ikke å nevn at iser ·ved sine to turer til Norge dette år. Lutheran Welfare Society 

dere har sett firmaets annonse i de.nne I Ozanam !forne 
SKANDINAV ER BESTYRER 

avif, og vær ikke redd for å gå ··til AV FlSHERS "APPLIANCE" 1'ravelers' Aid Society 

Oasn>ells for nye briller. De får god ! DEPARTMENT V olunteers of America 
behandling og de rette slags briller til \Nhite Shield Home 

enh"lter tid. 
,,, ,, * 

· ·Oscar "Ocleie" Yow1gbe'rg er svensk. 

som man kan se av navnet. Il an taler 

også bra svensk. Dette er en grunn T acomas 'Kirker J'ulesalgcl er allerede begynt hos 

Bum.et! Bi'os., og '.-truJlien de - ina:rrge 

".erdifu.l~-, ru:tikler·, ·som· av:erleres -i. da:

""""'""'".,.,...,"" vil cman finne hundredvis av 

·'a.'fl~ passende julegaver( Ø'g så er 

del billig, da firmaet var heldig med 

hvorfor vi idag nevner ham. Han er· OUR SA VIOR 'S LUTHERAN 

bestyrer av .den avdeling som selger 1 OHUROH 

radioer, refrigalorer. vaskemaskiner, i South J Street at 17th 

å gjØre store innkjØp før prisforhØi

elsen fant sted. .Men glem nu ikke å 
nevn Wesfem Vilcing når dere hand

ler. Det er viktig , og sparer dere 

symaskiner og alle slags komfyrer, bå- • Geo. O. Loftness, Pastor 
de for ved, olje og elektrisitet. J Sunday Nov. 5, · Sunday School 

"Ockie" har bodd i 'facoma hele: !):45 A. l\;L Holy Communion Serv

sit l.iv og har hatt sin skolegang her i , ice ] 1 A. I\J. Anthem, selected, 

byen. Han har reist som salgsagent 
1 
church choir. fJuther l1eague meeting 

for st~irre firmaer. og er nu i fast stil- I :.fil P. ::!VI.' l1adies Aid 'I'hursday at 

ling som bestyrer for Fishers "Appli- 12 :80. (~hoir reh_earsal 'rrursday 1 
penger. 

* * * 
Det måntligc Skandinaviske masse-

m~ite holdes i f\jmmanuel lVJ etodist-

ance" deparlment. l-Ir· Y oungberg 7 :80 P. lVf. Confirmation Class Sat

er meget behagelig å handle med og urday lO A. .l\L 'l'rustee meeting 

han setter alt inn p1å å tilfretsstille de ~I onday 8 P. M. på hjørnet av Syd 16de og ,T 
Street sØndag eftermiddag kl. a, den 

5te november. Pr~diken av pastor 

Tomkvist, sang og »idriesbyrd i det 

spiåk. Alle er velkorn-

kunder som kjØper fra ham. Vi anhe- - ". "' * 
fate: ham til blad:_ts lesere. Gjyfr d~re I IlVIMANUEL LUTH. 
bekJent med hr. ) oungberg: og brmg. No. 14th at Stevens 

d I 1 Geo. 0. Lofbaess, Pasto. r. ham deres ~roblemer angå:en e a t. ' . 

J)elte er ikke el Samfunds

meu stØttes av medlemmer av 

flere. samfund. 

innen hans d~partment. og vi garanterer I . Sun~ay. School 9 · 30_ A. M:. 
at han vil ordne alt på den beste måte. I nmg Herv1ce w1th. Holy Commm;1ion 
"' f Ø · t' t t · de1111e 7 :45 P. M. Anthem selected, church ,--,e ·or vrig aver 1ssemen ·e 1 
avis, og glem ikke å iwvn Western Vi- choir. Grace Van Vechten, 

king når dere av legger et besi~k til o- Choir rehearsal w· ed. 7 :30 
* * * 

BOA~D And R.OOM 
vennevnte department. lJUther League Ftiday 7 :30 P. 

lJadies Aid annual bazar with 
So many requests have been made, L' d .... 3() ·p l\f gram. ,,.,atur ay t ;, . l'" 

A:nybody wanting board aud 
r1l(!!l1, please call at 1805 So. K 
St" hetween fi and 7 p. m. Phone 
Mai11 Ml54. R.Pasonnhle. -- ltPal 

and such interest has been exµressed " * ,, 
in the u;rnsual performances of Herman MESSIAH LUTH. CHURCH 

Ho:m•; Cooking. 1 1209 S th E St t ,:, ,;. * Huseby. young 1'acoma aut1or-actor. • ou ye ~ ree 
Basaren i Noi·man11a er noe man who has been the center of interest in 1 K. S. Michelsen Pastol" 

ikke må unnlate å være med på. For-· musical and dramatic eireles within: Nøndagsskole og bibelklasse kl. 9 :45. 
uten de mange verdifulle gjenstanne l rhe last year. that a first public. per-; HØimesse kl. lJ · "Fire Side"-mfd-, 

som kan vinnes er der også god norsk formance of his delightful narrative le kl. 5 
* :i~ * 

mat og godt program. . Lørdag denne poems depicting the lives uf six gceat THE SAL VA TION ARMY 
uke blir det sang av Normanna Male composers have been planned, and CORPS NO. 2 
Olwrus med assistanse av firays Har- are to be presenled al Theosophical 1114 So. 12th St. 
bor og Everett-sangerne.. 8pesialt på l fall, 2:;ia Ro. 'l'acoma A venuc. 'l'he I 

~ Kaph\in og frn Gosta Pierson I 
spiseseddelen er lutefisk. · Se forøvrig first.. slated for l\-!onday •·vening, no- , d . I~ "f " I · 11.r 

Kalur ay. K . " " Sa vation ~•ieei-1 
avertissementet. vember (jth at S :~m P. l\L deals wilb d d I 

"' ". '~ . d Id ] f mg. :-iun ay. !J:-1::; A. ]\]., :-lun ay 1 

irr lf, l . i . d I the fascinatin~ and sel om to la e o w l I 11 ·.l··ir·• .• '\. "!·., -[lol1.ness m~et-1,· .ic;.a, eun og uicf1s1( spises er nwrc · k I I . , ,c 100 . J n ~ 
, Peter Tscaikovs ·y. I 1c (ussldn com· 

av nu om dagene. K Sl. Cafe serverer• . . •1JRllRlll1Bllllll!illlllilll 
d l h 

poser who was as strange as his music I li'l 
e e og ar mottatt megen ros . ] 

1 
for den måte dis;;e to retter er tilbe- 15 marve ous. . . · 1 

11 r 11 usebv s perl ormances are: de- I 
redt. . l .' . li 1 . * ". scribed as 11stonca y aut 1ent1c. a 

The monlhl}J United Scandinavian musical feast and an emotionally 

will be held Sunday after- delicious adventure. 
noon. Nov. ;Jth. al ;j :00, al the I m- During the series. which takes place 

manual fl·] ethodist ( 'hurch, I Gth and ('ach .\I onday evening for six 'Neeks. 

,J 8.trceL Brother Thornquist will the audienee shall be laken through 

the message. : 1!1e life spans of six greal men and 

· ------------ · witness the blending of their lives from 
:NYTT STYRE I "NIDAROS" : which evolved the world', finest 

Si:,t1· sdndag var det blant annet 

valg pr1 nytt styre i del herværende 

Trffoderlag, med f Ølgende utfall: 

Formann .. Jorgen Wang. 

r'\'eslf'ormann, C:uri Rye. 

Kasserer. Hans ]:ijlsos. 
0

8:ekrelær, Tsaac l\farcussen. 

Ancient Order 
Vikings 

Møter I Norma1lrla Hall 
Fc"retningsmØte hver 1ste onsdag 

I måneden 
Soclal møte hver 3dje onsdag I 

måneden 
Henry Flem Sekretær 

1804 No. Union Ave. Rt. 2, Box 877 

music . 
.\] r. I I useby will h asc;io.led on all 

evenings by ~liss !\ristina I ltwby. 

Tickets are on sale in lhe record 

departmenl of W eisfield and i : old

' berg al $1.fiO for the entire series. 

Loge Embla No. 2 
Møter hver 1. og 3. torlildag atten 

i Normanna Hall 

President Mrs. Geo. Johnson 
4424 No. 28th. Proctor 350!! 

Sekretær Mrs. Edw. Johnson 
6046 So. J - GArland 241Jil 

Sykekomite: Mrs. J. Edwardsen 
3119 So. Adams GA.1R67 

r~-0-·-·-·o--·-"··-;:-·2·-·-·-·11 

t SØNN.ER AV NORGE t I l JOHN EDWARDSEN. President, 3119 So. Adams t ·' 
t KAARE MOE, Sekreta,r, 1216 So. K St. It 
' Forretningsmøte hver første og tredje torsdag ~ m~neden. 
f, Socialt møte med program hver annen torsdag I maneden. 

1 

+ Kontingent kan ogsaa betales til: 
+ lnlfvald Jetland, 912 Pac, Ave. Alfred Iversen. t5tb & So. K St. 
-·-·~D'talll l'Jl 0-1~--p-.,,~..-.~ Ali#- dfW_G_U--.~~ 

FORENET SKANDINAV 
OPPBYGGE 

c 

IMMANUEL MET 
SYD 16DE OG 

K ... 
Hansen 

Where Frien 
Wines - Beer - All KindsiØ 

A Friendly Secvice and 
Valhalla Temple Building 



Av 

o. VESTBO 

li.:nhver vet hvad en gjenganger, el- som om fjeldene også var blitt eldre 1 

ler el gjenferd er. I almindelighet og mere grå og mere nØkne på toppen, I 
bruke~ dette navn om avdøde, hvis ån- lik som han selv var. J\fangen en hård lS'i 
der vender tilbake plå en visit. Der storm hadde raset over dem siden han\ eldr 
var i Norge i min barndom flere for- sist s[1 dem, og det var nu ikke så sik

telli.nger om sådanne gjenferd. Noen kert om de ikke hadde forandret sig liil 
hadde vært borte i llngere tid, andre de også, - tidens tann er hård og u

korkre. Men den gjenganger jeg her imotsl\å:elig. - J\Ien de var nu der 

vil' fortelle om hadde ikke netop vært enda. Da han kom inn 1 skjærgården 

d~1d · legemlig forstann, ennskjylnt han utenfor Bergen, så han straks at der. 

vistnok kunde betraktes som dØd for var noe fremmed. De grå fiskehytter 

menneskene, der hadde kjent ham i som han minnedes, var forsvundne fra 

hanE barndom og ungdom; thi han var Øyerne, likeså de rfidmalte hytter, og j 
reist et land langt borte og hadde i deres sted var der store kvitmalte 

sagi. farvel til sitt hjemsted for alltid. huse og ofte med en liten skoglund I 
Tanker; om å få se det igjen ennu en omkring i motsetning til den fordums 

gang, svandt mere og mere bort efter- skogløse skjærgård. Så ko.mmer loss-\ 

som årene gikk inntil han opga håpet \:Ji\;ten; ikke den gamle tJærebredde 
om noensinne å ~å sitt Ønske opfyllt. færing eller "sjækte", eller unde1·ti- . 

Det iantl han kom til, var et stort og den, en liten tjærebred skjØite, med en · 

vidts!rakt land, hvor horisonten var vid gammel mann kledd i sydvest og olje- . ~år 
og hvor snart sagt alt var så stort i klær, med store sjØstøvler på, og en\ II)a!5eViJ3 
forhold til hans barndoms hjem. Og ung gutt - kanske hans sØnn - , og. 
medl .ungdommens mot og lyse frem- kledd på samme vis og utgjorde heJ e . 

tidsutsikter, ventet han sig lykke og mannskapet. Nei, nu kommer der en 

tilfretshet i det fremmede land. Nu er stor, kvitmalt "motorkutter" med flere 

mange' - mange år rundet hen, et manns besetning, kledd i uniformer og 

halva hundrede og -fem. - Han har med det norske flagg vaiende fra en 

opl~v;ei m~nge gleder og mange sorger stang i akterenden. Muligens var og

i det nye land, har prØvd så å si noe så toldboden med på samme båt, da 

av hv;rt. ·Hans livsledsagerinne gjen- det var den eneste båt som bordede 
nem· l}S år er. nu lagt til' hvile i den skipet p1å veien inn til Bergen, men 

fremmede j9rd; BØrnene er gifte, og flott var den. Gjenganger tenkte med 

er· flyttet ut fra hjemmet, unntagen sig selv: Er dette Norge? Han 

d~a yngste ·sØ~n" hans alderdoms stØt- kommer inn til :Bergen. ,Jo, byen lig
te· Nu sitter han s\åledes vemodig og ger der, på samme. sted og likedan som\ 

nesten alene igjen i sitt hjem i den nye den lå for tre skår og 5 år siden da 
·verden, eller det fremmede ]and :- han som 14 års gutt besckte Bergen. 

Det blir .nemlig aldrig noe annet for Der var N ornes, Muren, Fiskebryggen, 

han/nu, enn "et fremmed land". Og Tyskebryggen og Sandviken, liggende 

han venter snart også å bli lagt til innunder Fl Øifjellet. Men som det 
hvile ved sin livsledsagerinnes side. alt . var skrumpet sammen - havnen 

Så irr<:nder det uventede: I-Tan får an- og hele byen - og ved nermere efter
lednir.g og mot til å venne tilbake og syn viste det sig at der var stor foran

se ~in barndomshjem som han aldrig dring allikevel. Fisketorvet var my1 

glemt igjennem alle disse årene sMrre og moderne. Treangelen ( e1 

eg ble- sålede; i en forstann "en gjen- utstående trekantet trekaie fra fis1:.e 

gan gt':." Ingen i hans fedreland had- tory et) var borte. Tyskebryggen vø. , ar 
;:],; •·rntet å se ham mere. Hans for~ I forandret og, store st.rØk av byen va . 

~ldi"e c::; :lle !1mis stiskende 'var døde ~oran~~et, ~ir han kJen:e den neste~ j 
!or fJd s1de1i og kun fa av dem 

1
1kke 1g]en. Og dette skulde være en 

wm ,-,;;r unge bam da han drog bort, I Tiergen som han hadde besf)kt flere 
var J gange i sin ungdom? - li'orunderligl. 

~.\ ;d denne mnledning skal ·- Den var blitt så fremmed på man-

nLl fors11ke i'1 fortelle en del av hvad; ge rnåter. Så forlot han Bergen igjen 

·•gjc,rf..'.ang~ren så erfarte og tenkte,! o~ fo~ innenskjærs langs kysten på . · .. 
, · veien tibStavanger · d t· " "D .. " da ~'"·';:: kom .tilbake fra den fremmede, · ' · I . e · ·· ... •· e~ 

verde:;. Beisen tilbake, skal jeg her. Her hadde han også færdedes i gamle i re.t .i si 

ikke , noe o:U. unntagen at av~tanden 1 d:~::. og trodde at .han viste _hvordan I' di~se .• , 
v<;r krferd~lig lang, syntes han. uak- d".1 ·'d ut. :'.\Ten me1kehg nokk, sunde- >;ar 30•·.•< def{,,,.:t; 

tet nutidens hurtige og beli.vemmelige ne var blitt trange og distanserne korte· 
1 
kom 

befordrings1nidler. Da han c:uddig sii '*Da han nærmede sig l faugesund .I fjor 
de ncrskc fjdle opp av havet, (som i g·amle dage kaldtes "Karm- '· 

d" li "]" d" dt b i folle lJesten som en forundring 
1 
sun e er \arsun go · yg- ~. d .. 
d 'l ' 1· ' e over de var der endnu, o.t;; like grå. erna ; pa grunn av al \armØ;;en ! ' . . 

• I j" . ' d "d d ! men:avstand og f!olde 50111 han hadde sett dem. 1gge1 pa en motsatte s1 e av sun et. I . ~; '. . · , ·; 
manp: gange i lengst forsvundne tider. i mens gården Tlauge i gamle dage ];j : sk3eI~e._ nne, VI 

] )a han sist sit dem var han i ung-
1 
el helt stykke utenfor byen på fastlan- ha.li. <.:'"

2 '''° 
dommens gyldne vår, nu var han en: det nordenfor Haugesund, og efter: . . ·Pft l\Ø11dre sjqe :9g a. 

I 1 · : , , 

:::.;.mn~el. gdl.bfaet olding med stav til \ denne gård er byen opkaldt,) s·å ha~ Øy}!me;.pa 

a s1Ø:le s1g med. og det syntes nesten efter Haralds-slØttcn, som ble reist pa sn1aJ,L .. ~J.'"''•'·"''"''·•·<"'!:l'~.ii: 

ing us to secure one thousand new subscribers in a hurry. 

The reason for this is: W e are off ered a nice line of 

BBY 
SAV, IFYOt) Wb.kYfA 
PL~" O"-' ouR \Et..M, 
11.\1 ~ "l'EJ.\R.., '"<0U1\/E' 
Go·rTA 'S1\el-\ AR.OU~D 
AISIRAllv "-(Q\) 1QE 
rv'i:.\leR. 1-lEQ.E Wl-\t:IJ 
w~ W~tS\'A PRÅelt~E 

l Ct>.f.$1 Slt>.'r" 
At-J-f LO~G.El2., 
\ GO\TA. Go 

1-\o~~ AtS Do MY 
MUl:>lf.. LE~:!.O~ 



Fredag den ;Jdje November, 1939. 
.- .. -- --~---·---· _ __.__ WESTERN 

FACTS ABOUT ALASKA SWEDENATW 
DEIBUNKING THE ARTIC SWEDISH EXHIBIT IS 

'l'h<·. Artic isn't in darkness for four' wh!sk:y, kerosene and Perry Da vis'., By ( :ount Polke Bernadotte of Wis-1630 
mont~s of the year- as a matter of Pamk1ller were kepi on a rock. borg, Com. Gen. for Sweden operated 
fact 1t's never dark, even in winter, Frozen kcrosene meant that one had 1 -- I 1his ·• 
because of the refraction of sunlight hetter stay pretty dose to the house. 'l'he •Swedish Pavilion at the New I 
fro'.11 belo.w t1he horizon and the glit~r When rhe painkil!er solidified it was York \Vorld's ]i'air is a tribute t~ the i New. 

of moonhght across the snow. Sol not safe to slep away from the fire." decendanls of thosc who estabhshed ! a 

says .~he . li'ederal vV rf ~ers' I~rojec~· s A :ection of the book •: devoted to 11,omes and b~sinesscs in the U nite~ : fi 
new Omde to Alaska - wh1ch dis- the 1 ukon, on the Canadian side 0 f States and ( .anada and who, by the1r; 

abuses. the rea~er of many other pop- lhe border, another to the neighboring co~rage and industry, have helpe~ t.o I 
ular rmsconcepllons about our northern coast of ::-liberia. Original photo- bmJd a new country. ln a sense, 1! 1s. t 

most possession. graphs, pen and ink drawing, two an expression of the interesl Sweden : lnt 
Alaska isn't perpetually cold. As large general maps and four smaller herself feels in the developemcnt of a I pr 

the citizen of Fairbanks sweltering in maps, are included with 400 pages of country which she has helped to co!- I, 

summer heat with the thermometer 100 text. 
/ 

The Guide is published by the omze. In another sense, like 

degrees in the. shade. Or the farmer nlacmillan Company. 'I'he price IS t:nited :-)tates. ·believes in democracy 
harvesting his humper grain crop in the :t;:~.00. and freedom of the individual, free-

vicinity' of Anchorage. Or the tourist dom of enterprise and equality of op-

eating Alaska rasberries the size of MORE THAN 5,200,000 SA W portunity for all. To keep channels of 

half-dollars. Eskimos don't live m WASH. EXHIBI'l'$ AT FAIRS opportunity apen is the important func- ore~iffitl 
snow huts, except· on rare occassions tion of. a government. In the new 
when a storm overtakes them on the As the Galden Gate Exposition in \Vord of 'I'omorrow, toward \vhich the 

trail arid they are obliged to put up 8an l<'rancisco drew toa dose last Sun- New York V.'orld's l<'air is pointing the 

_temj:lorary shelters. lgloos are now day, and the New York \Vorld's Fair way, we hope to see this function con

usu~lly made of earth and wood. on Tuesday, Washington State resi- tinued. S:weden has built in her own 

And !!he purchase of Alaska was by dents conlinued to visit the exhibits way at the World of Tomorrow, erect

no means an extravagance for which 'l'oday the exhibits in the Washington in an ultra-modem pavilion which is 

no adequate return has been received, 8tate building at New York and in "functional" in the sense of being 

hut rather an investment that has al- the Ifall of ·western States in San planned for a purpose- lnstead of 

ready yielded something like 2,4:50 l•'rancisco are being prepared for stor- trying lo dra\y altention to itself, the Y 

per cent on the original investment. 1 age and protcction during the next few pavilion was designed to place chief I in 

With the aid of Gcivernnor 'froy 1' months, until it is decided whether emphasis on the contents. It is planned1\-;,;; 

who wrote the foreword for the book Washington will exhibit again in 1940 .. for the display of goods and ideas: 'l'o I tli 
and the various governmental agencie~ I The New York World's Fair has• show how the 8wedish commonwealth j th 

and bureaus which have to do with ad- announced that it will rcopen in H)40, has been built up, to dcmonstrate I di 

m:inistering ~be ~ffairs of the 'l'erritory, and those in charge of the Clolden briefl~, the most important natura! re-: bl 

the Federal Writers' Prqject has got (late Rxposition also are considering sources and how Sweden has used its 11 ~ 
together a collection of· fascinating operating for a limited period next rather limited heritage in the produc- I ro 
facts which show '.Alaska as a delight- year• akhough a definite decision has tion of wealth. how the nation has tried ! t h 

ful vacation spat, as a "last frontier'' not bee11 reached. to promole a more even distribution ;
8 

where fertile land may still be home- fi;vcntually the exhiblts which the of this wealth and bow it has devel- ol 

steaded by any citizen of the United state has placed at both ]'airs will be oped its traditional decorative · and m 

States, and as a land where the ad- I bro~ght back lo ·w ashington and ~ade industrial . arts to make every home : ffl 

venture-loving may become pioneers available lo the people for educatwnal more comfortable and beautiful. AI 
wilh the aid of Diesel driven farm purposes. ;\fore than 3,200,000 saw restaurant demonstrates the Swedish, : an 

machinery, radios and airplane trans- the exhibit in Ne\v York, and almost way of prepanng and serving foods; 

portation. 2,000.000 visitors viewed the San an administration building, travel ex-

\Vritten by lH erle Colby as part l<'rancisco display this year. hibit, maving picture thea ter and sales 

of the nation-wide ..ilmerican Guide shops complele S\veden' s exhibit. ! i 1 l 

Series, primarily as a ·guide -for tourists She---How t>tuch do you ·love mei Sweden. has derived-widespread ad- i el'. 
h book I k f · · d He-As mucll as all the money in · · f h ld' d I I e a so rna es ·ascmatmg rea - verhsmg rom t c \V or. s Fair, a ver-

1 
tr 

· f ·t k Tl h" f tl-,e l!niled Rtates mint. · · h ·11 , mg or 1 s own sa 'e. le Jstory o hsmg t at w1 go far Loward making' ai1 

Alaska, from the first Russian explor- S:he-'l'hats not enough. her products, particularly induslrial fo 
ations to the present, is given- Ex- I!e-Add to ~hat all the money and . decorative arts, known and userl 
tr11cts from old manuscripts. and news- in the Bank of England. in America. 

papers and tales told by the early She-Still not enough. Visitors from all over the world 
Settle1·c preser1l ~ colorful picture of He-J\fy dear, ~rite your own ! h · · b h 

v a ave come to mqmre a out I e pro- t ti 
the early days and such inenious sour- ticket. How much do you want me duc1s of her steel, wood and other raw a 

doughs as one ~1r'cQuesten. }\Ic('uest- to love you ;i l · I 'I'h h lk d · h I iu. .: maena_s. ey ave ta e w1t. UJ 
en, living at Circle during the days of She-.As much as Adolph Hitler our tramed sta ff and read aur pubh-

1 
(•e 

the gold rush, was the inventar of a thinks of himself. cations about co-operatives, public! le 
remarkable thermometer. "Four bot- He-Alas, my dear, you ask the ownership of utilitics and olher modi-
tles containing seperately quicksilver, impossible. I r t' f · · r k 
~-----------------------------. , 1ca"1,ons o . pnvate ca:,1ta 1sm nown 

'as rhe JH1ddle w ay. 'l'hey learn 

e 
ecte 

Why risk the loss of all you have when you 
can receive protection so reasonably? Who 
knows when your family may be rendered self
dependent, or when you may becime disabled, or 
when your home rnay be enveloped in flames, or 
when you may have an automobile aacident. 

PLAY SAFE,- Insure yourself against these 
everyday risks of lif e. 

W e will be more than glad to explain to you 
our countless number of protection p1ans. W e 
have at your disposal policies whfch insure yo1ff 
Life, Health, Home And Personal Property 
against any loss which may befall them. 

\Vhy not give us a try our rates are no 
higher on any of the following insurances which 
we may write you in one of the strong and reliable 
companies which we represent: 

LIFE . - HEAL TH & ACCIDENT - FIRE 
AUTO (Public liability and property coverage 

as low as $15.80) 
BURGLARY - PLATE GLASS EXPLOSION 
MARINE - TRAVEL - TOURIST BAGGAGE 

\i\T e also can make you a wonderful SA VING 
and INVESTMENT program, and can furnish 
you with CASULTY, SURETY, FIDELiri'Y, and 
LIABILITY bonds. · 

For any information on insurance or travel, ca]-

Hans Lavik 
Steamboat gency 

812 Washington Bldg. Main 1700 
Res. Main 3~33 

- Complete and Reliable Insurance Service -

of the craftmanship and skill that goes 

into the making of many of the Swed

ish finished industral products which 

I 
are known the world over. 

;;.\weden has already had results in 

lourist orders from the travel exhibit 

in her pavilion. V isitors have seeu 

the country in photo and map and 

heard of it in recorded and word-of

mouth descriptions. Thcir qucstions 

have been answered by young men and 

women trained to know the scenic and 

historie features of the countr>'· 

'!'he Swedish l>;avilion at the New 

York \V arid' s Fair will remain apen 

next year. probably under the 

of Sweden House, with the 

Crowns restaurant and the popular in

dustrial arts section taking up the 

major part of the exhibit space. An

nouncement of a final agreement with 

the Swedish government was announc

ed this morning by <i. Tiilmer Lund

beck, F ~. director of the Swedish 

American Line. who will supervise the 

undertaking. l\'egotiations were open

ed by Mr. Lundbeck after Sweden de

cided last week thai the pavilion would 

not be resumed as an officia) govern- . 
ment exhibit. 

'rhe restaurant and the induslrial 

arts scclions. which WOJJ wide public 

acclaim this year, will be .operated on 

the same basis, accordi11g lo JVI r. Lund- ! 

beck. '!'he restaura1it. packed for al- : 

most every <linner during the l~air sea-: 

son, will continue to be run by the i 
Swedish ,\merican Line, as a present-• 

alion of authenilic Swedish food-
1 

Americans took to its fare this year : 

with enthusiasm which early swamped 

the facilities of l'he restaurant and made 
enlargemenls necessary. 

Swedish furniture, textiles. glass. , 

pot!ery and silver will be exhibited i 
under the auspice~ of Sweden House, : ~wrn 

I 




